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. 474
. 479
. 484
. 491
. 502
. 512
. 517
. 522
. 536
. 541
. 545
. 550
. 561
. 565
. 570
. 573
. 590
. 595
. 606
. 611
. 621
. 642
. 651
. 656
. 666
. 673
. 686
. 695
. 704
. 708
. 717
. 720
. 725
. 728
. 736
. 740
. 741
. 743
. 753
. 757
. 763
. 773
. 779
. 787
. 797
. 808
. 813
. 823
. 833
. 840
. 844
. 847
. 856
. 859
. 863
. 866
. 870
. 876
. 878
. 884
. 887
. 890
. 895

1990-0409, Adi Shakti Puja De innerlijke religie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903
1990-0528, Hamsa chakra Puja - Goddelijk onderscheidingsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909
1990-0617, Shri Mahavira Puja: De Hel Bestaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916
1990-0619, Shri Kundalini Puja, Mödling 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920
1990-0811, Shri Saraswati Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924
1990-0831, Shri Hanumana Puja, Frankfurt 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931
1990-0923, Navratri Puja ‘De godheden kijken naar je’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940
1990-1021, Diwali Puja, Raak uw diepte aan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950
1990-1217, Shri Lalita & Shri Chakra Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961
1990-1221, Shri Mahalakshmi Puja - De moederliefde ex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965
1990-1225, Christmas Puja - Hij is enkel chaitanya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970
1991-0216, Mahashivaratri Puja, Vier Nadis van het hart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974
1991-0328, Shri Mahavira Puja, Perth 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 982
1991-0331, Paas Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993
1991-0406, Shri Bhavasagara Puja 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000
1991-0410, Shri Virata Puja, Melbourne 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007
1991-0428, Hamsa chakra Puja - Mentale activiteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012
1991-0505, Sahasrar Puja, Erken je eigen goddelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023
1991-0802, Publiek Programma Dag 2 - Oorzaken van problemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1027
1991-0804, Shri Buddha Puja, Deinze 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034
1991-0811, Shri Kundalini puja - Vereer de Adi-kundalini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043
1991-0817, Public Program 1 in Prague 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048
1991-0818, Publiek programma Praag, Dag2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055
1991-0901, Shri Krishna Puja: Yogeshwara - De techniek van het spel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1062
1991-0915, Shri Ganesha Puja: Shri Ganesha en zijn kwaliteiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1069
1991-1013, Navaratri Puja 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073
1991-1110, Diwali Puja 1991 Cabella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076
1991-1206, Public Program in Madras, 6 Dec 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1082
1991-1206, Shri Raja Rajeshwari Puja, Madras 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093
1991-1207, Public Program in Madras, 7 Dec 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098
1991-1209, Shri Shakti Mahakali Puja, Bangalore 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1119
1991-1229, Shri Lakshmi Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125
1992-0220, Shri Mahalakshmi Puja – Onthechting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1128
1992-0229, Shivaratri Puja - De spirit is de getuige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135
1992-0321, Birthday Puja - Vestig het universele broederschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140
1992-0510, Sahasrara puja - De illusies zijn verdwenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143
1992-0531, Shri Buddha Puja, The Search for the Absolute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152
1992-0621, Shri Adi Kundalini Puja, Cabella 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158
1992-0704, Shri Vishnumaya Puja, Ashram Everbeek 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1168
1992-0719, Guru Puja, Cabella 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1175
1992-0830, Shri Ganesha Puja 1992 Cabella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1183
1992-0927, Navaratri Puja 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1190
1992-1225, Kerst Puja, Alfa en Omega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201
1993-0321, Birthday Puja 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1207
1993-0411, Easter Puja 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
1993-0426, Shri Pallas Athena Puja, Je moet oprecht en eerlijk zijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224
1993-0427, Interview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229
1993-0509, Sahasrara Puja - Bereik de perfecte staat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1230
1993-0518, Shri Fatima Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236
1993-0606, Shri Adi Shakti Kundalini Puja 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
1993-0704, Guru Puja: Ik ben een Sahaja yogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250
1993-0721, Shri Ganesha Puja - De bron van wijsheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1255
1993-0815, Shri Krishna Puja, Cabella 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
1993-1010, Shri Virata en Viratangana Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1270
1993-1024, 9de Dag Navaratri Puja - Doe aan introspectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1275
1993-1112, Diwali Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1283
1994-0120, Shri Rajrajeshwari Puja - De innerlijke kracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1286
1994-0314, Mahashivaratri Puja, Overgeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1291
1994-0321, Verjaardagspuja 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1295
1994-0410, Mahamaya puja - We zijn in haar lichaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1298
1994-0508, Sahasrara Puja 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1307
1994-0626, Shri Adi Shakti Puja - Vrouwen zijn shakti’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316
1994-0713, Shri Vishnu Puja - De basis van het dharma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1325

1994-0828, Shri Krishna Puja, Cabella 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0911, Shri Ganesha Puja - Onschuld is de grootse kwaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-1009, 5th Day of Navaratri - Onbevreesd en verlicht geloof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-1105, Diwali Puja - Immoraliteit is het grootste kwaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-0226, Mahashivaratri Puja, Onthechting en groei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-0507, Sahasrara Puja - Bereik de volledige vrijheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-0716, Guru Puja, Sla je aandacht gade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-0913, Wereldcongres over vrouwen - Recht op respect - Peking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-1029, Diwali Puja - Verspreid de zegeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-1225, Christmas Puja - Conditioneringen en reactie’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0303, Shri Shiva Puja - Motiveer je aandacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0505, Sahasrara Puja – Identificatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0609, Shri Adi Shakti Puja - Los jezelf op in de Goddelijke kracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0901, Shri Krishna Puja - Sahaj cultuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0915, Shri Ganesha Puja, Respecteer de Onschuld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-1020, Navaratri Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1999-1107, Diwali Puja 1999, Delphi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-0321, Birthday Puja 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1970-0321, Birthday Puja (year unknown)
View online.
HH Shri Mataji, Birthday Puja Public Program, Mumbai, India [Yoginis singing a welcome song ends 6’55”] Nederlandse vertaling
versie datum 2022-0718 Ik buig voor alle zoekers van de waarheid. Het is heel vriendelijk van jullie allemaal om mijn verjaardag
te komen vieren. Het is heel lief. In de moderne tijd, wie zorgt er voor de moeder? Een van de tekenen van de moderne tijd is dat
de ouders verwaarloosd zullen worden door de kinderen. Ze moeten misschien in een verzorgingshuis blijven. Maar ik vind jullie
hier allemaal met zoveel liefde, met zoveel genegenheid, van overal ben je gekomen om je moeder te begroeten. Er zijn geen
woorden voor. Ik kan de liefde die als een oceaan over mij wordt uitgestort niet beseffen. Ik raak gewoon verloren in het
prachtige gevoel van een moeder die duizend kinderen heeft, die zo lief zijn en ook naar mijn beeld van een goede zoon of
dochter. We hadden hier nog een grote moeder hier, in Maharashtra, dat was Jijabai, Jija Mata. En zij is degene die een beeld had
van haar zoon, dat op een dag haar zoon in staat is om het koninkrijk van God te vestigen, van oprechtheid, vrijheid en karakter.
Zulke ‘Yuvapurushas’ zijn vaak geboren. Zelfs zijn zoon kon niet voldoen aan zijn standaard, aan zijn karakter. De manier waarop
hij de schoondochter van Kalyan Subhedar respecteerde, de manier waarop hij met mensen omging, de manier waarop hij een
leven leidde van dynamische bhakti. Zulke mensen worden zelden geboren en hij kon niet eens iemand zoals hij creëren. Maar
vandaag, heb ik zoveel geluk om kinderen te hebben met jullie geweldige karakter, begrip en zulke spirituele waarden. Sahaja
Yoga heeft een nieuwe cultuur van spirituele waarden geschapen. Het waardesysteem heeft in de moderne tijd een rare vorm
aangenomen, maar in deze moderne tijd alleen wanneer de ketenen van deze afschuwelijke cultuur, of je het nu oosters, westers,
oud of wat dan ook noemt, omdat ze allemaal naar de ineengestorte fasen zijn gegaan. Men vindt een nieuwe cultuur, een nieuw
leven, een nieuw tijdperk van een nieuw ras in opkomst. Ik ben zo blij dat jullie allemaal hier zijn om die cultuur van spirituele
waarden te vertegenwoordigen, waar we niet geloven in afgescheiden idealen. We reageren niet. We reageren op geen enkel
concept. We zijn ons Zelf, staande op onze zelf ervaringen en waarheid, dat is zo duidelijk. Wij zijn niet de mensen die tot een
soort gewelddadige of vredevolle reactie op de samenleving zijn overgegaan. Zoals we tegenwoordig veel organisaties hebben,
vind ik, “dit is een reactie op dit, dat is een reactie op dat” . Dit is geen samenleving die zoiets als geld eist, macht, noch is het een
samenleving die zichzelf een onderdrukt of kansarm volk noemt. Het is de meest bevoorrechte samenleving die we vandaag
hebben. De essentie van dit voorrecht is dat jullie allemaal yogi’s zijn, jullie zijn heiligen, jullie zijn allemaal Safiyas (zuiver). Dat er
voldoening in je hart is, dat nu de tijd is gekomen om te geven, niet meer vragen om olie of om licht. Wat jullie hebben gekregen
is het licht en de olie die de hele tijd in jullie vloeien. Jullie moeten gewoon deze liefde over de hele wereld verspreiden. Zo’n
vertrouwen in liefde, zo’n bescheidenheid van dynamiek, zo’n scherpte van mededogen, zo’n diepe vrede. Het komt veel voor in
de samenleving van Sahaja yogi’s, de vriendschap, de liefde als vele golven van mooie gedachten en gevoelens. Deze oceaan
van een nieuw begrip van een hoger leven, van een eenvoudig leven, van een subliem leven moet alle barrières doorbreken, al het
onzinnige werk. God dank staan we vandaag oog in oog. Vanwege fundamentalisten, vanwege fanatici, vanwege ongelovigen,
vanwege politici, economen, wetenschappers, allemaal, die geconditioneerd zijn door welk vals pad dan ook dat ze hebben
gecreëerd. Wetenschappers zijn veel meer geconditioneerd dan iemand anders. Ze weigeren gewoon te accepteren dat er een
God is die boven ons staat. Ze zijn geen wetenschappers want ze hebben geen openheid van geest. Als je niet open van geest
hebt, ben je geen wetenschapper. Nu is de tijd gekomen voor jullie om het bestaan van het koninkrijk van God te bewijzen, wat
ons zekerheid, vrede en vreugde geeft. Over Kundalini, ik weet niet hoeveel lezingen ik heb gegeven en er op zovele manieren aan
gewerkt heb dat het moet worden gewaardeerd, begrepen en goed geïnformeerd voor jullie allemaal moet zijn. Alleen de kennis
van de Kundalini helpt ons in het geheel niet. Misschien vind je wat mensen die meer kennis hebben van de Kundalini dan
enkelen van jullie hebben. Ze kunnen minstens honderd boeken gelezen hebben over Kundalini, maar ze weten er niets van, het is
niet de kennis. Het moet vanbinnen zijn, het moet geweten worden op je centraal zenuwstelsel. Het moet in je wezen zitten,
zodat je zult weten wat Kundalini is. Zodra je iemand ziet zou je moeten weten waar hij voor staat, voor zover het spiritualiteit
betreft. Zodra je de atmosfeer voelt, zou je moeten weten waar je bent voor zover het Gods Rijk betreft. Ik moet jullie een verhaal
vertellen. Op een keer was ik op reis met mijn echtgenoot in Kasjmir en gewoon in een heel wilde plaats, voelde ik enorme
vibraties. En ik zei: ’’waar komen deze vibraties vandaan?” Dus mijn echtgenoot zei, “hoe kun je vibraties hebben in deze verlaten
plaats?” Hij vroeg de chauffeur. Hij zei, “Nee, er is geen tempel, niets hier, het is een heel verlaten plaats.” Ik zei, ”oké, laten we
deze weg nemen.” En we gingen verder, en na vijf mijlen, waren er enige arme Moslims die daar woonden. Dus de chauffeur
vroeg hen, is er hier een tempel? Ze zeiden, “Nee, er is geen tempel. Maar ongeveer een mijl verder is de Hazratbal Moskee.” In
Hazratbal was één haar van Mohamed Sahib. Kun je de vibraties voorstellen? Ik voelde ze op ongeveer 5-6 mijl afstand, van één

haar van Mohamed Sahib. Wanneer we Mohamed ontkennen, of we ontkennen Christus, wanneer we Krishna ontkennen of we
ontkennen Dattatreya, ontkennen we de waarheid, omdat ze allen één zijn. Er is geen verschil. Ze zijn als bloemen aan één
levensboom. Wij zijn niet hun rechter. Zij zijn onze rechter. We mogen hen niet veroordelen, we hebben die capaciteit niet om hen
te oordelen. Welke capaciteit we hebben, die we moeten bereiken, waar we moeten aankomen, die moet rijpen. De spiritualiteit
moet zo ver rijken waar het Hazrat Nizamudin of Christus is of Sainath is. Je zou niets anders moeten zien dan Dattatrea
aanwezig in hen. Daarvoor moet je het inzicht van Kabira hebben. Je moet die groei hebben van Nanaka. Anders praten we
gewoon. Zij die Sahaja Yoga begrepen hebben, hebben begrepen dat al deze barrières van religie geen betekenis hebben. Het is
allemaal geïntegreerd, goed geweven en prachtig uitgewerkt door al deze incarnaties te sturen, al deze grote profeten op deze
aarde. Om de mensheid te creëren die wordt beschreven door Confucius. Om valenties te creëren, onze valenties, welke de tien
valenties zijn die we Dharma noemen, van een menselijk dharma, wat beschreven is door Confucius. Het is beschreven op
verschillende, verschillende manieren, zonder twijfel, maar toch, hij zegt hetzelfde, op dezelfde toon. Zoals ik vanmorgen zei,
Sahaja Yoga heeft slechts één thema en dat is pure liefde. Het heeft geen hebzucht, het heeft geen lust, het heeft geen ambitie,
niets! Het heeft niets anders dan pure liefde die door je kanalen stroomt, door de hele wereld. Ik hoop dat we een heel grote
hoogte bereikt hebben en kunnen denken dat we mensen hebben van over de hele wereld die dit pad van Sahaja Yoga volgen. Nu
is het voor anderen om te zien of ze omhoog kunnen komen door al deze onrust want Sahaja Yoga is niet iets waar je lid van
kunt worden, je kunt wat geld betalen, of je kunt een soort uithangbord plaatsen met, “ik ben een Sahaja yogi”. Het is het worden
dat belangrijk is in Sahaja Yoga. Zij die die capaciteit bezitten zullen naar ons komen. Maak je geen zorgen als niet de hele
wereld komt. Voor mij, zijn jullie de wereld. Zij die willen komen, kunnen bij ons aansluiten en kunnen genieten, kunnen dat
hebben. We kunnen niet achter hen aanrennen, we kunnen niet aan hun voeten vallen en naar God brengen. Laat ze uit zichzelf
komen en genieten van de schoonheid van hun eigen wezen, dat speciaal door God geschapen is voor hen. Vandaag moet ik
zeggen dat elk jaar, de leeftijd op een bepaalde manier afneemt omdat jullie op weg zijn naar je doel. Maar je moet onthouden
dat je elk jaar volwassener wordt. Je groeit zoals een zaadje dat een boom wordt, dan een bloem wordt en uiteindelijk een fruit.
En het fruit moet opnieuw op de grond vallen om de heropleving van hetzelfde te geven. Op dezelfde manier wat het ook is, als
de tijd verstrijkt, moet men gewoon beoordelen hoe ver ben ik gerijpt in compassie, in liefde, in het begrip van de waarheid. In
hoeverre kan ik alle wreedheden verdragen die anderen zijn aangedaan, die lijden. We moeten onze ogen openen voor de
samenleving, aan onze omgeving, aan ons land, aan andere landen, aan iedereen. We moeten alert zijn. Het is niet alleen voor
jullie om van te genieten. Het moet aan anderen gegeven worden en daarvoor degenen die naar ons toekomen, moeten we het
vertellen. Ik ben zeker van dat er een dag zal komen dat velen hun ogen zullen openen en voor zichzelf zullen zien dat de enige
oplossing voor de onrust in deze wereld zelfrealisatie is, om het Zelf te kennen, dat ze er nog niet helemaal zijn. Eens gebeurt het,
ik ben er zeker van. Ik ben er heel, heel zeker van dat deze wereld een prachtige tuin van eenheid zal worden. Moge God jullie
allen zegenen! Indiase Sahaja yogi: bij de gratie van Shri Mataji heeft het, alles wat ze hebben geleerd, is dat men elke dag moet
lezen over dit programma van Shri Mataji. Mag ik terloops een opmerking maken dat Shri Mataji met haar eigen mantra’s een
geheel andere interpretatie heeft gegeven. Shri Mataji, met haar eigen interpretaties, alles bij elkaar, een andere betekenis heeft
gegeven aan de Gita, Koran, van wat Nanak Sahib heeft gezegd, en onze Sahaja yogi’s er over geschreven hebben. Een van hen,
onze Sudhakar, heeft deze strotram Nirananda geschreven en ik zou Shri Mataji willen vragen om haar zegeningen hierover te
geven, deze strotram is Nirananda.( Publiek applaudisseert). Een andere Sahaja yogi: Allerheiligste Moeder, Shri Mataji, Shri
Nirmala Devi, ieder van ons die Sahaja yogi’s zijn, buigen voor u. We danken u hartelijk voor het geven van de zelfrealisatie, voor
het geven wat we kennen als liefde. Vandaag, met uw stralende woorden heeft u ons diepte gegeven, voor wat we zijn en waar
we naar uitkijken. Ik dank jullie allemaal die hier vandaag gekomen zijn om met ons, op deze geweldige gelegenheid Shri Mataji’s
verjaardag te vieren. Wij allen hier, die Sahja yogi’s zijn, beloven u, O Moeder, dat uw werken door ons ver en naar alle uithoeken
van de wereld zullen worden uitgedragen en met uw zegeningen, kan deze wereld een andere plaats zijn. Heel erg bedankt. Jai
Shri Mataji.

1972-0101, Aan mijn bloemenkinderen
View online.
Aan mijn bloemenkinderen Jullie zijn boos op het leven,zoals kleine kinderenwiens moeder is zoekgeraakt in de duisternis.Je
boze buien zijn de uitdrukking van wanhooptijdens het vruchteloze einde van je reisJe kleedt je in lelijkheid om schoonheid te
ontdekken,je noemt alles vals in de naam van de waarheid,je put je emoties uit om de beker van de liefde te vullen.Mijn lieve
kinderen, mijn schatten,hoe kan je tot vrede komen door oorlog te voerenmet jezelf, met je eigen wezen, met de vreugde
zelf?Genoeg zijn je pogingen om je terug te trekkenachter het kunstmatige masker van vertroosting.Kom nu tot rust in de
bloembladen van de lotus,in de schoot van je liefdevolle Moeder.Ik zal je leven tooien met mooie bloesemsen je momenten
vullen met vreugdevolle geuren.Ik zal je hoofd besprenkelen met goddelijke liefde,want ik kan je kwelling met langer
verdragen.Laat mij je onderdompelen in de oceaan van vreugdezodat je je wezen verliest in de grotere dimensiedie glimlacht in
de kelk van je Zelf,heimelijk verborgen om je telkens weer te plagen.Wees bewust en je zult Hem vindendie elk van je vezels met
zalige vreugde vibreerten zo licht uitspreidt over het hele universum.Je moeder, Nirmala Gedicht van Shri Mataji

1977-0201, Hart Chakra (extract)
View online.
HART CHAKRA - 1977
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Nu heeft deze linkerkant van het hart betrekking tot jullie Moeder en tot Shiva, het bestaan. Je verkrijgt je bestaan via je Moeder
en Shiva en Parvati zijn jullie ouders. Zij zijn allebei jullie ouders, voor zover het jullie bestaan betreft en jullie hartcentrum is zo'n
prachtig centrum. Als je wil dat iemand iets voor je doet, probeer dit dan. Je wil dat iemand iets toegeeft of je ziet dat iemand erg
koppig is of zoiets. Wel, Ik heb jullie verteld dat je hen kan "shoebeaten". Doe al deze dingen, maar er is een heel simpele manier
als je weet hoe het te doen. Zie je, je denkt gewoon aan hun (‑‑‑) hart en maak er een bandhan omheen en je kan het zo mooi
doen, je kan een persoon doen smelten zonder enige moeilijkheid als je weet hoe met hun hart om te gaan. Je moet een beroep
doen op hun hart en dat is de beste aantrekkingskracht, dat zeg Ik jullie en de beste geheime methode waardoor je het goede in
hen kan aanbrengen terwijl je met iemand praat.
Veronderstel dat Ik erg intellectueel met je ga bekvechten, dan zal je Mij onmiddellijk laten vallen. Maar Ik moet de kracht van je
hart gebruiken en Ik moet in je hart binnengaan en zo werkt het. Telkens je dus zoiets wil doen, maak dan gewoon jezelf nederig
in je hart, dat eerst. Eerst en vooral moet je jezelf nederig maken in je hart en van daaruit werk je aan het hart van anderen. Breng
gewoon een bandhan aan, je zal zien dat de persoon smelt. We smelten onze intelligentie, ons ego, alles, zelfs ons superego, in
het hart. Het is dus een erg gemakkelijke zaak als je weet hoe mensen te benaderen via hun harten. Dat is alleen mogelijk als je
oprecht bent, omdat oprechtheid iets is dat een hart herkent. Je kan een persoon voor de gek houden met je listige methoden,
maar het hart zal het later herkennen en de persoon zal je haten. Zelfs als je met iemand praat van ach hoe aardig, oh erg goed,
dank u zeer, erg leuk ... en het hart weet "oh hij probeert me voor de gek te houden en hij is erg sluw." Het hart zal zo iemand
haten en het hart heeft ogen om te zien en de persoon te voelen. Als je dus een beroep kan doen op het hart van iemand en het
hart een bandhan geeft, dan kan je die persoon doen smelten. Als je van iemand houdt en je wil dat die persoon gecorrigeerd
wordt, stel je voor dat zo iemand een dronkaard is, of een persoon die je slaat en mishandelt omdat hij onder invloed staat van
drugs of een vreemde oorzaak, dan geef je zijn hart gewoon een bandhan en je zal zien dat hij verandert. Het zal hem erg snel
veranderen en daarom zeg je "change of heart." Overal vind je dat, in ieder geschrift staat het geschreven. Een verandering in het
hart is nodig, niet de verandering van kleren. Het is dus geen intellectuele verandering, maar het is de verandering in het hart en
dat wordt gedaan door de hartchakra aan de rechterkant, dit is het hart zelf, kloksgewijs te bewegen. Als je dat kan doen, kan je
echt wonderen doen en zo is op een collectieve basis, het hart op een manier het innerlijkste, de innerlijkste draad van het
collectieve, een draad die door ons allen loopt. Als je dus het innerlijkste kan treffen, want in een drie en een halve cirkel is dat
het innerlijkste gedeelte (als je daar raakt gaat het over de (‑‑‑)). Veronderstel dat je ergens anders raakt dan kan het breken,
maar als je het bij het begin streelt gaat het erg fijn en gaat het over in de hele omtrek ervan.
Het centrum waarover Ik jullie sprak is de hartplexus, die we de cardiale plexus noemen en deze heeft tien sub‑plexi en daar zijn
Engelse namen voor en Ik ga jullie opnieuw de volledige lijst geven. Ik weet niet wanneer we tijd zullen hebben om het medische
blad door te nemen, maar Ik zal ze allemaal vinden en Ik zal jullie vertellen hoe ze in de medische terminologie genoemd worden.
Maar ze weten dat er tien sub‑plexi zijn die de spieren van het hart en de longen innerveren en naar de rechterkant van de longen
gaan en zo is het verdeeld.
Maar ze weten niet dat er al drie delen zijn en er zijn tien bloemblaadjes die het uitwerken, neem mij niet kwalijk twaalf
bloemblaadjes. Ik zal het er later over hebben. Dus drie verdeeld over twaalf is vier aan elke kant. Maar feitelijk is het niet zo. Het
is zo dat de twaalf bloemblaadjes samen in het centrum zijn en het middenste is gekend als het heilige hart. In de bijbel wordt
het het Heilig Hart genoemd en de heiligheid van dat hart in de abstracte vorm is de Moederlijke liefde van God. Daarom verblijft
Jagadamba daar, de Moeder van het Universum. En deze twaalf bloembaadjes handelen in overeenstemming met moeder
aarde, het hart en daarom kunnen we hen niet aan deze of die zijde laten gaan omdat Zij het is die hen in feite doet pulseren, dus

wordt zij hier een overheersende persoon en niet het hart, daar regeert de Spirit.
De Spirit regeert dus uit zichzelf en wordt beheerd met de hulp van de reflectie van God Almachtig zelf. Hij staat alleen, Hij is
willekeurig, Hij ziet, Hij slaat gade. Hij is de getuige, Hij slaat het spel van de twaalf bloemblaadjes gade, maar als Hij vindt dat er
teveel spanning is op het middenste, verbreekt Hij de verbinding en wanneer de verbinding verbroken is, stopt het geheel.
Zie je, je moet dus het verschil begrijpen tussen de andere chakra's en deze. Aan de ene kant, hier is de Spirit, aan de andere kant
de Moeder en aan de andere kant een mens, die een perfecte persoonlijkheid is: drie dingen samen gebracht. Als je ze nu
terugbrengt tot onze drie krachten, zal je het begrijpen. Aan de ene kant is het instrument of je kan zeggen de kern voor de actie
van de linkerkant. Of je kan zeggen de werking van de linkerkant of de werking van de Mahakali. Je kan zeggen dat het centrum
dient voor de werking van Swaddha Mahalakshmi en de kern voor het werk van de rechterkant is waar Rama verblijft want we
kunnen het een kern noemen. De reden hiervoor is dat hij actief was zonder gevoelens, zonder gevoelens was hij de getuige. Nu
komen zij hier samen, waar Krishna kwam en hij voelde, hij was er getuige van en hij noemde het Leela, dat is het geheel. Rama
noemde het nooit Leela maar hij noemde het "volledig" en daarom is Krishna hier volledig en noemen we hem Sampura, een
complete incarnatie: Adi.
Weten jullie dat Christus hier verbleef en Ik heb jullie verteld over Christus in dat boek. Ik heb het jullie voorgelezen, de Devi
Mahatmyam, wat ze over hem beschreven hebben, hoe hij gecreëerd werd, hoe Hij hier gebracht werd, Hij was Mahavishnu en
hoe Hij daar geplaatst werd. Maar daar gaat het nu niet over, nu zijn we deze drie krachten van het hart aan het bespreken. Wat is
nu de verbinding van deze drie krachten? Waarom zouden ze er op dat moment geplaatst zijn? Omdat er op dit kruispunt drie
kernen samen werken in drie verschillende kanalen en ze moeten op de een of andere manier verbonden worden. Ze moeten
verbonden zijn want, zie je, in een menselijk wezen is er niet zoveel verbinding omdat er geen Kundalini‑ontwaking is. Het
parasympatisch zenuwstelsel hangt halfweg te bengelen, hoe kan er dan een verbinding komen met het hart, dat leven is, dat
evolutie, dat activiteit is. Ter hoogte van dit kruispunt, dat in verbinding blijft, stopt alles tegelijkertijd als het hart stopt. Maar als
je op dit niveau bent dan is je horoscoop je hart. De horoscoop komt alleen uit tot op dit punt, want als je een persoon voorspelt
dat hij volgens een horoscoop gaat sterven, maar hij krijgt vandaag zijn realisatie, dan zal hij morgen niet doodgaan, maar zal hij
veel later sterven. Of hij zal doodgaan wanneer hij vindt dat hij ermee wil stoppen, dit is gebeurd. Want hij gaat voorbij de grens
waar deze drie dingen verbonden zijn. Zie je, we zeggen dus dat jullie langzamer ademhalen. De ademhaling wordt zo langzaam
na realisatie, het ritme van de ademhaling is zo langzaam, dat zij zo gerekt wordt omdat zij verlicht is en de verbinding wordt heel
anders. Omdat het hart stopt zodra je het stopt. Het kan het niet stoppen omdat andere activiteiten stil gelegd worden.
Eerst en vooral wanneer een gerealiseerde ziel sterft, moet de kundalini hier uitkomen en dan stopt het hart. Het is een ander
fenomeen en zo komt het dat men, wanneer een gerealiseerde ziel sterft ontdekt dat de prana, het leven, niet via de mond of via
de neus gaat maar hierlangs. En je vindt een bloedklonter (‑‑‑). Maar dat is het teken dat een persoon tot op een hoog niveau
gerealiseerd was. Maar zelfs zij die sterven voor zij dat bereikt hebben, sterven niet met hun ogen open, noch met een bloedende
neus of met hun mond open. Gewoon helemaal zonder uit de neus of uit de mond te bloeden. Er is in het geheel geen bloeding.
En het is mogelijk dat ze hun bloeddruk moeten nemen. Bij ieder ander sterfgeval is er (‑‑‑). Bij sommige mensen kunnen de ogen
open zijn, maar als ze volledig gerealiseerd zijn dan zullen ze gesloten zijn. Dit is dus het verschil, maar op dit niveau werkt alles
jullie horoscoop uit omdat je nog steeds op een niveau bent waar je de staat van getuige niet bereikt hebt en dat is de reden
waarom jullie horoscopen uitwerken. Alle materiële zaken werken op dit niveau uit en zo worden jullie op een wonderlijke manier
anders.
Ik zal een ander voorbeeld geven, hoe jullie wonderbaarlijk worden. Een gerealiseerde ziel reist bijvoorbeeld per trein. We hebben
hier dit voorbeeld, een concreet voorbeeld. Een gerealiseerde ziel reisde per trein en de trein kwam in botsing. Niet één persoon
werd daarbij gedood. Hij was zo dikwijls over kop gegaan en niemand kon het verklaren. Er was een auto‑ongeluk waarbij een
gerealiseerde ziel in de auto zat. Het was een erg grote auto en er zaten vele jongens in, ze zaten op elkaar gepakt en ze waren
allen dronken. Zij zongen en hij wist niet wat te doen, maar om één of andere reden was hij daar en ging er niet één persoon dood
toen dit gebeurde. Daarom waren de mensen verwonderd hoe dan kon.
Zelfs als een gerealiseerde ziel wandelt en er een ongeluk gaat gebeuren, zal hij plotseling ontdekken dat er iets gebeurt

waardoor het ongeluk zal voorkomen worden. Als je op dat ogenblik een bandhan zou kunnen maken, kan je onmiddellijk het
ongeluk voorkomen. Zie je, zo'n persoon, die gerealiseerd is, die dit stadium heeft overstegen en die er een getuige is van
geworden, redt niet alleen zichzelf maar ook anderen. Wat dus jullie horoscopen en zomeer betreft, ga je over in een andere
categorie want voor een gerealiseerde ziel verandert de hele zaak. De hele zaak verandert en hij wordt een ander persoon. Zijn
handen en zijn lijnen veranderen en de mensen beginnen te zeggen: "Oh je moet dit geweest zijn en je moet dat geweest zijn." En
zie je, als deze mensen die niet gerealiseerd zijn je handen zien, kunnen zij het spirituele dat erin gekomen is beschrijven maar
nog steeds zullen zij over bepaalde dingen blijven hangen en zeggen ze sommige dingen, zie je, die ze niet kunnen zien. Maar als
het een gerealiseerde ziel is, kan hij je onmiddellijk vertellen op welke leeftijd je totale realisatie zal krijgen, wat er zal gebeuren,
allerlei dingen, als hij een volledig gerealiseerd persoon is. Maar eigenlijk hebben de mensen na realisatie geen interesse meer
voor al deze dingen en vragen het dus zelden. Ik heb geen enkele gerealiseerde ziel gekend die nog steeds druk bezig is met in
de handen te lezen en andere dingen van die aard. Hij heeft er geen interesse meer voor. Maar laten we nu terugkomen tot het
hart. Aan de rechterkant hebben we de plaats van Rama. Nu stond Rama bekend voor zijn gehoorzaamheid aan Swaddha als je
het verhaal kent. Zijn vader was in Ayodhya, hij regeerde daar en hij had drie vrouwen. De derde vrouw had twee zonen, maar ze
kon het niet aanzien dat Rama de troon kreeg. Ze was een erg aardige moeder maar zie je iemand, een zekere dame kwam bij
haar en vertelde haar iets en ze luisterde naar haar. Dan vertelde ze haar echtgenoot: "Als u mijn verzoek wil inwilligen, het
beloofde verzoek, moet u Rama gedurende veertien jaar de jungle in laten gaan en de troon aan mijn zoon Bara afgeven." Maar
wanneer Dashratha dit hoorde viel hij flauw, hij viel flauw door dit verzoek. Maar Rama was erbij, hij hoorde het en vertelde haar
onmiddellijk: "Ik ga naar het woud en ik aanvaard uw idee dat uw zoon tegenover mij ontwikkeld heeft, het is in orde," en hij ging.
Gewoon om het bevel van zijn vader te gehoorzamen, zijn vader had het bevel zelfs nog niet gegeven, maar hij was het verplicht.
Hij had zijn vrouw twee verzoeken beloofd omdat zij eens gedurende een oorlog zijn leven gered had, daarom zei hij: "Wanneer je
ook maar wil kan je om deze twee verzoeken vragen," en zo was het. Zij had nooit geweten dat ze deze op zo'n rare manier zou
gebruiken. Later had ze er berouw over omdat Barath weigerde de troon te aanvaarden en hij zette er slechts de sandalen van
Rama neer en regeerde zo en alles was anders, maar Dashratha stierf, omdat Rama wegging stierf hij gewoon.
Zie je, het leven van Rama toont ons dus hoe gehoorzaam hij was aan zijn ouders. Hij leed zoveel. Wie ook tegenover zijn ouders
onaardig is. Zie je als je ouders onaardig geweest zijn, dan heb je al het recht hen te vertellen dat ze niet onaardig tegen je
moeten zijn en dat je je gekwetst voelt, maar je hebt er geen zaken mee hen brutaal te antwoorden en je moet respectvol zijn. Je
moet respectvol zijn omdat zij je oorspronkelijke ouders voorstellen. Jullie mogen niet tegen hen schreeuwen en je slecht
gedragen. Je moet echt respectvol tegenover hen zijn. Zij kunnen slechte mensen zijn, maar je moet hen respecteren omdat je
hen hebt gekozen. Toen je geboren werd koos je hen. Je kon anders niet door hen geboren worden, je hebt hen echt gekozen en
je zei: "Dit gaan mijn ouders worden." Als ze dus je ouders zijn, zijn ze er voor bepaalde reden, omdat je hen in je vorige levens
gezocht hebt en zo ben je daar.
Nu ontmoet je bijvoorbeeld ouders, zie je en je denkt dat zij erg goede ouders voor hun kinderen zijn. Zij zei: "Oh God kan ik hen
als mijn ouders krijgen?" Je vraagt het. Je hebt het. Totdat je het hebt, weet je niet wat het betekent hun kinderen te zijn. Dan
begin je je tegenover hen te misdragen, dat is niet de manier. Nu is de beste manier er het beste met hen van te maken zodat je
tenminste de volgende keer tenminste niet aankomt met de vergissing, verkeerde ouders te kiezen en wees respectvol tegenover
hen, het zal als een zegen zijn.
Het is altijd als een zegen. Jullie ouders kunnen erg hard zijn, soms disciplinerend, soms vol onbegrip, Ik weet dat het erg hard is
en met de opleiding die jullie hebben en jullie begrip over de hele wereld, denken jullie dat ze absoluut gek, kinderachtig en
onvolwassen zijn. Vooral als jullie vibraties voelen, dan voelen jullie je nog slechter ten aanzien van hen. Zij hangen aan zaken
vast en zij kunnen nogal verslaafd zijn, maar jullie moeten begrijpen dat zij deze problemen nu eenmaal hebben, je had ook zo
kunnen zijn als je niet naar Sahaja Yoga was gekomen. Je had zelfs erger kunnen zijn. Laten we hen dus begrijpen, probeer hen
eruit te helpen. En als je respectvol bent, dat zeg Ik je, kan je er heel erg zeker van zijn, als je tegenover hen respectvol bent, dat je
ze kan veranderen. Ouders kan je nooit veranderen door ze een uitbrander te geven, dat is niet de manier om je ouders te
veranderen. Maar wel door respectvol te zijn, zodat zij denken dat ze respectabel zijn, dan beginnen ze zich op zo'n manier te
gedragen dat ze gerespecteerd moeten worden, dit is zo. Ik vertel jullie het geheim om met jullie ouders om te gaan en dat is
uiterst respectvol te zijn tegenover hen, zodat ze beseffen: "Oh God, als hij me zoveel respecteert, hoe durf ik me dan in zijn
aanwezigheid te misdragen." Dit is het geheim hoe met je ouders om te gaan. Niet door tegen hen te schreeuwen, nee dat moet

je doen met je (‑‑‑), maar niet met je ouders. Bij je ouders moet je het gevoel creëren dat ze gerespecteerd moeten worden. Het
gebeurt zie je, probeer dit met je ouders. Als je wil dat wie dan ook die ouder is dan jezelf, aardig is met je, probeer dan uiterst
respectvol te zijn en de persoon begint zich af te vragen: "Wat kan ik nu doen om dat respect hoog te houden, zodat ik het niet zal
verliezen?" En wat ze het meest waarderen is respect. Wat ouders het meest waarderen is het respect. En als je hen dat respect
geeft, zullen ze het voor niets willen opgeven. Je kan van hen gedaan krijgen wat je wil als je hen echt respect toont. En ze zullen
vechten om het te behouden, door alles op te geven wat hen van je wegtrekt, om dat respect te behouden. Maar zie je, het
gebeurt zo dat als je vindt dat je ouders niet de juiste zaken doen , je begint ze te wantrouwen, dan denken zij: "Daar is het dan,
we hebben het respect verloren, wat gaan we er nu bij winnen?" Omdat deze dingen, zie je, geen enkele registratie in hun
hersenen teweegbrengen.
We hadden het volgende geval. Een jongen vertelde mij over zijn vader dat hij zus en zo was en zich op zo'n manier gedroeg en
dat dit erg verkeerd was. Ik zei: "Ik ben het ermee eens, het is erg verkeerd van hem, hij zou dit niet moeten doen" en dus zei Ik:
"Wat doe jij eraan?" Hij zei: "We slaan hem en schelden hem uit." Ik zei: "Dit is niet de manier. Wanneer hij thuiskomt probeer je
erg respectvol te zijn. Probeer het." Het werkte. Hij gaf die vrouw op omdat hij om het respect gaf. En weet je hoeveel respect
waard is? Tenslotte willen de meeste mensen die je in deze wereld ziet respect. Als je iemand respecteert, is die persoon bereid
alles voor dat respect op te geven. En een vader verdient het omdat hij je vader is. En zodra je het op een respectvolle manier
aanvaardt: "Ja vader, ja," probeer het gewoon en je zal zien dat het werkt. Zie je, als je iets wil, in orde vraag gewoon wat je
hebben wil, maar kunnen we het op dat punt houden? Laat ons over iets praten: je kan de aandacht van je vader alleen richten
door respectvol te zijn. Probeer het gewoon met je vader en je moeder. Je hoeft hen niet te overdonderen, echt waar, Ik vertel
jullie het geheim. Het is niet om zomaar je manieren te veranderen of zo iets, maar Ik vertel jullie het geheim omdat jullie het
begrip van de stille methodes verloren hebben om mensen voor je te winnen en hen te begrijpen en hen te leiden en jullie zullen
echt jullie zin krijgen. Het enige wat je moet doen is hen te respecteren. Ik dacht dat we enige vragen konden hebben.
Maar de bijbel is een boek dat door verschillende mensen op verschillende plaatsen, op verschillende niveaus werd
samengesteld en dit alles werd hen geopenbaard door het onbewuste. Alle kennis die je in de bijbel vindt, werd hen geopenbaard
door het onbewuste en zij konden eigenlijk de volledige inhoud ervan niet begrijpen. Wat ze begrepen of verzamelden schreven
ze op. Een gedeelte ervan ging verloren omdat het niet onmiddellijk geregistreerd werd en ook omdat de originele bijbel zelf
verloren ging, alle uitleg, al die dingen werden dus achterwege gelaten en daarom hebben mensen een erg goede uitvlucht om
om het even wat te maken van de grootse woorden die in de bijbel te vinden zijn. ‑Bijvoorbeeld het "woord"‑ wat is het "woord"? Is
het logos of zoiets? Wat is dat? Wat omvat het, wat betekent het, hoe begint het, waar is het vandaan gekomen? Het is "Aum."
Aum komt van drie woorden: "uh, ooh, muh." Uh staat voor de eerste schepping van de linkerkant, wat we de Mahakali‑kracht
noemen. Eerst voltrok zich in de wereld de manifestatie van het superego, dus kunnen we zeggen dat Uh voor het begin staat tot
dat stadium waarin het leven niet was gecreëerd ‑ Ooh staat voor het andere stadium waar nu de klank dezelfde is, de klank is
dezelfde, de manifestatie verschillend. De stem is dezelfde, Mijn klank is dezelfde, bijvoorbeeld wat ook Mijn klank is, jullie zullen
haar herkennen, waar Ik ook spreek. Dit is Mataji die spreekt. Misschien is de manifestatie in "Uh, Ooh, Muh" verschillend, dus de
eerste "uh" begint, dan komt de "ooh" die de Mahasaraswati‑kracht is. We kunnen zeggen, de drie noten die we hebben als, Ik
weet niet wat jullie in Engeland tegen de drie noten zeggen, maar wij zeggen sah uh, sah, (‑‑‑), de drie basisnoten, dus is de
tweede noot die van Mahasaraswati, waarbij het leven ‑ het zonneleven ‑ startte. En de derde is de "muh", waardoor de evolutie
begon plaats te vinden. Dat is dus het stadium van Mahalaxmi. Je hebt dus deze drie krachten die samenwerken en dat is in het
kort gezegd "Aum." Maar het is niet alleen zo dat menselijke wezens dat gezegd hebben.
Als je mediteert heb je gezien dat wanneer er iets verkeerd gaat met de Kundalini, je in je oren een geluid zoals Aummmmmm
kan horen. Ik zeg nu dat deze drie krachten, deze drie geluiden hebben en zo werd dit woord Aum gecreëerd. Voor een
gerealiseerde ziel is Aum een zeer krachtig iets. Als je bijvoorbeeld jezelf wil beschermen, kan het woord Aum zelf beschermen
en als deze drie krachten samen komen als Aum, zeggen we dat dit het enige kind of de zon God in zijn zuiverste vorm voorstelt,
Aum. Daarom is de Aum in het leven van Christus, of we kunnen zeggen in het leven van een persoonlijkheid die de zoon van God
voorstelt, erg belangrijk omdat hij die Aum binnenin zichzelf belichaamt. Deze drie krachten zijn in hem en wel in de meest
onschuldige vorm.
Wat Ik probeer te zeggen is dit, je kan welke godheid ook nemen, welke andere godheid ook behalve deze ene. Neem welke

andere godheid ook en je zal zien dat ze meer van deze of van die kracht hebben. Bijvoorbeeld, als je, laat ons zeggen, "Vishnu"
neemt, die staat voor evolutie, als je Brahmadeva neemt, die staat voor het scheppen, als je Mahavira neemt die staat voor wat je
het superego noemt. Als je Krishna neemt, Hij staat voor evolutie. Maar als je tot hier opstijgt dan vind je slechts dat deze drie
krachten aan de AGNYA samenkomen. Tot bij de agnya zijn ze gescheiden, bij de agnya komen ze samen. Daarom is het erg
belangrijk dat deze drie krachten door Christus beheerd worden en daarom is Jezus Christus de belangrijkste godheid, voor
zover het Sahaja Yogi's betreft. Want de evolutie is in orde, maar de volledige coördinatie en bescherming van het menselijk
wezen is alleen mogelijk als je deze drie krachten in handen hebt. Ze kreeg haar evolutie behoorlijk in orde, ze kreeg haar
realisatie goed in orde maar dan ziet ze dat haar linkerkant gebroken is. Maar stel je voor zelfs als zij ontwikkeld is, wat kan zij
doen als haar linkerkant haar overheerst? Alleen Christus kan redden. Stel je nu voor dat de rechterkant overactief is, bij
sommige mensen is het zo, dat weten jullie erg goed, dat de rechterkant van veel mensen actief is als je ziet dat hun ego zich
teveel laat gelden. Voor hen is het hetzelfde. Stel dat ze zich ontwikkelen, wat er gebeuren zal, is dat zij iedereen zullen
omverschieten. Maar als ze door hun ego worden aangevallen, dan is Christus de enige persoon die hen volledig evenwicht zal
geven. En als jullie Christus zien, Christus is volledig evenwicht. Het is een volledig evenwicht op een hoger niveau.
Hebben jullie een balans gezien, hoe is dat? Als je een balans ziet, wordt deze op een hogere positie gehouden dan het centrum.
En zo is het, Hij brengt in evenwicht, daarom is Hij de Omkara zelf, de belichaming van een Omkara, want zoals we weten is Hij
Ganesha en Ganesha is de verpersoonlijking van Omkara. In dit geluid van de Omkara, zijn alle klanken van de werelden vervat.
Al de uitwisselingen en combinaties, de volledige melodie van dit universum ligt binnen deze drie klanken: uh, ooh, muh en deze
geluiden, de combinatie, de verschillende frequenties hiertussen, creëren de taal en daarom staat het Sanskriet zoals ze zeggen,
het dichtst bij de Godentaal, omdat het gebaseerd is op de signalen van de Aum. Het geheel begint vanaf Aum. Het Sanskriet, elk
woord, iedere lettergreep is gekozen uit die wetenschappelijke basis van uh, ooh, muh. Het is gebaseerd op Aum.
Ook als de Kundalini beweegt, beweegt zij op die manier: uh, ooh, muh, want in het lagere gedeelte is zij de uh. In het centrale
gedeelte is zij de ooh en hier is zij de muh. Dit betekent dat wij, in het onderste gedeelte van het menselijk wezen, dat zijn wat als
dode materie werd geschapen. In het centrum zijn we dat wat schepping is, dat betekent creativiteit. En in het derde deel is de
evolutie. Op die manier zijn we ook in drie verdeeld. Dit wil zeggen dat ons hoogste gedeelte "muh" is, het midden is "ooh" en het
laagste deel is "uh." Zo zijn we en als je Aum op de juiste manier zegt, zal je merken dat de Kundalini opstijgt.
Er is in het geheel geen verschil voor zover het de Bijbel betreft en voor zover het Sahaja Yoga betreft, voor zover het de Koran en
de Geeta betreft. Slechts de mensen met erg beperkte visie zien het verschil. Diegenen die het innerlijke ervan gezien hebben
kunnen geen verschil zien omdat het precies hetzelfde is. Het enige wat er is, is dat je er vanwege de omstandigheden, vanwege
verschillende methoden waardoor het gemanifesteerd werd, kleine verschillen in ziet, maar voor zover het de stof en het wezen
aangaat is het precies hetzelfde. Ik kan zelfs niet een woord in de Bijbel of in de Koran of in de Geeta vinden dat Ik niet kan
uitleggen. Alles kan erg duidelijk uitgelegd worden, maar het probleem met mensen is dat ze niet op een verenigde of
geïntegreerde manier denken, menselijke wezens kunnen dat niet. Zij moeten proberen een omhulsel te vinden of een soort poel
om te stagneren. Dat is de menselijke natuur. Zij willen wormen worden, de hele tijd, want eens waren zij dat en ze willen
opnieuw wormen en amoebes worden. Ik denk dat ze uiteindelijk zullen eindigen met het te zijn, Ik weet niet wat te zeggen.
Daarom kunnen ze de ene universele waarheid die in hen vloeit niet zien en dat is de reden die religies gedood heeft, overal, want
zodra je weet dat er een klank is die door al deze prachtige religies heen vloeit, de bloemen van universele schepping, dan kan er
geen enkel probleem of gevecht zijn en door deze religies op deze manier te doden hebben zij deze vreselijke mensen
toegestaan op te komen en het toneel te beheersen. Jullie hebben ze daar dan heel fijntjes om over al jullie fysieke, emotionele
en mentale problemen heen te komen. Aum werkt zoals niets anders.
Nu kunnen jullie zeggen, waar is het woord Aum in de Christelijke religie? Het is "Amen." "Amen" is niets anders dan Aum, want
muh is een neusklank, het einde van een neusklank en nuh is ook een neusklank want in het Arabisch is het geschreven als een
"nee", zie je en "nee" met Mijn naam, je zegt nooh, met Mijn naam begint nuh, ook met een punt erop geschreven, allemaal
hebben ze een punt. Het is een punt dat toont dat het een nuh is. In het Sanskriet betekent een punt "nuh." En daarom is het muh
en nuh.
Amen is hetzelfde als Aum. Nu is het probleem, dat alles verandert naarmate de evolutie vordert en daarom werd Aum tot het

peil van Amen gebracht. Uh werd Ah en Ooh werd muh en muh werd nuh. Zoals Ik jullie vertelde kwam Christus als een menselijk
wezen, maar Hij was Ganesha. En de swastika werd het kruis, op dezelfde manier is het Aum, Amen. Dus word je na ieder gebed
verondersteld Amen te zeggen. Waarom niet? Mensen stellen de vraag: "Wat bedoel je als je Amen zegt? Waarom zouden we
Amen zeggen? Wat betekent het?" Daar eindigt het woord Aum in de Engelse taal. Zoals jullie zien klinkt het universele zelfs in de
woorden, in de talen maar we hebben geen ogen om het universele te zien, we denken: Oh we zijn christenen. We geloven in
Christus. We geloven niet in al deze onzin. Want anderen zijn onzinnig. Maar welke is jouw relatie met Christus. Hoeveel weet je
van Christus? Dat weet niemand, zie je. En zo komen de problemen van al de religies nu voor jullie naar voren: dat de mensen
gewoon in niets meer geloven. Ze zeggen dat in religie geloven een flauw gedoe is. Al deze gekke streken gaan door. Waarom
zoveel geld verknoeien aan kerken? Dat is allemaal niet nodig, dat alles is niet noodzakelijk, de hele zwendel gaat maar door,
menselijke wezens zijn hoogst ondankbaar. Omdat ze denken dat ze erg praktisch zijn. Waarom zouden we pausen moeten
hebben en waarom zouden we een grote organisatie moeten hebben in de naam van God? Waarom zouden we tempels moeten
hebben? Waarom?
Ik bedoel er zijn, zoals hier, overal mensen die tegen deze zogenaamde ‑ wat zij zogenaamde religies noemen ‑ in opstand
komen, maar alles wat in de naam van God in hen gekomen is, in de zuiverheid van het hart van de mensen, moet tot hen komen
van God zelf. Er is alleen een probleem wanneer het wordt meegedeeld aan een menselijk wezen dat nog niet is gerealiseerd.
Jullie hebben nu gezien hoeveel Kevin weet en hoeveel jullie weten. Dus zelfs diegenen die een beetje gerealiseerd zijn begrijpen
zij wat hij wil mededelen? En daarom begon deze domme onderverdeling van de menselijke wezens, zodra je religie ontbindt tot
religies is het afgelopen. Dat was de beste mmanier om een eind te maken aan religie, omdat ze de essentie niet gaven, het
belang van de essentie. Ze probeerden gewoon iets dat zo oppervlakkig is belang te geven en die oppervlakkigheid werd ook
gecreëerd door deze vreselijke mensen, die Christus gewoon wilden gebruiken als hun zakboekje en Krishna alsof hij tot hun
huishouding behoorde.
Deze Aum werd over de hele wereld gebruikt op een erg erg subtiele manier en het woord muh betekent Ma en jullie weten dat
wij allemaal tegen een moeder Ma zeggen. Waar je in de wereld ook gaat, ze begrijpen het woord Ma. Niemand heeft een
probleem voor zover het woord Ma betreft, omdat het daarmee eindigt, het betekent dat de hele schepping teruggebracht wordt
aan de voeten van de Moeder, zelfs in het christendom kunnen jullie begrijpen dat het de moeder is, dat het liefde zelf is. Als ze
over Mohammed Sahib spreken, moeten zij weten dat hij de hulp van vijf vrouwen nodig had om daar te zijn. En de een was al
beter dan de andere, zij waren alleen uh, ooh, muhs met hem, de krachten. Niemand begrijpt wat het was: zijn eigen eerste vrouw
bijvoorbeeld (‑‑‑) was niemand anders dan Mahasaraswati. Zijn eigen dochter was niemand anders dan Mahalaxmi. Het waren
dus al zijn krachten, uitgedrukt als zijn vrouw, of zuster, of dochter die hem hielpen tijdens zijn leven en zijn krachten in stand
hielden.
Nu wordt hetzelfde woord door negatieve krachten gebruikt. Hoe gebruiken zij het? Zij zullen deze naam aan een bepaalde duivel
geven, normaal doen ze dat niet, omdat dit een van de zuiverste woorden is die niet besmet kan worden. Normaal doen zij het
niet, normaal doen zij het niet. Tot nu toe heb Ik niemand ontmoet die een duivel met de naam Aum in zich draagt en niemand
heeft deze naam tot nu toe aan iemand gegeven, maar Ik heb mensen gezien die namen geven zoals (‑‑‑). Dit zijn de namen,
verschillend ‑ Imee staat voor Mahakali, bree (?) voor Mahasaraswati, glee (?) voor Mahalaxmi ‑ neem me niet kwalijk ‑ Imee voor
Mahakali, ree (?) voor Mahalaxmi en glee voor Mahasaraswati. Dus zullen zij, afzonderlijk heb Ik het gezien, deze namen geven
aan de duivels die zij willen gebruiken. Ik zal bijvoorbeeld de naam nemen van die heer, jullie kennen hem, hij noemt zichzelf
transcendentaal en zomeer, hij gebruikt deze namen. De eerste van hen Imee is nu natuurlijk ergens vastgezet. Nu kan hij deze
"Imee, bree, glee" ondanks het feit dat dit namen van Godinnen zijn, gebruiken, maar hij kan de naam Aum niet gebruiken en hij
kan de naam van Jezus niet gebruiken. Hij kan de naam van Shri Ganesha niet geven. Deze namen zijn voorbij hun (‑‑‑).
Zie je omdat ze verscrikkelijk zijn, een moeder kan vergeven, maar deze mensen worden er gewoon door uitgebrand en daarom
durven zij deze namen niet geven. Dat zal je niet vinden hoewel ze iets kunnen zeggen in de naam van Jezus, zie je, dat kunnen
ze zeggen. Zij kunnen het woord Jezus gebruiken, zie je: "In de naam van Jezus geef ik je dit", zo ongeveer en ze gebruiken de
foto van Jezus en zomeer, ze kunnen zelfs het kruis gebruiken. Want je kan kruisen zien die enkel door deze mensen gemaakt
werden. Ze kunnen ze omdoen. Maar ze kunnen de naam van Jezus niet aan deze duivels geven, zij kunnen je niet vragen: zeg
Jezus, zeg Jezus. Dat zullen ze nooit zeggen, maar ze zeggen (‑‑‑). Ze kunnen alle soorten Aums zeggen en zo, maar met dit alles

kunnen ze iemand aanvallen als volgt, zij zeggen: Aum namoh Shivaya, dat is in orde. Aum namoh Shiva, nu, Aum, heb je gezegd,
daardoor neutraliseert het. Misschien weten zij niet dat het een beetje neutraliseert. Aum namoh Shivaya (klinkt als namah op
tape). De naam van iemand is namoh Shivaya en hij komt erin. Het betekent "zo groots", het betekent dat je buigt voor Shiva. Dat
aspect van God dat eeuwig is. Maar ze zullen zeggen, je neemt de naam Aum namoh Shivaya omdat het door dat te doen door
Shiva overweldigd wordt en daarom doen zij er Aum bij, maar zij zullen nooit een enkel woord als Aum op (‑‑‑) punt geven, want
geen enkele duivel zal die naam bezitten, het is te groot. En dit zijn de trucs die deze mensen uitspelen met het woord Aum en
jullie moeten hetzelfde spelen. Wanneer je het wil zeg gewoon Aum. Zeg niets anders, zeg Aum. Voor jullie heeft iedere zin een
einde zelfs als je Aum namoh Shivaya zegt (‑‑‑). Maar zelfs als je Aum Jezus zegt, is het genoeg.
In een cirkel, als je het gehele universum tot een cirkel terugbrengt, dan maak je er drie delen van, je krijgt drie bogen. Laten we
zeggen dat de ene uh is, de andere ooh en de andere muh. Als je probeert ze te reconstrueren dan krijg je uh, ooh en muh, je krijgt
drie bogen, je construeert ze. De eerste boog buigt zoals dit: uh, ooh, de tweede als dat en de derde is muh. En het punt daarop is
het centrum. Het punt erop is het centrale punt van de cirkel. Nu heb je gezien hoe Aum geschreven wordt en zo is het. De drie
bogen, de gehele creatie en het centrale punt dat God zelf is, zijn zo beschreven. Dat alles samen maakt de Aum en zo wordt het
genoemd.
Ik denk dat Ik jullie nu eerst en vooral verteld heb, wanneer de schepping plaatsvond, hoe de Aum eerst werd gevormd. Ik
vertelde jullie dat met de parabool, met de tekening. Het eerste geluid, het eerste geluid dat begon door de scheiding, de eerste
scheiding die plaatsvond tussen de twee identiteiten: God en zijn Kracht. Dat was het ogenblik waarop het geluid begon en dat
geluid is niets anders dan Aum. Dat geluid zal er zijn en doorgaan tot deze twee identiteiten één worden, dan is er geen relativiteit
meer en dus is er niets, dus denken mensen dat de wereld uit het niets ontstaan is omdat er geen relativiteit is. Als ze twee
worden dan is er iets, anders zijn zij één en absoluut en dus is er niets.
Als het geluid ineenvloeit of eindigt of zoals wij zeggen verdwijnt (‑‑‑) (dan is er niets). Dat is het ogenblik waarop de hele
schepping tot één actie ineenvloeit. Dat is dus het punt waar men naartoe moet. Nu gebeurt het in jullie eigen wezen. Eerst voel
je de Aum, soms voel je het geluid komen, soms voel je zoiets als een tingeling, omdat er uit die Aum zeven geluiden zijn die
gemakkelijk te onderscheiden zijn. Gemakkelijk. Maar er zijn er vele. Ik zeg jullie echter dat er tenminste zeven zijn die je
gemakkelijk kan onderscheiden. Als je neerzit kan je soms een soort bel horen rinkelen, soms zal je iets horen alsof er een
waterval is en soms hoor je de kleine krekels zingen, alsof het nacht is. Zie je alle soorten geluiden komen op. Zie je, je voelt dat
ze er zijn, er gebeurt iets in de nacht, zie je, dat soort van gevoel zal je krijgen. Er zijn allemaal verschillende types van geluiden,
maar je kan er zeven geluiden gemakkelijk uithalen en allemaal tesamen maken zij Aum. Als je hen dus allemaal op een juiste
manier speelt, op een melodieuze manier, we kunnen ook zeggen op een harmonische manier, dan hoor je het geluid Aum. Als er
van ergens een suggestie tot je komt, dan hoor je altijd een geluid in je oren komen, dus ben je waakzaam. Je bent waakzaam en
je hebt gewoon aandacht voor de ideeën die komen en dan plotseling krijg je een idee. Schrijf het op. Dit zijn ideeën die van het
onbewuste komen. Wacht gewoon, een geluid zal komen en het geluid zal suggereren dat er een suggestie aankomt, schrijf het
op. Maar met de duivel zal zoiets nooit gebeuren, je zal nooit het geluid krijgen. Je zal "Ad....(‑‑‑) misschien met kleine
fragmenten omdat ze als fragmenten worden overgedragen, gewoon (‑‑‑). Maar meestal krijg je een vreselijke lucht als verbrand
leder, of als een rot ei, vreselijke stank krijg je van zo'n mensen, die bezeten zijn.
Deze Aum is dus een geluid dat begrijpt, dat spreekt, dat organiseert, dat informeert en dat is het geluid van de Heilige Liefde. Dit
is het elektrische gevoel dat je op de hand krijgt maar dat is het geluid. We hebben dus ook vijf erg subtiele soorten uitdrukkingen
van de vijf elementen en dit is het zuivere geluid van Aum, de vibraties zijn electrisch. Voor iemand die gerealiseerd is, is er een
magneet in dat geluid, of in die kracht. Een persoon die door God gezegend is, heeft een magnetische kracht. Die persoon trekt
aan. De persoon mag er zelfs niet eens over spreken, maar mensen weten ervan. Zij weten dat hij een gerealiseerde man is, er is
iets speciaals met hem. Je kan onmiddellijk ondervinden, wat hij is. Het is vanwege dit geluid en de magneet. Jullie moeten het
gehoord hebben toen we in materie werden omgezet. Op dezelfde manier werden al deze dingen omgezet, het geluid wordt een
magneet, de magneet wordt vibratie, de vibraties kunnen de Spirit worden. Deze zijn dus allen omzetbaar en een essentieel deel
van dezelfde zaak, dezelfde energie die de Heilige Liefde is, die Liefde is. Liefde heeft een geluid en liefde heeft electriciteit, het
heeft magnetisme gekregen en het heeft de kracht gekregen. Wanneer al deze subtiele krachten in welk menselijk wezen dan
ook gegoten worden, werkt het, het werkt en de gezondheid van de mensen verbetert. Jullie moeten gehoord hebben van de

experimenten waar mensen muziek uitgeprobeerd hebben op mensen die niet in orde waren en dat ze genezen werden. En wat
er gebeurt, is dat de subtielere, subtielere krachten van het geluid, dat we manifesteren, dat wat erachter zit, de kracht die het
manifesteert, in het spel komt. Wat dan een erg kleine zaak is, maar met mensen zoals jullie, als jullie de handen zo houden (‑‑‑)
dan is dit het geluid van Aum dat vibreert, het is zo "micro" als microgolven, vibraties, dat je er niet doorheen kan voelen, je kan
het niet zien, het trilt zelfs niet, zelfs als je door een vergrootglas kijkt zal je mijn vinger in het geheel niet zien trillen. Je zal
zeggen dat ze erg gestadig zijn, maar het zijn microgolven.
En als deze microgolven door het lichaam van menselijke wezens of wat dan ook gaan, dan wekken zij daar de microgolven op
die in het lichaam van menselijke wezens slapen (of wat je dan ook gebruikt) en ze beginnen deze laatste te ontwikkelen, wat
jullie de fase als (‑‑‑) van de buitenkant (‑‑‑) noemen. Bijvoorbeeld. Ik zal jullie zeggen hoe.
Ik richt nu mijn hand naar een persoon die ziek is. Nu plaats Ik mijn hand hier en hij is in dit gedeelte ziek, hij heeft wat
problemen. Wat gebeurt er? Deze golven, gaan door tot daar en wat daarbinnen ook slaapt zie je, wordt als het ware nieuw leven
ingeblazen. En het begint te ontwaken en het wordt sterker. Nu ontwikkelen ze de andere gemanifesteerde (microgolven) of we
kunnen zeggen de uiterlijke, waardoor de persoon zich genezen voelt. We plaatsen bijvoorbeeld de hand op deze manier, nu is
het bloed hier geklonterd, er is geen bloedstroom. Je brengt je vibraties daar. Wat gebeurt er? Die bloedklonter begint op te
lossen, omdat de oplosbaarheidsfaktor van het bloed bij de vitamine K ligt. En de vitamine K wordt opgewekt omdat deze
vibraties er doorheen gaan en de vitamine K wordt later opgewekt door de microgolven die overblijven en zo werkt het. Maar je
kan het niet zien. Ze werken gewoon. Ze zijn (‑‑‑). Ze zijn onzichtbaar maar ze zijn er. Hen opmeten is onmogelijk, want
menselijke wezens hebben zo'n instrument niet. Nu hebben, God zij dank, de geleerden tenminste aanvaard dat we niet de oren
hebben om alles te registreren wat geluid is, op dezelfde manier hebben ze geen opname‑apparaat om de vibraties van de
microgolven te registreren. Wanneer jullie, gerealiseerde mensen Aum zeggen, als jullie Aum zeggen, het geluid van Aum, je
probeert het gewoon bij een persoon die daar wat pijn heeft. In orde. Plaats nu gewoon je hand daar en zeg Aum. Probeer het.
Ik wil jullie eerst vertellen over mijn ontmoeting met Gandhi en waarom hij zo belangrijk is. Waarschijnlijk hebben jullie nooit
beseft wat een geweldig instrument Gandhi was. Op zevenjarige leeftijd haalde hij Mij gewoon op bij Mijn familie en Ik bleef bij
hem, erg erg dicht, uiterst dicht en hij noemde Me gewoonlijk Nepali. Dat was Mijn naam. En iedereen kende Me bij die naam. Na
veertig jaar, of zeg vijf en veertig jaar of zo ontmoette Ik hem plotseling (‑‑‑) tijdens de trouwpartij van zijn eigen zoon. En Ik ging
naar hem toe en Ik (‑‑‑), hij herkende Mij. Hij zei: "Wat, Nepali, hoe kom Je hier?" En de tranen rolden uit Mijn ogen dat was
Gandhiji. Hij was ook een enorm harde leermeester en Ik zei hem dikwijls, u kunt hard zijn, maar hoe kunt u zo hard zijn met al
deze mensen? Hij liet ons opstaan om vier uur. Het was gemakkelijk voor Mij om vier uur op te staan omdat, zie je, Mijn lichaam
geen gewoontes had. Ik kan op welk moment ook opstaan of slapen, maar Ik spreek voor de anderen (‑‑‑). Opstaan om vier uur
en ze moesten hun tempels schoonmaken. Zij moesten soms zelfs de badkamers en de toiletten schoonmaken en alles met hun
eigen handen. Hij was een enorm harde leermeester maar een uiterst liefdevol en medevoelend persoon. Zoals iedereen gezegd
heeft, praatte hij tegen Mij op een manier alsof Ik een grootmoeder was, zie je en hij was het gewoon dingen met Mij te
bespreken tot de verbazing van alle anderen, op een bepaalde manier en Ik was groot en wijzer dan al de anderen en hij zou Me
laten (‑‑‑). En hij zei dat begeleiding beter van sommige kinderen kan komen dan van de oudere mensen. Zelfs toen Ik deze keer
opnieuw naar (‑‑‑) ging, vertelde Mijn echtgenoot Mij hetzelfde, herinner Je Je dat hij dat gewoonlijk zei? Ik zei: "Ik herinner Me
dat." Maar op een of andere manier had hij Mij herkend en hij wist wie Ik was, zie je door (‑‑‑) die Mij herkend had en op de een of
andere manier welke we niet in staat waren te weten en waarbij een aantal mensen (‑‑‑). Zij zouden niets dat verkeerd voor hen
was toelaten. Het eerste wat ze moesten doen was zichzelf in de staat van Dharma te houden. En Gandhi was (‑‑‑) (‑‑‑)...(Groot
deel niet te beluisteren).
Hij was een geweldige persoonlijkheid. En Ik moet zeggen, dat wat Ik van hem geleerd heb, één van de dingen is die Ik anders
nooit zou hebben kunnen begrijpen en dat is het gevoel voor gemeenschappelijk geld. Eigenlijk heb Ik in het geheel geen gevoel
voor geld. Ik ben (‑‑‑), Ik weet niet wat een bank is, Ik weet niet hoe een cheque te innen. Nochtans weet je, Ik bedoel, Ik moet vele
cheques geïnd hebben, maar Ik weet niet hoe het te doen zelfs vandaag, als je het me wil leren kan Ik het niet. Ik ben daar niet
goed in. Maar Ik heb Gandhiji's gevoel voor gemeenschappelijk geld gezien, hij was zo scherpzinnig en zo precies dat Ik van wie
ook met hem geleefd heeft, niet kan begrijpen hoe ze ertoe kunnen komen op zo'n goedkope manier met gemeenschappelijk
geld om te gaan.

Eens hadden we een vergadering met alle grote leiders en ze kwamen naar de nandi ashram waar al de meisjes verbleven en er
waren ook een paar jongens, die voor hen zorgden, hen pamfletten gaven en zo en plotseling besefte Gandhiji dat het erg laat
was en dat ze hun lunch in de Ashram moesten krijgen. Dus zei hij waarom je lunch hier niet gebruiken? Ze zeiden in orde, als u
denkt dat het zo gaat, in orde. Dus stond hij op, hij had altijd (‑‑‑) bij zich omdat (‑‑‑) er niet was. Dus kwam hij naar beneden en hij
vertelde ons, laten we voedsel voor hen in de schaal afwegen en het opzij leggen. Dus moesten we afwegen volgens het aantal
mensen die daar waren. Hij zei: "Ik ben een bakhta pavya, jullie moeten alles goed afwegen en het opzij leggen en het kostte hem
ongeveer vijftien minuten dat allemaal te doen. Dan nam hij opnieuw de stukken op, zette ze terug en ging verder met zijn werk.
Ik denk dat (‑‑‑) of iemand anders die aanwezig was, zei "Babu, ik geef nooit, ik bedoel dat wij nooit hadden gedacht dat u zoveel
moeite zou doen voor ons welzijn. We hadden een beetje later terug kunnen gaan en hadden (‑‑‑)" Hij zei: moeite? Welke moeite?
"Nee, de manier waarop u opstond en dat ging doen, u bent er zo voorzichtig en zorgzaam mee." Jullie kennen de woorden wel
die hij sprak, jullie kennen ze: "Dit is het bloed van mijn volk. Ik kan niet toestaan dat het op welke manier ook verspild wordt." Stel
je voor, hij zei (‑‑‑). Ik bedoel Ik kan zijn gevoel voor dat begrip niet vergeten. En Ik heb Mr. Shastri hetzelfde zien doen. Ik bedoel
er was niets zoals twee maten en gewichten. Integendeel hoe dichter je naar hen toe groeit, des te meer je hen respecteert,
omdat ze zo zuiver zijn, zo zuiver en zij dachten dat zij zo die zuiverheid en die standaard konden behouden.
We hebben werkelijk geluk dat zo'n grootse mensen in dit land van ons geboren werden. Het enige probleem is dat we vergeten
zijn welk grootse bijdrage ze hebben geleverd. Dat Gandhiji iemand was die naar deze aarde kwam om ons te redden van deze
overheersing, op zo'n unieke manier legde hij de basis van de Sahaja Yoga. Eigenlijk was hij de grondlegger voor alles. Als je
bijvoorbeeld zijn ideeën ziet, economische ideeën, zijn deze absoluut in overeenstemming met Sahaja. Nu, na de industriële
revolutie, de industriële revolutie zoals ze het in het westen noemen, zijn de mensen zo ver gegaan in het creëren van een
agressieve economie dat ze ontsteld zijn over de manier waarop deze zaken in deze landen uitwerken. De agressie die begon
met de industrie, de mechanisering, wordt nu zelfs naar de menselijke wezens zelf gericht. In Engeland, dat het soberste land
onder alle anderen is, zal je verbaasd zijn. In Engeland worden volgens de statistieken elke week twee kinderen door hun ouders
vermoord. Kan je je dat voorstellen? Goede kinderen. Het zijn geen buitenechtelijke kinderen. Geen familie is veilig voor deze
agressie. De agressie is nu tegen henzelf gericht, zij is absoluut zelfvernietigend. De mechanisering, het (verstand) dat dingen
begon te creëren, maakte ook van menselijke wezens machines en deze machines hadden geen gevoel binnen in hen. En de
gevoelens begonnen op te drogen en op te drogen, in die mate dat menselijke wezens gevoelloos zijn geworden. Ze hebben geen
emoties meer.
Ik weet niet of Gandhiji het tot op dat punt gevoeld kon hebben, omdat het voor een heilige moeilijk is de krachten van het kwaad
te zien, weet je, in hoeverre ze kunnen kwetsen, het is iets erg moeilijk. Hij zag er iets van, dus waarschuwde hij ervoor niet in te
gaan op zware industrie. Zware industrieën zijn erg gevaarlijk en hij gooide (‑‑‑) er uit, dat probeerde (‑‑‑) een plaats in de industrie
te houden. Met al deze vooruitgang in het westen zal je verbaasd zijn te zien dat de toestand zo is dat je niets vers kan krijgen.
Het eten dat je krijgt is niets anders dan God weet welke scheikundige substantie waarop ze zijn overgegaan, zodat je de hele tijd
het gevoel hebt dat je chemicaliën eet. Je voelt niet dat je enig voedsel eet. Als je met mensen praat, voel je dat ze afgestompt
zijn, ze zijn geschokt en bang voor elkaar. Er is geen liefde, er is geen vertrouwen er is geen geven en nemen. Het is zo'n
belachelijk absurde maatschappij die gecreëerd werd dat het belangrijk is voor ons, zogenaamde ontwikkelingslanden, om te
zien tot waar ze gevallen zijn, in welke ravijn ze beland zijn. En let op en zie voor jezelf dat wanneer je probeert de wetenschap en
al deze industriële verworvenheden van andere landen te gebruiken als een gereedschap voor onze vooruitgang, jullie zouden
moeten weten dat zij ons volledig kunnen vernietigen, zoals ze deze mensen vernietigd hebben. De vernietiging komt niet zozeer
van buitenaf. Natuurlijk is dat op een bepaalde manier wel zo, zoals we Hiroshima en dat alles gecreëerd hebben, maar de
vernietiging komt van binnen uit en die vernietiging heeft zich op zo'n uitgebreide manier gevestigd, dat zij nu onmogelijk te
stoppen is. De enige manier hiertoe is het geheel in een nieuwe dimensie te brengen waardoor je het kan beheersen en dat is
alleen mogelijk via Sahaja Yoga.
God zij dank werd mijn echtgenoot verkozen en ging Ik naar Londen zodat we nu een basis hebben. Gandhiji is de man die de
basis legde voor dharma in dit land van de moderne tijden. Als je zijn (‑‑‑) ziet zal je verbaasd staan, het is allemaal gebaseerd op
de verschillende chakra's, de een na de andere. Deze "Bajanawi" zal met de een na de andere beginnen. Het is precies zoals wij

het doen voor onze Kundalini ontwaking. Het is gebaseerd op de opeenvolging van de ene chakra naar de andere chakra,
ofschoon hij niets anders vermeld heeft.
Buiten dat moeten wij in Sahaja Yoga rekening houden met al de incarnaties, al de profeten, van alle grote oorspronkelijke
meesters die op deze aarde kwamen en die overeenkomstig hiermee de verschillende bewegingen van de Kundalini bijstelden.
Want, volgens Sahaja Yoga zijn al deze incarnaties binnen in ons en helpen zij ons. We moeten hen doen ontwaken. Hetzelfde
heeft Gandhiji gedaan door ons te vertellen dat we moeten rondkijken, dat we de Bijbel moeten kennen, dat we de Geeta moeten
kennen, dat we al deze grootse geschriften en grootse mensen moeten kennen en integreren. Natuurlijk is dat gedeelte aan mij
overgelaten: het verwezenlijken van wat hij wilde doen. Ofschoon hij ongetwijfeld de basis heeft gelegd voor de economie
evenals de politieke basis. Hij geloofde nooit in agressie. Nooit. En hij zei dat men moest delen. Hij geloofde steeds dat zelfs
kapitalisme door verlichting bereikt zou moeten worden. Hoewel hij zo druk bezig was met zijn noodwerk om de hele natie te
redden, dat hij niet veel aandacht kon besteden aan de meer subtiele kant van Sahaja Yoga, die Ik de ontwaking van de Kundalini
en zelfrealisatie noem. Maar hij sprak er altijd over, hij zei er altijd wat over. Heel verwonderlijk is hij de enige die Ik tot nu toe
gezien heb die zelf de zelfrealisatie niet deed, maar die er zo dichtbij was en die duidelijk kon zien dat zelfrealisatie de enige weg
was voor de emancipatie van de menselijke wezens. Zijn waarden, zijn stijl waren zo correct.
Als een Moeder, Ik was een kind maar Ik was door en door een Moeder, had Ik altijd het gevoel dat Gandhi een beetje te strikt
was en Ik zei steeds: "U bent te strikt, Ik kan het gewoon niet verdragen." En tranen kwamen dan gewoonlijk in mijn ogen. Ik zei:
"Dit is een beetje teveel." Hij zei: "Nee, we zijn in een noodtoestand. We moeten gedisciplineerd zijn en we moeten het hen
zeggen." Daarom zei Ik hem eens "Bapu, als u mensen wil disciplineren, waarom geeft u hen dan geen discipline van binnen uit?"
Hij zei: "Hoe kan je naar hen toe?" Ik zei: "Het is erg gemakkelijk, u kunt het doen." Hij zei: "Nu niet, nu niet, laat ons eerst en vooral
vrij zijn. Als je niet vrij bent, waar kun je dan van genieten? We kunnen er niet over praten, de mensen zullen zeggen we zijn niet
eens vrij. Hoe kunnen we praten over de vrijheid van de Spirit? We moeten vrij zijn van de vreemde overheersing."
In noodtoestand zou Ik zeggen, stel je voor dat we een boot gebruiken om over te steken, dan dragen we de boot niet op onze
hoofden, maar we dragen de ondervindingen van onze overtocht mee en deze ondervindingen zijn erg groot. En de grootsheid
van Gandhiji was, dat hij dat grootse alleen creëerde door zijn persoonlijk karakter en door zijn dynamisch, absoluut dynamisch
leiderschap. En in de periode waarin dit gebeurde, heb Ik gezien dat deze mensen absoluut nieuw leven ingeblazen werd. Jullie
kunnen niet geloven hoe opofferend zij waren. Ik heb mijn eigen vader gezien. Vandaag denk Ik dat hij een legendarische man
zou zijn als Ik jullie zou vertellen hoe groots hij was. Ik bedoel op elke manier, Ik kan zelfs niet een fout in zijn leven als leider
vinden.
Maar vandaag is het erg verschillend en erg droevig gesteld met hen die verondersteld werden tot Gandhiji's mensen,
volgelingen te behoren. Gisteren sprak Ik er met iemand over waarom geen basis onderwijs te beginnen. Omdat we niet in
steden wonen, waarom zouden we dit onderwijs moeten hebben? Het gaat niet naar de dorpen. Dus zei hij dat is erg verschillend,
het is een erg verschillend voorstel en zomeer. Ik was hoogst verbaasd, hij was een Gandhini. Hoe kon hij zo praten? Het is
helemaal niet moeilijk Gandhiji's stijl in India aan te nemen. Zoals Grégoire jullie heeft verteld ben Ik naar China geweest en Mao
heeft ongetwijfeld Gandhiji gevolgd. Hij heeft alles wat Gandhiji heeft gedaan gecopiëerd. Ik was verbaasd, want toen Ik daar
was zag Ik hem zelfs (‑‑‑) beoefenen. De dingen waar Gandhi aan gedacht heeft, heeft hij gedaan en hij heeft China verbeterd. En
vandaag is China als een tijger. De mensen zijn bang. Zie je, deze tijger is nu wakker geworden, wat gaat hij nu doen? Hij heeft
zijn eigen kracht gekregen.
En daar had Gandhi van gedroomd, stel je voor dat Mao het gebruikt, waarom niet onze mensen? Ik weet het niet. Ik zou de
burocraten of de mensen van het congres of de politici die nooit begrepen dat Gandhiji de meest praktische man was, de schuld
geven en nu zal Sahaja Yoga zijn stijl opnieuw vestigen, daar ben Ik zeker van. Ongetwijfeld moet deze gevestigd worden. Teveel
vragen, teveel nauwgezetheid, teveel materialisme maakt je een slaaf van de materie ... Je zal verbaasd staan.
We worden verondersteld arme mensen te zijn, dat worden we verondersteld te zijn, maar dat zijn we niet. In Londen, of in
Amerika, Amerikanen zijn zo'n gierige mensen dat Ik absoluut geschokt ben. Absoluut schokkend hoe gierig. Vijf roepies
spenderen voor iemand die ons huis bezocht of zoiets is voor ons niets maar Amerikanen zijn zo'n gierige mensen, zelfs als ze

één roepie moeten uitgeven denken ze er tien keer over. Hetzelfde vind Ik in Engeland. En hetzelfde op andere plaatsen. Vreselijk
gierige berekende mensen. Ik heb mensen gekend, als je naar hun huis gaat, tellen zij de hoofden en geven sandwiches naar
gelang het aantal. Vreselijk! En zij zijn erg rijke mensen. Zij hebben kristal, zij hebben zilver, ze hebben alles. En dan gedragen ze
zich op zo'n belachelijke manier. De hele tijd denken zij aan geld, hoe geld te verdienen, hoe het te behouden. Je kan het je niet
voorstellen. Deze zogenaamde overvloed heeft hen zo arm gemaakt. Absoluut absurd.
Ik heb altijd gevoeld dat zij door deze materiële verworvenheden een soort van tevreden mensen zouden geworden zijn en
minder materialistisch zouden zijn. Maar dat is niet zo. Het is precies het tegenovergestelde. De mensen hebben het
materialisme aangenomen als een religie en het maakt zo krankzinnig, zo krankzinnig dat je het niet kan aannemen. je bent
gewoon absoluut door die materialistische ideeën die je hebt, de (‑‑‑). Het is zo'n gekke wereld dat je pas beseft hoe gek ze zijn
als je daar verblijft. Het gevolg ervan is dus, dat je deze mensen die hier zijn, in opstand kan zien komen. Ze konden het niet meer
verdragen. Ze zeiden: "We stappen eruit." Maar toch is de greep van het materialisme zo groot dat zij met hen moeten leven en
ze vinden het erg moeilijk, ze zijn slechts in staat geweest zichzelf te vestigen en zichzelf rustig te maken door Sahaja Yoga. Ik
zou zeggen dat dit de grote pioniers zijn die het hele westen zullen veranderen. Zij zijn de basis van het mooie westen van
morgen, anders gezegd het westen is nu een woestijn, niets anders dan een woestijn dat kan Ik jullie zeggen. Ik hoop dat deze
mensen met de juiste ernst tot Sahaja Yoga komen en de boodschap van Sahaja Yoga zullen verspreiden en die atmosfeer
zullen creëren waarover Dr (‑‑‑) sprak, de atmosfeer die mooier maakt, die transformeert. Zwerm uit, werk het uit in al deze
westerse landen en breng de dageraad van een nieuwe wereld waarin we allen samenleven als menselijke wezens en als echte
broers en zusters. Sahaja Yoga heeft de mensheid een grote dienst bewezen omdat het jullie Antar Yoga binnenin jullie zelf
gegeven heeft. Het heeft jullie Antar Yoga gegeven onder de Yogi's en het is zo groots dat sommigen van deze mensen dikwijls
naar India zijn gekomen en ze zijn nooit in staat geweest dichter tot Indiërs te komen, omdat al de Indiërs die zij ontmoetten,
allen verwesterd waren zonder (‑‑‑). Zij hadden dezelfde ideeën, dezelfde filosofie, alles hetzelfde en ze waren, ze waren verliefd
op het westen en ze prezen de westerse cultuur en de westerse manier van leven. Maar de eerste maal zegden ze, toen ze
kwamen en naar de Indische dorpen gingen en de manier waarop ze kwamen en hoe ze genoten, dit is de echte Antar Yoga, de
echte liefde tussen hen allen. De echte vreugde en de echte eenheid die men voelt. Het is niet alleen praten over idealen, dat we
broers en zusters zijn en dat je zit te luisteren, dat jullie allen broers en zusters zijn terwijl er niets is. Je "wordt" het gewoon, het
is de verwezenlijking, je kan er gewoon niets aan doen, dat je een ander helpt. Als Ik bijvoorbeeld hier zit en als Ik zeg dat Ik
genezen heb, dan doe Ik geen goed. Ik doe het voor geen van jullie, Ik doe het omdat jullie een essentieel deel van mijn geheel
zijn. Ik moet jullie wel degelijk genezen als Ik alles wil voelen. Ik kan jullie binnenin mijzelf voelen. Dit is de verwerkelijking van het
collectief bewustzijn. En eens dit gebeurt begin je gewoon de eenheid te voelen en vandaag ga Ik jullie spreken over het
collectieve bewustzijn, hoe we het krijgen via Sahaja Yoga. Het is een verwerkelijking, geen hersenspoeling of lezing. Dit is het
verschil tussen de manier waarop mensen gesproken hebben, we praten voor het gebeurt, maar nu is de tijd gekomen, het gaat
gebeuren.

1977-0215, Sat Chit Anand
View online.
Toespraak tot Sahaja Yogi’s - Sat, chit, ananda - 15/02/1977 - Delhi, India
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Kan iedereen mijn Hindi begrijpen? De taal van de spirit is Sanskriet. Men heeft zich nooit bekommerd om de spirit. We moeten
dus een taal hebben die over de spirit kan praten. Engels is daarvoor niet toereikend genoeg. Zij hebben niet deze ervaringen
omdat zij tot dusver niet diep genoeg gegaan zijn. Wij zijn op dat vlak zeer oude mensen. Onze cultuur bestond erin om God te
kennen. Alles is gekomen doorheen het Sanskriet omdat Sanskriet werkelijk een godentaal is. Los daarvan, is het zo dat wanneer
de Kundalini beweegt, Zij vibraties creëert, Zij maakt speciale geluiden, die devanagri geluiden van de verschillende chakra’s
hoorbaar maken. Wanneer Ik de tijd heb zal Ik jullie daar meer over vertellen. Zelfs wanneer je mantra’s reciteert in het Sanskriet
of door devanagri uitspraak zullen de chakra’s meer worden gestimuleerd.
Probeer het te leren, misschien geen Sanskriet maar tenminste Hindi, en omdat het een fonetische taal is heeft het dat geluid
wat vibratorisch effect heeft. Tracht deze taal te leren. Hindi is niet mijn moedertaal, dat is Marathi. Ik spreek Hindi omdat Ik de
belangrijkheid ervan inzie. Ik spreek ook wat Engels. Bengali ken Ik ook, dat kan je dan omzetten naar Tamil of Telugi of eender
welke taal in dit land van yoga. Elk deel van dit land is gevibreerd. Wetenschappers kunnen dit helemaal niet begrijpen.
Als we alles wat in het Westen gezegd wordt gaan volgen, zullen we alles wat we hebben en wat zo groots is, verliezen. Het zal
natuurlijk niet voor altijd verloren zijn, maar we zullen het niet gebruiken voor zijn doeleinden. Aan de ene kant moeten we dit
alles negeren, en aan de andere kant moeten we iets aanvaarden dat volledig vreemd en niet zo goed begrijpbaar is.
Het omvat niet alles. Daarom vraag Ik je om wat Hindi te leren. Een toespraak die Ik eens gaf in Engels werd nadien vertaald in
Marathi en bleek zo ontzettend arm in betekenis te zijn.
Of misschien is Mijn Engels niet goed, kan ook zijn.
We waren dus aan het spreken over Sat-chit-ananda. Het zijn de Sanskriet woorden die het Super-bewuste, de
allesdoordringende kracht beschrijven. ‘Chit’ is de aandacht, het bewustzijn. Nu ben je bewust en je luistert naar Me. Elke minuut
ben je bewust, maar elke moment sterft in het verleden. Elke moment komt van de toekomst naar het heden. Maar nu ben je
bewust en je luistert naar Me. Een gedachte komt op en verdwijnt weer. Je kan de gedachte zien opkomen, maar niet zien
verdwijnen. Maar tussen deze gedachten is er een kleine ruimte die we ‘vilamba’ noemen. Als je daar even kan stoppen, kom je in
de bewuste geest en daar verlijft ‘Sat-chit-ananda’. Je kan zeggen dat dit de toestand van de geest is waar er geen gedachte is,
maar waar je bewust bent ‘nirvichar’. Dit is de eerste stap vanwaar je overspringt naar het Super bewustzijn. Sommige mensen
denken dat door realisatie iets kan bereiken zoals Adi Shankaracharya, maar dat is niet mogelijk.
Voor sommigen misschien, maar dat is niet mogelijk voor iedereen. Het eerste niveau is Nirvichara. Je wordt gedachtenloos
bewust. Dat gebeurt wanneer de Kundalini de Agnya overstijgt en de lymbische zone betreed, waar je aandacht het ‘Sat’
(waarheid) punt aanraakt. De realiteit scheidt zich af van de ‘Mithya’ en je wordt twee persoonlijkheden. Op dat punt begin je te
scheiden, zoals wanneer je citroen bij melk voegt, het zich begint te scheiden in yogurt en water. Op dezelfde manier vangt het
begin van de realiteit aan. Enkel op dit moment kan je zeggen dat de Kundalini ontwaakt is. We moeten de verschillende stadia
van dit gebeuren onderkennen. Ik geef jullie een zeer gedetailleerd beeld, maar normaal ‘schiet’ de Kundalini naar de Sahasrara
bij de meeste mensen.
Maar bij sommige mensen gebeurt dit niet, het heeft tijd nodig. Het is ofwel verloren in de Swadishtan of de Nabhi. Het gaat niet
veel hoger. Het kan tegengehouden worden door de Hart chakra, of het mag zelfs totaal niet stijgen. Maar in geval dat het de

deur van de Agnya doorstoot, kom je in de staat van gedachteloos bewustzijn. Met dit gedachteloos bewustzijn verkrijg je zekere
‘krachten’. Veronderstel bijvoorbeeld dat je gouverneur wordt, dan verkrijg je bepaalde krachten (machten) van de gouverneur.
Op dezelfde manier verkrijg je bepaalde krachten.
Maar op dat moment de Kundalini aan zijn lot overlaten is niet aan te raden, omdat op dat moment de Kundalini zich ofwel links
of rechts kan gaan bewegen en op die manier het domein betreden van het bovenbewustzijn of het collectieve onderbewustzijn.
De ‘siddhis’ (krachten) zijn in dit stadion zeer gemakkelijk verkrijgbaar. Geen kleine, maar hogere ‘siddhis’. Als de Kundalini zich
beweegt naar het bovenbewuste verkrijgt men de ‘siddhi’ van het voorspellen van de toekomst. Wanneer de Kundalini zich heeft
bewogen in het collectieve onderbewustzijn, kan men de dingen uit het verleden zien. Zo’n persoon kan, wanneer hij bij Me komt,
zien wie Ik was in een vorig leven, Ik hoef hem niet te overtuigen. Het is hetzelfde als iemand die bezeten is. Een persoon die
drugs neemt, en alcoholist is, maar toch een goede ziel is God zoekt, kan Mij zien in een andere vorm. Hij kan Mijn verleden zien,
of zeer erg door Mij bekoord worden. Hij zou kunnen weten wie Ik was.
Mensen denken altijd dat het verleden grootser is dan het heden, omdat het verleden meer bevat dan het heden, maar ik heb in
het verleden nooit iemand realisatie gegeven. Daardoor wordt hij bekoord wanneer hij die dingen ziet. Dit gebeurt bij mensen die
zich op het Super bewustzijn niveau bevinden en zich bewegen naar de linkerkant, in het verleden.
Diegenen die zich bewegen naar de rechterkant kunnen Mij zien als licht.
Zij zien de vijf elementen, zij zien Me als een waterval of een ijsberg. Zij beginnen de vluchtige essentie van de elementen te zien.
Het kan hen helpen om overtuigd over Mij te raken, zij raken meer overtuigd dan jullie. Er zijn vele goede Tantrikas die weten wie
Ik was. Ze zijn bang van Mij en praten over Mij. Er was eens een gewone dienstmeid die naar Mijn programma kwam en in een
trance geraakte. Zij begon Sanskriet te spreken en Mij te beschrijven in vijftien ‘shlokas’. Zij vertelde dit voor de eerste keer want
Ik had nog nooit zo over Mezelf gesproken.
Zo is het begonnen. Dus in dit stadion zou Ik de Kundalini nooit verlaten omdat je mensen kan genezen en genezing kan door je
Kundalini worden gedaan zelfs wanneer deze in het limbisch gebied verblijft.

1977-0220, De creatie
View online.
New Delhi, 20 feb 1977 Nederlandse vertaling versie datum 2022-0404 Vanavond hebben we besloten te spreken over Creatie
maar het management heeft me geen krijt kunnen geven en ook geen schoolbord, ik weet het niet, ik zal het proberen uit te
leggen zonder te tekenen. Het is een heel moeilijk onderwerp. En ik zal proberen het begrijpelijk te maken. Maar ik verzoek jullie
volledige aandacht te schenken aan zulk moeilijk onderwerp als Creatie. De grootste zegening vandaag is dat vele van jullie de
vibraties kunnen voelen. En niet alleen dat, maar je weet en realiseert je ook dat ze kunnen denken en liefhebben. Het is een heel
grote zegening. Natuurlijk, sommigen van jullie hebben het niet, maar van zij die het hebben gekregen weet ik dat deze vibraties
organiseren, omdat ze de Kundalini doen opstijgen, ze gaan naar de plek waar het nodig is, uit mededogen, naar dat gedeelte
waar een tekort is. Zij begrijpen, ze organiseren, ze zijn van nature universeel en ze hebben lief. Ze beantwoorden je vragen, als je
hen een paar vragen stelt, ontvang je een antwoord van hen. Zij zijn levende vibraties. Deze vibraties zijn van het Goddelijke. Dit
Goddelijke wordt Brahma genoemd, Brahma Tattwa, het goddelijke principe. We kunnen zeggen dat het scheppingsproces een
eeuwig proces is. Betekent een zaadje wordt een boom en de boom wordt een zaadje en het zaadje wordt een boom en het gaat
maar door, het is eeuwig. Dus het kan geen beginpunt hebben en het kan geen eindpunt hebben. Het gaat maar door. Daarom
kan het verschillende bestaanstoestanden hebben, je kunt zeggen, staat van zijn. Dus de eerste, gewoon het wezen, is Brahma,
waar niets bestaat. We zeggen ‘niets.’ Als we niets zeggen, het is een relatief woord, omdat we niet bestaan, dus zeggen we
“niets bestaat,” het is een relatief woord. Als we niet bestaan, is voor ons alles “niets.” Er is iets, maar dat zijn wij niet. En daarom
zeggen we relatief gezien dat er “niets” is. Het is alleen het woord Brahma kunnen we zeggen. Je kunt een energie bedenken, als
je wilt, een energievorm die bestaat. Maar de energie accumuleert op een punt en vormt een kern. De energie die denkt, energie
die wordt gedistribueerd, accumuleert op een punt, concentreert zich op een punt, kun je zeggen en dit punt is het punt dat we
Sadashiva noemen. Dit gebeurt omdat die energie verlangt, denkt, organiseert, lief heeft. Wanneer het wil creëren, wanneer het
verlangen om te creëren in die energie wordt gevoeld, wordt op dat moment een kern gemaakt. Deze kern noemen we
Sadashiva. Deze kern verdwijnt niet. Je kunt denken aan een nevel. Ik bedoel, het is iets dat allemaal relatief is wat je kunt
denken, je kunt niet iets in absolute vorm denken. Dus met het denken kun je het geheel niet conceptualiseren (beelden
vastleggen), maar als je een staat kunt bedenken, waar het slechts een energie is en geen schepping. Maar niet de energie van
elektriciteit, magnetisme, al deze dingen. Is de combinatie, de synthese van alle dingen die in laya gaan, die dat wordt, daarin
oplost. Het stolt op een punt, dat is misschien een passend woord, het stolt op een punt dat we een kern kunnen noemen. Dit
punt noemen we Sadashiva. Deze Sadashiva is de Ishwara, is de Almachtige God. We noemen het nu “God” omdat het nu een
beperking heeft. In de zin dat we het iets kunnen noemen. Maar als het slechts een energie is, noemen we het gewoon een
Brahma. Je kunt het zo zeggen: als het water ijs wordt, een follikel (blaasje) uit ijs wordt gevormd, je kunt onderscheid maken
tussen het water en het ijs, maar toch is het een relatief, relatief begrip. In deze staat neemt de Almachtige God, Parameshwara,
zijn vorm aan als een identiteit. Daarom kunnen we zeggen dat het geen Brahma is, maar een identiteit. Identiteit heeft zijn aura,
heeft zijn aura, we kunnen zeggen, zijn licht. Dit licht is goddelijke liefde. Het nam verschillende vormen aan, maar Sadashiva
blijft zoals hij is. Nu wordt het verlangen om te creëren overgebracht naar de aura. De aura is de kracht van God, Shakti. Iswara
heeft ook bepaalde dingen buiten hem en vóór hem. God Almachtig heeft iets buiten hem dat hij niet kan beheersen: één, hij kan
zijn eeuwige natuur niet beheersen. Het is zijn natuur eeuwig te zijn, hij kan het niet stoppen. Hij zal doorgaan zijn vorm te
veranderen, het is zijn natuur, het is gewoon... het is zijn swabhava. Hij kan zijn eeuwige natuur niet veranderen. Hij zal eeuwig
zijn. Eeuwigheid is zijn temperament, zijn natuur, hij kan dat niet overwinnen. Bijvoorbeeld, God kan je vrijheid om de waarheid te
kiezen niet afnemen. Hij kan dat niet. Als hij het eenmaal heeft gegeven, zal hij het niet meer wegnemen. Jij moet het in al je
vrijheid kiezen. Hij zal je niet dwingen om het te nemen. Veel mensen hebben zulke hoop, ze vergissen zich helaas. Op dit punt
ligt alleen het probleem van volledige vernietiging of volledige opstanding. Het wordt aan mensen overgelaten om te beslissen of
ze de waarheid willen accepteren of dat ze de leugen willen volgen. Dus jullie hebben de volledige vrijheid gekregen om te kiezen.
Ik zal niet ingaan op de details over God Almachtig, omdat het een heel subtiel onderwerp is en veel meer aandacht vereist. Ik
heb er eerder met veel mensen over gesproken en heel zijn natuur, zij weten dat. Maar hij is de getuige, hij is de sakshi (getuige)
in de vorm van sakshi. Waar is hij getuige van? Hij is getuige van de schepping. En de kracht die de schepping creëert is de
Shakti, Het is zijn kracht, is zijn gemalin. Nu, voor ons mensen, we begrijpen niet dat een vrouw en een man zo één kunnen zijn.
Bijvoorbeeld, jullie kunnen begrijpen iets als een zon en zonlicht, maan en het maanlicht, zoals deze twee dingen één en
hetzelfde zijn. Of de betekenis en het woord. Op dezelfde manier zijn Shiva en Shakti samen één. Bijvoorbeeld, je kunt een vader

zijn, je kunt een moeder zijn. Je kunt een vader zijn, je kunt een broer zijn, je kunt een zoon zijn, drie dingen die je samen doet. Op
dezelfde manier, je kunt je Zelf zijn en je Kracht. Weet je, jij en je Zelf en je Kracht zijn verschillend, maar jullie zijn één. Je hebt
een kracht om te schrijven, maar je bent niet je kracht. Noch je kracht is je Zelf. Op dezelfde manier, Shiva en Shakti zijn twee
personen die geïdentificeerd moeten worden, maar ze maken deel uit van één uniform ding dat bekend staat als ‘Brahma’. Maar
deze verschrikkelijk Tantrika's, weer komen ze hier langs, hebben de relatie tussen Shiva en Shakti beschadigd. Niet dat ze
mensen waren, daarom hebben ze al deze gekke ideeën opgesteld en over deze onzinnige dingen gepraat. Omdat zij mensen
zijn die niets anders zijn dan hun seks - punten. Ze zijn niets nobeler dan dat. Het zijn zeer verdorven, zieke en ontaarde mensen.
Ze lijden aan zo’n vreselijke ziekte dat ze niets anders kunnen zien dan dit. Ashvameda heeft het ook beschreven als iets dat met
seks te maken heeft. Alles wat ze zien, zien ze daar seks. Het is als iemand, zoals we het in het Hindi noemen, die een seks - bril
draagt en door dat leven heen kijkt, alles wordt seks, seks, seks, het zijn zulke ontaarde en vreselijke verdorven mensen, zelfs
God brengen ze op dat niveau. Tenzij en totdat ze op dat niveau komen, kunnen ze niet bestaan. Hoe zullen ze zichzelf
rechtvaardigen, zoals ze zijn? Seks heeft niets te maken met Shiva en Shakti. Wat is de zon en het zonlicht? Is daar seks bij
betrokken? Bestaat er niets zonder seks voor deze vreselijke tantrika’s? Is er geen relatie die bestaat zonder seks? Dus, Shiva is
de Almachtige God, we moeten hem Sadashiva noemen. Ik zal proberen een beetje te tekenen, laten we zien hoe het werkt. Er
vormt zich nu een kern zoals deze. Nu, dit zijn de overblijfselen van de kern, kun je zeggen, die hier zijn kracht vormt tot een
valaya. (cirkel) Hoe vormt het? Hij beweegt in de veronderstelling dat hij achteruit gaat, kun je zeggen. Wat gebeurt er dan als hij
achteruit beweegt: kara noko ( Marathi: doe dat niet)... dit, het geheel zoals dit, blijft hier en dit alles gaat voorbij, vormt er een
omhulsel omheen en de golven steken over en zetten zich op het omhulsel, hier. Nu, dit is de situatie: Wanneer alles van binnen
hier door concentratie een ander kern vormt, is dit de Shakti. En dit is de Sadashiva. Dit is de Mahashakti, kun je zeggen, ‘Adi
Shakti’ en dit is de Sadashiva. Nu hier, Shiva, zodra de Shakti haar persoonlijkheid vormt, of we kunnen zeggen, haar ego is
gevestigd, is ze een andere identiteit dan Shiva. Omdat het hele proces is om het spel te creëren dat de getuige kan zien. Hij is
degene die het spel gaat bekijken. Zij is degene die het gaat creëren. Dus, ze accumuleert haar ego op een punt hier en wordt
Shakti, neemt daar een positie in. En het eerste wat ze doet als Shakti is in een parabool rondgaan... in een parabool rond haar
Heer. Dit punt moet men begrijpen. Zij is een Shakti, dat is de kracht van God. En de hele Creatie is voor God bedoeld om gezien
te worden. Hij is de enige toeschouwer van het spel van Shakti. En als hij het spel bijvoorbeeld niet leuk vindt, hij houdt niet van
de manier waarop het is of de manier waarop mensen zijn gemaakt, kan hij het spel onmiddellijk stoppen door zijn ogen te
sluiten, door het spel te ontkennen, door zijn ergernis te tonen, of door zijn blokkade, Hij kan het gewoon stoppen. Dat is waarom
hij ook genoemd wordt als een vernietiger. Maar het hele ding is bedoeld voor zijn amusement. En als het hem geen plezier geeft,
kan hij het stoppen. Daarom is de eerste die tevreden gesteld moet worden degene die toeschouwer is. Hierdoor wordt Shiva
door haar omkranst, is het een parabool en daarom is parabool het symbool van Adi Shakti. Dit is een soort certificaat voor haar,
een soort toekenning voor haar, de varadan (soort zegening) zoals we het in de Sanskriet taal noemen, het is de varadan, ‘ga
door met je werk.’ Dit is een sanctie aan hem gegeven. Wanneer ze deze parabool voltooit, is de sanctie toegekend en daarom is
ze een parabool. Hier komt de kwestie van mannen die de vrouwen domineren en vrouwen die de mannen domineren niet aan de
orde, want dit zit voornamelijk in ons hoofd, zie je. Als we eraan denken, denken we aan mannen en vrouwen, het is niets van die
aard. Het is gewoon complete eenheid. Kunnen we een stel bedenken dat absoluut met elkaar verenigd is? Dat kunnen we niet.
Omdat we allemaal incomplete mensen zijn. Maar als je je verbeelding zo zou kunnen uitstrekken dat ze allebei alleen voor
elkaar bedoeld zijn en dat degene die actief is, de Adi Shakti is, alleen actief is om de Almachtige God te behagen, die de enige
toeschouwer is van haar spel en hij moet als eerste tevreden zijn. Dus ze geeft ze zich voor hem over, neemt de sanctie door de
parabool. Nu, parabool is een heel belangrijk ding. Je weet dat alles door een parabool gaat, nooit in een rechte lijn. Bijvoorbeeld,
als je van iemand houdt, gaat onze liefde om die persoon heen en komt bij ons terug als liefde. Maar als je die persoon haat, dan
gaat onze haat om die persoon en komt terug als een een verschrikkelijke haat. Dus de parabool is genomen, maar je zou
kunnen zeggen, ‘waarom een parabool?’ De vraag kan zijn: “Waarom moet er een parabool zijn en niet een cirkel?” De reden is,
parabool is de kortste afstand om, om een ander punt heen te gaan, het is de kortste. En dat is waarom het een parabool is. Zo is
het zelfs in ons gewone leven, je zult zien dat dit gebeurt, dat wat je anderen ook aandoet, het in een of andere vorm bij je terug
komt, of je nu goed of slecht doet. En dat is de reden waarom onze karmische ideeën en die van het doen van punya’s er
allemaal zijn. Want wat we ook via ons uitzenden, komt bij ons terug. Op dezelfde manier, als je de hele wereld zegent, zullen de
zegeningen van de hele wereld naar ons toe komen. Zoals ik jullie vertelde, het proces is niet zo eenvoudig dat het kan worden
getekend, omdat het een levend proces is van een grote dimensie, maar ik probeer het alleen voor jullie eenvoudiger te maken
om te begrijpen. Nu, deze parabool, hier, wanneer ze is, gaat ze in de beweging van parabool en Shiva bekrachtigt haar,
bekrachtigt haar, het is een levend proces, nogmaals, je moet begrijpen, het is zo menselijk als wij zijn. Beiden zijn net zo

menselijk als wij, we zouden moeten zeggen, ze zijn duizend keer menselijker dan wij zijn. Dus hier zegt de vrouw , zijn gemalin:
“Ik ben zo heel gelukkig. Ik ga er niet verder mee.” Want creëren is niet gemakkelijk voor haar, ze wil niet afwijken van haar
schepping. De schepping is het kind en ze zegt, “Ik zou nu geen kinderen willen hebben, want ik kan je verliezen.” Dus schuift ze
zichzelf naar hem toe en hij duwt haar terug en verdwijnt, zich openend vanaf hier. Nu is ze in deze vorm. Dus start het begin van
‘Om.’ Parabool, wordt allereerst omgezet in Om. Dan duwt ze zichzelf naar beneden en gaat een tijdje zitten om te mediteren en
om er achter te komen hoe ze het gaat gaat oplossen, we kunnen dit zo zeggen. Zie je, het is haar verlangen dat moet worden
gewekt. Als haar verlangen niet wordt gewekt, zal ze de Schepping niet ontwerpen. Dus daar wordt een kalpa (eeuw) aan
besteed. Er wordt nogal wat tijd besteed aan haar eigen denken, hoe zij het zou moeten doen. Ze heeft vele universa gecreëerd.
Het is niet één universum dat ze heeft gecreëerd. Ze heeft universum na universum gecreëerd en ik zal jullie laten zien hoe ze
zoveel universa heeft gecreëerd. En sommigen van hen zijn er nog steeds, sommigen zijn vernietigd. Maar vandaag voor ons, dit
universum, deze aarde, India, en in India, Delhi, zijn jullie op deze plaats aanwezig. Zo is het. Dus op dit moment, wat er ook aan
de hand is, is het niet het verleden, noch de toekomst, maar ik vertel je over het huidige moment dat we hier zijn. Maar vele
universa zijn gecreëerd geweest door Adi Shakti, zelfs vóór ons. En ze heeft vele andere dingen ook geprobeerd. Uiteindelijk
probeerde ze dit. Zij heeft de aarde geschapen en ons geschapen. Nu, hoe zij dat gedaan heeft zullen we later zien. Laten we nu
eens kijken hoe zij haar krachten aanwent. Wanneer ze beslist te gaan creëren, is ze gezegend met drie krachten, Ze heeft drie
krachten van God die haar zijn verleend. De allereerste kracht, is het bestaan, het verlangen om te bestaan, zij verlangt ernaar om
met God te bestaan. De tweede kracht is om te creëren en de derde kracht is om te onderhouden. De eerste kracht is het
bestaan, de tweede is scheppen en de derde is de evoluerende kracht of levenskracht waarmee je geleidelijk iets in stand houdt
en iets wordt. Dit zijn de drie krachten die zij aanwendt. In het kort kunnen we zeggen dat ze drie krachten vormt van Mahakali,
Mahasaraswati en Mahalaxmi. Dit zijn de drie krachten die zij aanwendt in haarzelf. Nu gebruikt ze opnieuw haar parabool
systemen. Weet je, stel dat ik langs deze weg naar dit huis ben gekomen, ik weet het op deze manier. Dan neem ik die weg, ik ken
die weg. Ik ken de middenweg, alles. Nu ken ik deze drie wegen en ik weet er alles van, met die kennis kan ik iets anders doen.
Dus gebruikt zij opnieuw haar parabool bewegingen. Eigenlijk zijn haar drie bewegingen van Mahakali, Mahalakshmi en
Mahasaraswati, de hele tijd met haar, met de Adi Shakti. Ze kan ze scheiden en in drie verschillende kanalen plaatsen. Ze kan ze
combineren en synthetiseren en gebruiken als een parabool, begrijp je dit? Dat is waarom, wanneer we je een bandhan geven, we
zeggen, “geef een parabool,” het is een parabool, omdat de vibraties er allemaal in zijn, alle drie de krachten stromen deze kant
op. Dus we hebben, je weet dat, drie krachten, de Mahakali kracht kun je zeggen, ik hoef niet te schrijven, “Mahakali kracht.” Door
Mahakali kracht verlangt ze, zoals ik jullie vertelde, het is de emotionele kant van God, kun je zeggen. Zij vertegenwoordigt de
emotionele kant van God, zij verlangt. Het is het verlangen van God. God Almachtig, die de toeschouwer is, hij is de Sakshi. En ze
legt die Sakshi in je hart, ze weerspiegelt dat in je hart, die de hele tijd brandend gehouden wordt om te kijken wat je doet. Om je
spel te zien na je creatie. Haar Mahasaraswati kracht nu, beweegt in een parabool. Ze kan in elke hoek bewegen, 360 graden kan
ze bewegen, vanuit één punt. Soms, gaat ze rond en rond op een punt. Als ze rond en rond gaat op een punt, haar Mahasaraswati
kracht kan worden geconsolideerd, je kunt zeggen, het wordt dik. Zie je, dat is het probleem met de Engelse taal. Het wordt dicht,
het wordt zo dicht dat het barst. Deze scheuren ontstaan door het momentum van de beweging van de Mahakali-kracht,
Mahasaraswati-kracht. Omdat het in een ronde en ronde manier beweegt, komen ze ook in het momentum van die beweging, ze
beginnen te bewegen. Bijvoorbeeld, dit deel begint te bewegen, dit deel begint te bewegen, dit deel begint te bewegen. En
wanneer ze beginnen te bewegen, worden ze rond, ze verliezen hun hoekigheid en dan worden ze rond. Nu zeg ik jullie, heel in het
kort, want het is een... ze worden rond. Deze rondjes worden weer met elkaar in frictie gebracht. En dat is hoe, kunnen we
zeggen, vergeet nu andere universa, waar andere stijlen zijn gemaakt, maar over deze kunnen we zeggen, was gemaakt. Nu, jullie
moeten altijd onthouden dat deze kracht denkt, begrijpt, organiseert, lief heeft en een identiteit is. Dus, zij schept de aarde. De
aarde is niet zo gemakkelijk geschapen. Een deel van de zon wordt zo weggehaald, met de hand kun je zeggen. We moeten
begrijpen waarom de zon zo koud werd. Zon is, van de zon wordt ze eerst heel ver verwijderd, tot het verste punt zodat ze
volledig bevriest. Ook zo de maan, ze werd heel ver weggebracht. Het bevriest gewoon helemaal en wordt dan weer als een
slinger in de buurt van de zon gebracht. Ze wordt weer naar de koude kant verplaatst, weer naar de warme kant gebracht. Ze is
tot een punt gebracht, tot een middelmatig punt waar de aarde is gemaakt, is gemaakt, nogmaals zeg ik het, het is geen kans van
de natuur, het is opzettelijk gemaakt, bewoonbaar voor mensen, de temperatuur was ingebracht. Het is gedaan door Adi Shakti,
de Moeder. Ze heeft het opzettelijk gedaan, het is niet gemakkelijk om zo’n Moeder voor te stellen. Maar ze heeft het gedaan. En
ze brengt deze aarde tot een punt waar leven kan beginnen. Dus de combinatie van maan en de combinatie van zon geeft je
waterstof van de maan, zuurstof van de zon, geeft je water, bevriezing en verwarming. Het vriezen en opwarming geeft je het
water. In het water, wanneer de aarde wordt gemaakt, spiraalvormig, om omhoog te bewegen, begint opnieuw de verwarming en

koeling. Door verwarming en afkoeling ontstaat leven als aminozuren. Het is met opzet gedaan! Wat ik zeg; het wordt niet door
iets gedaan, door toeval. Ook hier moet men een keer over nadenken: “Hoe is het?” Het is geen toeval! Als je leest dat u Nouy (
Pierre Lecomte Du Nouy, 1883 - 1947) die een zeer grote bioloog is, ik bedoel, ik denk dat hij één van de grootste biologen is die
echt heeft berekend hoeveel tijd het kost om een eenvoudige amoebe uit de materie te creëren, en hij heeft berekend dat het veel
meer tijd zou kosten dan wat we tot nu toe hebben gehad, miljarden en miljarden jaren zijn gewoon bij toeval nodig. De wet van
het toeval is er, waarvan ik niet weet of ik het je uitgebreid moet vertellen, maar volgens de wet van het toeval is, dat als je in één
buis 50 rode kiezelstenen en 50 witte kiezelstenen hebt en als je ze begint te schudden en ze absoluut in een chaotische
volgorde brengt, dan kost het zoveel, zoveel keren schudden om het weer te maken zoals het was, of om het in orde te brengen.
Dus zelfs om een ordelijk levend protoplasma, een cel, te creëren, zou het veel meer tijd hebben gekost dan het tot nu toe heeft
gekost, veel meer, veel tijd meer, miljarden uit miljarden. En het heeft slechts 5 miljard jaar geduurd voordat de aarde zich
afscheidde van de maan. En slechts 2 miljard jaar om af te koelen. Dus hij zegt, het gaat elk begrip te boven, het enige dat het
kan verklaren, wat we kunnen zeggen is, dat er een goochelaar achter zit. En er is een goochelaar, waarvan onze grote rishi’s en
muni’s dat weten, die goochelaar is niemand anders dan Adi Shakti, de Oermoeder. De Oervader is Sadashiva en de Oermoeder
is Adi Shakti. En gaan we het hebben over hun geslacht? Gaan we dat zo doen met de tantrika’s? Is dat de manier om hulde te
brengen aan je ouders? We moeten begrijpen dat het een heel, heel plechtig onderwerp is, we bespreken hier het allerheiligste
van de liefde van onze oorspronkelijke ouders. Het is een heel, heel heilig iets. We zijn geen heilige mensen, we zijn nog vol
hebzucht en lust, maar zij staan boven alles. Dus als we hen bespreken, moeten we weten dat we het met grote shraddha
(vertrouwen) doen, en met ons hoofd voor hen gebogen, dat het ons geluk is en we heel fortuinlijk zijn dat we iets hebben kunnen
leren over deze twee oorspronkelijke ouders die deze schepping hebben voortgebracht, hun kind. Dus een van deze barst dan
weer en wordt een surya-mandal en een surya-mandala heeft, zoals je weet, aarde en maan en al deze dingen en ik heb je verteld
hoe de aarde is gemaakt. Na de schepping van de aarde, je weet dat eerst aminozuren werden gevormd, de vegetatie begon en
toen begon de mens. Nu, de materie is ook iets zeer systematisch. Materie is niet onsystematisch, het is systematisch, maar het
is niet georganiseerd, er is een verschil tussen de twee. De systematische dingen zijn dood, kunnen dood zijn. Je kunt hier op een
systematische manier vijf stenen plaatsen, maar ze zijn niet georganiseerd, omdat het geen levende wezens zijn. Er is een
verschil tussen de twee. Dus eerst werden de systematische dingen vastgelegd. Misschien, als je weet over de... Er zijn acht
verschillende soorten elementen gemaakt. Deze zijn gemaakt en op de juiste plaatsen geplaatst door Shri Ganesha. Je weet dat
de koolstof...koolstof in het centrum is van deze periodieke elementen die verschijnen. Dat betekent een element met één
valentie, 2 valenties, 3 valenties en 4 valenties, de drie zijn de plussen, dan heb je één C, koolstof, die vier valenties heeft. Dan heb
je nogmaals, min één, twee, drie en vier, dat is een volledige acht. Zo is de hele materie georganiseerd. Om de materie te
organiseren, moest daarvoor een godheid worden gecreëerd en de eerste godheid die werd gecreëerd was die van Shri Ganesh.
Laten we nu zien hoe zij hier schiep. Je hebt gezien dat een deel van haar, de Mahasaraswati, de materie heeft gecreëerd.
Mahasaraswati heeft de materie gecreëerd. Nu moet Mahakali hen leven geven. Hoe kom je aan leven? Is door je
levensonderhoud of, je kunt zeggen, door je kwaliteit, wat je ook bent. Dus, Mahakali geeft dat bestaan aan die materiële dingen,
niet mensen of levende wezens maar aan materie, door middel van een godheid die bekend staat als Shri Ganesh. Mahakali. In
het hart van de Virata, zoals je ziet, zul je hem ook de Virata binnen zien komen, want dat zal ik jullie later vertellen, maar in het
hart van de Virata, is het Oorspronkelijke Wezen, het volledige Oorspronkelijke Wezen, de Mahakali is neergestreken. Wat ze
doet, ze gaat drieënhalf vanuit het hart, één omhoog, één omlaag, zo, drie en een half keer en komt aan het einde van de drie en
een halve, naar beneden. Drie en een half. Nu komt zij aan het einde ervan. En als je er drie en een half zo zet en als je het recht
knipt, krijg je 7 centra ingesneden. Is er een tekenaar die weet hoe dit te tekenen? Je zou zo moeten beginnen, je kunt het zo
plaatsen. Ze komt hier naar beneden. Ze komt hier naar beneden en vanaf hier dringt ze door. Zie je, ze snijdt hier op zeven
punten. Op dit punt, creëert ze de eerste godheid, iets lager, van Shri Ganesh. Ik bedoel, dit is niet in één dag gedaan, het is niet in
één jaar gedaan, niet gedaan in één Yuga, het is gedaan in vele Kalpa's. De eerste stap is Shri Ganesh te creëren, dit is haar
verblijfplaats en ze plaatst Shri Ganesh. Nu zendt hij zijn vibraties door dit alles uit. Hij gaat door dit alles heen, wat zij ook heeft
geschapen. Op deze foto staat het werk van de Mahasaraswati, kun je zeggen. Ze komt op deze manier neer met al haar
programma’s en ze maakt het. En ze komt hier weer samen. Dus Shri Ganesh zendt zijn vibraties door haar uit. Eerst creëert Shri
Mahakali Shri Ganesh en dan komt Mahasaraswati naar beneden, ze creëert al deze dingen en raakt verbonden met Shri Ganesh.
Dus de vibraties van Shri Ganesh beginnen door al de creaties van Mahasaraswati te vloeien. Alvorens dit alles te creëren, komt
de volledige gedachte aan wat er in de toekomst gaat gebeuren in een duidelijk beeld van de Adi Shakti. En ze zet haar plannen
door. Allereerst, komt de Mahalakshmi kracht naar beneden en creëert de Shri Ganesh. Je kunt nu begrijpen hoe belangrijk het is
dat we heilige mensen moeten zijn. Eerst creëerde ze de heiligheid op deze aarde. Allereerst, haar relatie met het kind kwam tot

stand, omdat de schepping zal worden geschapen naar het beeld van haar kind. Dat is waarom Shri Ganesh eerst was
geschapen. En dan van hier, laten we zeggen, is de Adi Shakti, de andere kracht, Mahasaraswati, onderweg. Ze komt naar
beneden en wordt verbonden met Shri Ganesh. En zo legt Shri Ganesh de relatie vast en straalt hij hierdoor zijn vibraties uit.
Vanwege zijn vibraties die door de materie gaan die zij heeft gecreëerd. Bijvoorbeeld, dat onze Moeder Aarde, hierdoor passeert,
dat weet je, dat de as hierdoor passeert. Niemand heeft de as gezien, maar ze zeggen, er is een as, vanwege de manier waarop
het beweegt. Er is een soort as. Nu, dit is de kracht van Mahakali die door de as gaat. We kunnen zeggen dat het de kracht van
Shri Ganesh is die door de as van de Moeder Aarde gaat, welke magnetische kracht in zich heeft. En zo controleert het zijn
snelheid, zijn beweging en zorgt het ook voor ons. Waarom denken we als we een zaadje in de grond doen dat het ontkiemt,
automatisch? Je hebt nu gezien, velen van jullie die aan bepaalde problemen en ziekten hebben geleden, dat moeder aarde zelf
je problemen wegnam, ze zoog ze eruit. Het is een feit, je kunt het zien in Sahaja Yoga, dat na realisatie als je enig probleem hebt,
als je hoofd zwaar is, als je een gerealiseerde ziel bent, anders luistert ze niet, omdat je moet worden geactiveerd of je moet een
certificaat krijgen van de Adi Shakti dat je een gerealiseerd persoon bent, waarom zou ze je anders accepteren? Je plaatst
gewoon je hoofd op de grond, legt beide handen op moeder aarde en je zult merken dat het hele geval uit je voorhoofd wordt
gezogen. Het is met velen gebeurd, zelfs via de benen kan het er worden uitgehaald. Moeder Aarde is eigenlijk de moeder van
Adi Shakti, kun je zeggen. Zij is de Moeder zeggen ze, omdat ze zo gemaakt is dat ze alle gewichten van de wereld in zichzelf
draagt. Ze bestuurt alle lasten van de wereld en ze kan al je last consumeren. Zij is de dharaa (aarde) Nu betekent gewicht alles
wat... jouw gewicht is wat we wegen, dat is het niet. Gewicht betekent ook al je zonden, ook je punya's. Het betekent alles. Als je
teveel zonden in je hebt, dan voelt Moeder Aarde pijn. Waar teveel zonde is, moet Moeder Aarde om hulp vragen. En dan moet
een andere Godheid, zoals Vishnu zelf op aarde komen om haar te redden van dit teveel aan overbelasting van zonden op deze
aarde. Het is een feit! Het is niet zo dat ik jullie een mythisch verhaal vertel, het is een feit. Dat je daarna moet verifiëren nadat je
vibraties hebt gekregen. Voor het krijgen van vibraties, kun je er niet achter komen van Moeder Aarde. Als je er eens achter wilt
komen, als je gerealiseerd bent, ga dan gewoon op Moeder Aarde staan en vraag haar: “Wilt u mijn zonden wegnemen, oh
Moeder Aarde? Wilt u mijn karma’s wegnemen? Ik ben gerealiseerd.” Onmiddellijk begint ze je naar haar toe te trekken. Je zult
verrast zijn. Je voelt je zoveel lichter. Je moet haar gebruiken. Dat is hoe Moeder Aarde geschapen is. Maar ook Adi Shakti heeft
door haar Mahasaraswati-kracht de vijf elementen geschapen. Voor al het andere creëerde ze tanmatra (subtiele elementen)
zoals je dat noemt. Ik bedoel, als ik in detail ga, wordt het teveel voor jullie! Maar allereerst de causale (oorzakelijke) essenties
zijn door haar gerecreëerd. Maar als ik het zo zeg, is er niets onwaar. Als ik zeg dat alleen door te zien door haar zicht, door haar
drushti, (zicht), heeft ze dit licht geschapen. Gewoon door haar ademhaling schiep ze lucht, omdat haar verlangen het laatste
punt is. Omdat ze verlangde dat er lucht moest zijn, schiep ze lucht. Zoals dat heeft haar geur de causaal, gandha gecreëerd, die
deze Moeder Aarde heeft geschapen. En het is alleen van haar begonnen, van haar verlangens, door haar verlangen ernaar, werd
het voor haar geschapen en zo werd het in het hele universum geschapen, die later werd gemaakt in aarde, maan, zon en al deze
dingen. Eigenlijk was het alleen haar verlangen dat deze voortbracht. Voor ons is het onmogelijk om zo iemand te begrijpen, die
alleen door louter verlangen kan scheppen. Maar als we denken aan iemand die boven alle machten van de wereld staat, de Ene,
die de allerhoogste is, kan ze alles doen waar ze zin in heeft. Kunnen we niet zo denken? We kunnen niet denken aan iemand
zoals dat. We denken aan God, die almachtig is, we roepen hem, maar als we over zijn macht praten beginnen we te lachen. Hoe
kan dat zijn? Maar zij kan alles doen wat ze wil. Alleen haar verlangen heeft al deze creaties voortgebracht en al deze dingen die
je in deze wereld ziet, worden alleen door haar verlangen gecreëerd. Ze creëerde akasha. Ze creëerde al deze vijf elementen, die
jullie kennen, en dan begon ze een andere vorm, die we de Mahalakshmi-vorm noemen. Daarvoor zou ik je, denk ik, moeten
vertellen over het bestaan van Shri Ganesha in de materie. Hij handelt in de materie als vibraties, als Mahasaraswati vibraties.
Het zijn elektromagnetische vibraties, Mahasaraswati vibraties zijn elektromagnetische vibraties, kunnen we zeggen, dat
elektromagnetische en er is ook geluid en al deze vijf elementen komen daarin tot uitdrukking. Je kunt ze opnemen, want als je
bijvoorbeeld een zwaveldioxide neemt, één zwaveldioxide en twee zuurstof en een zwavel en als je ze goed bekijkt onder een
zeer hoge micro, kun je het proberen, ik weet niet of mensen het hebben geprobeerd, maar je kunt het proberen en uitvinden, en
zet ze onder, laten we zeggen, een zeer hoogontwikkelde micro, magnetron, microscoop, kun je zeggen, je kunt zien dat de
zuurstof en zwavel, zwavel is stationair, maar deze twee vibreren. Ze vibreren, er gaat een vibratie tussen deze bindingen. Ze
kunnen ook isometrisch zijn, ze kunnen symmetrisch zijn, ze kunnen even, oneven zijn en ze kunnen uitzetten en zo sluiten. Dus
we zien dat er drie soorten vibraties zijn. En de vierde kant is niets anders dan Shri Ganesha zelf die de controle heeft. Dit kunnen
we met onze blote ogen zien, als je het wilt zien, of je nu gerealiseerd bent of niet. Waar komen deze vibraties vandaan in de
kleinste paramanu, zoals jullie de moleculen noemen? Hoe krijg je deze vibraties in een molecuul, kun je dat verklaren? Het is
zoveel, sukshma, parasukshma (subtiel). De krachten van Ganesha zijn heel, heel subtiel, ze gaan de materie binnen en creëren

dit soort vibraties, welke je zelfs kunt zien en opnemen, elektromagnetische vibraties, in, zelfs, een heel klein molecule. Dus, we
hebben hierin, zoals ik je vertelde, in het periodieke niveau, periodieke wetten van elementen, je kunt ontdekken dat alle
elementen in acht typen zijn verdeeld. Kijk maar eens! Hoe kunnen alle elementen in acht delen worden verdeeld zonder dat er
iemand bij is? Kun je iets doen zonder een goed overzicht van deze elementen te organiseren? Denk er gewoon over na! Zie je,
als we God uitdagen, moeten we begrijpen dat in deze wereld alles zo goed georganiseerd is, er zijn acht elementen zo goed
verspreid, zo goed geplaatst. En het heeft een bepaalde gedragsstijl en elk element is anders in aantallen en protonen en deze
getallen zijn heel goed berekend op zo’n manier dat het einde ervan, dat de laatste cirkel, dat de laatste cirkel van alle protonen
acht zou moeten zijn. Als het niet acht is, als het minder dan acht is dan creëert het een valentie probleem (verbindings
mogelijkheid). Het is dan zo goed georganiseerd, zelfs als je dit bestudeert, als er iemand is die een beetje scheikunde kent, weet
je, dus als je scheikunde kent, is het zo iets geweldigs. We vinden het vanzelfsprekend! We denken dat we er recht op hebben dat
de materie zo goed voor ons is georganiseerd! Maar de valenties zijn allemaal afhankelijk van zo’n mooie organisatie van deze
acht protonen aan de buitenkant. Dit wordt allemaal gedaan via de Mahasaraswati kracht. Maar de vibrerende kracht... kijk, er is
een vibrerende kracht, dit wordt allemaal gedaan door de, zoals ik je vertelde, door de Mahasaraswati kracht. Zij creëert. Nu de
vibrerende kracht, hij bestaat, materie bestaat ook. Het moet bestaan. Als het niet bestaat kan niets bestaan. Dus de
bestaanskracht wordt gegeven door de Mahakali kracht, die werkt door Shri Ganesha, die in de kern zit. Hij zit in de kern van
ieder atoom. Kun je je voorstellen hoeveel het moet zijn? Iedere molecuul en ieder atoom. Je kunt de eindigheid ervan niet
begrijpen. Nu zie, zeg, neem één element zoals goud, hoeveel moleculen heeft het? Kun je dat berekenen? Het gaat ons te boven.
Kun je zeggen hoeveel atomen het heeft? We kunnen het gewoon niet berekenen. En hoeveel afbeeldingen van Ganesha moeten
er zijn? Hoe wordt het bereikt? Is nog iets wat ik je zal vertellen als het zo uitkomt. Hoe oneindige reflecties worden gevangen in
en waarom zijn er twee dingen zoals Shiva en Adi Shakti? De reden is omdat het een oneindige reflectie moet creëren. Hoe
creëer je een oneindige reflectie? Weet je dat? Iemand die weet van natuurkunde? Als je iets in het midden van twee spiegels
plaatst, dan zijn de reflecties oneindig. Dus, de eerste spiegel is de Adi Shakti en de tweede spiegel is de creatie, en zo kun je
oneindige reflecties op aarde krijgen. Dit is de reden waarom je oneindige reflecties kunt krijgen. En daarom moest je er nog een
creëren die het weerspiegelt. En daarom moeten er drie identiteiten zijn, één, de Almachtige God, dan Adi Shakti en dan het hele
universum. Het moest zo zijn, anders kun je geen oneindige reflecties creëren. Welnu, iemand die dit werk heeft gedaan, moet
ongetwijfeld een heel slimme man zijn. Wanneer mensen denken dat ze God kunnen kennen via hun Buddhi (grote ziel) moeten
ze weten hoe je deze Buddhi kunt bereiken, het is de allerhoogste. Hoeveel arbeid heeft hij gehad om ons te scheppen! Nadat hij
de materie heeft geschapen, daalt hij, of moet ik zeggen, zijn macht als Mahalakshmi neer op deze aarde. Mahalakshmi helpt bij
het levensonderhoud. Onderhoud betekent al het scannen van al deze elementen. Wanneer ze de materie creëren, wordt de
materie anders gecreëerd, gemaakt voor verschillende doeleinden. Wat is nu het ultieme? De schepping heeft als uiteindelijk
doel om mensen te creëren, deze schepping, stel je voor! Jullie mensen zijn zo geweldig dat al deze problemen voor jullie zijn
weggehaald. Zo iets belangrijks is een mens dat al deze problemen worden weggehaald, alle materie, alles, alles wordt alleen
gebruikt om jou te creëren. Dit is het uiteindelijke doel. Er moet een soort podium worden neergezet en je komt, de Sahaja yogi’s
komen op het toneel, kun je zeggen. Alleen het instrument van de mens moet worden geschapen. Nu, waarom wilde God een
instrument van de mens scheppen? Omdat hij een instrument wilde creëren dat hem kon voelen, dat hem kon begrijpen, dat zou
kunnen uitstralen, zoals Krishna zijn murly (fluit) creëerde. Hij wilde gewoon zijn kracht door onze instrumenten bespelen. Maar
hij wilde het niet doen door de dode instrumenten zoals deze, maar door de levende instrumenten. Stel dat, deze (microfoon) kan
begrijpen, kan liefhebben een menselijke geest heeft, en als mijn stem er doorheen gaat als een holle persoonlijkheid, dan
kunnen we zeggen dat dit een gerealiseerde persoonlijkheid is. Maar dit is geen levend wezen, jullie zijn een levend wezen. Je
bent speciaal gemaakt met al deze moeilijkheden gedurende miljoenen jaren, zo zorgvuldig, zo delicaat, de een na de ander. We
moeten nu naar het evolutiegedeelte springen, want het duurt heel lang. Shri Mataji, Kiti wasle (Marati, hoe laat is het?) Yogi,
Saha wasle (zes uur). Dus nu moeten we komen tot het belangrijkste deel, dat is evolutie dat we zouden moeten begrijpen,
omdat we evolutie kennen door middel van wetenschap. Toen deze drie krachten ontstonden, voordat er een aarde werd
geschapen of voordat dit universum werd geschapen of wat dan ook, eerst moesten ze er een juiste keuze over maken en er een
goed begrip van krijgen, zie je. Omdat we, voordat we iets doen, bijvoorbeeld dingen moeten plannen, hebben we een
planningscommissie, allereerst gaan we aan tafel met een planningscommissie. Op dezelfde manier moesten ze eerst een
stadium vormen waarin ze gewoon dingen plannen. Dit stadium kunnen we het vaikuntha stadium noemen. Omdat dit (huidige
stadium) niet het vroegste stadium is, dit wordt later gecreëerd. Ten eerste, staat de planningsstaat bekend als de
vaikuntha-staat. In dit stadium creëerden ze alle incarnaties. Incarnaties zijn niet gecreëerd nadat de aarde is geschapen, wat
een heel verkeerd idee is. Ze creëerden alle incarnaties tijdens de vaikuntha staat. Waar jij of ik toen nooit bestonden, heeft deze

aarde nooit bestaan en bestond er niets dat je nu met je blote ogen ziet. Maar er bestond een staat van zijn, de eerste, bekend als
de vaikuntha-staat. In die vaikuntha-staat werd de planning van het hele universum en de hele kosmos en alles dat was bepaald.
Dus de eerste die hier moest komen was Shiva, omdat zonder hem niets kan bestaan, maar waar kun je hem vestigen, omdat hij
ergens op moet worden gereflecteerd. Als Shiva op iemand moet worden gereflecteerd, moet je een reflector maken. Dus
moesten ze eerst denken aan het ene Primordiale Wezen of een enorme identiteit, bekend als de Viraat, kun je het noemen. Ze
creëerden Virata. Dit zal de Virata zijn, dit zal de volledige vorm van het Oorspronkelijke Wezen zijn. Dit is degene waar ik je over
vertel, deze Reflector, de Eerste. De Almachtige God moet gereflecteerd worden, dus, eerst, laat ons allereerst creëren, het
Primordiale Wezen, de Viraat. In de Viraat creëerden zij verschillende incarnaties. Incarnaties zijn niet gecreëerd uit mensen. Ik
weet niet waarom mensen zo denken. Ze kunnen niet door mensen gecreëerd worden. Maar zij werden eerst geschapen. Zie je,
evolutie is goed van amoebe tot mensen, maar er is geen evolutie voor incarnaties. Zo zijn ze vanaf het begin gemaakt. Zoals je
gezien hebt in de Virata, ik heb jullie de afbeelding van de Viraat laten zien, de drie krachten van Mahakali, Mahalakshmi en
Mahasaraswati komen samen op de Agnya chakra en daar produceerden zij ieder twee kinderen, het is niet een verhaal, het is
een feit, weer als broers en zussen. En deze broers en zussen betekenen dat de relatie van tijdelijke aard is, maar van een
subtieler temperament. En toen ze trouwden, vond er onderlinge communicatie plaats. Mahalakshmi, Mahasaraswati en
Mahakali creëerden in totaal zes kinderen, die getrouwd waren. Inter-huwelijk vond plaats. Door dat gemengde huwelijk kregen
ze een entiteit die een kinetische persoonlijkheid was en een potentiële energie erin, zo’n combinatie. En ze plaatsten die
incarnaties op verschillende chakra’s. Ze brachten van deze, van de top, allemaal werden ze van de Agnya naar beneden
gebracht en op alle chakra’s geplaatst. Deze incarnaties, zoals je weet, worden op verschillende chakra’s van de Virata geplaatst.
Veel mensen zullen dit niet begrijpen en zullen dit ook niet graag horen, omdat mensen zo egoïstisch zijn dat ze niet kunnen
begrijpen dat er een God is, die almachtig is, die alles gaat doen, hij heeft zijn eigen manieren om het te doen. Nu, of ik nu de
waarheid vertel of niet, je kunt het testen op vibraties. Je kunt het zelf zien hoe incarnaties werden gecreëerd. En al deze
incarnaties werden in de Virata staat geplaatst. Hier, om de reflectie aan de andere kant te creëren, werd Shiva verwijderd van de
Shakti, zoals het in het begin werd verwijderd en het werd bovenop het hoofd van de Virata geplaatst als de peetha (zitplaats)
van Sadashiva. Op dezelfde manier hebben wij ook een Sadashiva’s peetha op ons hoofd. Zie je, we zijn de reflector van de
reflector. Dus ook wij hebben dezelfde stijl, ook wij hebben een Sadashiva’s peetha op ons hoofd. Hij is ook alleen hier geplaatst.
Maar wanneer de Kundalini het wezen binnengaat, wanneer hij in de baarmoeder van de moeder is, dan daalt deze Sadashiva
peetha, of we kunnen zeggen, Sadashiva vanuit deze peetha naar het hart. En zo hoor je de eerste klop in het hart. Het is gewoon
hetzelfde als wat gebeurde in de Virata. Maar in het vaikuntha-stadium werd dit niet gecreëerd, de tweede reflector hier werd niet
gecreëerd, alleen de eerste. Dus alleen de Virata werd gecreëerd en in zijn Wezen, in de planningsfase, werden allereerst deze
officieren, kun je zeggen, die de leiding hebben over deze chakra’s gecreëerd door Adi Shakti. God is de getuige en zij speelt het
spel en ze creëert die chakra’s. In de chakra’s plaatst ze al deze godheden om te regeren. Nu is er het bestaan, er is de
schepping, de scheppingskracht en er is de evolutionaire kracht, allemaal binnen de Virata-staat. Nu, dit is in de vaikuntha-staat,
zeggen we, omdat deze staat bij deze eerste reflectie is. Het is niet in ons, of we kunnen het niet voelen, de vaikuntha-staat,
omdat het in de eerste plaats is. Toen werd er een andere staat gecreëerd, dan werd de derde gecreëerd. Maar de vierde is de
Bhavasagara, het is de staat waar wij allemaal werden geboren. Eerst, in de vierde staat... kun je nu een persoonlijkheid met vier
lagen bedenken die voor een spiegel staat? Welke is nu de eerste die wordt weergegeven? Het is de bovenste. En dat is waarom
de bovenste de Bhavasagara laat zien. Maar als je diep in jezelf kunt doordringen, kun je de alle andere drie voelen. Maar
allereerst, degene die je kunt zien en voelen, is de Bhavasagara-staat. Dus je bent geboren in de Bhavasagara. In deze staat ben
je bij de Bhavasagara-staat. In deze Bhavasagara-staat, ben je geschapen en moet je evolueren. Op dit moment werkt de
Mahalakshmi-kracht om je te laten evolueren. Je weet al hoe evolutionaire dingen hebben plaatsgevonden, maar ik zal je
vertellen hoe evolutie heeft plaatsgevonden volgens onze purana’s, en wat een feit is. De evolutie van de mens begon, eerst uit
de amoebe, kun je zeggen, omdat het leven in het water is ontstaan, zoals ik jullie vertelde dat eerst water werd geschapen. In
het water werden de aminozuren gevormd, amoeben werden gevormd, vissen werden gevormd en vissen, toen ze werden
gevormd, ontdekten ze, dat de kleinere vissen het moeilijk vonden om te bestaan omdat de grotere vissen hen probeerden op te
eten. Het komt als een wederkerig iets, ze waren absoluut beu van deze vernietiging die gaande was. Op dat moment daalde Shri
Vishnu zelf, degene die de evolutionaire kracht is, neer op deze aarde als de Matsya-Avatara. Hij hielp enkele vissen om de kust
op te gaan. Door over te steken hadden ze die moed, zij was de leider. En toen begonnen anderen over te steken. Dit was de
eerste evolutionaire fase die we kennen. Deze vissen werden later reptielen zoals je weet, in de evolutionaire stadia dat ze
reptielen werden. Maar hoe werden ze reptielen? Er moet iemand zin die hen de leiding moet hebben gegeven. Het was opnieuw
Shri Vishnu, die op deze aarde kwam als een Kurma (schildpad) en er werden veel dingen gedaan in die tijd in de vaikuntha-fase,

voor hij op deze aarde kwam als een Kurma Avatara. In het vaikuntha-stadium, toen ze deze aarde creëerden, toen ze creëerden,
hebben ze deze hele Virata gepland en wilden scheppen, aan deze kant van de reflector de hele planning en het hele denken en al
die processen brachten een soort afval voort. Het bracht de afvalstof voort. Deze afvalstof raakte verontreinigd, of we kunnen
zeggen, stagneerde aan één kant die op de een of andere manier werd verwaarloosd en daardoor kwamen er satanische
krachten naar buiten en er was een groot gevecht tussen de satanische krachten en de goede krachten. Het gebeurde eigenlijk in
de derde fase, niet in de vaikuntha-fase, maar in de derde fase, want toen de planning begon, begon het uitwerken, deze
satanische krachten begonnen te werken. Nu kunnen mensen zeggen: “Waarom schiep God satanische krachten?” Dat deed hij
niet, maar uiteindelijk bleken ze dat te zijn in de tweede fase, wanneer enkele van de Deva’s werden geschapen. Nogmaals, het
waren geen geëvolueerde mensen, ze waren gecreëerd. Deva’s, die de leiding hadden over al deze elementen en al het werk, zie
je, je moet ook officieren of mensen creëren die in het veld moeten gaan om te werken. Al deze Deva’s en Devata’s, tijdens hun
werk, wat gebeurde is dat ze verdwaalden, sommige van hen en werden satanische krachten. Er kwam een soort afvalproduct
binnen en met dat afvalproduct begonnen satanische krachten en ze gedroegen zich op zo’n manier dat er een oorlog was
tijdens de Kurma-Avatara tussen rakshasa’s en sura’s, zoals ze het noemen. Dus de goede mensen die de leiding hadden over de
elementen, al het werk in dienst van God begonnen te vechten met de satanische krachten. In die tijd heeft hij dit zelf uitgewerkt
en je weet wat er gebeurde in de amrut-mantan die plaatsvond en dit is, ‘mensen begrijpen niet hoe de amrut-matan kan
plaatsvinden in de Bhavasagara,’ dat gebeurde niet. Het vond plaats in een stadium dat niet Bhavasagara is. Bij de Bhavasagara
vond het niet plaats. Nu zijn we in de staat van Bhavasagara. In de Bhavasagara-staat werd dezelfde Kurma, dezelfde, geboren
en kwam op deze aarde en gaf ons inzicht hoe we een echt reptiel konden worden. Zo zijn we opgegroeid. Het zal dus allemaal
te veel tijd kosten, daar hoef ik niet op in te gaan. Maar uiteindelijk werd een mens geschapen. Dit alles wordt gedaan door
Mahalakshmi-kracht, die heeft gehandeld door Vishnu, waarvan ik je heb verteld hoe evolutie heeft plaatsgevonden, hoe je bent
gemaakt. Wat gaat er nu gebeuren? Je bereikt dit punt, tot dit punt, totdat Christus binnentrad. Christus was ook een incarnatie
en zijn Moeder was niemand anders dan Radhaji zelf, de Mahalakshmi. En ze brachten tot dit stadium de mensen voort. Wat
moet de mens hierna worden? Het is om een staat binnen te gaan waarin hij nirvichar wordt, wat betekent dat er geen bewustzijn
meer is van de Bhavasagara, maar je gaat een beetje verder. Vanaf dit stadium duik je in een staat van het universeel onbewuste,
zoals ze dat noemen, het is niets anders dan dezelfde kracht die hier bestaat, die een synthese is van alle drie de krachten, is een
synthese van alle drie de krachten. Dat is de Adi Shakti kracht. De kracht van Adi Shakti is alomtegenwoordig, bestaat overal,
maar we voelen het nooit anders. Waarom? Omdat we erg grof geplaatst zijn. We kunnen zeggen, dat een buis, die bijvoorbeeld
vier lagen heeft, waarvan hij alleen de buitenste buis kan gebruiken, omdat de binnenste buizen allemaal gesloten zijn. Wanneer
de binnenste buis wordt geopend, word je absoluut zelf-gerealiseerd, maar wanneer zelfs de tweede buis wordt geopend, kun je
de aldoordringende kracht van de Almachtige God voelen, welke we Sampovapi achetan noemen. Maar het is geen achetan
(onbewust) meer voor jou omdat je je er bewust van bent. Zo begin je je dialoog met God. Wat er gebeurt, is dat hier, de reflectie
hier, de reflector, dat is reflecterend werk, vanaf hier stijg je op naar dit deel. Je stijgt op naar dit deel. Je wordt dit niet, maar je
stijgt op in dit gebied. Vanaf hier stijg je op in dit gebied. En dit gebied is gevuld met de aldoordringende kracht van Adi Shakti.
Totdat je dit stadium bereikt, moet je naar dit stadium van een incarnatie gaan, wat natuurlijk een grote kloof is. Maar ik kan wel
zeggen dat Mahavira en Buddha beiden tot die hoogte zijn gestegen. Maar kijk naar hun discipelen! Bijvoorbeeld, Buddha’s
discipelen, ze hebben Shiva gekleineerd, ze hebben alle Goden en Godinnen gekleineerd, ik bedoel alsof ze er niet veel van
wisten. En de manier waarop ze in bepaalde beelden hebben laten zien, dat een Godin op een Shiva en een Parvati staat en
probeert te doden, ze slaat Shri Ganesha en dit is zo onzinnig. Ik bedoel, ze hebben het beeld van één verenigde kracht volledig
vernietigd, de hele zaak handelend, in één verenigd idee, met één verenigde geest. Alleen wanneer ze zich niet hadden verenigd,
werden ze rakshasa’s en vormden ze de satanische kracht. Zoals ik al zei, het is een heel, heel moeilijk onderwerp en ik heb
geprobeerd het in het Engels mee om te gaan, dat is nog erger. Dus ik heb mijn uiterste best gedaan om het te doen, maar als je
nog vragen hebt, eender wat, kun je het mij een keer vragen, je kunt me schrijven, we kunnen het uitzoeken. Voor morgen... Nu,
dit is het enige, ik wilde jullie hierover vertellen, dat je nu een gedachteloos bewustzijn hebt, geen twijfel. De meeste van jullie
hebben gedachteloos bewustzijn gekregen, je hebt vibraties gekregen, maar je moet in Nirvikalpa springen. Nirvikalpa. En je
moet volledig in diepe meditatie springen en door diepe blootstelling. Anders, zie je, heeft het geen zin om alleen deze kleine
staat van Nirvichara te hebben, je moet in Nirvikalpa springen. Dat is een stadium, klein, zoals ik jullie hier heb verteld, dat jullie
een beetje vooruit zijn gekomen van deze reflector, jullie hebben je verplaatst. Maar toch ga je op en neer, zo velen van jullie. Dit
is een staat die in het Zen-systeem van religie bekend staat als satori, Ze noemen het satori, zie je, wanneer iemand op en neer
gaat, catcht hij, dit en dat doen! Deze fase moet worden overwonnen. Dan ga je naar de Nirvikalpa staat. Aan het einde van de de
staat Nirvikalpa, catch je gewoon niet veel. Je hebt er geen last van. Tot nu toe heb ik nog nooit zo’n mens ontmoet. Zie je, ik heb

hele grote heiligen en gerealiseerde mensen gezien en ik kan zeggen dat ze absoluut zelf-gerealiseerd zijn, ze beheersen zelfs de
natuur, sommige van hen doen dat, maar toch blijven ze op hun chakra’s catchen, is iets verrassends. Maar zie je, mensen zijn
zo, ze zullen blijven catchen en misschien springen ze opnieuw volledig in de derde staat van zelfrealisatie, maar ze zijn weer in
een satori-staat en ze gaan op die manier heen en weer, misschien. Maar ik heb gezien dat ik tot dusver nog geen mens heb
ontmoet waarvan ik zeg dat hij volledig zelfgeraliseerd is, die niet catcht. Behalve voor mij, merk ik, catcht iedereen. Het is meest
verrassend. Maar wanneer je niet catcht, wat gebeurt er wanneer je niet catcht? Eigenlijk is dit een staat die vrij moeilijk te
bereiken is. Maar als je niet catcht, als je denkt dat je niet catcht, hoe moet je het doen? Het is om op deze manier te zien, dat als,
veronderstel dat je op Agnya catcht, misschien. Je moet weten dat als je op je Agnya catcht, moet je niet denken dat je Agnya
catcht, maar je moet denken dat je hier een kracht verzamelt om die ander te bestrijden. Als je dat kunt doen. Stel dat je catcht
op Vishuddhi chakra, in plaats van te denken dat je catcht op Vishuddhi chakra en er boos over wordt, als je begint te denken dat
dit een kracht is die je aan het verzamelen bent, alleen maar om je Vishuddhi chakra te compenseren. Dan werkt het denk ik
beter uit. Dat is waarom ik altijd zeg, “Strek je handen naar anderen uit en zie voor jezelf". Dit heeft veel mensen geholpen want
als ze catchen op de Agnya en als ze vibraties geven aan iemand die op de Agnya catcht, vinden ze dat ze bevrijd zijn. Zulke
dingen gebeuren met heel weinigen, maar het gebeurt. Dus dit is wat je kunt proberen, denk niet dat je catcht, maar je moet
denken, er is een kracht verzameld om de Agnya van iemand anders, die tegenover je staat te verdrijven. In het begin is het
natuurlijk een heel, heel langzaam proces, maar geleidelijk aan kun je het doen en alleen mensen die anderen beginnen te geven.
Dit is een collectief denken, het is een collectief denken, dat. Stel dat, nu kun je zo zeggen, dat als, stel dat ik een malaria aanval
krijg, dan, mijn eigen bloed, mijn eigen bloedcellen proberen dat te bestrijden. En ze bestrijden het. Zie je, als ik toegeef, als ik
toegeef krijg ik malaria. Maar als ik niet toegeef, zegevier ik. Op dezelfde manier, als je op deze manier zou kunnen denken als je
vibraties geeft, dat als je catcht, het eigenlijk een kracht is die in je samenkomt en dan moet je het geven, dan zul je veel sneller
zijn dan alle muni’s bij elkaar, kan ik je zeggen. Maar die manier van denken is nogal moeilijk voor mensen, omdat zodra ze
catchen, maken ze zich een beetje zorgen, “Ik ben aan het catchen,” ze beginnen het hunzelf eigen te maken. Als je niet aan jezelf
denkt en er alles aan doet om anderen te geven, zal het beter werken. En dit heb ik gedaan, ik heb geëxperimenteerd met één of
twee mensen, zeg ik, en het heeft gewerkt. Niet iedereen heeft die capaciteit. Dus geleidelijk stijg je op, omdat jullie nu juist
opnieuw geboren kinderen zijn, jullie moeten nog steeds groeien, je moet meer groeien. Je kunt geleerd zijn, je zou veel kunnen
weten, dat betekent niets, voor zover het je spiritualiteit betreft, ben je net uit je satori-staat gekomen, sommigen van jullie en
sommigen van jullie zijn nog steeds in de satori-staat, dus draag er zorg voor. Ik zou jullie graag nog eens ontmoeten, over twee
jaar, ik weet niet wanneer. Morgen hebben we hier een meditatie, dan zal ik niet veel spreken. Morgen hebben we een meditatie.
We hebben hier een meditatiecentrum, waar je heen moet gaan en elkaar ontmoeten, wanneer je elkaar in een groep ontmoet,
dan is het een samuhik, is een groepsactiviteit, ik zal er zijn. Het zal je verbazen dat mijn vibraties nergens zo goed voelbaar zijn
als in een groep, waarvan ik weet dat die en die groep hier aan het werk is. Dus we hebben al drie groepen die in Delhi werken. En
ze zijn vrij dichtbij de plaatsen gemaakt. Tenslotte moeten we weten dat we niet naar de Himalaya hoeven te gaan, zoals mensen
die naar beneden gingen, we hoeven al deze dingen niet te doen. Het enige wat we hoeven te doen is, naar een plek te gaan die
veel dichter bij ons is. Alles is voor jullie bijeengebracht, de kennis, de vibraties, de realisatie en alles is zo gemakkelijk gemaakt.
Het is gemakkelijk gemaakt...Maar het mag niet betekenen dat we het als vanzelfsprekend moeten beschouwen. Het is
gemakkelijk gemaakt vanwege een heel, heel grote tapasya van mijn kant zou ik zeggen. In vele eeuwen leef ik nu al, duizenden
jaren en ik heb het op zoveel mensen en zoveel dingen uitgewerkt en lang geleden heb ik de meeste permutaties en combinaties
kunnen ontdekken van de meeste mensen en zo is het uitgewerkt op zo’n grote massa. Het zou niet mogelijk zijn geweest als ik
het niet op die manier had uitgewerkt. En zo moet het, als het gelukt is, klikken met de meeste mensen, behalve dat één type
heel, heel moeilijk is, moet ik zeggen, degenen die gebonden zijn aan mensen die rakshasa's zijn. Als ze geboren rakshasa's zijn
en als je hoofd hun voeten heeft aangeraakt, is het heel moeilijk. Dus, ik zou je willen waarschuwen dat je voorzichtig moet zijn
voordat je de voeten van iemand aanraakt. Moge God jullie allen zegenen! Het is erg laat voor jullie allemaal en zo’n moeilijk
onderwerp om in zo’n korte tijd te worden gebracht, het is erg moeilijk. Ik hoop een boek te schrijven over Sahaja Yoga, ik hoop
het, zeg ik, omdat tot nu toe ik nog nooit een boek geschreven heb. Ik probeer een boek te schrijven, maar daarvoor schrijven
andere mensen. Ik hoop dat ik misschien iets kan schrijven. In ieder geval, probeer je niet te veel met deze dingen bezig te
houden. Dit is niet zo belangrijk als jullie eigen realisatie en je eigen opstijging (omdat) de hele kennis tot je door zal dringen. Je
hoeft je niet druk te maken! Elk woord dat je nu leest, je zult er een mening over hebben en je zult het begrijpen. Het eerste is dat
je je realisatie moet krijgen, het tweede is dat je moet opstijgen. Je moet verder opstijgen en er meer tijd aan besteden. Neem het
niet als vanzelfsprekend aan. Het is een heel belangrijk iets wat je moet doen. Ten slotte zijn er andere dingen, ze zijn belangrijk.
Maar dit is het belangrijkste wat gedaan moet worden. Met God’s genade, als het werkt zal ik heel gelukkig zijn. Zoals het is ben

ik extreem gelukkig, want in geen van mijn levens was het mij mogelijk aan zoveel mensen realisatie te geven. Dus zoals het is,
ben ik over-tevreden met mijzelf. Maar wat jullie betreft, jullie moeten niet tevreden zijn, jullie moeten steeds meer en meer
vragen en het zal worden verleend. Omdat jullie de mensen zijn die op het podium staan, jullie zijn geschapen voor dit doel.
Iemand moet het doen. God moet het doen. Als hij het niet doet, kan hij zijn eigen verlangens niet vervullen. En zijn schepping,
gaat hij niet vernietigen. Moge God jullie zegenen! H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
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"Wat gebeurt er na zelfrealisatie?" - Caxton Hall, Londen - 26 februari 1978 NlTVD 2021-0708 De vraag is: wat gebeurt er eigenlijk
met ons na zelfrealisatie? Natuurlijk, ik bedoel, je voelt je gedachteloos bewust, je voelt collectief bewustzijn, je kunt de Kundalini
van anderen voelen, je kunt de Kundalini opbrengen, je kunt de chakra's voelen. Dit is alles wat je weet. Maar eigenlijk moet
worden gezien wat er op een diepere manier met een mens gebeurt. Laat ons dus allereerst weten wat we zijn, zoals we zijn,
vóór realisatie, zodat we weten wat er met ons gebeurt na realisatie. Het onderwerp is heel subtiel en ik zou willen dat je ernaar
luistert in een heel, heel grote concentratie. Vandaag ga ik het niet hebben over abstracte dingen, maar absoluut over iets dat een
feitelijk gebeuren is. Een mens werd uit evolutie geschapen - dat weet je heel goed - dat hij uit evolutie is geschapen. En er is een
grote controverse gaande. Ze begrijpen deze dingen niet, daarom is er een controverse. Maar hij is ontwikkeld in zeven fasen en
daarom wordt er gezegd dat: Hij had zeven dagen nodig om deze wereld te creëren. We kunnen zeggen dat het hele universum
ongeveer zeven fasen heeft doorlopen. Maar, zoals je begrijpt, bevat een zaad alle microscopische zaden erin om alle delen van
een boom te manifesteren. Op dezelfde manier werden mensen geschapen. En terwijl het zaad opnieuw wordt gecreëerd in de
bloem of in de vrucht en zichzelf dan opnieuw manifesteert, op dezelfde manier als de basis boom had gedaan, op dezelfde
manier kun je zeggen dat elk mens ook al deze zaden in zich heeft. Laten we dus naar het allereerste begin van de schepping
gaan. Absoluut naar het begin. Natuurlijk heb ik je verteld over hoe ten eerste de afscheiding tussen de kracht van God en God
zelf plaatsvond. Maar daarna, toen de kracht die in feite één kracht was, aanleiding gaf tot drie krachten. Eén kracht kan
aanleiding geven tot drie krachten. Elektriciteit is bijvoorbeeld één kracht maar het kan warmte worden, het kan magnetisme
worden, het kan alles worden. Op dezelfde manier, één kracht van God, van goddelijke liefde, kan drie krachten voortbrengen. En
deze drie krachten bewogen op een ellipsachtige manier. Dit had ik je al verteld in mijn scheppingslezing. Maar vandaag, omdat
we zo dichtbij en met heel weinig zijn, denk ik dat we dit onderwerp beter kunnen aanpakken. Nu deze drie krachten, we kunnen
het zo zeggen; we hebben drie krachten. (Moeder wijst waarschijnlijk naar een chakra kaart) Deze eerste, tweede en derde, of je
zegt, deze aan de linkerkant, deze in het midden en deze is aan de rechterkant. Deze drie krachten begonnen in een ellips te
bewegen, op deze manier. Het centrale punt is de God. En dit zijn drie krachten. Maar op één lijn kun je zeggen. Maar drie van
hen bewegen samen zo, als een ellips. En terug naar dat punt. Opnieuw zo bewegen. Ze kunnen 360 graden bewegen en ook in
verschillende richtingen. Maar door deze beweging creëerden zij alleen de ruimte en ook de tijd - die hen ertoe bracht om van het
ene punt te beginnen en een ander te bereiken. En de ruimte was tussen deze ellipsen. Dus individuele beweging, elke individuele
beweging, creëerde ruimte en tijd. Deze beweging, toen het zo naar beneden kwam, ging rond en rond op zo'n punt, de een boven
de ander. Als een spiraal die opkomt, kun je zeggen. En toen ging het weer terug. Nadat deze beweging heeft plaatsgevonden,
heeft dit ronde ding dat gevormd is of cirkelvormig is, nu drie krachten eromheen. Een in het midden, een op de rand en een
derde eromheen kun je zeggen. Deze drie krachten in de Sanskriettaal worden Mahakali, Mahalakshmi en Mahasaraswati
genoemd. Er is geen woord voor in de Engelse taal. Dat betekent niet dat we alle wetenschappelijke woorden opzij zetten, maar
zulke woorden bestaan niet. Deze drie krachten, waarvan degene die Mahasaraswati was, is degene die vijf elementen bevatte.
Eén kracht had vijf elementen. De tweede, de Mahalakshmi, was degene die het genie van evolutionaire kracht in zich droeg. Dus
dit was de evolutionaire kracht. De derde was de kracht van het verlangen, de Mahakali kracht. Nu worden deze, wanneer ze op
zo'n cirkelvormige manier bewegen, de buitenste rand zoals je hebt gezien, wordt gevormd door de Mahasaraswati kracht. Dit
zijn de vijf elementen. Toen deze cirkelvormige beweging erg dicht werd, werd het helemaal solide. Ik bedoel in het Engels, kan je
alleen ‘solide’ zeggen. Zie je, anders zijn er geen woorden om het uit te drukken. Maar we kunnen ‘solide’ zeggen. En toen het
'solide' werd, brak het. Maar het had al deze drie krachten. Je kunt je voorstellen [maar] we kunnen het niet begrijpen. We kunnen
de vijf elementen begrijpen omdat ze wetenschappelijk zijn, maar we kunnen de kracht van evolutie niet begrijpen, maar het is er,
we zien het werken. Waar komt het vandaan? En we kunnen de kracht van verlangen niet begrijpen. Het is daar maar we geloven
er niet in. We kunnen niet geloven in een kracht die deze drie aspecten heeft. Maar het is er wel. Het bestaat. Maar we willen het
niet accepteren omdat je het met het blote oog niet kunt zien. Je kunt een verlangen van een persoon niet zien, dus wil je zeggen
dat die persoon geen verlangen heeft? Deze drie krachten bestonden, en met het kraken van dat ronde grote ding, wordt het 'de
oerknal' genoemd. Ik heb het onlangs geleerd, dat het al in de wetenschappelijke boeken staat, dat het de oerknal wordt
genoemd. Eigenlijk wist ik niet dat ze dit onderdeel al hadden ontdekt. Zo! En zo is de oerknal tot stand gekomen. En deze
begonnen opnieuw. Deze fragmenten gingen rond en rond. En door hun beweging werden hun hoekpunten weggesneden en
werden ze ronde lichamen. Maar toch hadden ze deze drie krachten in zich. Met de eerste kracht die de vijf elementen bevatte.

Die vijf elementen zijn uitgewerkt in een mens of we kunnen zeggen gemanifesteerd in de mens als het lichaam van je centra,
chakra's. Het materiële lichaam van je centrum komt van deze vijf elementen die afkomstig zijn van de Mahasaraswati kracht.
Nu hebben deze elementen in dezelfde verhoudingen bepaalde sterren gecreëerd. Dat is waarom - omdat deze sterren dezelfde
soort verhoudingen hebben en wij ook dezelfde elementen in ons hebben in die verhouding - we zeggen dat sterren op mensen
inwerken. Daar hoeven we niet op in te gaan, dat is niet belangrijk. Voor evolutie is dat niet belangrijk. Onze grootste interesse is
evolutie. Onze voornaamste interesse is om te evolueren naar een bovenmenselijk wezen. Dus de tweede kracht is de
Evolutionaire kracht en deze werkt overal. Het werkt wanneer de materie is gemaakt. Ten eerste is de kwestie, we kunnen
zeggen, je kunt het lava noemen, of de verwarmde gassen die worden gevormd: die deze drie krachten bevatten. Als ze dan
consolideren, dan coördineren ze, werken ze samen en werken deze drie krachten het uit. Dus de verlangende kracht zit in hen,
die verlangt, die het verlangen van God controleert. Het is God die verlangt dat deze dingen gebeuren en dan komt het goed. Nu
is dat voor een wetenschapper onmogelijk te geloven! Maar wetenschappers moeten weten, zelfs als ze dat wensen, ze de
kwaliteit van de materie niet kunnen veranderen. Als koolstof vier valenties heeft, zal het er vier hebben. Als je zoutzuur in
bijvoorbeeld natriumoplossing, natriumhydroxide doet, krijg je een bepaald type reactie. Je kunt het niet veranderen. Maar voor
God is het zijn verlangen dat dit universum heeft geschapen. En door zijn verlangen schiep hij al deze elementen die je kent. De
koolstof werd gecreëerd. Het is allemaal evolutionaire kracht. Vanuit verlangen geeft het evolutionaire kracht en de evolutionaire
kracht werkt het vervolgens uit op deze elementen, en dan worden de elementen gedeeld en komen ze in hun verschillende
manifestatie van deze elementen. Nu, wanneer dit gebeurt, werkt geleidelijk dezelfde verlangenkracht door de evolutionaire
kracht, door ons verschillende 'religies' te geven, verschillende krachten. Nu is er geen woord voor ‘dharma’ [in het Engels]. We
probeerden het uit te vinden! Gavin ontdekte een woord, dus zei hij: 'decorum'. Maar wat is een decorum? Is niets. Ik zat er net
aan te denken. Ik bedoel in de materie heeft niemand het over ‘decorum’. Maar hij zegt dat het oorspronkelijke woord ‘decorum’
het ‘innerlijke begrip’ betekent. Dus het innerlijke begrip is het verlangen van God om het verlangen van God te begrijpen en dit
door je eigen wezen te manifesteren. Maar tot op het menselijke niveau wordt het net andersom gedaan. Dat de mensen naar
dingen kunnen verlangen, ze kunnen naar dingen vragen. Op dezelfde manier kunnen dieren om dingen vragen, maar hun
verlangens worden vervuld door Gods wil, tot een bepaald stadium van mensen. Ik zal je vertellen hoe! Omdat God bijvoorbeeld
koolstof heeft gemaakt. Koolstof verlangde nooit. Oké? God wilde een koolstof maken, dus schiep hij het. Hij heeft nooit
verlangd, eigenlijk heeft hij er nooit aan gedacht, nooit. Maar van koolstof maakte hij andere dingen en elementen, andere
elementen dan, maar het was helemaal niet gewenst door de materie. Dus ten tijde van de materie was de kracht van het
verlangen slapend. De kracht van Gods verlangen handelde maar koolstof was zich er niet van bewust, noch vroeg de koolstof
ernaar. Is iets eenvoudigs. Het tweede punt waarop we komen, is het dierlijke stadium dat ook alleen door God was
georganiseerd. Ik bedoel, van materie tot mens zijn we niet gekomen door ons verlangen of door ons toedoen, helemaal niet, dat
is zeker. Het was Gods verlangen, dus schiep hij dieren uit elementen. Toen dieren werden geschapen, ik bedoel het leven zoals
we kunnen zeggen; toen het leven werd geschapen en toen het leven ontstond, begon het verlangen zich erin te manifesteren.
Een Amoebe verlangt bijvoorbeeld om te eten. Maar het verlangen komt naar hem toe en hij vervult het, in de zin dat als hij iets
ziet, er naartoe gaat en eet. Hij verlangt en hij vraagt erom. Toch is de evolutionaire kracht nergens zichtbaar, alleen de kracht
van het verlangen is er. Dus eerst is er alleen de kwestie, duidelijk, dan komt de kracht van het verlangen erin - totdat ze het
menselijke stadium bereiken. Tot op de menselijke fase wilden de apen nooit mensen zijn. Ik weet het niet, als je ze raadpleegt,
kunnen ze zeggen: "Oh God, red ons alstublieft van die onzin! We zijn gelukkige mensen zie je!“ Omdat mens zijn niet door hen
werd gevraagd, noch hadden ze enig idee hoe het is. Dus tot op dit punt heeft deze evolutionaire kracht nooit een rol gespeeld.
Maar alleen toen je op het menselijke stadium kwam en ook in een zeer geëvolueerd stadium van deze moderne tijd van Kali
Yuga, op dit moment kunnen we zeggen. Natuurlijk bestond dit verlangen al sinds mensen op deze aarde waren, om het hogere
te kennen. Dit verlangen bestond niet vóór het menselijk stadium. Zij (de dieren) zorgden nooit voor het hogere. Maar het zijn
alleen de mensen. Je weet hoe het ego, superego zich ontwikkelt en hoe ze gescheiden raken, gescheiden, van de grootste
macht en hoe ze dat willen zijn. Nu, om iemand over het hogere te laten denken, hoe doen we dat? Eerst creëer je een sfeer
waardoor hij het gevoel krijgt dat hij gevangen zit. Een vogel die alle lucht heeft om uit te vliegen, maakt zich niet druk om de
lucht. Maar zet hem in de kooi, dan begint hij aan het volgende te denken. Op dezelfde manier als een mens ... Ik bedoel
'gevangen' klinkt heel lelijk en heel wreed, maar zo is het niet. Wat ik probeer te zeggen [is dat] de schaal (ingesloten in een
omhulsel) van de mens plaatsvond omdat zijn ego en superego zich ontwikkelden, omdat hij zijn hoofd ophief in zijn
evolutieproces. En wanneer deze twee elkaar ontmoeten, dan start deze ik-heid, deze afgescheidenheid, deze gebondenheid,
menselijke gebondenheid. Nu kwam het verlangen om verder te gaan. Nu is het evolutieproces voor het eerst door ons zelf gaan
werken! [Met] dit verlangen om verder te gaan, begon het evolutieproces bij mensen te werken. Hij begon deze kant, die kant te

bewegen, dat uit te werken en nu dit te doen. In deze zoektocht zijn zoveel soorten ideologieën, zoveel soorten ismen en zoveel
stijlen van ‘yoga's’ ontwikkeld. Er komt geen einde aan! Om verder te gaan. Maar als het duidelijk moet zijn dat - alles is gedaan
door zijn verlangen. Als je dat gewoon zou weten, "Uw wil geschiede" is het thema van de evolutie. Als je dat vanuit je hart zou
kunnen voelen, ben je sahaja. Dat is wat het is. Dat is heel moeilijk voor mensen, vooral op plaatsen waar mensen hebben
gewerkt: "Oh, ik heb dit gedaan!" Zie je, hun beelden zijn opgericht met hun zwaarden erachter! Wat heb je gedaan? Veel mensen
vermoord? Problemen gecreëerd? Wat heb je bereikt? Heb je vreugde voor iemand bereikt? Heb je voor iemand een evolutionaire
groei bereikt? Wat heb je gemaakt met al deze dingen die je overal in deze omgeving ziet? Met al je inspanningen, [als] je [ze]
samenvoegt, alles, alle menselijke inspanning, heb je die slavernij kunnen doorbreken? Eenvoudige vraag. Nee! Maar het
accepteren van 'Uw wil geschiede' is het moeilijkste voor de mens. En daarom is het zo moeilijk om sahaja te zijn. Als ik je vertel:
"Sta op je hoofd!", dan zul je het doen! Direct! Als ik je zelfs vertel dat je je darmen eruit moet halen, zul je het proberen, als je God
moet bereiken. Als ik je vertel dat, "Kom me maar zien", zullen ze zeggen: "Nee, het is beter om naar India te gaan en Mataji daar
dan hier te zien!" Omdat er enige moeite moet zijn, moet er iets worden gedaan! Maar "Je bedoelt, [in] Caxton Hall, ga je daar
gewoon heen en Mataji geeft je realisatie?” Gaat het menselijk concept te boven, hij overschrijdt zijn eigen krachten omdat hij
denkt: "Oh, dat is het deel waar ik mezelf mis. Omdat ik tot nu toe alles zelf heb gedaan. Hoe is het mogelijk?” Dat is de eerste
twijfel die bij hem opkomt! Maar er moet naar deze evolutionaire kracht worden gezocht, gevraagd. En dit is de reden waarom
mensen op deze aarde leven. Zo niet vandaag, morgen zullen ze hier allemaal naar toe moeten komen. Anders zijn er allerlei
problemen: lichamelijke problemen, zeg maar kanker. Kanker kan niet worden genezen, tenzij en totdat je dit krijgt, niet. Je
probeert alles. Je kunt doorgaan met het verwijderen van de neus, de ogen, de oren, dit zal zich verspreiden. Het kan niet worden
genezen. Je moet daar voorbij stijgen, anders kan het niet worden genezen. Zelfs in religie blijven mensen in slavernij en volgen
religie. Jij kan niet! Als je gebonden bent, volg je geen enkele religie maar je eigen ideeën, je eigen concepten. Je volgt niet de wil
van God. Als je dat eenmaal bent geworden, wordt je wil de wil van God. Wat er dus gebeurt is dat de vibraties door je wezen
beginnen te stromen. Het parasympathische zenuwstelsel, dat in een mens is, is het verlangen van God dat tot nu toe is
uitgevoerd. Dan begint dit verlangen van God door je heen te stromen. De integratie vindt plaats, een volledige [integratie]. En de
manifestatie van de evolutionaire kracht vindt plaats, in de zin dat verlangen op de elementen wordt gelegd. We hadden hier
bijvoorbeeld een dame en haar man was een dronkaard, een grote dronkaard. En ze kon me niet komen opzoeken omdat haar
man een dronkaard was. En zij zei moeder: “Wat moet ik doen? Moet iets aan mijn man doen!” Ik zei: “Oké, je brengt wat
limoenen. Omdat limoenen zeer goede receptoren van vibraties zijn", het is verrassend! Je weet dat het grappig klinkt, maar dat
zijn ze. Wat kan ik er aan doen? Als de limoenen zo zijn, moet ik de limoenen gebruiken! Als iets anders zo is, moet ik dat
gebruiken. Maar limoenen zijn de beste. Dus ik zei: "Oké, breng wat limoenen." Dus ik gaf de limoenen vibraties. Ik gaf het aan
haar. Ik zei: "Je legt ze zeven dagen onder zijn kussen." En de volgende week was de man hier! Wat heb ik toen gedaan? Niets! Ik
dacht er zelfs niet aan, om heel eerlijk te zijn. Ik heb gewoon deze vibraties, die het verlangen van God zijn, in die limoenen
geplaatst. Toen de limoenen werden geplaatst, begon de kracht van verlangen, kracht van mijn verlangen, die de wil van God is,
te handelen. En zij overtuigden de entiteiten die in hem waren. De entiteiten die misschien in hem waren, of ze hebben misschien
ook zijn Spirit overtuigd of de kracht van zijn verlangen die ze op de een of andere manier hebben bestuurd, dat zijn verlangen
naar een zodanig niveau werd gebracht dat hij geen zin meer had om te drinken en dat hij in orde was. Vandaag zul je een jongen
vinden die hierheen komt, een Indiase jongen. Je hebt die kleine jongen gezien die naar me toe komt. En vanaf zijn jeugd wisten
ze niet wat hem was overkomen. Toen hij opgroeide, merkten ze dat hij buitengewoon rusteloos was en hij niet op één plaats
kon zitten en hij kon zelfs niet praten. Hij rende altijd rond en huilde en huilde. En de hele tijd moesten ze, ik bedoel, hem ketenen
net als een hond. En geen arts kon helpen. Ze gingen naar allerlei dingen. Tot overmaat van ramp gingen ze naar spiritisten! Het
meest gruwelijke dat je iemand kunt aandoen. Ik bedoel, dit is absoluut anti-God werk, anti-God. Er kon dus niets gebeuren. Toen
vertelde iemand hen over mij. Ze kwamen naar me toe en ik deed hetzelfde. En met de limoenen is het kind nu goed. En vandaag
zegt ze, vertelde me aan de telefoon dat: “Zijn begrip is veel verbeterd. Hij begrijpt dat het fatsoenlijk is om goed te zitten en hij
gedraagt zich nu. Als hij naar andere plaatsen gaat, zit hij goed en is hij goed en begint hij een paar woorden te spreken." Nu heb
ik niets gedaan en misschien heb ik die jongen maar één keer aangeraakt. De vibraties die je kent, deze goddelijke vibraties, zijn
de wens van je Spirit. Maar het bestaan zelf is een verlangen. Het bestaan zelf is gebaseerd op het verlangen. Op het moment
dat het verlangen eindigt, eindigt het bestaan. Daarom is het zo belangrijk dat mensen bestaan. Ze zullen alles proberen om te
bestaan, want dat is het laatste. Als het verlangen ophoudt te bestaan, is dat het eind van een mens. Dat betekent, zolang, zoals
we het noemen, het verlangen in het hart is. Zodra het hart stopt zijn we dood. Nu, dit verlangen hebben we. We hebben
verlangen om een huis te hebben. Iedereen wil in Buckingham Palace wonen. Oké? We willen dit ding, we willen dat ding. We
worden zo. Maar dit is niet het verlangen van God. Dit is ons eigen verlangen en er is een gevangenschap. Wanneer we onder het

gevangenschap zijn, is dit onze wens waar we om vragen. Zelfs [in] Sahaja Yoga vragen mensen me soms: "Moeder, hoe zit het
met mijn huwelijk - zal het uitkomen?" Laat het aan God over. Als het nu moet uitkomen, als het in orde moet zijn, dan zal God het
uitwerken, niet jij. Dat is heel subtiel en moeilijk te begrijpen voor mensen. Dan, wat Krishna had gezegd, kan men begrijpen dat
“Karmanye vadhikaraste, phaleshou ma kadachan” (betekent) We moeten doen wat we willen doen. Karma (werk) kunnen we
doen, maar de vrucht daarvan aan God overlaten, omdat hij weet [dat] het verlangen van God moet werken. Het verlangen van
God moet geaccepteerd worden en het moet werken. Maar dat is niet mogelijk door je een lezing te geven, door je een
hersenspoeling te geven: "Laat het maar aan God over!" Deze ‘god’ kan paus zijn. 'God' kan een kardinaal zijn, of 'god' kan iemand
in India zijn, een soort priester die ganja verkoopt (leugens). Ik bedoel dat iedereen op die manier een 'god' kan zijn; Dat is niet het
punt. De God in jou, als hij verlangt, dan doet hij wat het beste voor jou is. Wat gebeurt er na realisatie? Dat je verlangens vibraties
krijgen. Je verlangens, de prioriteiten, beginnen te veranderen. Het belang begint te veranderen, omdat door jou het verlangen
van God begint te werken. Het is zeer interessant. Alleen vandaag, toen iemand me vertelde dat hij naar Duitsland ging en altijd
wijn ging drinken. Omdat wijn zijn favoriet was en hij van Duitse wijn hield. En deze keer was het wijnfestival of zoiets. Maar, na
realisatie, zeer dure wijn: hij dacht: "Laten we het proberen!" Dus kocht hij het. Hij nam twee, drie slokjes en hij kon het gewoon
niet nemen, hij kon er niet van houden. Hij gooide het weg. Maar ik zei daar niet dat "je drinkt gewoon niet!" Maar het is de God in
jou die niet tevreden is en je voelt zijn verlangen. Je verlangen wordt één met hem en dat is hoe je het begint weg te doen. Je
verlangen wordt één met hem en dat is hoe je het begint weg te gooien. En dit is het belangrijkste wat er gebeurt en dat is hoe je
prioriteiten veranderen. Er was een dame die een zeer efficiënte huisvrouw was. En ze wist hoeveel kleding ze had en hoeveel
haar man er had en hoeveel kinderen ze had en wat het telefoonnummer was van ‘xyz’ en van de politie en dit en dat. En alles
wist ze uit haar hoofd. Absoluut efficiënt! Uiterst zorgvuldig! En alles gepolijst en alles in haar huis. Maar als je naar haar huis
ging, ondanks al haar efficiëntie, zou je het gevoel hebben weg te rennen door de achterdeur, rechtdoor! Geen warmte, geen
liefde. En je zou voelen: "Waar te zitten?" Ik bedoel, het is te goed en het is zo nauwgezet! Je zou je nergens ontspannen voelen
om te gaan zitten, omdat de dame zo kieskeurig was over alles. Dus ze krijgt realisatie en wat gebeurt er dan? Haar prioriteiten
veranderen. Ze kwam en klaagde tegen me: “Moeder, ik vergeet de meeste van mijn nummers. Ik vergeet hoe ik moet koken. Ik
weet niet waar mijn spullen zijn!” Ik zei: “Echt waar? Het is heel triest!” (Gelach). Ze zei, "maar er gebeurt iets leuks met mij." Ik
zei: "Wat gebeurt er met jou?" Ze zei: “Ik krijg het beter voor elkaar! Ik kook veel beter. Mensen lopen niet van me weg. Dingen
komen goed." Ik zei: "Hoe?" Ze zei: "Ik weet het niet. Op de een of andere manier heb ik het idee gekregen van timing en niet van
tijd.” Hoe krijg je nu timing? Verschil tussen tijd en timing? Je moet de ‘tijd’ zien, en de ‘timing’ is dat je weet hoe laat. Alleen
vandaag, we kwamen naar beneden en ik zei: "Laten we eerst de taxi bestellen!" Dus ging hij de taxi halen. We waren boven.
Daarna weet ik niet hoeveel minuten - omdat ik nooit op mijn horloge kijk, het is altijd buiten werking - Ik zei tegen hen: "Laten we
naar beneden gaan, de taxi is er." En ik was daar in de taxi! De taxi stond daar te wachten. Hij drukte niet eens op de bel, we
waren daar in de taxi. Zie je, je krijgt de tijd! Het is zo fantastisch dat mensen het niet kunnen geloven, hoe het mogelijk is. Maar
wat er gebeurt [is] dat: het verlangen van God, hij organiseert het ding op een manier die we het onbewuste noemen. Het
onbewuste wordt bewust in jou. Wat is [het] onbewuste? Is het verlangen van God. Het verlangen van God wordt in ons bewust
en begint ons voortdurend te leiden. En de sturing, als je het aan ‘zijn’ leiding overlaat, leidt het ons door en door en door. Ik
bedoel zoiets eenvoudigs als een taxi, ik bedoel, het maakt niet uit, zelfs niet als ik moet lopen! Het maakt geen verschil. Maar ik
zeg dat zelfs dat wordt verzorgd. Dus waarom zorgen maken? Je gaat lekker zitten! Doe gewoon waar je zin in hebt en het is er!
Het gebeurt omdat we zeggen: “We laten het over aan uw voeten, o Heer.” Wat betekent dat? Met een enkele beweging kan hij dit
universum creëren. Echt, hij kan, geloof mij, hij kan. Hij heeft het gedaan! Jij hebt het niet gedaan. Je kunt zelfs geen klein atoom
maken. Dus als we ons overgeven - na realisatie! Vóór realisatie heeft niets betekenis. Nee! Na realisatie wanneer we zeggen:
"We geven ons over aan u, o Heer." Oh, hij heeft zijn eigen telecommunicatie! Hij heeft een dynamische kracht. Dus je zult verrast
zijn dat het een kracht is die het verlangen van God in zich heeft, elk deeltje ervan. Nu, kun je iets bedenken dat evolutionaire
kracht heeft, de vibraties, en waar zit de kracht van het verlangen in? Elk deeltje heeft dat. Maar wanneer dat licht in je wordt
aangestoken, wanneer je iets aanraakt, krijg je het. Dat ding, of het nu materie is, of het nu een dier is of het weer, of een mens is,
wordt er door geraakt en verandert. Het enige is dat de mensen zich hiervan bewust zijn en anderen niet. Dus vandaag kwam er
iemand binnen en hij had een verband. Ik zei: "Oké, neem mijn sjaal wrijf het eroverheen". Klaar, hij is genezen. Je ziet het
gebeuren, als je het een wonder noemt. Maar zoveel andere wonderen worden als vanzelfsprekend beschouwd. Kijk naar onze
ogen. Het belangrijkste dat je overkomt, is dat je kracht van het verlangen één wordt met God en dat overal, waar de kracht van
het verlangen van God is, die geen plaats heeft, omdat dat het laatste en het eerste is. Het was de eerste die zich begon te
manifesteren, en het is de laatste waar we zullen eindigen, dus het is het eerste en het laatste. Al die plekken en er is geen plaats
waar deze plekken niet zijn. Daarom zeggen ze: "Je bent overal. Er is geen plaats waar u niet bestaat.” Wordt verlicht en werkt.

Alleen in het geval van onze geliefde broeders, de mensheid kan het ontkennen. De grote vrijheid van mensen om dom te zijn,
bestaat; dwaas zijn, arrogant zijn, egoïstisch zijn, blind zijn, wordt gerespecteerd. Onder de naam ‘wetenschappelijk’, onder de
naam ‘rationaliteit’ gebeurden allerlei dingen die niets bereikten. Maar, zoals je zegt, mensen hebben de vrijheid om dom, dwaas,
oppervlakkig, perifeer te zijn en op de een of andere manier hebben ze dat soort dingen geaccepteerd. Daarom is het moeilijk om
mensen op de Sahaja te krijgen. Bovendien, het verlangen van God denkt, begrijpt, organiseert en houdt van je. Maar het verwent
je niet. Het houdt van je, verwent je niet. Als je echt zoekt, dan alleen dringt het tot je door. Anders niet. Het is heel subtiel. Het is
een heel subtiele gebeurtenis. Het gebeurt met degenen die er echt naar verlangen, dat hun verlangen één zou worden met God;
alleen zulke mensen krijgen realisatie. Dus, op democratische wijze, kun je Sahaj Yoga niet beoordelen. Nee, je kan het niet.
Omdat je op democratische manieren kunt zeggen: “Hoeveel mensen komen er naar Sahaj Yoga?” Nee, helemaal niet! Hoe
minder ze komen, hoe beter het is. Dat is te zien omdat de meesten die je ziet dwaze en domme mensen zijn in deze wereld, wat
te doen? Maar hoe meer ze komen, betekent dat alleen dat er meer mensen zijn die wijs zijn geworden, ze willen wijs worden, ze
willen zichzelf verbeteren, ze willen hun leven veranderen, ze zijn echt op zoek. Omdat het geen oppervlakkige dingen zijn die
mensen normaal aannemen - zestig procent. En minstens dertig procent meer zijn de mensen die iets willen aannemen waarin
ze een rol kunnen spelen. Dus negentig worden volledig geannuleerd omdat ze een rol moeten spelen! Ik bedoel, zelfs als ik je
zeg: "Doe je haar zo." Je ziet dat er een gemeenschap in India is (lachen) waarin ... Ik bedoel, we hebben allerlei mensen, zie je,
maar deze is speciaal, ze worden genoemd als 'Digambaras' van de Jains-sekte. Ze dragen geen kledingstuk, niets! Ze hebben
zelfs je bikini niet nodig! Absoluut, ze leven zonder kleren. En het is heel beschamend, weet je! Eigenlijk gebeurde het ons dat
mijn man, toen ik nog heel jong was, de invorderaar van een district was. En we werden uitgenodigd voor een functie door deze
Digambar Jains. Tot dan wist ik niet dat ze zo leefden. Ik dacht dat ze zich tenminste in aanwezigheid van anderen aankleden,
maar nee! Ze lieten de invorderaar en zijn vrouw vooraan zitten met alle ‘eer’, en alle mensen waren aanwezig - minstens duizend
mensen. Stel je de schaamte voor! En ik wist niet waar ik moest kijken, weet je !!! En ze bleven hun lichaam krabben en zo. Het
was heel gênant. Zo lelijk en belachelijk. Maar zelfs dat zijn ze bereid te doen omdat ze dachten dat ze ‘digambars’ zouden
worden - betekent dat ze grote heiligen worden, weet je. Dus ze zijn bereid om die lelijkheid en die vreselijke schaamteloosheid te
doen. Maar afgezien daarvan was het ergste dat ze allemaal aan hun haar trokken. Dus wisten we niet waarom ze altijd aan hun
haar trokken: dus het andere is dat ze niet naar een kapper mogen gaan en ze mogen geen haar op het lichaam hebben, dus
trekken ze altijd aan hun haar. Het is bij hen kunst geworden. Het is een feit, zeg ik je. En er moeten minstens vijf, zesduizend
zoals die in India zijn, die deze onzin doen, weet je! Ze lopen op straat en volgens de wet beboet niemand hen voor naaktheid.
Anders is het in India niet toegestaan naakt op de weg te zijn. Je wordt beboet daarvoor. Maar deze mensen mogen wel, want
volgens de wet zullen ze zeggen: “Dit is onze religie, zie je. Je kunt ons niet weerhouden om idioot religieus te zijn!” Dus moeten
ze ermee instemmen (lachen)! Stel je voor dat er duizenden mensen zijn die dit soort onzin doen alleen in naam van religie. En zij
[zij denken dat] ze zeer superieur zijn; ze kijken naar niemand. “Nee, we zijn geweldig. We hebben onze schaamte opgeofferd,
natuurlijk de rationaliteit. Maar het grootste van al, onze wijsheid hebben we opgeofferd in de naam van God!” En dat, “Je zal aan
de rechterkant van God zitten als we het koninkrijk van de hemel binnengaan!” Dit is een extreem geval dat ik je vertel. Als je
extreme mensen beschrijft begrijp de absurditeiten waarop we ingaan op onze conceptualisering van de realiteit en realisatie
van die realiteit. Om daar te zijn, moet men weten dat de grootste mantra is: "Uw wil geschiede." Een beetje ontspanning voor je
hoofdletter ‘E’, hoofdletter ‘G’ en hoofdletter ‘O’! Als het kon om het een beetje vakantie te geven, dan werkt het een tijdje zo! (Shri
Mataji klikt met haar vingers) Vrij moeilijk omdat dat (ego) het instrument is dat tot nu toe werd gebruikt om jezelf uit te drukken.
Maar om God uit te drukken, kun je die beter opgeven! Maar dan, zodra het gebeurt, dan, na realisatie, overmeester je alle
elementen van het lichaam. Wat zijn deze elementen uiteindelijk? Ze zijn niets anders dan het stof van zijn voeten. Alleen de
mensen heeft hij op zijn hoofd gezet en hun de vrijheid gegeven om te kiezen. En daarom moet ik je smeken om je wijsheid te
gebruiken, je over te geven aan wijsheid en je E-G-O een tijdje op te geven. Dan lukt het me. Laat het aanraken! De Kundalini, laat
het hier aanraken (Sahastrar). Het is allemaal ingebouwd. Het zit allemaal in jou. Het gaat werken en het werkt. Het heeft met
velen gewerkt en het werkt met jou. Maar het is een individuele vraag. Het is een kwestie van een individu wat het ego betreft.
Maar het is ook een collectieve kracht; zoals veel kanalen. Het werkt bijvoorbeeld veel meer in India omdat er veel meer kanalen
zijn om het uit te werken. Zie je, dit zijn de handen. God gebruikt Sahaj yogi's als zijn handen om het uit te werken. Je moet wel
gehoord hebben van de Godin die duizend handen heeft. Ze heeft deze krachten achter zich en zij zijn de handen. En ze gebruikt
verschillende krachten, omdat om een gecompliceerd werk te doen, iemand je haar moet plukken, iemand je neus moet plukken,
iemand je ogen moet plukken. Het probleem is dat we zo vast zitten met alles! Iemand is trots op ... zelfs ik heb gezien dat
mensen trots zijn op hun stropdassen die je op de markt kunt kopen! Dus deze dingen moeten worden weggenomen. Zodra je je
ego vervangt, zullen al deze krachten het oplossen en dat alles wegnemen. Natuurlijk is het instrument veranderd, het

ego-instrument is veranderd, dus de prioriteiten veranderen. Maar wat krijg je als resultaat? De gelukzaligheid, de vreugde, alle
beloften van alle geschriften. De tijd is gekomen en je moet het voelen, je moet het hebben, beheers het en gebruik het. Zo moet
het zijn. Maar ik heb mensen uit Sahaja Yoga zien komen, ze worden gerealiseerd, ze bellen naar mij, “We zijn erg goed, moeder.
We voelen ons erg goed.” Ze zitten ook thuis [en] mediteren! Maar ze moeten hier komen, omdat het een diepere manier van
reinigen is en wie gaat je reinigen? Ik ben ‘De wasvrouw. Ik moet het werk doen. Dus je kunt beter naar de wasserij gaan!’ Dat is
het punt. En werk het uit. En als je eenmaal gevestigd bent, zul je versteld staan van jezelf. Zelfs met de beweging van je handen
kun je de Kundalini omhoog brengen, dat kan! Je hebt het gezien. Je kunt mensen realisatie geven. Maar probeer het gewoon,
omdat je verlangen overgaat in het verlangen van God. Met de ego-oriëntatie, met het ego in werking, is het ergste dat mensen is
overkomen dat hun aandacht verstoord is, verspreid is; hun aandacht is niet geconcentreerd. De ego-oriëntatie heeft zo'n
verstoorde aandacht teweeggebracht. We kunnen onze ogen niet op één punt houden. Of we kijken naar anderen, of we willen
dat anderen naar ons kijken. Al onze aandacht gaat zo rond. We kunnen niet naar onszelf kijken, waar de aandacht naartoe moet.
En dit is het ergste dat ego heeft gedaan, je aandacht verspreiden. Dat is de reden, zie je, als je naar de antiekwinkels gaat die je
in dit land kunt vinden, waren er mensen die prachtige dingen maakten. (pauze in opname) Weet je, kijk gewoon hoe het
onbewuste heeft gewerkt! Ik zeg je. Minste [verstoring]! Waar moet ik op letten? Heb je nog geen televisie gezien? Heb je het niet
zien uitgaan? Heb je het nog niet eerder gezien? Maar ieders aandacht gaat naar buiten. Dit werkt weer onbewust. Waarom zou
het op dit moment naar buiten gaan? De aandacht verdwijnt onmiddellijk. Ik vertel iets belangrijks en heel belangrijk, de aandacht
beweegt onmiddellijk. Wie heeft dit gedaan? Het is de wil van God. Hij test! Ik zeg dat de aandacht nu kan worden
geconcentreerd, alleen na realisatie. Maar zelfs gerealiseerde zielen moeten het oplossen. Dit is het grootste probleem dat ik
denk dat ik voel: dat onze aandacht zo verdeeld is. We kunnen niets geconcentreerd doen. Daarom is er ook guru shopping aan
de gang. Wij kunnen onze Sahaja Yoga ook niet op een geconcentreerde manier doen. Want als we eenmaal Sahaja Yoga
hebben gedaan, zijn we in orde: "Oh, we voelden ons heel prettig, gelukkig, moeder." Klaar! Omdat de aandacht niet op een punt
blijft. Het is mobiel geworden, het is overal verspreid. Het bereikt geen enkele diepte of hoogte, kun je zeggen. Als je ze
samenvoegt, zal het werken. En om het nog erger te maken, om het nog erger te maken, ego oriëntatie die ons heeft geleid tot
seksoriëntatie. De aandacht is smerig geworden. En daarom kunnen we zeggen dat het stagneert door ego-oriëntatie. Maar
wordt opgewonden vanwege vuil waar we aandacht op richten. Dus om de aandacht te zuiveren, ruim dit afval op, in dit heldere,
mooie meer moeten we mediteren. We moeten het laten bezinken. We moeten het eruit halen. Uit zijn eigen aard komt het eruit de schoonheid. En dan zul je een rimpelloos meer in je zien, een vredige ruimte waarin je de gelukzaligheid van God in je zult zien
stromen, door je heen; Je observeert het en ziet het zich manifesteren in anderen. Dat is waar om gevraagd moet worden. Geen
enkele mentale activiteit kan dat doen. Het is alleen het verlangen om dat te zijn, [dat] het werkt. Alleen het verlangen om één te
zijn met God werkt. De mentale activiteit, de rationaliteit, ondermijnt het. Door rationaliteit kun je God niet bereiken. Dus wees
nederig in je hart. Daarom wordt gezegd: "Degenen die gezegend worden, moeten nederig zijn in hun hart", wat heel waar is. Het
is heel, heel waar dat we nederig moeten zijn in onze harten zodat het werkt. En houd je aandacht stil. Vraag ik teveel? Je begon
als kind met een heel bescheiden hart. Alleen in dit leven is dit alles een beetje te veel verzameld. In vorige levens was je niet zo veel beter af. Alleen in dit leven heb je de limiet een beetje overschreden. Het is niet moeilijk om terug te trekken. Dus probeer
gewoon in je hart nederig te worden en het zal uitwerken. Elke keer dat je de Kundalini raakt, of je kunt zeggen doorbreekt, iedere
keer dat je die ervaring krijgt, sla het op in je geheugen en verlang ernaar en het zal werken. Houd de fouten die je hebt gemaakt
[of] waar je bent geweest niet in het geheugen. Als je op een heuvel of berg klimt, je herinnert je niet alle sloten waar je in je
kindertijd in bent gevallen. Je geniet van de sfeer op de heuveltop. Maak er een sterke herinnering van en probeer het daar te
houden. Ik weet het, dit resultaat, is voor sommige mensen moeilijk; ze komen naar beneden, weer naar boven. Vanwege de
problemen die ze eerder hebben gehad, komt de Kundalini naar beneden. Maar in Sahaja Yoga is alles geregeld. Maar als het
verlangen sterk is - niet de mentale activiteit maar het verlangen - zal het werken. En daarom heb ik je verteld waarom het moet
zijn: "Uw wil geschiede." Accepteer het vanaf het allereerste begin. Dit is de basis van waaruit je gaat stijgen. Maar alle details zal
ik je later geven. Maar dit is de basis die je voor jezelf kunt zijn. Kunnen we nu onze ogen sluiten? En richt je handen naar mij.
Gewoon zeggen: "Uw wil geschiede." Leg je handen zo naar mij toe en zeg gewoon in het hart: "Uw wil zal geschieden." Plots zul
je merken dat de gedachten; je bent voorbij gedachten gegaan.

1978-0710, Kundalini
View online.
"Kundalini". Caxton Hall, London (UK), 10 July 1978. NLTVD 2022-0321 Zij die voor de eerste keer zijn gekomen, kom alsjeblieft
naar voren, dat zal beter zijn. Zij die voor de eerste keer zijn gekomen, alsjeblieft, jullie kunnen op de eerste en tweede rij zitten
zodat we het weten. Omdat zij die eerder zijn gekomen... alsjeblieft kom! Er is niets om bang voor te zijn. Maakt geen verschil.
Kom aan. Ga naar, andere mensen. En we moeten één ding beseffen, dat een mens op een verschillend tijdstip is geboren dan
een dier. Een mens heeft een gevoel van schoonheid. Een mens weet wat weerzinwekkend is, en wat niet. Een geur die we zo
mooi noemen, misschien dat als een buffel die kant op komt, hij het misschien niet opmerkt en hij het niet erg zou vinden als er
vuil in de buurt is. God heeft mensen heel speciaal gemaakt. Nu met ons intellect, met onze groei, ons begrip van dingen, het
bewustzijn dat is ontwikkeld, natuurlijk door ons ego, onze inspanning. Maar nog steeds, als mensen een bepaalde staat van
ontwikkeling hebben bereikt realiseren ze zich dat de vreugde in het leven niet in de materie is. Ze realiseren het, rationeel, niet
via enige ondervinding, maar verstandelijk zien ze het zelf, ze kijken rond en zij ontdekken dat degenen die materieel zijn
toegerust niet gelukkig zijn, rationeel. Maar er is iets aangeboren, in een mens ingebouwd, dat hij verder probeert te denken. Hij
wil meer weten. Hij is niet tevreden met zichzelf. Je kunt alles hebben waar je om vraagt, zoals Gautama Buddha, hem was alle
comfort gegeven, alles, alle welwillendheid, alle geneugten van het leven, maar toch wilde hij iets meer weten. En dat ‘verder dan’
is binnen in ons. Je gaat naar verschillende plaatsen om deze spirituele drang in ons te bevredigen. Op verschillende manieren
rennen we rond. Zelfs in de geneugten die we vinden is er niets, zit niets anders dan de verborgen spirituele opstijging. Omdat we
geen enkele vreugde vinden in deze dingen is het waarom we onszelf tot God keren, naar spiritualiteit, naar Christus. Maar we
weten niet hoe hem te vinden. Je probeert dezelfde wrede methode die je tot nu toe hebt gebruikt. Stel dat je iets voor jezelf
moet vinden, dan zul je moeite doen, je denkt dat je moeite moet doen. Dat is de manier waarop we al onze levens geleefd
hebben. Maar alleen door je in te spannen heb je kunnen bestaan. Zelfs vanaf het stadium toen we amoebe waren, de amoebe
moest enige inspanning doen om aan zijn eten te komen. Dus deze stijl van leven is door inspanning geleverd. Maar dan, zelfs
als we aan het hiernamaals denken, natuurlijk denken we erover om er wat moeite voor te doen. Wat ga je doen? Dus we lezen
boeken! Ze zullen bijbels lezen, we gaan naar kerken, we gaan naar tempels, we gaan naar moskeeën. Dan beginnen we mensen
te ontmoeten, de heilige mensen en nog steeds vinden we het niet, omdat het binnenin ons is! Je probeert het buiten te vinden.
Overal wordt het gezegd; het is in ons. Het is daarbinnen de hele bron. Het is in ons hart waar de bron van vreugde bestaat. Maar
we gaan naar buiten, we proberen erachter te komen via anderen. De mens heeft zich echt verrassend ontwikkeld. Veel zieners
hebben dit waargenomen, zoals wetenschap, kun je zeggen, zoals psychologie, andere wetenschappen, zoals medische
wetenschap en zo. En ze hebben ook de maan bereikt. Maar toch buiten. Er is geen manier om naar binnen te gaan. Je weet niet
hoe je je aandacht naar binnen moet brengen. Dat is het belangrijkste. Dat is hoe je je gefrustreerd voelt. Je bereikt een punt
waar je zegt, “Nee, dit is niet gelukt.” Je probeert allerlei soorten dingen, wat iemand ook zegt. “Oké, door op je hoofd te gaan
staan zul je het krijgen.” Je gaat op je hoofd staan, ik bedoel, niet dat je zelf gefaald hebt. Je hebt niet gefaald, je hebt gedaan
wat er gevraagd werd, maar nog steeds heb je het niet gevonden. Of ze kunnen ook zeggen, sommigen van hen praten echt
zoals, “Je moet het binnenin jezelf vinden.” Maar je weet niet hoe het te vinden. Je kent de weg niet waar het te vinden, hoe je
aandacht naar binnen te brengen. Je luistert naar mij, je geeft me volledige aandacht, maar als ik zeg, “Alsjeblieft geef aandacht
aan jezelf, vanbinnen,” kun je dat niet. Maar veronderstel dat je aandacht schenkt aan mij en dit glas valt, iets gebeurt,
onmiddellijk wordt je aandacht daartoe aangetrokken. Dus om je aandacht naar binnen te trekken, moet er iets in je gebeuren. Er
moet iets gebeuren. Er moet iets in je gebeuren waardoor je aandacht naar binnen wordt getrokken. Nu dit is geen
hersenspoeling. Als iemand je hersenspoelt, “oké, je doet dit, je doet dat en dat,” een heel eenvoudige manier. Er moet een
gebeurtenis in je plaatsvinden zodat je aandacht naar binnen gaat om jezelf te leren kennen. En als dat de stap voor je is, als, na
dit menselijk stadium, je daarin moet springen, dan moet er iets in ons gebouwd zijn. God kon ons immers niet voor niets van
amoebe tot dit stadium hebben gecreëerd. Nu mensen, er zijn hier enkele mensen die een grote controverse hebben over
evolutie en God. Er is niet zoiets. Zie je, het is zo geïntegreerd. God heeft ons ontwikkeld, wetenschappers willen het niet
accepteren, maar dat heeft hij, of ze het nu accepteren of niet, hij heeft ons geholpen om tot dit stadium te komen en zovele
wetenschappers hebben dit geaccepteerd, dat het niet mogelijk geweest kan zijn een mens te worden in deze korte tijd, in de tijd
dat hij zich verwijderde van de zon. Het was zo’n hele korte tijd dat zelfs een levend eencellig dier zoals een amoebe niet door de
wet van het toeval kon zijn geschapen. Maar ze kunnen het niet verklaren. Zie je, wat ze niet willen uitleggen, ze kunnen niet
verklaren zoals gedacht. Een andere man zei, “Dit is God.” Maar toch, waarom zou je dat accepteren? Waarom zou een

intelligente man God accepteren, omdat Mataji het zei ? Waarom is het? Waarom zou een wetenschapper God accepteren? Zeg,
“Het is goed. Laat hem zijn.” Dus de tijd is gekomen waar je hem moet bewijzen. Je moet overtuigen, niet mentaal, maar door
hem te ervaren, door hem te begrijpen. Zoals er veel psychologen zijn die in het universele onbewuste geloven en ze hebben het
bewezen, dat er een universeel onbewuste is welke in onze dromen veel balans geeft, moed, harmonie. En ze hebben geprobeerd
te bewijzen hoe mensen die afhankelijk zijn van hun onbewuste altijd geholpen worden in het leven en gelukkig zijn. Maar ook zij
konden als mens niet groeien op de volledige synthese, synthese van deze waarheid, maar slechts een deel ervan. Alsof ze in
een donkere kamer komen en zeggen, “Dit is dit.” Iemand anders komt van de andere kant. Hij zegt, “Dit is dit, dit is dit.” maar de
complete waarheid konden ze niet naar voren brengen. Dus worden ze ook geweigerd. Nu wordt de stijl van de menselijke geest
een ontkenningstype, het blijft ontkennen. Hij zegt, ”Niet dit, dit is niet waar. Dat is niet waar. Zelfs wetenschap is tijdelijk. Het
bestaat niet, dus is het niet waar. God is niet waar, geen guru is waar, niets is waar.” Dan 'sliepen' ze erop. Maar er is een drang.
Als er een drang is om water te drinken, dat betekent dan dat er voor wat water gezorgd moet worden. Als je gelooft dat er een
God is die meedogend is, die vriendelijk is, dan kun je niet aan hem denken zo wreed te zijn om je geen levenswater te geven. En
wie, zovelen van hen, de grote mensen, zoals Christus, Krishna, er zijn over al deze dingen geschreven, ze kunnen niet helemaal
ongelijk hebben. Maar er is altijd een kloof geweest tussen de mensen die op dat niveau geboren zijn en mensen op dit niveau.
En ze konden het nooit uitleggen, alleen zij die fijngevoelig waren konden hen accepteren. Dus nu zijn we op een kruispunt, in een
tijd, waar iets gedaan moet worden om het te bewijzen. Dit moet gebeuren. Het gebeuren moet plaatsvinden, ook massaal. Dit
moet met veel mensen gebeuren anders, als het met één iemand gebeurt, wordt hij gekruisigd, wordt hem vergif gegeven, wordt
hij behandeld als zijnde gek, krankzinnig, zolang hij leeft. Als hij sterft, zullen ze tempels bouwen, kerken, diamanten dragen,
ernstig bewegen, over hem prediken. Als hij leeft, vermoorden ze hem! Dus de tijd is voor ons gekomen om een nieuw bewustzijn
te hebben, een nieuwe dimensie waarbij we kunnen uitmaken wie goed is en wie niet, waardoor je dat universele onbewuste zult
bereiken, waardoor je verbonden raakt met dat Collectieve Wezen waar iedereen het over heeft. Zelfs Lyall Watson, (auteur van
Supernature en Life Tide, een biologie van het onbewuste) de recente bioloog die spreekt over een wezen dat collectief is, en hij
denkt dat het zichzelf kan belichamen en langs kan komen om ons te vertellen en te decoderen over het universele onbewuste.
Iedereen hoopt hierop dus het moet gebeuren. Het moet gebeuren. En het gebeurt omdat je binnenin jezelf een compleet
ingebouwd mechanisme hebt gekregen via je evolutionaire proces, welk hier wordt getoond. Dit is iets heel subtiel. Het is een
energie en je kunt het niet zien, de dokters kunnen het niet zien. We hebben hier ongeveer twee, drie dokters zitten en ze vinden
dat medische wetenschap nu niet meer relevant is nadat ze tot subtiliteit zijn gekomen. Want wat er ook maar via de zintuigen
beschikbaar is, dat is alles wat we kunnen bevatten. Maar wat voorbij de zintuigen is kun je niet. Ofwel moeten we een
bewustzijn ontwikkelen dat de zintuigen te boven gaat, zoals iemand die een microscoop zou moeten hebben om dingen in de
microscoop te zien, of je zou moeten zeggen, “Het bestaat niet.” We kunnen mensen niet dwingen iets te zeggen wat ze niet
voelen. Maar ik vertel je alleen over dit instrument dat in ons is, maar je hoeft me niet te geloven. Maar je hoeft het mij ook niet te
ontkennen. Dit instrument is, in ons, geplaatst als dit. Nu zal ik jullie vertellen dat er zeven centra zijn geplaatst. De eerste is de
rode die je ziet. Onder het rode centrum wat wordt genoemd... ik bedoel, we hebben alleen namen in het Sanskriet. Het betekent
niet dat het Indisch is, maar we hebben de namen alleen in het Sanskriet. Het is niet het eigendom van Indiërs of wie dan ook, het
is het eigendom van de hele wereld en iedereen heeft het. Maar zoals in de medische wetenschap zijn de namen alleen in het
Engels. En er zijn zoveel dingen waar de woorden alleen in het Engels zijn, zoals “economie’ en zo. Men ontkent het niet. Op
dezelfde manier, als er dingen zijn in het Sanskriet, moet je er niet boos over worden en je moet niet voelen dat, “Hoe kan dat
zijn?” Sommige dingen kunnen bij anderen ook worden geweten die de Engelse taal niet kennen. Zo is het dus. Omdat India een
land is waar mensen zich meer ontspannen gedragen en er waren enige mensen die gingen neerzitten om te mediteren en die
werkelijk uitwerkten wat er verder nog is. En ze hebben gezien, gevoeld en ze hebben de dingen begrepen die in ons bestaan.
Maar ook jullie, zodra je bent gerealiseerd zul je ook weten dat het bestaat en je zult de pulsatie zien, je zult de opstijging zien, je
zult elke chakra zien en je kunt het voelen. Dit alles zal met jullie gebeuren na een beetje volwassenheid, na je zelfrealisatie. Maar
je moet een beetje werken. Zoals ik zei, het is ons evolutionair proces, dus is het een levend proces. Jullie kunnen begrijpen dat
een zaadje op die manier groeit. Op dezelfde manier groeien wij op in onze eigen manifestatie, in ons nieuwe bewustzijn. Nu, een
zaadje wordt een boom, denken we er ooit aan dat dit zaadje een boom gaat worden? Maar dat doet het. We vinden het
vanzelfsprekend omdat we het elke dag zien. Het gebeurt elke dag, dus voor ons is het geen verrassing. Maar voor mensen die
het nog nooit hebben zien gebeuren zou het best een grote verrassing zijn. Op dezelfde manier, deze Kundalini als je die gaat
voelen zul je verbaasd zijn dat ze bestaat. Ze bestaat op die ronde roze plaats (op de kaart) welke aan de basis van je
ruggengraat is, het driehoekig bot. Je kunt het zien pulseren. Het moet worden ontwaakt. Het is een residuele kracht die daar
wordt gehouden en wacht op jullie evolutie. Dat is als een kiem, of wat je in het Sanskriet een ‘ankura’ noemt. Het is het deel van

het zaad dat zichzelf daarin verankert. Dat in jullie geplaatst is. Het is er, het bestaat. Maar hier moet ik jullie één ding eerlijk
zeggen, omdat ik zoveel boeken heb gelezen over Kundalini, ik ben verbijsterd, verbijsterd. Ik begrijp het niet. Vooral de
buitenlanders. Ik kan begrijpen dat tantrika’s die onzin doen omdat ze absoluut satanisch waren. Ze schreven het omdat ze
satanisch waren, ze waren vreselijke mensen, zondige mensen. Maar ik kan westerlingen niet begrijpen die Christus hebben
gekend. Om dat te concluderen met Kundalini, hoe kan dat je realisatie geven? Hoe kan dat deel zijn van je evolutionaire proces?
Het kan niet. Maar het is gewaagd te geloven, want dat is één van de dingen die je kunt doen. De Kundalini doen ontwaken kun je
niet. Het is daar voorbij. Jullie kunnen dat niet bereiken. Het gaat je te boven. Het is als een licht dat nog niet verlicht is en het
kan zichzelf niet verlichten, door zichzelf. Een verlicht licht moet het verlichten. Jullie kunnen het niet doen. Dus hier kun je
duidelijk de rode plaats zien, het is de plek waar de Godheid voor al deze reproductieve functies van de mens is geplaatst en
bekend staat als Shri Ganesha. Hij is Shri Ganesha. Shri Ganesha is de belichaming van de Godheid van onschuld. Hij is degene
die lange tijd geleden gecreëerd is en hij kwam op deze aarde als de Heer Jezus Christus. Hij is de bron. Hij is niet van jou of van
een christen, hij behoort tot de hele wereld. Hij kwam voor de emancipatie van de hele wereld. Als je denkt dat Christus behoort
tot de kerken, dat doet hij niet. Neem dat van mij aan. Noch behoort Krishna aan tempels, ook Christus niet. Open gewoon je
ogen en kijk naar jullie kerken, naar jullie tempels, zie je, jullie hebben enkele geestelijken aangesteld, en je zegt dat zij de mensen
zijn die de leiding hebben over Christus! Hoe kunnen ze dat zijn? Hoe zijn ze gerelateerd aan Christus? Wat weten ze van
Christus? Je kunt de Bijbel lezen, je kunt hem interpreteren. Wat is hun model voor jou? Het zijn ook mensen die door jullie
worden betaald, het zijn jullie parasieten. Hoe kunnen parasieten jullie bekritiseren? En zeggen, “Wij zijn het”? Maar daar willen
jullie niet aan denken, omdat we leden van een kerk zijn, we hokken samen, we willen onszelf op dit punt bedriegen. Jullie
hebben samengehokt, maar jullie zijn zoekers. De kerk gaat je niet geven wat je wilt, het is je eigen tempel in je hart waar
Christus verblijft. Tot nu toe wisten jullie dat niet en dat is waar je om moet vragen. Dat is het, dat jij de meester van alles bent.
En niemand kan je religie geven behalve die van jezelf. Het is geschreven in de Bijbel, in de Koran, in de Gita, overal dat die
mensen die denken dat ze de baas zijn over religie misleidend zijn. Hetzelfde voor hindoes, hetzelfde voor moslims, allen. En een
soort fanatisme dat zich heeft verspreid, heeft de hele opvatting van religie naar beneden gehaald. En wat we vandaag zien, de
jonge mensen zijn niet geïnteresseerd in de kerken, niet geïnteresseerd in de tempels, niet geïnteresseerd in de religiën.
Waarom? Als hier enige waarheid in zat, zouden ze zijn gebleven. Maar de waarheid is niet bij deze mensen, zij hebben de
waarheid niet. Ze zijn er omdat jullie hen gekozen hebben. Jullie zijn een sociale organisatie gestart, stel je voor, in dit land waar
zoveel christenen leven, zo'n seks perversiteit en er gebeurt zoiets vreselijks! Hoe is het mogelijk indien de kerken hen op de
juiste manier straffen voor religie? Ze doen het niet. Ze zijn de meest bedrieglijke dingen. Ik ben zelf geboren als christen en ik
weet wat ze zijn. Het gaat er niet om, maar begrip, zuivere getuigenissen van dingen waar ze ongeoorloofd bij zijn geweest. En
de reden is, ze kennen de waarheid niet. Noch is er de vrijheid voor een kerkganger om voor zichzelf te denken. Je spirituele
vrijheid is individueel in al deze zogenaamde 'religieuze lichamen'. We kennen ons politieke koninkrijk erg goed, het economisch
koninkrijk waar we erg kieskeurig over zijn, hoe zit het met jouw spirituele koninkrijk? We moeten eerst en vooral ons spirituele
koninkrijk zien. Je denkt er over na, denk buiten die cel en laat ons nu onder ogen zien wat het is en als het zo is, dan heb je recht
om het te krijgen je hebt het recht om het te hebben. Maar als je in een kooi zit hoe kun je vliegen? Hoe kunnen je vleugels zich
ontwikkelen? Dus allereerst is, als je hier bij mij bent, verlos jezelf dan alsjeblieft van je... ik zou zeggen ideeën of je kunt zeggen
je verkeerde identificatie, ik noem ze ‘mis’. Je kunt ze identificaties noemen. Maar wees nu gewoon je Zelf en ik zal je vertellen
wat je vrijelijk hebt gekregen. En zie het onder ogen. Je moet het moedig onder ogen zien en zien voor jezelf. Al deze kerken en al
deze tempels zullen een betekenis hebben zodra er licht van waarheid in hen is. Ze zullen zo’n mooie betekenis voor hen hebben
als ze het licht van de Spirit accepteren. Dit gebeurde ten tijde van Christus ook zoals jullie weten en hij werd gekruisigd door de
mensen. Ze vernietigden Christus in die tijd. En hij zei, “Ik ben hier gekomen om jullie werk af te maken. Ik ben hier gekomen om
het uit te leggen.” Toch kruisigden ze hem. En dat mag niet nog een keer gebeuren. Dus alsjeblieft, kijk voor jezelf zonder te
ontkennen. Kijk voor jezelf. Dit zijn de centra die in je geplaatst zijn. Nu zorgt het onderste deel van dit rode centrum voor de
reproductie en wordt geleid door de Godheid Shri Ganensha die op aarde incarneerde als de Heer Jezus Christus. En deze
Godheid is de belichaming van onschuld. Voor er iets was gecreëerd op deze aarde of in dit universum, was het heiligheid en
onschuld dat was gecreëerd. We hebben de sfeer verpest, door onze fouten, door onze verkeerde identificatie, door onbegrip. Je
moet een religie niet verwarren met heiligheid, met liefde. Het is niet pervers. Het is niet destructief. Het is constructief. De religie
is het voedsel in ons waardoor we mensen worden, waardoor we supermens worden. De religie is het levensonderhoud
waardoor het koolstofatoom vier valenties heeft, waardoor je tien religies in je hebt die worden beschreven in de Tien Geboden,
wat er met hen gebeurt als we niet gehoorzamen. Dan gaat onze hele machinerie, dan raakt al onze machinerie defect, ons hele
wezen raakt in de war en daardoor, dit gebeuren kost tijd, veel meer dan het had moeten kosten. Als je verder wilt groeien in

Sahaja Yoga zul je zelf beseffen dat het gebeurt. Het is een levende energie in je die op dat punt rust, driehoekig been en die
opstijgt wanneer het ontwaakt. Kundalini ontwaking is altijd ten onrechte verward geweest, door verkeerde mensen. Ik was
verbaasd hoe ze dit opvatten. “Oh God, ze weten er niets van! Waar praten ze over? Hoe kunnen ze openlijk zulke leugens aan
mensen vertellen? Hoe kunnen ze mensen zo misleiden?” Er zijn mensen die mandala’s schrijven, dit dat. Er zijn sommige
boeken in het Sanskriet, ik weet niet waar ze zoiets lezen en ze schrijven het in het boek. Het heeft geen betekenis, geen
relevantie voor de werkelijkheid, neem het van mij aan. Het heeft geen betekenis. Wanneer je je realisatie zult krijgen, wanneer je
je Zelf wordt, kun je voor jezelf beslissen of ik de waarheid zeg of niet. Ik moet het jullie vertellen, ik moet het jullie vertellen
omdat het zo erg wordt belemmerd. Jullie zijn echte zoekers geweest. Jullie hebben niet alleen in dit leven gezocht maar in vele
levens hebben jullie gezocht en dat is waarom jullie hier zitten. Maar voor dat jullie bij mij kwamen hebben jullie vele problemen
gehad, je hebt veel verkeerde identificaties gehad en er zijn veel wonden in jullie Kundalini. Ik heb jullie Kundalini behandeld
vanwege grote, grote gaten. Mijn mededogen begint in mij aanzet te geven tot stromen. Het geeft je een heel zacht gevoel.
Absoluut zacht en subtiel, jullie zien dat, die Kundalini. Ze is zo subtiel, je kunt je niet voorstellen wat een Moeder voelt als zo’n
Kundalini oog in oog staat met mij. Ik weet dat jullie zoekers zijn, ik weet dat jullie mijn kinderen zijn, ik weet hoe jullie te geven,
dat weet ik. En dan vind ik je onoordeelkundig. Dus alsjeblieft, speel niet met jezelf. Vernietig jezelf niet meer. Jullie moeten bij
mij komen. En alsjeblieft, het is het beste voor je, voor je bevrijding denk ik, voor je redding, voor je evolutie, zodat je je realisatie
moet nemen, want je moet weten dat er nog maar een korte tijd is, een heel korte tijd. In deze korte tijd moeten jullie omhoog
komen want de tijd is gekomen voor de schepping om volwassen te worden. De tijd voor rijpheid is gekomen, de bloesemtijd is
aangebroken. En in die bloesemtijd moeten velen volwassen worden. Degenen die niet volwassen worden, je weet dat de Ruiter
gaat komen voor het laatste oordeel, voor de laatste eindtijd. Hij gaat alles regelen, maar er is geen tijd meer. Hij zal niet
medelevend zijn, hij komt met zijn elf vernietigende krachten. Het is in al de geschriften beschreven die het zeiden. Dus het is
nodig en daarom is er nu ook je aansporing. De drang zit ook dieper en daarom wil je het hebben. Maar sommigen van jullie
hebben al hun energie gespendeerd met verkeerde dingen, zoals achter een valse kerel aanrennen. Laatst kwam er een Duits
meisje bij mij, ze is vandaag niet gekomen. En ze vertelde mij dat ze maanden lang voor een guru werkte. En ze ging weg,
helemaal naar Duitsland, ze ging overal naar toe. Ze gebruikte al haar energie. Ze gebruikte al haar energie hierin, in deze man.
En nu is ze zo uitgeput. Ze zei, “Moeder, ik ben zo moe. Ik weet dat ik u gevonden heb maar ik ben zo moe. Wat kan ik doen?” Ik
heb al mijn geld uitgegeven. Ik ben gebroken. Ik ben van mijn man gescheiden. Ik heb mijn kinderen weggestuurd. Ik heb geen
energie over. Ik ben nu absoluut gebroken, helemaal. Nu, wat kunt u er aan doen?” Dan zei ik, het is in orde. Ze komen langs, het
gebeurt. Mensen zijn moe van het zoeken. Men moet zich dus niet druk maken, niet iedereen is zo slecht af en iemand is niet zo
hopeloos moe, zijn ze? Je weet tenminste dat ik er ben. Ik ga dag en nacht werken. Voor vier jaar zal ik in Londen zijn. Ik ga het
voor jullie uitwerken en het zal uitwerken. Maar je moet weten dat je om de realiteit en de waarheid moet vragen. De hele tijd om
de waarheid. Maar het kan niet worden bepaald door je rationaliteit, maar door je ervaring. Dus je moet jezelf wakker maken voor
de ervaring. Als je die ervaring hebt, dan moet je dat doen en weten dat je niet ongevoelig bent, maar de werkelijkheid bereikt. Ik
doe niets en dan kun je het bereiken. Voor sommige van jullie kost het wat tijd. Je hebt hier wat mensen die veel tijd namen, ze
kregen vibraties, verloren het opnieuw, kregen vibraties, verloren het. Maar het is niet slecht. Je moet er zijn. Het brengt je in
veiligheid en zelfs als iemand je eruit trekt, ga je weer terug en weer word je eruit getrokken en weer ga je terug. Maar kom terug
en wees standvastig! Dat is hoe je er in slaagt. In het kort, ik heb geprobeerd jullie uit te leggen dat er deze zeven centra binnenin
ons zijn. Er is de Kundalini die opstijgt. En ik heb jullie ook verteld dat, na realisatie, je in een nieuw bewustzijn komt waardoor je
het collectieve bewustzijn kunt voelen. Je kunt de centra van andere mensen voelen, je kunt je eigen centra voelen, je begint
jezelf te zien. Vanwege dit gebeuren, gaat je aandacht naar binnen en je ziet ook je Kundalini opstijgen en je voelt een druk, een
zachte druk die het uitwerkt en je begint alles te zien. Je kunt jezelf genezen en je kunt anderen genezen. Je gezondheid wordt
op natuurlijke wijze beter omdat de vitale krachten die door je parasympathische werkt, in je begint op te stijgen. Allereerst kom
je bij de hoofdstroom van de levenskracht. Je doop vindt plaats, wat betekent dat je fontanelbeen opent, wat in het Sanskriet
‘Brahmarandra’ wordt genoemd. Wat betekent dat je jezelf opent in de Brahma, wat betekent het subtiele, die subtiele
aldoordringende kracht van God, is Brahma. En deze stroom opent zich in dat, en je wordt je bewust van dat waardoor je
collectief bewust wordt. Terwijl je hier zit kun je de vibraties van iemand anders voelen. Terwijl je hier zit kun je anderen genezen.
Terwijl je hier zit kun je de Kundalini ontwaken. Maar wat betreft realisatie dat kun je niet doen, omdat er om realisatie gevraagd
moet worden, het heeft een eigen protocol, je moet aankloppen. Als je denkt dat je een grote persoonlijkheid bent dan komt
realisatie niet naar je toe. Als je denkt dat je het gevonden hebt, dan zegt realisatie, “Oké, ga je gang!” Maar je moet zeggen, “Nee,
ik wil het hebben” en je krijgt het. Je moet het vragen, je moet op de deur kloppen. Als je het niet doet, als je er niet om vraagt, je
bent vrij, absoluut vrij om het te doen. Je kunt niet gedwongen worden. Je kunt mensen niet zo laten betoveren. Nee, dat kun je

niet. Absolute vrijheid. Zelfs als je realisatie hebt gehad, heb je absolute vrijheid te vallen of op te stijgen. Want vrijheid is iets dat
je moet hebben en hoe kun je iemands vrijheid afnemen en hem vrijheid geven? Dat kun je niet. Dus de eerste vrijheid komt
daarover naar je toe, of je het wil hebben of niet. Dit is de eerste vrijheid die God je heeft gegeven, te kiezen tussen goed en
slecht en hij gaat verder dan dat, hij neemt die vrijheid niet weg als hij het je gegund heeft. Dat is het hele mentale en dan het
complete systeem, de kennis en ethiek, wat je ook weet, je zult verrast zijn dat je het veel duidelijker zult weten, en dat ik je de
decodering ervan zal vertellen en wanneer je het gaat calculeren zul je merken dat het werkt. Bijvoorbeeld, wanneer we deze vijf
vingers hier hebben en vijf vingers hier, als je je realisatie krijgt, zul je versteld staan dat hier uit je hand een koel briesje begint.
Het wordt in de Bijbel genoemd dat de Heilige Geest koele bries uitzendt. Je zult koele bries beginnen te krijgen. Deze koele bries
gaat in je en je zult afkoelen. Het zal je volledig afkoelen. Je systeem zal afkoelen en je zal voelen dat ook uit je handen een koele
bries vloeit. Als je je handen op deze manier naar iemand richt, zul je verrast zijn, diegene brandt misschien een beetje op een
vinger, misschien een beetje gevoelloos aan een vinger, misschien een beetje zwaar op een andere vinger. Wanneer ik dat nu
decodeer en je zeg dat je die persoon moet vragen, “Heeft hij last van dit probleem?” Laatst ontmoette ik een dame, ik zei, “Heb
je een lever probleem?” Ze zei, “Ja dat heb ik, hoe weet u dat?” Ik zei, “Vraag me dat niet, als je naar Sahaja Yoga komt zal ik het
je vertellen,” want tenzij en totdat dit met je gebeurt, heeft het geen betekenis.” Nu, hoe kun je genezen worden? Omdat deze
centra zo zijn en dit is het linker en rechter sympathische zenuwstelsel. Het parasympathisch is in het centrum maar de beperkte
hoeveelheid energie die we hebben van het parasympathische raakt uitgeput, en dan word je ziek. Maar bij het opstijgen van de
Kundalini, de kracht die eeuwig is, en in ons begint te stromen, kalmeert ons en het levert energie. Opnieuw komt het terug naar
normaal en dat is hoe mensen genezen. Ja ik heb kanker patiënten genezen. Kanker kan alleen genezen worden door Sahaja
Yoga, niets anders. Dit is iets eenvoudigs dat dokters niet kunnen accepteren, het is de overactiviteit van het sympathisch
zenuwstelsel dat kanker veroorzaakt. Kanker kwam op deze aarde sinds ik geboren ben, vanwege de oorlogen en mensen
begonnen sympathische activiteiten te ondernemen. Teveel sympathische activiteiten creëren kanker, alle soorten. Dan kunnen
we zeggen dat zelfs een ziekte een sympathische activiteit kan creëren. Dan zeggen mensen, “Het komt vanwege een
verkoudheid dat kanker is gekomen, het is gekomen vanwege het wrijven van de neus.” Dat is niet zo! Het is van een
overactiviteit dat deze kanker veroorzaakt en kan volledig genezen worden met Sahaja Yoga. Maar allereerst moet je je realisatie
krijgen. Zonder realisatie zou je niet moeten vragen om genezing. Ik bedoel, ze zijn genezen, ongetwijfeld, maar ze kunnen
worden genezen, ook door aanraking, het is oké, maar dat is niet zo belangrijk. Zie je, je zult verrast zijn, er is een tijdschrift dat ik
heb gezien dat over mij heeft gepubliceerd in, ik denk Tanzania en andere plaatsen, ik weet het niet, Oost Afrika en zo, over hoe ik
mensen heb genezen en hoe ik het gedaan heb en dit is een zeer wonderbaarlijke kracht en al deze dingen. Duizenden brieven
stromen hier nu binnen die zeggen, “Moeder u geneest al onze ziekten, geneest dit, geneest dat.” Want voor hen is genezen het
belangrijkste. Maar er zijn ook westerlingen die ook naar mij toe komen en zeggen, “Moeder geef ons vrede.” Dus dit is gewoon
een bijproduct. Genezen is niet het belangrijkste, het gebeurt gewoon. Als je het eenmaal hebt, krijg je het aaneen gebonden, het
hele ding. Dat is je fysieke wezen, het werkt beslist omdat de vitale kracht je de fysieke energie levert. Ook je emotionele wezen
wordt absoluut geregeld omdat je één wordt met je Zelf. Al je angsten, al je twijfels, al je onzekerheden komen tot rust omdat je
weet dat je het Zelf bent. Als je door het Zelf begint te zien word je een getuige. Alles wordt als een drama. Zoals wanneer je in
het water staat en je bang wordt van de golven. Maar zodra je in een boot springt dan begin je het drama te zien van de
verschillende golven waar je een keer bang voor was en je komt tot rust, je begint het te zien als een getuige. Je moet een
getuige zijn. Maar door te zeggen, “Je moet getuige zijn,” kun je het niet zijn. Het is een gebeuren. Als het met je gebeurt, als je
getuige wordt kun je je niet veroorloven bezorgd te zijn omdat je hier een opening krijgt, 'Brahmarandhra' en terwijl je je zorgen
maakt, gaan al deze dingen weg. Aan beide zijden van deze opening, hier, het is het zacht been dat je bij kinderen hebt gezien,
daar kun je zeggen dat het ego en het superego zijn opgebouwd, en dat is hoe je brein bedekt is, en je ontwikkelt een gevoel van
“Ik ben X, ik ben Y, ik ben Z.” Dit ik-gevoel ontwikkelt. Maar wanneer de Kundalini opstijgt, zuigt ze aan beide kanten, het ego en
superego, in deze twee kanalen die aan de zijkanten zijn, welke gerelateerd zijn aan ons onderbewuste en bovenbewuste. Het
bovenbewuste is de kant van de toekomst. Maar in het centrum is een staat van zijn, die staat kun je voelen omdat je
gedachteloos bewust wordt, je wordt gedachteloos. Om te beginnen, je wordt gedachteloos. Je wordt echt blank, je begint de
stilte te voelen. Dan opent de Kundalini dit pad. Als ze dit pad opent, wat gebeurt er dan? De Brahma, de aldoordringende subtiele
kracht, wat de goddelijke liefde van God is die overal is, in elk onderdeel, in elke ‘anu,’ ‘renu’ zoals men zegt in het Sanskriet, in
elke molecuul en atoom pulseert dit, je wordt er één mee. Zodra je er één mee wordt begin je het te voelen. Eigenlijk verlies je al
je zogenaamde krachten en je wordt de kracht. Je wordt een deel van die kracht. Je wordt een holle persoonlijkheid en je begint
de prachtige vlam te zien, de melodie van die kracht in je en je begint ervan te genieten. Het is hun recht het te hebben. Jij moet
het hebben. Maar wees voorbereid. Je moet het accepteren. Je kunt het niet rationaliseren. Door rationaliseren kun je niet in die

onbeperkte plaats gaan. Het is iets dat gebeurt. Je wordt het gewoon. Welke rationaliteit bracht je tot deze menselijke staat? Je
was amoebe. Jullie werden mensen. Met welke rationaliteit wordt een zaadje een boom? Het is een spontaan proces,
voortgebracht door Gods goddelijke liefde. Hij werkt het uit. Jullie kunnen zelfs niet één bloem creëren, als het plastic is kun je
dat, maar je kunt geen levende bloem creëren. Degene die duizenden van hen creëert, miljoenen van hen, deze prachtige dingen,
geurige bloemen op deze aarde. Degene die dit alles creëert wat je ziet, en alles wat we om ons heen zien, zulke prachtige
mensen die hij creëert, zoveel van hen. Hoe kunnen we zeggen dat we iets gedaan hebben? Het is hij die het doet en daarom
moet je de inspanning op dit punt verlaten. Geen inspanning, het werkt gewoon. Het werkt gewoon. Zelfs ik doe geen moeite, je
zult verrast zijn, totaal geen moeite. Ik moet alleen bewegen om je chakra’s in orde te brengen, soms is je ruggengraat een beetje
lastig of is er iets verkeerd gegaan, of stel dat sommige mensen teveel hebben gedanst, of teveel gerend of iets met ze doen,
dan moet ik het een beetje recht zetten. Of ze hebben teveel gerookt, of teveel gedronken. Ze rennen achter hun leven, zie je.
Sommige mensen rennen mijlen lang, ik bedoel, dit is gekkigheid zeg ik je. Ik weet van een oude dame, ze was tachtig jaar oud en
ze viel van een paard. Waarom zou ze moeten paardrijden? Wat is de wijsheid? Weet je, al dat soort dingen, we rennen de hele
tijd achter ons leven aan, achter ons fysieke leven, achter ons emotionele leven en ons sociale leven. Dus respecteer jezelf.
Allereerst, respecteer jezelf, omdat dit de tempel van God is. Respecteer je lichaam. Respecteer je wezen en bereik het. Je moet
ontwaken en het bereiken, dat is alles. Er is niet... in details wil ik niet veel zeggen omdat het, in details teveel is en soms is het
een behoorlijke hoofdpijn. Zo zou ik willen zeggen, als ik jullie iets over deze kamer moet vertellen, kan ik de lichten helemaal
uitdoen en jullie zeggen, “Oh, het is een heel mooi ding. Het heeft een deur, het heeft iets roods en het heeft dat.” Al deze
beschrijvingen kan ik je geven maar nog steeds ben ik niet in staat je veel te vertellen en bovendien kan ik je daar helemaal mee
vervelen. Maar ik kan het licht voor je aandoen en je ziet voor jezelf, dat is veel eenvoudiger voor mij en jullie en het leukst. Maar
ik moet het licht aandoen, ik draai gewoon de schakelaar om, maar er is een mechanisme achter, er is een heel groot
mechanisme. Afgezien van het mechanisme is er een hele geschiedenis van elektriciteit. Sedert vier jaar heb ik veel geschreven
over de Spirit en er is ook een heel goede organisatie die wordt uitgewerkt. Om voor één iemand, het licht aan te steken is teveel.
Op dezelfde manier, in jullie is er, en achter jullie is er een groot leger van engelen en een groot leger van alle incarnaties die het
uitwerken. Jullie hebben een grote zoektocht gehad van duizenden jaren toen je nog maar een koolstofatoom was of zelfs
daarvoor, gewoon een lava van de zon en vandaag ben je een mens die zich hier gevestigd heeft om je evolutie te kennen. Nu de
laatste stap die erg belangrijk is en heel belangrijk voor ons is, om te begrijpen dat je tot nu toe je evolutie niet gekend hebt, je
hebt het nooit gevoeld, je was er zelfs niet bewust van. Maar alleen op menselijk niveau zul je het weten. Dat is de reden dat
mensen vrijheid is gegeven. In hun vrijheid gaan ze weten dat we beslist geëvolueerd zijn, je bent veranderd, je bent
getransformeerd. We moeten onze transformatie krijgen. Als het niet zo is, al het andere werk is gewoon praten, praten en
praten. We moeten ons compleet vertrouwen krijgen in onszelf, waar je je Zelf wordt en dat is de ervaring waar je om moet
vragen. Het moet wel, het is van onschatbare waarde, dus je kunt er geen geld voor vragen. Iedereen die in die richting denkt,
moet weten dat je het hoogste van het hoogste beledigt. Iedereen die geld aanneemt, je moet weten dat het parasieten zijn. Het
is zo kostbaar, zo groots, je kunt het niet kopen, dat kun je niet. Het is meer principieel, heel subtiel en extreem fijngevoelig en het
denkt, begrijpt. Dus alsjeblieft wees op een subtieler niveau, niet op een grof niveau, dan zal het uitwerken. Probeer op een heel
subtiel niveau te zijn. Dan mis je het niet. Het is zo subtiel dat je het niet zult missen. Wees er dus voorzichtig mee. Het is voor
jou, het is van jou. Je moet het hebben. Dus het is geen winkel zie je, zoals mensen zijn, “Oh, ik vond haar lezing niet leuk dus ga
ik weg!” Dat is het niet. Het is geen winkel. Het is een reddings proces dat je probeert te helpen. Het is er voor jou, voor je
zoektocht, voor je vervulling, complete vervulling. En op deze manier ga je overtuigd worden van het bestaan van God en het
bestaan van deze goddelijke kracht. En jullie zijn de mensen die morgen heel dit universum gaan veranderen in een ander rijk,
waarover ze hebben geschreven, het Koninkrijk der Hemelen. Moge God jullie zegenen, Moge God zegenen, Moge God zegenen.
Nu, voor de ervaring, kun je dit dicht doen? Nu, ik wil nog iets zeggen, zie je, de mensen die hier komen zijn niet altijd
geïnformeerd betreffende deze ontmoeting. Ze krijgen realisatie, ik weet het, maar vandaag belde iemand op en iemand kwam
en zag mij en zei dat ze niet ingelicht waren. Maar jullie moeten weten, we zamelen geen geld in, we hebben geen organisatie,
niets. We hebben alleen een telefoon nummer waar je ons kunt vinden. Het is altijd op maandag om zes uur. En hoe meer je
beschikbaar bent hoe beter. Dus je moet zelf komen en probeer zo vaak als mogelijk te komen. Zoals het is, zie je, het is teveel
dat je iedereen een brief schrijft met, “We willen graag dat je getuige bent van de ceremonie,” en zo zie je, dat is niet mogelijk. En
jullie moeten weten dat je ook je eigen belangstelling moet laten zien om mee te doen. Dus toen de dame opbelde en ze zei,
“Moeder ze hebben ons niet geïnformeerd,” zei ik, “Je moet alle anderen informeren.” Nee, geen van hen is op enigerlei wijze
minder verantwoordelijk dan jij. Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf en voor anderen. Dus je moet zelf komen, zoek het zelf
uit en woon het zelf bij en profiteer er ten volle van en je zou je ook bij anderen moeten aansluiten om het te begrijpen. Het is een

wijs iets. Het is een wijsheid die bij je hoort te zijn, dat je het moet doen op een manier dat je je verantwoordelijk voelt voor jezelf.
Dit is dus geen excuus. Anders, zie je, hebben deze mensen misschien niet naar alle mogelijke mensen geschreven. Mogelijk zie
je, ze werken heel hard, er zijn hier ongeveer tien of elf mensen hier die het uitwerken. Je moet naar voren komen en je moet
zeggen, “We willen u graag helpen. We kunnen brieven schrijven aan mensen.” Omdat er wat mensen zijn die er erg futloos zijn,
zie je, ze zullen er snel bij zijn als er ergens gedanst wordt, maar om daar heen te gaan, om daar moeite voor te doen, zijn ze niet
bekommerd zie je. Omdat dit moet worden gezocht, dit moet worden gevraagd, dit moet worden ontdekt. Dit is de vreugde, de
ultieme vreugde en echte vreugde. Niets anders is nodig. Dus alsjeblieft leg je handen gewoon zo neer, gewoon zo. Nu, waarom
moet je je handen zo leggen? Het is omdat deze de antennen zijn en door hen werkt het. Leg je handen zo neer. Hou je beide
voeten zo recht op de Moeder Aarde, want dat werkt als aarde element. Ja hou je handen zo. Doe je schoenen uit, als het
mogelijk is doe je schoenen uit. Voelt het koel? Goed. Heel snel. Doe je ogen nu dicht. Denk nu gewoon niet, omdat je helemaal
niet hoeft te denken, zie je, je bent blind. Geniet hier nu van. Deze ervaring is het maximum, zie je, de eerste keer dat je de
ervaring krijgt, is het maximum, omdat de Kundalini zo gelukkig is, na zoveel jaren. Kunnen jullie de koelte nu voelen? Sluit je
ogen. Sluit gewoon je ogen. Sluit je ogen. Zij die koelte voelen, sluit gewoon je ogen. Geniet gewoon van de stilte. Omdat de
Kundalini gewoon opstijgt zie je, en je Sahasrara aanraakt. Zij is zo gelukkig dat het zo spontaan gebeurt. Voelen jullie de koelte
daar? Nog niet. Zit gewoon comfortabel. Het is niet nodig heel recht te zitten of zo. Comfortabel, wees comfortabel. Wees
comfortabel. Hoe je ook zit, het zal uitwerken. Dank God, zie je, het staat in de bijbel beschreven dat jullie dit zullen voelen, je
moet de koele bries voelen en de wind is beschreven. Toch is het niet gemakkelijk mensen te overtuigen. Heel mooie mensen
vandaag. Beter. Hou je hoofd een beetje vrij, je voorhoofd, als je het niet erg vindt.
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Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Ik had gedacht om jullie vandaag te spreken over de problemen van het ego, omdat iedereen daarmee geconfronteerd wordt. Dit
is het grootste probleem dat ze allemaal hebben. Ze geraken in een grote egotrip verzeild en weten niet wat ze daaraan moeten
doen.
In het eerste deel zal ik uitleggen hoe het ego ontstaat en wat dat voor ons betekent; in het tweede hoe we het kunnen begrijpen,
hoe we het ego onder de knie kunnen krijgen en hoe we het zijn eigen plaats kunnen geven.
Zoals je op dit schema kunt zien, stelt de gele kleur het ego voor. De gele ballon is het ego. Het begint beneden bij de
Swadishthan. Dit is de kleur van de gal. En die Swadishthan, die staat voor onze creativiteit, is rechtstreeks verbonden met het
ego daar. Als deze chakra begint te draaien rond de void en de verschillende delen van de void aandoet, verzamelt hij al de
problemen die in de void aanwezig zijn.
De void is die groene cirkel binnenin ons waar zich op fysiek vlak de baarmoeder, de nieren, alle ingewanden, het op- en
neer-gaand (voedsel)transport in de dikke darm, de lever, vooral het bovenste deel van de lever, de pancreas en de milt bevinden.
Alle problemen van deze organen worden door deze chakra opgenomen in zijn beweging. Het komt dus (allemaal) uit de
nabhi-chakra voort. Hij (de Swadishthan) draait voortdurend rond en neemt alle problemen op. Hij voedt deze organen met vitale
energie en brengt ook de energie voort die we nodig hebben voor onze creativiteit. Hij verzamelt ook de vetcellen in de void en
zet ze om in aangepaste cellen voor de hersenen, namelijk grijze hersencellen.
Al dit werk moet door één enkele chakra verricht worden. Uitwendig manifesteert hij zich als de plexus van de aorta - op het
fysieke vlak noemen we hem plexus van de aorta - en hij heeft zes subplexussen, die al deze organen bedienen.
Dit is bedoeld om te kunnen ageren. Als wij in actie komen, is het deze chakra die begint te werken. Door de eerste kracht, die
zich aan onze linkerkant bevindt, kunnen wij verlangen. Door de tweede komen we in actie; zij wordt kryia shakti genoemd.
Als binnen in ons de actie in gang wordt gezet, creëert dit in al deze organen neveneffecten of problemen die ergens moeten
gedeponeerd worden. Zij worden in de hersenen gedeponeerd in de vorm van ego.
Alle problemen die voortkomen uit onze creativiteit en de activiteit van deze organen, moeten een tegengewicht krijgen. Welnu,
het ego ontwikkelt zich om dat tegengewicht te vormen. Bijvoorbeeld: om jullie te ontmoeten, moet ik naar hiertoe komen, ik
moet het huis verlaten, ik moet me omkleden, ik moet rijden ... wat dan ook. Ik moet iets doen. Ik moet nadenken over wat ik ga
zeggen (wat ik dus normaal gesproken niet hoef te doen, maar over het algemeen moeten de mensen dat wel doen). Ik moet dus
iets doen (moeite doen) om naar hier te komen.
k Waardoor kan ik die moeite verantwoorden? Welke genoegdoening kan je vinden in het stellen van deze handelingen, deze
kryia, deze actie?
Wij doen altijd iets. En waarom doen we dat? Tenslotte is wat we ook doen synoniem van vermoeidheid, zorgen, moeilijkheden.
Het beste zou zijn thuis te blijven en helemaal niets te doen. Maar dat is niet wat wij doen: wij gaan op uitdagingen in en we doen
dat met de energie van onze rechterkant, onze kryia shakti. En omdat we een handeling verrichten, hebben we nood aan
voldoening. Als een reactie daarop ontwikkelt het ego zich.

Als we geen ego hadden, zouden we helemaal niets doen. Dat is een feit. Het ego rationaliseert al onze dwaasheden en
vergoelijkt alle vallen waarin we trappen. Als we geen ego hadden, zouden we ons niet lenen tot zulke dwaasheid. Hoe meer we
onze handelingen rationaliseren, des te meer zal het ego zich ontwikkelen om zichzelf tevreden te stellen: zeer goed, zeer goed,
je bent geslaagd, je bent geslaagd, je hebt dit, je bezit dat, enzovoort...
Allerhande misverstanden duiken op als men zijn ego zo vertroetelt. Ik zou moeten zeggen: als we tevreden zijn met ons ego. Wij
dwalen af. Wij identificeren ons met ons ego en niet met ons Zelf.
Als je bijvoorbeeld iets erg goeds gepresteerd hebt ... Veronderstel dat je een mooi gedicht gemaakt hebt ... geen gedicht ... je
maakte een zeer mooi schilderij en je zou willen dat de mensen het appreciëren. Als ze het niet appreciëren, heb je de indruk dat
je niets gedaan hebt, terwijl je toch een mooi gedicht ... eh.... doek gemaakt hebt. Als de mensen je niet erkennen, voel je je
onvoldaan: ze moeten je vertellen dat je grandioos bent, dat je uniek bent, dat je een genie bent.
Vele artiesten die grote kunst hebben voortgebracht, zijn in deze val van valse identificaties getrapt. Als ze een groot kunstwerk
hadden voortgebracht, kon de kunst (alleen) hen geen voldoening geven: ze moesten via het ego passeren. En mister ego was
niet voldaan vooraleer iedereen het erkend had: ja, ja zeker, je bent magnifiek, je bent een genie, enzovoort ... Op die manier
ontwikkelt het ego zich in ons.
Het kan gebeuren dat we niets hebben gedaan, maar dat we toch de lof willen krijgen. Zulke mensen noemen we egoïstisch. Ze
zeggen de hele tijd: "Ik zal dit doen ... ik heb dat gedaan ... ik ... ik ... ik ..." We noemen ze egoïstisch. Ze geven hun ego namen.
Daarom noemen we ze egoïstisch. Maar wij hebben allemaal een zodanig ego in ons hoofd.
Hoe meer succes we hebben, hoe meer het opzwelt. Hoe meer we plannen en denken, des te erger het wordt. De ballon wordt
groter. Het is alsof je een ballon opblaast. En hoe groter hij wordt, hoe minder je in staat bent om te beseffen dat je niet dit ego
bent. Dan begin je je er erg goed bij te voelen als iedereen zegt: "O, wat een groot man!” En de hele maatschappij ontwikkelt zich
in die richting.
Vandaag hebben we het gehad over het geven van titels: C.O.B. (?) ... Ik weet niet ... V.I.P. (very important person: zeer
belangrijke persoon), M.A.D. (?) ... Zoiets ... en wij dragen ze als vlaggen en verwachten dat iedereen die vlaggen die ons verleend
werden, zou respecteren. Want wij hebben iets gepresteerd! Wij werden herkend, wij werden van merk en zegel voorzien, wij zijn
dus werkelijk heel groot! Wij aanvaarden deze "eremerken" en willen ze behouden. We worden dus dubbel beloond voor wat we
doen.
l Dat is de reden waarom (sommige) mensen echt vervelend worden. Stel je voor dat iemand het leven zinloos vindt in de
maatschappij waarin hij leeft. Hij gaat naar Oxford Street in malle kleren, begint te springen en allerlei nonsens te zingen en zich
extravagant te gedragen. Er zijn er zelfs die hun haar in verschillende kleuren verven en potloden in hun neus steken - gek zijn ze!
- enkel en alleen om de aandacht te trekken. Wij willen de aandacht trekken van de anderen, want ons ego is nog altijd niet
voldaan. Maar ons ego is nooit voldaan! Het eist voortdurend méér voedsel, méér voedsel en jij geniet ervan. Als we een zodanig
opgeblazen ego hebben, zijn we niet meer in staat te beseffen wat we doen en kunnen we heel gemakkelijk om de tuin geleid
worden. Het is veel gemakkelijker iemand die egogericht is te bedriegen dan iemand die eenvoudig is. Iemand die eenvoudig van
hart gebleven is, kan niet zo gemakkelijk bedrogen worden, want hij maakt geen "egotrip". Maar als je aan egotrippers vertelt dat
dit de beste weg is naar de hel, zullen zij de eersten zijn om een plaats te reserveren. Zij zullen ervoor in de rij gaan staan. En de
mensen zullen vragen naar (...?...) en of het goed is.
Het is zo dat vele guru's opereren. Ze misleiden je door je wijs te maken dat je die en die krachten zult verkrijgen, dat dit en dat
zal gebeuren ... Zij weten hoe ze je ego moeten strelen. Ze vertellen bijvoorbeeld dat er een wereldomvattende organisatie voor
spiritualiteit is en dat jij aan het hoofd staat ... en je gelooft het!

Ego betekent: je iets toe-eigenen dat je niet toekomt. Je gelooft erin, omdat je denkt dat je uiteindelijk toch wel wat waard bent
en omdat je dit gedaan hebt of dat gedaan hebt.
Wat gebeurt er werkelijk als deze ballon zich over het ganse brein verspreid? De aura van het brein omringt het hart ... normaal
gezien toch. Maar als je problemen hebt met het ego, omringt het ego het hart. En als het ego het hart omringt, wordt het brein
afgesneden van het hart en dan ben je niet meer geïntegreerd. Je bent om zo te zeggen een "gedesintegreerde" persoonlijkheid:
je hart wil één richting uit, je brein een andere, je lichaam een derde en je gevoelens een vierde. Dat maakt vier persoonlijkheden
die vier (verschillende) paarden berijden. En op die manier geraak je volledig verscheurd.
Het is al onmogelijk om op twee stoelen te (blijven) zitten. Wat dan als het er vier zijn! Met twee benen! Het wordt een krachttoer
om overeind te blijven. Het is op die wijze dat het ego zich in je nestelt en je doet leven en je gedragen op een abnormale manier.
En als er dan iemand is die je zegt: "Neen, niet je ego, dat niet, dat ben jij niet. Je moet jezelf zijn. Het ego ben jij niet. Stel je niet
tevreden met dit ego" ... dan heb je dat niet graag.
Je staat nochtans ver boven het ego, je bent groter dan het ego, meer dan je met het ego zou kunnen bereiken. Wat kan je op zijn
best met het ego bereiken? Wat kan je in het beste geval bereiken? Wat hebben de mensen bereikt met hun ego? Niets: wat ze
ook bereikt hebben, zelfs op het terrein van de wetenschappen, komt voort uit het onbekende, uit Gods eigen schatkamers.
m Als God je inzicht gegeven heeft in het onbekende, dan hoeven we onszelf niet te paaien en te zeggen: "Kijk eens wat we
ontdekt hebben!” Neen, Hij heeft deze kennis genadig tot ons laten komen. Aanvaard ze dankbaar en nederig.
Bovendien is het ego gevaarlijk voor het opwekken van de Kundalini. Bekijk de schematische voorstelling (van het subtiel
systeem) en stel je voor dat je gehele hoofd bedekt is met deze gele substantie en dat het blauw echt minuscuul wordt: dan
neemt eerst en vooral het verlangen om nog verder te zoeken af. Zie je, je gaat op zoek zoals je naar de cinema gaat: er is geen
verbinding tussen je hart en je brein. Je zoekt niet met je hart, je zoekt enkel met je verstand. Je hebt drie - vier boeken gelezen;
het zit in ons naar God te zoeken; iedereen lijkt wel iets te zoeken; laten we dus ook maar zoeken!
Maar dit komt niet uit het hart, want je kunt merken dat de activiteit van je hart tot praktisch nul herleid is. Zelf wens je niets
meer. Je zit enkel nog aan achter datgene wat je ego verlangt. Al wat je ego niet bevredigt, stemt je wrevelig en men moet je
voortdurend herhalen dat je het snelste paard bent, een werkelijk uitzonderlijke persoonlijkheid, een uniek mens. En enkel dan
ben je tevreden. Dat is wat je van je hart afsnijdt! En daarom kan je de vreugde niet vinden; die kan je enkel vinden met je hart!
Nochtans schenkt "mister ego" je bevrediging, maar die is oppervlakkig en kort. Ze leidt je nergens heen. Deze gerichtheid op het
ego veroorzaakt allerlei ziekten, zoals diabetes, hartaanvallen, kanker zou er een van kunnen zijn, artritis. Teveel denken
veroorzaakt verlamming - paralysie komt daarvan - en zwakke nieren, maar het ergste is de lever. Door het teveel aan activiteit
gaat men de lever verwaarlozen. De lever verontrust ons minst van al. Als je aan een kind zegt dat het geen chocolade mag eten,
dan zal het er niet kunnen afblijven, onmogelijk. Waarom blijf je ze dan chocolade geven! Ze kunnen het niet verteren, want hun
lever verdraagt het niet. Maak iets klaar dat ze van kleinsaf kunnen verteren en later kan je zelfs de chocolade verdunnen. De
vraag is dan: "Hoe doen we dat?” Je moet alles in het oog houden en kinderen protesteren als ze geen chocolade krijgen.
Langzaamaan zullen ze eraan wennen.
Je krijgt leverproblemen, je wordt mager, schraal, bleek, agressief, je mort altijd, je bent nijdig, slecht gehumeurd, je zucht en
klaagt voortdurend. Je bent nooit blij of gelukkig. Je noemt dat spanning, stress of overwerktheid. Maar het is niets anders dan
overactiviteit van deze chakra. De spanning komt voort uit het feit dat alles overdekt is door deze ballon en dat deze ballon blijft
zwellen. Hij moet dunner worden.
Sahaja Yoga is in feite het enige middel om ons ego aan te kunnen, omdat enkel Sahaja Yoga ons toelaat onzelf te zien. Mensen
zijn niet in staat om zichzelf echt te zien (zoals ze zijn). Zelfs na de zelfrealisatie vinden ze dat moeilijk. Bijvoorbeeld al onze
valse identificaties: als ik hier met Engelse yogi's samen ben, dan moet ik eerst alle Indiërs van de wereld en alle Japanners en

alle Chinezen en Grieken en de rest van de planeet veroordelen, vooraleer ik over de verkeerde identificaties van de Engelsen kan
spreken. Pas dan kan ik me veroorloven te spreken over wat er mis is met de Engelsen. Anders aanvaarden ze het niet. Als ik niet
eerst op alle niveaus de rest van de wereld veroordeel, mag ik niet over onze valse identificaties spreken, identificaties die in ons
hoofd rondspoken, waarvan we denken dat ze een correcte levenswijze vertegenwoordigen, en waarmee we anderen
onderdrukken.
Deze egotripperij is zo verankerd in onze maatschappij ... met al mijn excuses, maar ik heb het over de westerse maatschappij.
Als het over Indië gaat, zal ik tot hen spreken, maar nu spreek ik tot jullie en denk eraan dat ik ook westers ben. Ik kan dus een
aantal zaken zien als westerling en ik voel Me daar niet slecht bij.
n We hebben het vandaag over zekere tradities. Bijvoorbeeld hoe we aan tafel moeten zitten, een zodanig eenvoudige zaak als
aan de tafel aanzitten om te eten. De maaltijd staat klaar omdat God genadig is voor ons, het is voor ons welzijn, omwille van de
vriendschap dat we samen gaan aanzitten. Welnu, voor om het even welk diner dat een beetje formeel is, zal men tien keer
overleggen om te weten waar mijnheer X moet zitten, welke de plaats zal zijn van mijnheer Y en van mijnheer Z. Bij de minste
fout in verband met de plaats ben je gezien: bijvoorbeeld wat betreft de geboortedatum, de gezichtskleur, de kleur van het haar,
de lengte, de neuzen, hun lengte, hun ...?, elk verschil dat in de "Who is Who" staat en (voor gevolg heeft) dat iemand een beetje
"hoger" geplaatst wordt op de M.A.D.-schaal. Alle goede bedoelingen om de mensen op een aangename manier te onderhouden,
omwille van de vriendschap om iets groots te verwezenlijken ... dat is allemaal om zeep. Alle moeite is tevergeefs en jij vraagt je
af wat je gedaan hebt: "Ik heb alle woordenboeken geraadpleegd en de Who is Who.” Maar deze "Who is Who" is ook een vleier
van het ego. Desondanks werd er een fout gemaakt en iemand is erg "gefroisseerd", beledigd over het feit dat mister X die jonger
is dan hij, een betere plaats heeft gekregen. En dat is toch wel een grote ramp!
De arme stoelen beseffen niet wat er allemaal omgaat terwille van hun verschillende vormen. Waarom sloven we ons toch uit
met zulke zaken. Allemaal egotripperij! Enzovoort ... Wij hebben zoveel dingen. Maar als ik zeg: "Schrap al die nonsens!” ...
waarom doe je dat dan niet: waarom ga je ermee door? Protocol, dit, dat? Wat is het nut van het voorbehouden van die stoel voor
deze mijnheer of die stoel? Tenslotte, als er (slechts) tien mensen zijn voor het diner, zullen ze wel een plaats vinden. Door die
tien zal er geen chaos ontstaan. Zelfs voor twintig, of zelfs voor driehonderd. Waarom zouden er zoveel stoelen moeten zijn als
je driehonderd mensen inviteerde. In orde, ze kunnen (allemaal) zitten. En als er teveel zijn, kunnen ze wachten op de tweede of
de derde dienst. Waarom al die haast om het programma af te werken? Allemaal samen, op een dergelijke systematische manier
dat iedereen zich daarna onsystematisch voelt? Iedereen is in de war en overstuur na het programma. Met al dat
gesystematiseer, met alle correcties en superplanning wordt iedereen uiteindelijk tureluurs. Er moet iets mee fout zijn en met dat
gedrag van de mensen wordt het een dwaze samenscholing. Iedereen (...onverstaanbaar...): "O, wat een slechte organisatie!”
(...onverstaanbaar...).
Daarom moeten we zijn zoals kleine kinderen. Het kan hen weinig schelen waar ze zitten. En wij beweren nochtans volwassenen
te zijn, terwijl de kinderen nog onschuldig zijn en onwetend en nog moeten groeien. Wat bij ons gegroeid is, is "mister ego" en
niet het Zelf.
Als dit gebeurt, gebeurt het op de slechtst mogelijke manier. Je hebt vandaag in de krant de geschiedenis van die misdadiger
gelezen. De conclusie is dat hij helemaal geen psychopaat is, maar een egotripper. Hij pleegt misdaden om zijn ego te paaien: hij
telefoneert naar de politie, hij stuurt bandopnamen naar de politie om te laten weten dat ze hem op die plaats kunnen grijpen. En
omdat de politie hem niet kan grijpen, denkt hij: "O, wat een formidabele dief ben ik! De grootste van alle dieven! Niemand kan mij
pakken!” Zo iemand noem je geen psychopaat. Ik weet niet wat voor naam je zo iemand moet geven. Ik bedoel: een dergelijke
egoïst, die leeft vanuit zijn ego, die zijn ego probeert te plezieren ... En als zijn ego niet voldaan is, voelt hij zich ook niet voldaan.
Ik weet niet hoe je zo iemand moet catalogeren.
o Laten we nu eens kijken hoe we dit ego kunnen overwinnen als we het stilaan meer en meer beginnen te zien. Dat komt voor!
Zij zien mister ego: "O, hoe groot! Hij bezorgt me ideeën!” En soms voelen ze zich erg gedeprimeerd als ze merken hoe ze zich
met hem identificeren. In orde, je kunt je ego zien. En als je je ego ziet, wat ga je er dan mee doen? Als iemand zegt: "Je zou er
goed aan doen je ego in het oog te houden", wat gebeurt er dan? Je bevecht het en je zegt dat je niet het ego bent. Laat ze

zeggen wat ze willen. Je wordt een ander type. Je wordt iemand die aan (teveel) superego lijdt. Dan geraak je vervuld van
verlangens in de aard van: "Dat zal ik nooit doen. Laat de anderen mij maar aanvallen; ik zal nooit iemand anders aanvallen. Ik zal
er mij wel voor hoeden wie dan ook aan te vallen."
Wat gebeurt er als je de linkerkant omhoog brengt? Door de linkerkant te stimuleren - ik bedoel: je brengt de linkerkant omhoog
en de rechterkant naar beneden - zal het superego het ego doen afnemen, maar het zal op zijn beurt opzwellen en zo over en
weer. Door het ego te bestrijden, vestig je het nog meer. Hoe meer je het bestrijdt, des te meer zal het zich van je hoofd meester
maken. Hoe meer je het bestrijdt, des te meer het je hoofd in beslag zal nemen. Bestrijd het dus niet. Stel je voor dat je een ballon
hebt en dat je er begint op te slaan. Hij zal terugslaan. Hij blijft terugkomen.
Wat is dan het middel om het ego te verminderen? Hoe laat je de lucht uit een ballon? Op dezelfde manier: je neemt een speld en
je prikt. Kijk naar jezelf en zeg: "Wel, beste meneer X, hoe maak je het?” En je lacht met jezelf. Je zegt: "Ah, je bent ongelukkig,
men heeft je niet de plaats gegeven die je toekomt.” Dat is een speldenprik. Zo kan je het ego doen verminderen: door ernaar te
kijken, door er zonder ophouden mee te spotten en door er in te prikken. Niet door hem te laten leeglopen, zoals de mensen
zeggen dat je het hele ding moet doen leeglopen door er op te duwen of door het stuk te maken, maar door er een gat in te
maken. Dat is wat gebeurt als je jezelf observeert en met jezelf lacht.
Enkel mensen kunnen met zichzelf lachen. Geen enkel dier kan dat. Als je met jezelf leert spotten, verminder je je ego. Anders zal
hij je blijven influisteren wat je best zou doen, dit eerst en dan dat, ik ben de beste, ik doe alles goed. Misschien doe je iemand
pijn, misschien doe je iemand geweld aan en je blijft in de ban van het ego, zoals een gek. Misschien ben je ook wel gek, maar je
weet het. Met ego wordt iemand zogenaamd succesrijk, hij wordt briljant, (...), competitief en niemand durft hem tegenspreken,
want wie dat riskeert, krijgt een vuist op zijn neus en zo wordt hij erg machtig en invloedrijk en iedereen wil wel zo zijn. Maar er
komt een moment dat hij merkt dat dit allemaal lucht is, dat hij zijn wortels vergeten is en dat hij terug op de (vaste) grond moet
(zien te) komen.
Zoals: "Humpty-Dumpty zat op een muur en toen hij er afviel - wat een prachtig ... het is neergeschreven (...?...) - konden al de
paarden en al de mannen van de koning hem zijn oorspronkelijke vorm niet terugbezorgen". (¹) Wees geen Humpty-Dumpty. Leef
niet met de idee dat je een Humpty-Dumpty bent en bestrijd eenvoudigweg je ego. Dit gebeurt regelmatig in Sahaja Yoga, het
komt veel voor in Sahaja Yoga. Je eigen Kundalini creëert situaties die je verstomd doen staan van je eigen ego.
Je moet niet oordelen over anderen. Kijk naar jezelf, dat is voor je eigen goed. Of iemand anders egocentrisch is of niet maakt
voor jou geen verschil. Het enige dat belangrijk is, is dat je aan jezelf werkt (...?...) Zo werkt het uit. Als ik een toespraak houd,
denk je meteen aan iemand anders die volgens jou egocentrisch is. Maar in feite richt ik Mij tot ieder van jullie en je moet enkel
naar jezelf kijken. Als het ego je hele hoofd bedekt, de volledige Sahasrara (het witte gebied), als het de brahmarandra bedekt,
dan is het gebied afgesloten waardoor de Kundalini moet komen. Het is heel moeilijk. Het is helemaal bedekt en dit hier is erg
smal. Je kunt de opening hier niet maken. Je moet ze daar maken. Dus, dit moet terug langs deze weg en dit moet naar boven
komen in het midden, zoals hier. Dan alleen kan de Kundalini erdoor geraken.
p Wat gebeurt er in dat stadium? Je zult vaststellen dat zulke mensen een zeer zwakke linkerkant hebben en een sterk
pulserende rechterkant. Je moet dus hun linkerkant omhoog brengen en hun rechterkant naar beneden, links omhoog rechts
beneden, links omhoog rechts beneden. Zo breng je het ego naar beneden en als het ego naar beneden gaat, komt dit naar boven
en de opening komt in het midden en dan doe je de Kundalini stijgen in het midden en als zij naar buiten komt, bind je ze vast.
Dit is Shri Vidya, de kennis van Shri, de kennis van de Heilige Geest. Alle andere kennis -waar je moet zitten, volgens welke
protocol men je moet behandelen- is verrekte nonsens. Als ik in de "Who is Who?” ga lezen, vraag ik Mij af wat er van jullie moet
geworden! Monsters! Een soort Frankenstein! Dit is Vidya. Shri Vidya is de geheime Vidya van de Heilige Geest, waardoor je je
ego in evenwicht kan brengen met je superego. Je verlangens en acties moeten in evenwicht zijn. Daarna breng je de Kundalini
omhoog en maak ze vast.
De laatste tijd hebben velen van hen die gerealiseerd geweest zijn - grote persoonlijkheden - geprobeerd de aandacht te trekken

op de problemen van het ego: je mag geen ego hebben, het ego is een groot gevaar, identificeer je niet met hem, enzovoort... En
nauwelijks hadden ze deze woorden uitgesproken of zij begonnen te zoeken hoe ze dat konden bereiken. Daardoor werden ze
grote guru's, die zelf egotrippers geworden waren.
De realiteit is dat jijzelf niets doet. Dit (wat jij hebt) is geen ego, maar een schaduwbeeld van het Ego. In werkelijkheid doe jij
niets; alles wordt door God gedaan. Hij is degene die handelt. Hij heeft het grote Ego. Jouw ego is slechts een reproductie, een
artificiële kopie. Hij maakt de bloemen en jullie maken bloemen in plastic en je roept: "O, wij hebben bloemen gecreëerd!” Hij doet
alles en als jij denkt dat je iets gedaan hebt, is dat een uitdrukking van Zijn ego.
Als je je realisatie ontvangt, als de Kundalini door de brahmarandra dringt, voel je de energie door je heen stromen. Als je je
handen naar iemand uitstrekt, voel je de Kundalini in hem naar boven stromen, je ontdekt dat je de (energie) centra van deze
persoon kunt voelen - de catches - en je bent stomverbaasd: "Wat gebeurt er met me? Tot hiertoe was ik niets! Wat gebeurt er
met mij?” ... Omdat je ego verminderd is en één geworden is met het Ego van God. Je maakt ruimte voor de kracht van God: je
speelt de rol van instrument, je bent een holle persoonlijkheid geworden. De kracht van God stroomt door je heen en doet het
werk, terwijl je dacht dat je dat zelf deed, toen je nog niet gerealiseerd was. Maar na je realisatie voel je ze stromen: "Ik zie ze
stromen. Ik zie ze werken.” Daarna begin je de derde persoon te gebruiken. Je zegt niet meer "ik", maar "Ze werkt, Ze komt, Ze is
er niet, dit (centrum) catcht, dat catcht.” In de derde persoon. Je zegt niet: "Ik ben geblokkeerd.” En ook niet: "Ik heb de Kundalini
van iemand opgewekt.” Je zegt: "De Kundalini is opgestegen.” Heb jij Ze doen opstijgen? Je zegt nooit dat jij de Kundalini hebt
doen opstijgen. Je zegt: "De Kundalini is opgestegen. Ze stijgt niet op. Ze komt tot daar.” ... Alsof je een instrument bent van een
kracht die door jou heen vloeit.
Op die wijze worden we één met Haar. En al onze karma's lossen op in akarma. Het karma is niets anders dan het gevolg van een
verkeerd begrepen ego. Als er geen ego meer is, waar is dan het karma? Als er in ons niemand meer is die handelt, als de actor
van onze acties er niet meer is, wie zal dan karma maken? En wie zal het gewicht van het karma op zich nemen?
q Het is zoals een organisatie die passiva bezit (...?...). Deze organisatie, deze firma zal verdwijnen. Jouw passiva (schulden)
verdwijnen met haar. Op dezelfde wijze verdwijnt je ego en heeft het geen effect meer op je karma. Dat is allemaal voorbij. Dat
gebeurde allemaal zolang mister ego er nog was. Plotseling verdwijnt hij en alle schuld met hem. Wij zijn veranderd; wij zijn het
Zelf geworden, de Atman, en als we de Atman geworden zijn, zijn we één met het Universele Wezen en Hij laat ons alles doen.
Mijn vingers hebben geen ego dat zegt: "Wij doen dit, wij raken de duim aan.” Omdat ze deel uitmaken van dit lichaam. Onze
neus heeft geen ego die hem toelaat iets speciaals in te ademen. Je zegt: "Ik adem.” Je zegt niet: "Deze neus ademt!” En de neus
zegt nooit: "Deze mond waarmee wij eten, of deze ogen ... (...?...) omwille van mijn mond." Als je één wordt met het Al, voel je dat
het het Al is dat handelt en dat wij als deel van Hem handelen... En alle verantwoordelijkheden verdwijnen.
Dit was vandaag dus een korte toespraak over ego, omdat ik aanvoelde dat bij de ontwaking van de Kundalini in het westen altijd
egoproblemen voorkomen. En daar bovenop komen dan nog problemen van het superego voor hen die bij guru's geweest zijn en
door hen bezeten worden, want deze guru's doen zich voor als een oplossing voor een maatschappij die op het ego gericht is.
Stel je voor dat je op een galopperend paard zit en er is iemand die je voorstelt: "Ik zal je onder de buik van het paard binden en ik
ga erop zitten.” Dat is bezetenheid. En in feite zal je je opgelucht voelen, want je moet de teugels niet meer houden. Iemand
anders is de ruiter; jij hebt geen verantwoordelijkheid meer, hij is verantwoordelijk. Maar na zekere tijd vastgebonden te zijn
geweest onder de buik van het paard, voel je een aantal fysieke ongemakken.
Daarom is het beter superego te hebben dan ego, want je wilt niet nog meer fysiek lijden. Met het ego heb je geen problemen op
fysiek vlak; fysiek kan je er zelfs op vooruitgaan en je voelt je goed op de top van de wereld. Dat is het grootste probleem. Maar je
zult problemen hebben op mentaal vlak.
... (Het begin van de zin ontbreekt). Je denkt dat anderen je werk moeten doen; je gaat ervan uit dat je de belangrijkste persoon
bent op de wereld. Dus rest er maar één enkele oplossing: in het midden zijn om je ego en superego in het oog te houden, want

alle Sahaja Yogi's die gerealiseerd zijn, moeten zichzelf in het oog houden en niet de anderen. Je moet nooit rekenen op iets dat
van de anderen moet komen, maar altijd op jezelf.
Vanuit het ego verwacht je iets van anderen; vanuit het superego doe je iets voor anderen, maar vanuit de zelfrealisatie schenk je
jezelf weg in vreugde, in liefde en in schoonheid.
Moge God julie zegenen!
(¹) Humpty-Dumpty is een "personage" uit "Alice in Wonderland" van Lewis Carroll met het uitzicht van een vormeloze klomp.
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...deze dag voor ons om ons eraan te herinneren dat Christus geboren is op deze aarde. Als mens, kwam hij op deze aarde. En de
taak die hij voor zich had... was om het menselijke bewustzijn te verlichten... met meer zin voor het begrijpen, we kunnen zeggen
dat het een upgrade is, binnen het menselijk bewustzijn, dat ze niet dit lichaam zijn, maar ze zijn de Spirit. De boodschap van
Christus is zijn verrijzenis. Dat wil zeggen dat je de Spirit bent en niet je lichaam. En hij toonde dit door zijn verrijzenis, hoe hij
naar het rijk van de Spirit opsteeg - hij was de Spirit, want hij was Pranava, hij was Brahma, hij was Mahavishnu - zoals ik jullie
verteld heb over zijn geboorte. En toen hij op deze aarde kwam, in een lichaam, als een mens, wou hij iets anders tonen dat niets
te maken heeft met geld, dat niets te maken heeft met macht. Het is oppermachtig, allesdoordringend, maar hij is in een stal
geboren, niet in een paleis of als zoon van een koning, maar als zoon van een heel gewone persoon, een timmerman.
Want als je de koning bent, zoals we in het Hindi zeggen, Badshah, dan is niets groter dan jij, nietwaar? Dat is gewoon wat het
betekent. Niets is hoger dan jou, niets kan je versieren, want wat je ook bent, je bent op het hoogste punt. Alle zogenaamde
wereldlijke dingen, zijn net als droog gras, Trinavat. Dus hij werd in het droge gras gelegd. Het maakt velen... heel ongelukkig en
ze voelen veel medelijden, dat Christus, degene die ons kwam redden, onder zulke omstandigheden, verzorgd werd en waarom
voorzag God niet in iets beters? Maar voor zo iemand maakt het niet uit of ze in droog gras liggen of in de stal of in een paleis,
alles is hetzelfde omdat het hen niet raakt, ze zijn zo onthecht en ze leven volledig in vreugde. Ze zijn hun eigen meester - - niets
kan hen overmeesteren. Geen enkele materie kan hen beheersen, geen enkel comfort kan meester zijn over hen. Zij zijn
meesters van volledig comfort binnenin zichzelf, zij hebben alle comfort in zichzelf gerealiseerd, zij zijn tevreden personen. Dat is
waarom ze koningen zijn; ze worden koningen genoemd, niet die koningen die achter dingen aanlopen, of die koningen die
comfort zoeken in het leven. Ik bedoel als je comfort hebt, dan is dat goed. Als je het niet hebt, dan maakt dat geen verschil.
Zoveel mensen, vooral in Latijns-Amerika toen ik daar heenging, zeiden: “maar we kunnen niet begrijpen waarom Christus als
een arme man geboren is.” Dit is weer een menselijk concept van God, de mens wil God opleggen: word in een koninklijk paleis
geboren. Je kunt hem niet zomaar orders geven. We hebben onze eigen denkbeelden over God, zoals, “waarom zou hij een arme
man moeten zijn; waarom zou hij hulpeloos moeten zijn?” Hij toonde nooit zijn hulpeloosheid. Hij was veel dynamischer dan al
jullie koningen en al jullie politici samen. Hij was voor niemand bang. Wat hij te zeggen had, dat zei hij. Hij was niet bang voor
kruisiging of een andere zogenaamde 'straf'. Het zijn enkel de mensen, zie je, die deze verkeerde ideeën hebben over het leven en
dat is waarom ze deze ideeën op God willen projecteren en ook proberen hem hun eigen denkbeelden (concepten) te doen
volgen. God is niet jouw concept. Hij is helemaal geen concept. Bijvoorbeeld zeggen dat “Een concept is toch een concept” is
ook een concept - dit ben ik recent te weten gekomen. Dat is een andere mythe die mensen in stand houden. Degene die zeggen
dat “Oh, een concept is een concept! In orde? Mataji zegt in orde.” En dan? Want zelfs dat is een concept, want een concept is
een gedachte. Je moet boven je gedachten uitrijzen op een hoger niveau in gedachteloos bewustzijn waar je niet aan het denken
bent, maar waar je in het midden bent van de gedachte. In die zin dat een gedachte rijst en neervalt en er is een plaats
daartussen, een andere gedachte rijst en valt neer. Je bent in het centrum van die gedachten. De Vilamba zoals we het noemen.
De tijd wanneer je pauzeert. Dan zal je Christus begrijpen.
Hij was hier natuurlijk voor een deel om ons te redden, omdat hij vele aspecten had, zou ik zeggen, niet enkel om mensen te
redden kwam hij op deze aarde. Er waren veel meer aspecten, mensen hebben ook een vraag, zie je, dat ze gered moeten
worden, waarom? Je zou niet moeten... Ik bedoel als je het vanuit Gods standpunt bekijkt, waarom zouden ze allemaal gered
moeten worden? Wat hebben ze voor God gedaan? Hoe kan je dat van God vragen: “Je moet ons redden?” Kan je dat? Je kunt
dat niet vragen. Dus hij kwam om de doorgang te maken tussen, zoals je hier ziet, de Vishuddhi en de Sahasrara, deze Agnya. Hij
werd in het primordiale wezen de Virata - geboren, om die deur te openen. In de evolutie, is elke incarnatie op deze aarde
gekomen om een bepaalde deur te openen in ons en om die opening te creëren of die verlichting in ons bewustzijn. Dus Christus

kwam precies om dat kleine deurtje te openen, dat ingekapseld wordt door ons ego en superego. Ego en superego zijn de twee
nevenproducten van het proces van onze gedachten. Het ene de gedachten over het verleden en het andere de gedachten over
onze toekomst. Hij kwam die tussenruimte maken en ze overbruggen en dat is hoe hij zich opgeofferd heeft, zijn lichaam...
Voor jullie gaat het allemaal over berouw en spijt, maar voor zulke mensen is het dat niet, het is een toneelstuk. Ze moeten een
bepaalde rol spelen. Daarom begrijp ik niet dat jullie hem laten zien als zo een slungelig miserabel figuur. Hij was nooit
meelijwekkend. Zulke mensen kunnen nooit zo armzalig zijn als jullie. Dit is weer een denkbeeld van de mens, dat hij slungelig,
mager, uitgehongerd, vel over been zou zijn; dat je zijn beenderen kan tellen. Verschrikkelijk! Ik zeg u dat hij van zijn kindertijd tot
zijn dood een vrolijk persoon was, Hij was geluk, hij was vreugde. Om jullie allemaal gelukkig te maken, om jullie het licht van het
geluk te geven door jullie bron van vreugde te doen ontvlammen, dat is de Spirit in jullie hart. Dat hij op deze aarde kwam - niet
alleen om jullie te redden - eerst om jullie geluk te geven, om jullie vreugde te geven. Want mensen in hun onwetendheid en hun
gekkigheid, zijn zichzelf onnodig aan het slaan en zichzelf aan het vernietigen. Terwijl niemand jullie gevraagd heeft om naar
pubs te gaan om jezelf in de nesten te werken; niemand heeft je gevraagd om naar de races te gaan en jezelf te ruïneren;
niemand heeft je gevraagd om naar verschrikkelijke guru's te gaan en in moeilijkheden te komen. Maar jullie zoeken van 's
morgens tot 's avonds jullie vernietiging. Dan komt hij daar; als een ochtendbloem, om jullie gelukkig te maken. Eerst om je
gelukkig te maken, om je vreugde te geven. Als je ergens een kind ziet... gelijk welk kind, tenminste, ik ken mezelf, ik weet niet
hoe het met de rare mensen hier zit, voor hen zien bloemen er ook als doorns uit, ik weet niet hoe ze daar in slagen. Maar als je
ergens een kind ziet, gelijk welk kind, dat is zoiets vreugdevols. En dit is het kind van het Goddelijke - dat op aarde komt als een
kind - dat geeft de meeste vreugde. En daarom is Kerstmis voor ons allemaal, voor het hele universum zou het een festival van
grote vreugde moeten zijn. Want hij bracht licht voor ons waardoor je kon zien dat er iemand is die 'God' heet. Er is iemand, die
deze onwetendheid zal wegnemen. Dat was het eerste begin.
Dus voor ons is het nodig om eerst vreugdevol en gelukkig te zijn en ontspannen, en niets au sérieux te nemen zoals wij dat
doen. Want goddelijk leven maakt je niet serieus. Want het is allemaal een toneelstuk, het is een illusie (maya). Ik heb gezien in
alle rituelen die mensen doen, in alle zogenaamde religieuze mensen, dat ze te ernstig zijn om religieus te zijn. En een religieus
persoon loopt over van het lachen. Hij weet niet hoe zijn vreugde te verbergen. En hij weet niet hoe zijn lach in te houden wanneer
hij mensen ziet die onnodig ernstig zijn. Ik bedoel er is niemand dood. Hoe mensen het zeggen, het is soms zo dat je niet weet
hoe je een houding te geven. Je kunt het gewoon niet beheersen. Dus er is niets in deze wereld voor iemand als Christus om
verdrietig over te zijn. En als je echt in hem gelooft, geef dan eerst deze dwaze weemoed op en zitten te mokken en mistroostig
worden, met niemand praten, stille zeurpieten overal. Dat is niet de manier om naar Christus te kijken. Kijk hoe hij ging praten
met menigtes, hoe hij zijn handen opende naar alle mensen rondom en hoe hij hen geluk probeerde te geven. Hij zei dat je
opnieuw geboren moet worden. Dat betekent, hij moest dit werk doen... en dat je het op een bepaald moment moet krijgen, Hij
had beloofd dat je opnieuw geboren zou worden. Christus moet binnenin ons geboren worden. Ik weet niet hoe christenen dat
verstaan. Hoe word je opnieuw geboren? Niet door een ritueel van doopsel: iemand van een theologische universiteit kan je geen
christen maken. Zoals in ons India hebben we sommige betaalde brahmanen, zoals je hier betaalde mensen hebt, zie je, de hele
dag eten en drinken ze en zijn ze vrolijk en 's avonds komen ze bidden en preken, zulke mensen. Je moet iemand zijn die door
God autoriteit verleend is. Tot het moment dat je van God de toestemming hebt gekregen, kan je geen vreugde geven. En dat is
waarom ik al deze mensen heb gezien, de zogenaamde grote deskundigen en de grote... priesters en al degenen die zo serieus
zijn omdat ze niet de autoriteit van God hebben gekregen. Zelfs op een kerstdag, ik bedoel iemand die van een dorp komt zou
denken dat er een begrafenis bezig is. En na de begrafenis gaan ze naar huis. Hoe vieren jullie? Met champagne! En na de
begrafenis ook een echte begrafenis en dan zullen ze vieren... ik weet niet waarom, maar ze zullen champagne drinken. Hoe kan
je Christus vieren door hem te beledigen? Hij kwam om ons bewustzijn te verlichten, omdat hij ons bewustzijn respecteerde, het
niveau dat het had bereikt, maar jullie proberen het naar beneden te halen. Is dat de manier om hem te verstaan? En hij heeft
beloofd dat je gedoopt zou worden, je zult opnieuw geboren worden. En nu, in Sahaja Yoga, is deze belofte vervuld. Dus wees
vreugdevol, dat hier bij de Agnya chakra, Christus weer geboren is binnenin jullie en hij is daar en jullie weten hoe je Zijn hulp kunt
vragen, altijd.
Maar het belangrijkste is dat je moet begrijpen dat de tijd voor jou gekomen is om alles te krijgen dat in de geschriften is beloofd.
Niet alleen in de Bijbel, maar in alle geschriften van de wereld is de tijd nu gekomen dat je een christen, een brahmaan, een
gelijkwaardige wordt, alleen door je Kundalini-ontwaking. Er is geen weg rond. En dat je laatste oordeel ook nu is. Enkel door je

Kundalini-ontwaking zal God je beoordelen. Hoe gaat hij je anders beoordelen? Denk nu aan iemand. Iemand komt binnen, en
hier zit iemand die je gaat beoordelen. Hoe? Tellen naar hoeveel kappers je bent geweest? Of hoeveel kostuums je genaaid hebt
voor Kerstmis? Of welke cadeaus je gekocht hebt en hoeveel kaartjes je gestuurd hebt? En aan hoeveel mensen je sommige
andere dingen hebt gestuurd die niet echt te genieten zijn. Dat is niet de manier. Of toch? Aan welke prijs je dingen gekocht hebt?
Hoe kieskeurig we zijn? Op welke manier zullen we beoordeeld worden - door God? Niet oppervlakkig zegt men, dus hoeveel
diepte hebben we, laat eens kijken? Hoe ver kunnen we gaan in onze verdieping? Het maximum is een punt waar we weer enkel
een denkbeeld zijn. Dus de enige diepte die we kennen gaat enkel tot rationaliteit tot op het punt van het denkbeeld en verder
kunnen we niet. Dus hoe kunnen we beoordeeld worden? Hoe worden mensen beoordeeld als je naar een dokter gaat? Hij heeft
instrumenten en hij onderzoekt het, brengt het licht erin, kijkt zelf en zegt hoe het staat. En hoe zal je spiritualiteit beoordeeld
worden? Hoe beoordeel je een zaad? Door het te laten kiemen! Als je het zaad laat kiemen en als je de kracht ziet van het kiemen
dan weet je of het een goed zaad is of een slecht. Op dezelfde manier zal je beoordeeld worden door de manier waarop je
ontkiemt, de manier waarop je realisatie ontvangt, hoe je het behoudt, hoe je het respecteert. Dat is hoe je beoordeeld wordt en
niet door de kleren die je draagt, hoe alles bij elkaar past en welke kapper je hebt. Niet door de hoge post die je bekleedt of
omdat je een groot politieker of bureaucraat wordt. Niet door welke huizen je hebt gebouwd of welke Nobelprijzen je hebt
gewonnen. Je zult ook niet beoordeeld worden door je filantropisch werk waardoor je denkt dat je zoveel geld hebt gegeven,
vooral omdat als je veel geld hebt gegeven dat er ergens een groot ego hangt en dat zal je in een lagere schaal brengen. Dit is
een beoordeling waarin een kleine pluim meer zal wegen, veel meer dan een schip. Het is een ander soort beoordeling en
persoonlijkheid. Je kunt zien hoe Christus door de mensen werd beoordeeld en door God. Hij kwam en woonde in het stro zoals
een veertje. Zijn moeder heeft nooit een ongemak gevoeld. Zo zullen ook degenen die anderen niet onderdrukt hebben door hun
bestaan, of zich hebben laten onderdrukken, als eerste klas worden beoordeeld.
In de Kundalini-ontwaking zelf zijn er van nature onvolkomenheden. De Kundalini heeft van nature enkele mankementen door je
vorige karma's. Door wat je in dit leven gedaan hebt. Door wat je als realiteit hebt aanvaard, wat maar een denkbeeld is. Want als
je het absolute niet hebt gekend dan zal er altijd een beetje onwetendheid zijn, wat je ook doet. Wat je in het duister hebt gedaan
zal een deeltje duisternis erin hebben. Dus als je zonder zelfrealisatie verkondigd hebt: “Oh, wij zijn grote heiligen” of zoiets, dan
heb je geen kans. Als je denkt dat je een heel goddelijke persoonlijkheid bent en dat je al een gerealiseerde ziel bent: geen kans!
Alle priesters van alle godsdiensten zullen de laatste zijn die realisatie krijgen. Valmiki in zijn Ramayana, heeft heel duidelijk
gezegd, een heel interessant verhaal is daar, dat men aan een hond vroeg: “Wat wil je zijn in je volgende leven?” Hij zei: “maakt
niet uit, maar zeker geen Mathadhish.” Een Mathadhish is als een priester. Dus maak me alles behalve een priester ergens. Stel
je voor: een hond met zo een wijsheid Maar ik zeg niet dat ze allemaal zo zijn. Sommige kunnen echt authentiek zijn, sommige
kunnen gerealiseerd zijn, misschien gemachtigd door God. Maar ik ben er zeker van dat ze niet door de massa aanvaard worden,
daar ben ik zeker van. Want ik heb jullie geschiedenis gezien en ik heb gezien dat zulke mensen verworpen zijn en gemarteld.
Maar nu is de tijd aangebroken... om het juiste en het verkeerde te beoordelen. Je kunt niet meer kruisigen, dat kan je niet.
Iedereen zal door de Kundalini-ontwaking beoordeeld worden.
Nu moeten we weten dat er drie categorieën van mensen zijn. Ik weet niet hoe te beginnen, om jullie niet te choqueren, ten eerste
de mensen zoals wij zijn, normaal. Zij worden narayoni genoemd. De tweede categorie zijn de devayoni. Degenen die geboren
zoekers zijn of gerealiseerde zielen, vooral gerealiseerde zielen zijn devayoni. En de derde worden raksha's genoemd. Ze worden
gana's genoemd. In feite worden ze gana's genoemd, maar... we kunnen zeggen dat de soort onder de mensen rakshasa's zijn,
dat wil zeggen mensen die slecht zijn. Dus we hebben slechte mensen, uitmuntende mensen en we hebben mensen tussenin.
Uitmuntende mensen zijn er heel weinig. Ze worden gerealiseerd geboren. Ik heb niet veel problemen met hen. Maar we moeten
de mensen die in het midden zitten, aanpakken. Ze kijken in de richting van het goede, maar er hangt nog iets aan hen, wat niet
zo goed is. Dus voor deze mensen, zijn er van nature enkele storingen in de Kundalini, die we moeten verstaan. De eerste is
slechte gezondheid, fysieke slechte gezondheid, dus echt fysieke slechte gezondheid. In dit land vooral lijden mensen onder
teveel kou en andere problemen door teveel calcium in het water, op dezelfde manier, naargelang de landen, 'sthamanses' zoals
ze het noemen, hebben jullie problemen. Zo hebben we in ons land enkele problemen; zo hebben jullie in je land bepaalde
problemen. Dus de fysieke problemen hangen af van het land waar je geboren bent. De meesten van jullie hebben beslist om in
bepaalde landen geboren te worden. Daarom zijn jullie soms in zulke mate geïdentificeerd dat je denkt dat er geen defect is. Elk
land heeft een variëteit en daardoor heb je een zekere mate van terugslag in je gezondheid. Dus voor een Sahaj yogi zou je
moeten weten dat de gezondheid iets heel belangrijks is. Want dit lichaam is de tempel van God, en je moet zorgen voor je

gezondheid. En je weet ook dat wanneer de Kundalini opstijgt het eerste wat gebeurt, is dat je gezondheid verbetert. Door de
parasympathische vervulling. Want het parasympathische geeft je verlichting die in het sympathische vloeit en je gezondheid
verbetert. Ik zal je daar niet heel uitgebreid over vertellen vandaag, want er is niet veel tijd. Maar, als je lees in mijn... ik moet
zeggen dat ik nog niet veel heb geschreven, maar als je naar mijn lezingen luistert, en sommige die opgeschreven zijn, zal je
weten hoe de Kundalini de meeste ziekten helpt genezen, behalve degene waar menselijke elementen mee geknoeid hebben,
zoals nierproblemen zijn nu genezen door Sahaja Yoga. Zonder twijfel kunnen we nierproblemen genezen. Maar een persoon die
aan de machine heeft gelegen, we hebben geprobeerd, kan niet genezen worden. We kunnen hem een langer leven geven, maar
hij kan niet genezen. Maar mensen genezen is niet jullie job, in geen geval, jullie moeten dit onthouden. Geen enkele Sahaja yogi
zou mensen moeten gaan genezen. Ze kunnen mijn foto gebruiken. Maar niet beginnen te genezen, want dat wil zeggen dat je
een grote filantropische persoonlijkheid hebt. Ik heb mensen gezien die aan het genezen slaan en die in zo een manie van
genezen komen dat ze vergeten dat ze ook blokkades hebben en dat ze ook problemen krijgen en ze genezen zichzelf niet en
uiteindelijk blijken ze uit Sahaja Yoga te gaan. Maar met de foto kunnen jullie mensen genezen. Denk niet dat het je plicht is; dat
je een soort, hoe noem je dat weldoener bent, nee, dat ben je niet. Je bent een spirituele weldoener, maar als neveneffect
verbetert het lichaam van die persoon want als Christus moet ontwaken, als God in dit lichaam moet komen, dan moet dit
lichaam gezuiverd worden. Dat doet de Kundalini.
Maar het houdt geen apart werk in zoals hospitalen. Ik heb mensen gekend die zo opgingen in hun geneeskracht dat ze
regelmatig hospitalen bezochten, en ze waren op den duur alleen nog in het hospitaal. Ze wilden niet eens meer naar de
programma's komen; ze wilden mij niet eens meer komen bezoeken. Dus dat is een van de grootste hindernissen die je hebt, de
Vyadhi (=ziektes), de lichamelijke elementen. En het lichamelijke aspect zou je ook niet teveel mogen neerhalen. Als we een
probleem hebben, vergeet het. Geleidelijk aan zal het verbeteren, bij sommige mensen duurt het even voor het in orde komt.
Maar het belangrijkste is, bij je Spirit komen. Dus zeg niet altijd: “Moeder, genees mij, genees mij.” Zeg gewoon: “Moeder geef me
het spirituele leven,” en je zult automatisch genezen. Het kan een tijd duren bij sommige mensen, dat maakt niet uit. Je bent je
hele leven ziek geweest, maakt niet uit. Geef het wat tijd. En volg ook de methodes die we hebben gegeven, voor verschillende
ziektes, vooral lever in dit land, verkoudheden en wat je jicht noemt en al die problemen. We hebben daar allemaal remedies
voor. Diabetes, hebben we, maar werk het uit als een plicht tegenover je lichaam, tegenover de tempel. Maar dat zou niet het doel
van je leven mogen zijn, het is maar een heel klein deel. Ik bedoel dat het zou zijn zoals een hele plek schoonmaken en dan daar
weggaan. Ze zeggen: “Waarom maak je schoon?” Zoals ik hier mensen gezien heb, zelfs in Oxstead, ik was verbaasd, iedereen
boende alles en alles was, het gazon was volledig in orde en alles heel goed schoongemaakt en zelfs een rat kwam hun huis nog
niet binnen. Maandenlang zag ik nooit iemand in hun huis binnengaan, alleen naar buiten komen, en ze waren zo kieskeurig. Man
en vrouw, zo specifiek over netheid, ordelijkheid, alles... en ze praten zelfs nooit met elkaar, ik heb het gezien. Er waren zeven
huizen behalve het onze en ze waren allemaal verbaasd dat er zoveel mensen naar ons huis kwamen, ze zeiden: “Zijn jullie een
open huis? Ik zei: “Ja, het is een open huis.” Ze konden niet begrijpen wat er mis was met ons. Niemand zou dat geboende ding
zien of zo, dus dat is hoe het zou moeten zijn, dat we niet tot dat uiterste gaan. Dat het echt een “Sahaja Yoga en de rest” wordt.
Het belangrijkste wordt vergeten. Gezondheid zal geleidelijk verbeteren zoals ik je gezegd heb. Maar aandacht zou op de Spirit
moeten zijn. Aandacht zou op de Spirit moeten zijn, want het is de aandacht die in verschillende richtingen gaat en vast komt te
zitten. Je zult gewoon toelaten dat het uitwerkt en het zal uitwerken.
De tweede hindernis die ik voel wordt akarmanyeta genoemd. Osnath, noemt men het. Dat wil zeggen dat iemand het niet wil
uitwerken. Natuurlijk zijn er mensen die nutteloos zijn, die geen realisatie willen, vergeet hen maar. Maar zelfs nadat je realisatie
hebt gekregen, is het een probleem eigen aan mensen dat ze het niet willen uitwerken: ze zijn lui; eenvoudig gezegd, ze zijn lui.
Dat is sterk aanwezig in dit land, verrassend genoeg. Ik zag onlangs een film, dat zelfs vanuit jullie land mensen naar Duitsland
gingen en een volledig machinepark en een hele fabriek van die machines die bommen verstuurde zonder piloot. En dan hebben
ze alles overdreven en dan hebben onze kinderen misschien een leuke tijd. Maar in Sahaja Yoga moet je alert zijn. Dit is exact
wat gebeurt in Sahaja Yoga wanneer mensen hier komen: ze krijgen hun realisatie, ze voelen de koele bries en ze zijn het weer
kwijt. De reden is dat ze het niet willen uitwerken. Dit is een ander gevaar, akarmanyeta. Dan, wanneer ze het kwijt zijn, na een
jaar komen ze terug: “Moeder? We geloven er niet in, maar ik heb pijn in mijn maag, kunt u mijn genezen?” In plaats van zelf zo te
beschikken over alle krachten die je hebt, word je weer een nutteloos persoon die hier komt, enkel om mijn tijd in beslag te
nemen. Deze krachten zijn allemaal in jou. Dit is je eigendom. Dit is eigendom van je Spirit die daarbinnen is, die zich bijna gaat
manifesteren, maar, door bepaalde hindernissen die je aanvaardt, gebeurt het niet. Dat is akarmanyeta, kunnen we zeggen. Dat is

het niet uitwerken, het niet weten, het niet begrijpen, wat Sahaja Yoga is, hoe hiermee om te gaan, wat de vibraties zijn, hoe werkt
het uit? Mensen zeggen gewoon: “Oh! Het is teveel.” Omdat ze de realiteit niet onder ogen willen zien. Omdat zodra de Kundalini
opstijgt, zodra het licht binnenkomt... Eerst zijn de ogen dicht, zie je, en plots komt het licht binnen, je wilt je ogen niet opendoen.
Omdat we teveel aan het slapen waren. Zelfs als je je ogen een beetje opent: “O God!” Je wilt het licht niet onder ogen zien. Want
je identificeert met die toestand, je wilt je ogen niet openen. Kundalini opent je ogen, zonder twijfel, maar je sluit ze weer. Je bent
vrij om dat te doen, om die akarmanyeta op te geven.
Nu dit kan ook heel collectief zijn, dat kan ik je wel vertellen. Het is een erge ziekte, die zich verspreidt. Bijvoorbeeld er is een man
en zijn vrouw is er zo eentje. In plaats van zijn vrouw op een hoger niveau te brengen, zal de man bezwijken voor de vrouw, vooral
in het westen. Exact het omgekeerde in India, omdat de man dominanter is, zal de vrouw voor haar echtgenoot bezwijken. Dus
wat gebeurt, is dat een van beide die het hebben ook gewoon verloren gaan. In plaats daarvan zouden ze allebei goed en wel
gerealiseerd kunnen zijn en zouden er kunnen geraken als degene die gerealiseerd is zijn wil doordrijft en zegt: “Nee Ik houd mijn
ogen open om te zien. Laat mij zien. Ik moet mezelf een kans geven.” Als ze het aanvaarden, dan werkt het uit en dan gaan ze
naar de volgende stap. Niet alles kan als een straalvliegtuig zijn, je gaat zitten en het volgende moment ben je op de... maan?
Zelfs als je op de maan bent, dan kan je nog met het derde gevaar beginnen, dat is sanshaya. Dat is het twijfelen. Ik weet niet hoe
ik deze waanzin van het twijfelen kan beschrijven. Bijvoorbeeld, van jullie allemaal die hier zijn geweest, zou ik zeggen, ten
minste, ik weet niet welk percentage...
[Yogi zegt zachtjes] Negentig. [Shri Mataji:] [lacht] ...de volgende dag terugkomt met deze grootse mededeling “Ik twijfel nog.” Is
dat een teken van wijsheid? Waar twijfel je over? Wat heb je tot hiertoe al ontdekt? Waar komt dit vandaan? Het is Meneer Ego,
waarover ik zoveel lezingen heb gegeven. Het is meneer ego die twijfelt. Want hij wil niet dat je het absolute vindt. Je identificeert
met je ego, en je wilt het niet vinden, want deze meneer ego heeft je al je hele leven geleid en nu wil je twijfelen. Waarover? Waar
twijfel je over? Je hebt de koele bries gevoeld, nietwaar? Ga dan zitten. Het is alsof iemand in een universiteit binnenkomt, en
iedereen gaat de eerste keer zitten en de leraar zegt: “Dit is het diagram dat ik je geef.” De studenten staan op en zeggen,
“Meneer, we twijfelen.” Meen je dat? Wat moet de leraar dan zeggen. Maar ze zouden dat niet zeggen, want ze hebben het
lesgeld betaald. Ze hebben het betaald. Zelfs als het een vreselijk drama is, en saai, toch gaan we ermee door, want we hebben
betaald, zie je? Ermee doorgaan: “Want ja, we hebben betaald.” Zie je? “We kunnen niet anders.” Maar voor Sahaja Yoga kan je
niet betalen. Ik heb alle soorten gekkigheden gezien die mensen aanvaarden in zoveel guru's. Zoals wanneer iemand zegt: “Ik ga
je leren vliegen.” Ze zijn er helemaal klaar voor. Ze zullen betalen en niet twijfelen, zelfs een beetje, dat de kerel die verspreidt dat
hij kan vliegen. Heb je hem ergens zien vliegen? Vraag alstublieft eerst aan die persoon om te vliegen. Ze zien de Kundalini met
hun eigen ogen zien opstijgen, ze zien ze pulseren, opstijgen, hier uitbreken, en nog gaan ze zitten en zeggen: “Ik twijfel.” Wie ben
jij dan wel? Hoe ver ben je al gekomen? Waarom twijfel je Waar twijfel je over? Wat wist je tot hiertoe over jezelf? Word nu maar
nederig op dit punt. Word nederig in je hart. “Nee, ik heb mezelf niet gekend tot hiertoe. Ik moet mezelf kennen. Ik kende mezelf
niet, ik heb niet het absolute. Met welke instrumenten ben ik aan het twijfelen?” Dit is een van de grootste hindernissen van de
Kundalini-ontwaking en na het ontwaken, dat is samshaya.
De vierde kunnen we Pramaada noemen dat is diegene waarmee we de hele tijd haperen... dwaze vragen. Ik bedoel, er zijn
bepaalde dingen die men moet volgen bijvoorbeeld als je op de weg gaat rijden, en je gewoon bent om aan de rechterkant te
rijden, sla je af aan de verkeerde kant, maar in Londen zal je gearresteerd worden. Op dezelfde manier heb je tot nu toe aan de
rechterkant gereden. Nu ben je in Londen, dus kan je beter aanpassen aan de gebruiken van de Londenaren en de nodige wegen,
kaarten en regels begrijpen, en ze proberen te volgen. Maar je twijfelt. Dat is het belangrijkste punt. Dat je de regels niet wil
volgen. Dus pramad is fouten die zich voordoen omdat de Kundalini-ontwaking een gratis geschenk is voor iedereen die
langskomt Voor iedereen die door een of andere hel of hemel is gegaan...
[onderbreking in originele opname, het einde van de tape zijde 1]
dat is het punt. En waarom zou je twijfelen. Je betaalt geen geld. Deze twee dingen gaan hand in hand: twijfelen en pramad zijn
de fouten die we overal begaan. Omdat we twijfelen, dat is waarom we het niet serieus nemen, we begrijpen het niet - de regel
van de weg - we beginnen gewoon te rijden. En dan gebeuren er ongelukken. En wanneer we een ongeval hebben geven we

Mataji de schuld. Dat gebeurt echt heel vaak, dat we de schuld aan Sahaja Yoga geven. We verwijten die spontane gebeurtenis in
onszelf; we nemen de schuld nooit op ons, zoals: "Nee, ik heb een fout gemaakt". Oké, maakt niet uit, als ik fouten maak, zal ik ze
rechtzetten, dat is oké. Moeder is vergevingsgezind, zonder twijfel, ik vergeef, maar soms heeft mijn vergiffenis ook geen zin,
want, tot je je realiseert dat het verkeerd was moet je de ene kant van de weg nemen i.p.v. de andere kant. Dus de verkeersregels
moeten begrepen worden. Dat is wat tot ons komt, en het heet pramad.
Daarna hebben we nog een inherent probleem, namelijk bhramadarshan, hallucinaties. We beginnen hallucinaties te zien, vooral
mensen die LSD nemen en gelijkaardige dingen. Soms zien ze me helemaal niet, maar zien ze gewoon lichten. Of bepaalde
hallucinaties waar je de toekomst of het verleden ziet. Zij kunnen mij zien als iets anders en ze kunnen mij zien als nog iets
anders. Als je me ziet in je dromen, dat is in orde, of je ziet iets in je dromen, dat is in orde. Maar als je sommige dingen begint te
zien, dat is bhramadarshan. Brahma betekent illusie. Dan begin je illusies te ontwikkelen. Maar het ergste is als mensen er
leugens over beginnen te vertellen. Ik weet het van iedereen. En wanneer deze bhramadarshan begint, is dat het gevaarlijkste,
ook vibrationeel. Sommige mensen zijn absoluut zelfverzekerd over zichzelf, dat zie ik. En ze zullen het de hele wereld vertellen,
zie je, ze domineren iedereen door te zeggen: "Hiervan zijn de vibraties niet goed, daarvan zijn de vibraties niet goed", terwijl ze
de vibraties niet beheersen. Nu als ik, op de een of andere manier, kijk, ik moet heel voorzichtig zijn, ik kan niet praten als een
leraar, dus zeg ik op een of andere manier: “Oké, geef jezelf een bandhan, houd nu je handen naar mij en zie wat je voelt"
enzovoort. Als ze toevallig te weten komen dat ik weet dat ze liegen, dan zijn ze klaar. Ik moet al hun leugens voor mij houden.
Als er toevallig - ik ben echter erg voorzichtig, omdat ik weet dat ze zich altijd op glad ijs begeven dus zelfs als ik iets zeg op een
voorzichtige manier, kan het toch gebeuren. Maar men moet weten dat het goed is voor ons dat we moeten vasthouden aan de
waarheid. En we moeten niet afgeleid worden door eigen ideeën over onszelf.
Dan is er ook nog - Vishaychitta waarin de aandacht wordt afgeleid naar activiteiten waar je je vroeger mee identificeerde.
Bijvoorbeeld als je aandacht ging naar: "Kijk, ik hou van cricket' “Goed, je houdt ervan”. Maar je moet er niet in overdrijven. Ik
bedoel, houden van cricket betekent niet dat je een cricketbat moet worden. dat je niets anders meer kan doen, dat je dood bent
voor alle praktische dingen. Dat soort gekte, voor wat dan ook, brengt je aandacht in een echt verkeerde staat. Het is ook niet
goed voor alle Sahaj yogi's. De lezing van vandaag is meer voor de Sahaja yogi's. Ik wil erop wijzen wat de inherente gevaren zijn
voor het behoud van onze realisatie. Wat erg belangrijk is om te begrijpen.
De twee andere zeer grote gevaren waar we onder lijden, behalve dat mensen bezeten worden en ideeën in hun hoofd krijgen, is
dat ze liederen beginnen te zingen, het een of het andere, soms ben ik zo beschaamd, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik zie dat
er een duivel door hen spreekt, maar ik weet niet hoe ik ze moet vertellen alsjeblieft te stoppen. Ook als ze me prijzen weet ik wat
het is. Maar ze komen gewoon en zeggen: "Moeder, we willen een liedje voor jou zingen”. "Goed, klaar." Ik kan niets zeggen,
omdat ze niet weten wat ze zingen. Ze weten niet waar ze deze kennis opgedaan hebben. Het is iets anders die dit doet in hen.
Door al de problemen dat je bezeten wordt - op een dag kwam iemand naar me toe en zei "Moeder ik voel me erg overmoedig en
eigenwijs."
"Echt?"
"En ik heb het verlangen iets hooghartigs te doen," en hij deed het. Eerst zag hij dat hij bezeten werd. En dan deed hij het, en hij
deed het op een heel erge manier. Iedereen is kwaad op hem, ik weet het, maar ik niet. Omdat iets gedaan werd door
bezetenheid, je weet niet welke rare dingen mensen kunnen doen als ze bezeten zijn. Ik bedoel, ze moeten eigenlijk naar het
gekkenhuis, maar omdat ze Sahaja yogi’s zijn, doen ze deze dingen. Maar ze zijn nog niet waar ze moeten zijn.
Dan zijn er nog twee fasen waarin een Kundalini die opstijgt ook terug neerdaalt. Dat is een inherent gevaar in een persoon. Veel
mensen hebben mij gevraagd: "Moeder, als we de realisatie krijgen, blijft die dan?" De realisatie blijft wel, toch een deel ervan.
Soms is het een heel dun deel, soms wordt het helemaal terug opgezogen. Het wordt opgezogen. Dan zult u zeggen: "Dan
beginnen we te twijfelen." Waar staat geschreven dat: "Je zult worden opgetild en iets groots bereiken, ongeacht de problemen
die je hebt." Is dat mogelijk? Zelfs als ik van hier naar India wil gaan, moet ik inentingen en vaccinaties krijgen, ik moet een
paspoort hebben, een interview ondergaan... Terwijl als je in het koninkrijk van God binnengaat, word je beoordeeld, en niet alleen

beoordeeld, maar zelfs als, ... veronderstel dat je gedelibereerd wordt enz., en een persoon is toegestaan bijvoorbeeld in te
stappen in het vliegtuig, kan het zijn dat ze je vragen om uit te stappen. Dat is mogelijk. Bij sommige mensen gebeurt het dat de
Kundalini terugzakt. Dat is een zeer, zeer gevaarlijk teken. Het komt door de vele problemen, zoals guru's, naar verkeerde
plaatsen gaan, met geesten bezig zijn, zwarte magie doen, ook buigen voor mensen die geen incarnatie zijn, verkeerde soorten
godheden aanbidden en waanzinnige rituelen doen. Vasten op verkeerde momenten en het niet begrijpen van: de gevolgen van
vasten en rituelen, chakra's en de verbinding naar een volledige synthese van Sahaja Yoga. En dan valt het naar beneden. Bij
sommige mensen heb je gezien dat de Kundalini stijgt en onmiddellijk naar beneden valt. Dat is iets zeer, zeer gevaarlijks en
eigenlijk ook erg storend. Maar toch kan dit opgelost worden.
Het laatste gevaar, dat we moeten weten dat er is, is dat je begint te denken dat je God of een incarnatie of iets dergelijks
geworden bent. Dit is het grootste gevaar. En dan begin je de wet in eigen handen te nemen en begin je anderen te berispen of
allerlei hooghartige dingen te doen. Of dat je overdreven tevreden wordt over jezelf. Dat is een zeer groot gevaar. Nederigheid is
de enige manier, weten dat er een oceaan is voor je. Je ben veilig in de boot geraakt, maar je moet veel weten, je moet veel
begrijpen, en je moet nog steeds je aandacht, je chitta, je bewustzijn in het oog houden. En je moet alles nog steeds uitwerken op
zo’n manier dat je jezelf echt vestigt als een volwaardige Sahaja yogi waarbij de collectiviteit een onderdeel wordt van jezelf.
Waarbij je geen twijfels meer overhoudt. Van gedachteloos bewustzijn spring je naar twijfelloos bewustzijn. Enkel wanneer dit
allemaal gebeurt in jou, niet mentaal, maar als een toestand waardoor de Kundalini zal opstijgen, elke keer je je handen omhoog
brengt.
En totdat je die staat bereikt hebben, probeer alsjeblieft de dingen uit te werken, wees niet lui. Je moet het zien om je heen,
mensen ontmoeten, met ze praten, hoe meer je erover praat, hoe meer je het doet, hoe meer je geeft, hoe meer het zal stromen.
Hoe meer je thuis zit: "Oh, ik doe mijn puja thuis”. Niets. Het zal stagneren en stagneren. Je moet het aan anderen doorgeven, je
moet aan anderen denken. Duizenden moeten het krijgen. En dat is de reden waarom het belangrijk is dat niet vol bent van het
idee dat je alle krachten van de wereld hebt die zich al manifesteren. Nooit. Wanneer deze krachten echt manifesteren zal je je er
niet van bewust zijn. Absoluut zeker. Stel dat de zon zegt: "Ik ben de zon." Zal zij dat zeggen? Wanneer ze de zon is, wat dan nog?
Als je aan de zon vraagt: "Bent u de zon?" zegt zij: "Ja, dat ben ik inderdaad, wat kan ik eraan doen?" Het is zo simpel, je weet dat
je uitgegroeid bent tot een zeer eenvoudige persoon, zeer eenvoudig, omdat er geen camouflage is, er is geen complicatie. Je
bent wie je bent.
Dus, als iemand je rare vragen stelt, zeg je: "Wat is er eigenlijk te vragen? Het is zo. Ik bedoel, als ik een gerealiseerde ziel ben,
dan ben ik dat, wat maakt het uit? " Met dit inzicht moeten we naar Sahaja Yoga kijken, en ik moet zeggen dat ik verbaasd ben
hoe het allemaal werkt, wonderbaarlijk, hoe het uitwerkt. Maar jullie kunnen het vestigen, in jezelf. Nu, onder jullie zijn er
sommigen die zich in de periferie bevinden. We houden ze ook in de periferie (rand), dat weten jullie heel goed. Sommigen zijn in
het midden. En sommigen, het zijn er maar enkelen, zitten in de kerngroep. Iedereen van hen is nog steeds in een staat waar ze
buitengegegooid kunnen worden, Het kan ineens naar beneden gaan, zie je? En dan begrijp je niet waarom een Sahaja yogi zich
zo gedraagt. Als je een Sahaj yogi ineens zo naar beneden ziet gaan, weet dan dat je hetzelfde kan overkomen. Wees dus
voorzichtig.
Dus, vandaag, op dit moment, vieren we de grote gebeurtenis van het leven van Christus, dat we begrijpen dat Christus in ons is
geboren, dat Bethlehem zich in ons bevindt. Je hoeft niet naar Bethlehem te gaan. Het is in ons aanwezig, Het is aanwezig, en we
moeten ervoor zorgen. Het is nog steeds een kind. Je moet het respecteren, en je moet ervoor zorgen. Zodat het licht... echt
straalt en mensen weten dat jullie gerealiseerde zielen zijn. Niemand zal er aan twijfelen.
Moge God jullie zegenen.
H.H. Shri Mataji Nirmala Devi.
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zich heel goed toen ze hier aankwamen, blij, en ze meenden dat hun vibraties oké waren. Maar dat was niet zo. Wees dus op je
hoede, zie je – vraag aan iedereen om je te checken, stel je daar bescheiden in op. Je moet blijven checken. Als je jezelf niet
checkt, hoe kun je dan weten wat het is waardoor je een catch hebt opgelopen? Vraag anderen om je te checken en wees daar
bescheiden, heel bescheiden in. Beschouw niets als vanzelfsprekend, als we onszelf niet transformeren, dan heeft Sahaja Yoga
geen zin voor jullie. Weet je, het kan op heel materiële wijze tot uiting komen in Sahaja Yoga; zoals deze radio of deze transistor
of deze luidspreker, die zenden alleen maar aan uit. We moeten beseffen dat Sahaja Yoga niet enkel energie door ons heen laat
gaan zoals allerlei verschillende materiële dingen energie doorgeven. Deze microfoon laat energie door, deze transistor laat
energie door en allerlei soortgelijke dingen geven energie alleen maar door. Er gaat niets naar binnen. Zoals een… een artiest die
aan het zingen is en de, -niets ervan komt in de radio terecht. Zo gaat het ook als onze kracht begint te stromen, omdat op een of
andere manier de Kundalini met de hoofdleiding in verbinding gebracht is; die heeft dat werk (van de Kundalini) niet gedaan en
ook heb jij jezelf geen enkele eer bewezen. Daarom moet je dat stromen van de Ganges in je absorberen en je ermee assimileren
om jezelf te transformeren. De Ganges zou aan het stromen zijn, maar stroomt door steenachtig gebied, de stenen zullen niets
absorberen uit de rivier de Ganges. Maar als het door vruchtbaar land stroomt, dan zal iedereen van dat water gebruik gaan
maken. Dus moet je gebruik van je Kundalini maken door jezelf te transformeren. Probeer te transformeren. Let erop hoezeer je
transformeert. Wel, de verwachting ten aanzien van de Kundalini wordt, wordt zo, zo Sahaj – zo noemen ze dat op een heel rare
manier- dat men denkt dat de Kundalini het vanzelf zou uitwerken terwijl wij aan allebei de kanten van steen zijn, en dat de
Kundalini het wel zal uitwerken, wat een heel, heel verkeerd idee is. Als de rivier de Ganges aan het stromen is, dan moet je naar
de rivier toegaan. Je moet je kruiken vullen, je moet mooie kruiken hebben; je moet ze dragen; je moet ze mee naar huis nemen
en dan het water gebruiken om de kwaliteit van je voedsel te verbeteren, om je huisgezin meer kwaliteit te geven. En zo is het
ook, als je jezelf niet kunt transformeren, als je dat niet doet, jezelf niet kunt transformeren, dat deze Kundalini zich alleen maar
als een dunne lijn zal voortbewegen en dat je de hele tijd catches zult oplopen en er niet veel vooruitgang zal zijn. De vooruitgang
moet uiterlijk zichtbaar zijn. Zij die denken dat door van ’s morgens tot ’s avonds mantra’s op te zeggen dat ze zo veel zullen
bereiken, die hebben het helaas mis; dat is dan allemaal routine. Zoveel mensen hebben de gewoonte om aldoor mantra’s uit te
roepen. Het is geen gewoonte. Mantra’s behoren je chakra’s te openen, anders heeft het geen betekenis. Ze moeten correct
gebruikt worden op markante momenten, met groot respect, met een groot begrip, en dan biedt het je de gelegenheid om je
chakra’s te openen, waarbij je het water in je opneemt van die grootheid die als Kundalini bekend staat. De grootste zegen zal je
toekomen door middel van haar liefde. Maar niet op de wijze zoals de mensen het doen, dan zal er geen transformatie
plaatsvinden. Als je je met je ego identificeert, en denkt, oh wat ben ik goed, dan heb je het jammer genoeg bij het verkeerde eind.
Je moet jezelf vanbinnen compleet transformeren. Als bij sommige mensen de omstandigheden veranderd zijn, dan voelen ze
zich zo fijn en dan denken ze oh, dat ze het hoogste bereikt hebben. Dat is niet zo, het zijn alleen de omstandigheden die
gewijzigd zijn, alleen de sfeer die veranderd is, en dat geeft je het gevoel dat je iets buitengewoons gepresteerd hebt. Je moet
dat presteren ongeacht waar je je bevindt. En het moet vastgehouden worden en het dient aanwezig te zijn. Maar door naar een
rustigere plek te gaan, kun je meer aandacht schenken, daarom ben je hier. Maar als je je juist door naar hier te komen prettig
voelt en denkt dat oh, dat je van alles bereikt hebt, dan is dat… dan heb je het helaas mis. Je moet gaan uitgroeien in deze sfeer;
je moet hier komen om te groeien en anders te worden, een helemaal ander persoon te worden. Identificeer je niet met je ego en
wees niet zo voldaan met iets wat je voelt… “je prettig en lekker voelen.” Dat is niet de manier om naar dingen te kijken. Je moet
je transformeren en jezelf observeren: Hoe is je gedrag? Hoe is je gevoel over van alles? Krijg je een nieuwe kijk op de dingen of
niet? Wel, het ergste dat bij ego in de weg kan zitten is koppigheid, je eigen onbuigzaamheid. Obstinate (eigenzinnige) mensen
zijn uitermate moeilijk en ze zijn trots op hun eigenzinnigheid en ze blijven maar zeggen: “Ja, ik ben eigenzinnig.” Wat doe je
daaraan? Als je trots bent op zulke onzinnige dingen, dan tors je de last van die stenen mee gedurende dit leven, tijdens het
volgende leven en vele levens daarna die je nog gaat leven. Al die stenen moeten onmiddellijk weggegooid worden en van je
afgeschud worden want je moet je schoonheid tot stand brengen. Je hebt gezien hoe een bloem alles afwerpt wat overbodig is,
gaat floreren, het kroontje naar buiten perst, en openbloeit, gewoon om voor anderen een aangename geur te verspreiden. Als jij
heerlijk wilt ruiken voor anderen, hoeveel geurigheid heb je dan in je? Is er een parfum in jou aanwezig waardoor je een odeur aan
anderen kunt geven? Dat moet je dus achterhalen en ten uitvoer brengen. Eerst en vooral: in hoeverre kun je van anderen

houden? In hoeverre kun je je opdracht vervullen als echtgenoot, vrouw, kind, vader, moeder – alles? Het is niet zoals mensen
Sahaja Yoga opvatten, dat je ergens een beetje rondhangt en dan zegt: “Met mij gaat alles goed.” Natuurlijk, er zijn moeilijke
mensen en moeilijke relaties, maar een Sahaja yogi moet een heel onthechte kijk hebben op het geheel en zou in staat moeten
zijn om al die problemen die er zijn te verhelpen en een heel sterke en strikte kijk hebben op de mensen die niet Sahaj zijn in hun
familie en in hun omgeving en hen terechtwijzen: “Wat ben je aan het doen? Ben je van plan om hier levenslang mee door te gaan
en hiermee te sterven, al die last op je schouders of ga je jezelf hiervan bevrijden?” Maar allereerst moet jij in orde zijn. Nu
hebben we mana’s (emotionele aspecten) in ons wezen aan de linkerkant die naar de rechterkant gaan en weer terug, en we
hebben ook ahankara, dat is het ego, dat gaat – en komt op aan de rechterkant … van de rechterkant naar de linkerkant en dan in
het brein opkomt, aan de linkerkant verplaatst zich dat. Met deze twee dingen dus, deze twee – ego en superego, manas en
ahankara die we hebben meegekregen, tussen die twee in bevindt zich de buddhi ,de intelligentie. Maar als die intelligentie er niet
is, als er geen balans door wijsheid is, door subuddhi, dan kan het heel gevaarlijk zijn, en het registreert alles wat je doet. Het
weet alles wat je doet. Maar als je je identificeert met je ego of superego, dan kan de buddhi niet zo heel ver meegaan. In het
begin kan het je proberen te waarschuwen: “Dit is verkeerd, je moet daar niet heengaan, je moet dat niet doen”, maar dan zwijgt
het. Dus moet je heel voorzichtig zijn, ook met je intelligentie. Je intelligentie wordt plotseling stil; het helpt je niet meer. Dan
neemt het ego het over of het superego neemt het over. En dan zal al je denken, al je begrijpen volgens de… volgens de regels
van het ego gaan werken, en dat blijf je dan zo doen, en dan weet je gewoon niet waar je heengaat, wat je aan het doen bent.
Aangezien we dus op deze plek zijn, zijn we… vastbesloten om een heel goede Sahaja Yoga bijeenkomst te houden, het is
belangrijk voor ons allemaal om te beseffen als we hier weggaan, hoeveel we dan zullen zijn veranderd. Overigens is er een puja,
is er een havan, is er dit… iedere keer weer; en wat is de vooruitgang in onszelf – dat moeten we in de gaten houden. Is het zoveel
als een miertje voortbeweegt in een minuut of is het ietsje meer? De vooruitgang gaat traag omdat we onszelf niet willen
transformeren. Probeer er ieder moment voor te zorgen dat je jezelf transformeert. Ik heb mensen gezien die leefden als een
nijlpaard – die leefden als een nijlpaard. Zij die als hyena’s leven, zullen blijven als hyena’s. Ze blijven maar doorgaan met hun
eigen identificatie, en voelen zich daar heel gelukkig bij, wat een heel verkeerde zaak is. Je moet opbloeien, opbloeien zoals
bloemen. Verander jezelf, transformeer jezelf! Die transformatie zal je gaan helpen. Dat is als het aanzetten tot een nieuwe
dimensie in het leven. Als deze aanzet zich niet aandient, heeft je leven geen betekenis, heeft Sahaja Yoga geen betekenis voor
jou. Doe dus het allerbeste wat je kunt om deze transformatie in gang te zetten – elke minuut van je leven – en dan zul je
verbaasd staan over de verrijking van het leven. Wat ik ook maar probeer, op dit moment heb ik jullie behoorlijk gezuiverd, denk
ik. Ik heb jullie van boven tot onder gezuiverd – en nogal behoorlijk, is het niet? Maar niettemin is het nu aan jullie om het zo te
houden. Allereerst, jullie aandacht, ik denk van niet, maar is die oké? Daarom lopen jullie catches op in de rechter Nahbi en in de
lever. De aandacht moet aan een kant zijn, maar als je maar blijft bewegen met je hoofd, je aandacht maar laat ronddwalen, dan
kun je niet in Nirvichara zijn. om dus in Nirvichara te volharden, moet je aandacht standvastig blijven, en als die bestendigheid
bereikt is, dan hoef je maar te constateren dat je in Nirvichara bent. Leg al je gedachten in die stroom van Nirvichara en dat zal je
probleem oplossen. Maar transformatie is absoluut een positief stadium waarin je jezelf gadeslaat. Kijk maar, kijk maar naar
jezelf; roep jezelf toe, zeg maar, noem jezelf Nirmala. Dan zeg je: “Oh Nirmala toch, is dit de manier om naar de dingen te kijken?”
Transformatie is jezelf identificeren met dat Zelf dat naar jou kijkt. Zodat, als je je eenmaal met dat Zelf begint te identificeren en
iets aan dit Zelf tot uitdrukking gaat brengen, wat Nirmala is, dan ben je losgekomen; dan vindt de transformatie plaats. Omdat je
eerst moet inzien en dan geïdentificeerd moet geraken met dat Zelf, er vindt dus een transformatie plaats binnenin jezelf.
Overigens, alleen jullie zullen in enige mate energie in je meedragen, waarmee je kleine wondertjes kunt verrichten – jullie kunnen
Kundalini’s omhoog brengen. Maar wat jullie betreft? Jullie zullen je bevinden waar jullie waren. Dus is het van belang wanneer
we op een plek als deze komen, dat we niet door uiterlijke dingen afgeleid worden die absoluut niet van waarde zijn voor Sahaja
Yoga. Later op de dag zal ik jullie wel vertellen hoe je je verschillende krachten opwekt, maar nu vind ik, moeten we het besluit
nemen dat we hier als nieuwe mensen vandaan zullen gaan, absoluut getransformeerd. Moge God jullie zegenen.
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Krachten geschonken aan Sahaja Yogi's, Bordi,India. 1980-01-27 NL translation version 2021-11-18 Allereerst moeten we weten
welke krachten we hebben, en we moeten ook weten hoe we die krachten gaan behouden en wat voor meer krachten we heel heel gemakkelijk kunnen bereiken. De eerste kracht die je krijgt na realisatie is de grootste kracht op aarde. Dit is de kracht van
Shri Ganesha. Alleen hij kan dit werk doen dat jullie vandaag doen, en die kracht is het opbrengen van de Kundalini. Niemand tot
nu toe in de geschiedenis van spiritualiteit heeft ooit de Kundalini in zo'n korte tijd opgebracht als jullie. Het beweegt onder je
vingers; het is absoluut de kracht van Shri Ganesha die aan jou wordt gegeven. Op het moment dat je de realisatie geeft, zelfs als
je verstrikt bent in een van je chakra's, of je hebt een probleem, ook al ben je een beetje bezeten, zelfs als je niet zo'n goede Sahaj
yogi bent, zelfs als je niet zozeer bent overgegeven aan Mataji, zelfs als je niet veel gevoel van verplichting hebt over Sahaj Yoga,
nog steeds stijgt de Kundalini onder je vingers. Deze Ganesh Shakti wordt je gegeven door Shri Ganesh zelf in jou; om je het
vertrouwen te geven, om je het vertrouwen te geven dat je de Kundalini kunt omhoog brengen, maar niet het gevoel dat jij de
Kundalini omhoog brengt. Als je doorgaat zonder jezelf over te geven aan Sahaj Yoga, verlies je na enige tijd deze kracht, heel
snel. De andere kracht die je hebt - bij het opwekken van de Kundalini van wie dan ook, kun je het opmerken dat, wanneer de
Kundalini stijgt, die tijd zal er geen enkele vorm van obstructie zijn. Wat de obstakels ook mogen zijn - stel een bezeten persoon
bij de buren, hij zou je op dat moment niet storen. In je familie kan er een persoon zijn die een negatief persoon is, maar als je de
Kundalini omhoog brengt, zal hij op dat moment stil gehouden worden. Op het moment dat je hand de Kundalini beweegt, is dit
de grootste kracht die je gebruikt. Ik weet niet hoeveel shraddha (vertrouwen) je hebt over jezelf en over de kracht die je hebt. Op
dat moment zal er geen obstructie zijn op je hand door wie dan ook! Zelfs per ongeluk zal niemand je hand vasthouden of je
hand aanraken. De tweede kracht die je hebt als je de Kundalini opbrengt dat, op het moment dat je de Kundalini gaat opbrengen,
je volledig de aandacht van de andere persoon binnenin brengt, als een magneet, waarmee je moet begrijpen dat je je Kundalini
kunt opbrengen wanneer je maar wilt. Stel dat je de Kundalini opbrengt en er is veel lawaai, er zijn allerlei problemen - stel dat je
in de trein gaat, er is een geluid van de trein, of zoiets gebeurt - die keer zal je aandacht niet afgeleid worden, maar de aandacht
van de persoon die de realisatie van je krijgt zal niet aangetrokken worden door dingen van buitenaf op dat moment wanneer je
de Kundalini aan het opbrengen bent. Of - dat betekent dat je op elk moment realisatie kunt geven, omdat je dan in de lotus
verblijft die gesloten is. De andere kracht die je hebt, ten tijde van Kundalini jagruti (ontwaking), is dat er geen lagere gevoelens in
je opkomen. Zelfs als je een bezeten persoon bent, op het ogenblik van Kundalini jagruti zal je geen slechte gevoelens hebben,
onreine gevoelens over de persoon aan wie je realisatie geeft. Misschien ervoor en erna, maar niet tijdens, wanneer je realisatie
geeft, deze onreine gevoelens zullen niet bij je opkomen. Automatisch, je hoeft niet stil te staan, het zal automatisch lukken. Je
zult absoluut tevreden zijn, zelfs als je honger hebt zal je de honger of enige fysieke behoefte niet voelen, op het moment dat je
realisatie geeft. Er zal geen enkele vorm van afleiding zijn; je doet niets dat onwaardig is op dat moment dat je je hand opstak,
want je bent gezegend met waardigheid. Op het moment dat je de Kundalini omhoog brengt, zul je nooit grappen maken, of je
maakt nooit plezier, je wordt niet lichtzinnig - automatisch! Je probeert het: het zal niet lukken. Dit zijn je ondersteunende
krachten. Deze vijf krachten die ik heb beschreven, het zijn er maar een paar van de duizenden anderen, maar dit zijn de vijf
krachten van Shri Ganesh. Nu kunnen deze krachten behouden blijven als je Shri Ganesh probeert te volgen. Zijn belangrijkste
eigenschap is dat hij geen andere God of iemand anders kent, hoger dan zijn eigen moeder. Een volledige toewijding en volledige
gehoorzaamheid aan moeder. Ik bedoel, een soort van, hij is gemaakt uit die gehoorzaamheid. Volledige liefde en genegenheid
voor de moeder. Hij maakt geen ruzie, hij twijfelt niet, hij doet niets, en zo zijn deze krachten, in hem, het maximum. Als je denkt
dat je door met mij te discussiëren wint, dan vergis je je helaas. Je moet me tevreden houden. Zelfs Ganesha probeert me elke
minuut tevreden te houden. Het is een feit. Dus, probeer me alsjeblieft niet te mishagen. Ik mag niets zeggen, want uiterlijk zeg ik
niets, maar je krachten zullen worden verminderd. De vijfde kracht van de Ganesha is de kracht van wijsheid en dat wat hij ook
weet, hij het kan tekenen en opschrijven. Zelfs die kracht heb je. Wanneer je de Kundalini omhoog brengt, praat je op zo'n manier
met de persoon dat hij een wijs persoon wordt. En je praat ook alleen met hem met wijsheid en je schrijft of laat hem ook
automatisch cijfers zien die kloppen. Zelfs als je je cijfers niet meer herinnert, komen ze er goed uit. Nu werken de drie krachten
van Adi Shakti in jou. Eén geeft je een lang leven en een duidelijk idee over je wensen. Kijk, als je verlangens juist zijn, al je
verlangens worden vervuld door deze kracht - al je verlangens, allemaal! Maar eerst zou je moeten weten, dat je verlangens juist
moeten zijn. Nu willen Sahaja yogi's bijvoorbeeld hun ashram. Waarom willen ze een ashram? Hoeveel zijn er bereid om in de
ashram te blijven? Hoeveel gaan hun kinderen meenemen naar de ashram? Hoevelen zullen hun exclusieve huizen opgeven en

hun vrouw meenemen of hun echtgenoten meenemen in de ashram die geen Sahaja yogi's zijn? En hoevelen van hen willen
alleen een ashram, alleen omdat ze op een goedkope manier een plek zullen hebben om te wonen? Wat is het doel om een
ashram te krijgen? Weet je het zeker? Ben je erachter gekomen waarom je een ashram wilt? Als je wensen duidelijk zijn dan
zullen ze worden vervuld, absoluut honderd procent. Die kracht kun je alleen bereiken door je bandhan op je hart te leggen. Wat
voor verlangen je ook hebt, je zegt het en legt het op je hart. Betekent dat je vraagt vanuit je hart. Zeven keer geef je het gewoon
een bandhan, en het werk zal geklaard zijn. Maar gebruik het niet voor onzinnige dingen, want als je het voor onzinnige dingen
gebruikt, gaat deze kracht weg. Gebruik het voor iets speciaals, van een hoger niveau. Nu, bij je tweede macht zul je automatisch
mensen ontmoeten die geleerd zijn en die sahaja zijn. Je zult ook boeken lezen die sahaja zijn. Zelfs als je nog andere boeken
moet lezen, zul je het kunnen weten dat dit niet correct is en dat correct is. En daardoor zul je je geest verrijken. Als je begint te
spreken, zullen mensen versteld staan. Degenen die nog nooit hebben gesproken, zullen heel goed praten. Degenen die nooit
poëzie hebben gekend, zullen poëzie schrijven. Er zullen ook veel dingen gebeuren op het gebied van kunst. Degenen die de
kunst niet kenden, zullen het geweldig doen in de kunst. Maar door de eerste kracht, die de kracht van de Adi Shakti of de kracht
van Mahakali is, krijg je de liefde van alle mensen om je heen. Iedereen zal zich magnetisch tot je aangetrokken voelen. En je zult
altijd geleid worden door grote zielen en engelen. Als je iemand tegenkomt die een ongeluk tegemoet gaat, zal je die man ervan
weerhouden die kant op te gaan. Als je bij een ongeluk betrokken bent, wordt iedereen gered. Je zult zelden een ongeval krijgen als je het hebt, zul je niet veel pijn lijden. Verbazingwekkend! Al deze krachten komen naar je toe omdat je de kinderen bent van
Adi Shakti. Het hele universum van de subtiele, goddelijke kracht zorgt individueel voor je. Jullie zijn allemaal gemarkeerd, het
merkteken is op jou, je draagt het merkteken en zij zorgen voor je. Dus deze kracht van verlangen is de kracht die jou beschermt.
In alle mogelijke opzichten leidt het je, het zorgt voor je, het geeft je rust. En deze kracht geeft je een enorm vertrouwen in Sahaj
Yoga. Uiteindelijk word je vervuld met de vreugde van Sahaj Yoga, en je houdt niet van iets anders dan Sahaj Yoga. Voor jou is
alles Sahaja Yoga. Maar soms, weet je, worden we geïdentificeerd met ons ego en we denken dat ons ego Sahaj Yog is, ik heb
het vaak gezien. Mensen vinden het leuk omdat het wordt geïdentificeerd met hun ego. Het moet daarvan worden gescheiden en
in ons leven worden gebracht. In ons dagelijks leven, wanneer we elkaar ontmoeten, wanneer we met elkaar praten, die vreugde
die je zou moeten zien, een rimpel die valt en een ander stijgend, een ander dalend, zoals je ziet in de zee. Eén worden met
elkaar. Deze kracht zit in jou en het werkt de hele tijd, dat er van je wordt gehouden en dat er voor je wordt gezorgd. Met de
middelste kracht, heb ik je verteld, geef je realisatie aan mensen. Je zult in staat zijn om hun chakra’s uit te leggen. Je zult in
staat zijn om je chakra's te corrigeren. Dit is allemaal door je centrale kracht. En alleen door deze kracht heb jij een zeer grote
macht over je wil. Als je besluit dat je zo zult zijn, zul je dat ook zijn. Als je een gelukkig mens wilt zijn, zul je dat ook zijn. De
transformatie staat voor je klaar. Je kunt jezelf zonder enige moeite transformeren, dat zal lukken, als je de centrale kracht van
Mahalakshmi gebruikt. Natuurlijk krijg je betere banen, meer geld, vooruitzichten, maar niet te veel ervan. Zozeer zelfs, dat je er
zeer tevreden over zult zijn, zodat je aandacht meer in het centrum ligt. Alle andere krachten van Mahalakshmi zul je later
bereiken. Er zijn veel andere krachten van Mahalakshmi die je moet bereiken, maar daarvoor moet je Sushumna flink
schoongemaakt worden. Daarvoor moet je onthechting in het leven ontwikkelen. Tenzij en totdat je onthechting ontwikkelt,
zullen de diepere krachten van Mahalakshmi niet naar boven komen. Zelfs in de kleinere dingen bijvoorbeeld, alsof je verbinding
met mij hebt, zelfs dat moet een onthecht ding zijn. Zelfs om Aarti te zeggen of om iets te doen, om naar voren te komen, dat: "Ik
moet het doen." Zelfs om me uit te nodigen voor een etentje of dit ding, elk klein ding, dat "ik zou het moeten doen", is ook
gehechtheid. Als het lukt, goed en wel; als het niet lukt, goed en wel. Je moet zeggen: "Moeder, jij komt." Maar als ik niet kan
komen, er zal niet het minste emotie en gevoel van ongelukkig zijn, maar moet als onderdeel daarvan worden geaccepteerd.
Deze onthechting moet ontwikkeld worden voor je Mahalakshmi kracht. Dan ga je verder. Je timing zal absoluut correct worden
uitgewerkt - zal je niet nodig hebben - je zou de tijd niet hoeven te zien. Er zal tijd zijn die van jezelf zal zijn. Wanneer je ook gaat,
je zult merken dat alles goed verliep. Dus, om deze kracht van de tijd te behouden, moet je niet te veel opschieten, je zou geen
slaven van horloges moeten zijn. Laat het gewoon los. Heb nergens koppigheid over. Maakt gewoon niet uit: als het tien uur is,
oké; zo niet, als kwart over tien, maakt niet uit. Laat je gewoon meedrijven met de stroom van Sahaja Yoga. Als het lukt, goed en
wel, als het niet lukt, goed en wel. Houd het gewoon zo. Alleen dan zul je verbaasd zijn hoe deze Mahalakshmi kracht verbetert,
en de zegeningen van deze kracht zijn enorm. Zo heb je al duizend-en-een krachten in je ontwaakt. Op Vishuddhi chakra heb je
bijvoorbeeld zestienduizend krachten, en al deze zestien [duizend] krachten worden in je gewekt, vandaag zoals je bent.
Zestienduizend krachten worden in jou ontwaakt zoals je nu bent. Maar als je spreekt, begrijp je het niet dat wanneer je spreekt
je een Sahaja yogi bent, met al deze krachten spreek je. Als je eet, begrijp je niet dat deze tong behoort tot een Sahaja yogi; je
moet nergens naar hunkeren. Alsof iemand van thee houdt, blijft hij vijftien kopjes drinken. Dat is niet goed. Als hij dol is op één
soort voedsel, zal hij geen ander voedsel nemen. Altijd te veel aan eten denken, om eten vragen en de hele tijd eten organiseren,

dat bederft de Vishuddhi erg. Dan zal slecht praten over iemand, klagen over iemand tegen mij, je Vishuddhi bederven. Als er
enige zin is, als ik het vraag, dan is het goed, maar de hele tijd slecht over elkaar praten zal je Vishuddhi bederven. Probeer indien
mogelijk, goed over anderen te praten - altijd. Door goed te praten over een ander persoon, help je jezelf en een ander. Zeg
bijvoorbeeld, een meneer X komt en vertelt me iets over meneer Y - ik ben gewoon verbijsterd, omdat meneer Y gekomen is en
me al heeft verteld dat meneer X een fijne man is. Dus ik zeg tegen meneer X: "Hoe zegt u dat over meneer Y, omdat hij je prees?”
Dus hij blijft absoluut in een geschokte toestand en hij weet niet hoe hij moet antwoorden. Als je anderen veroordeelt, moet je
weten dat je door God wordt geoordeeld. Als je anderen veroordeelt, heeft God ook jou geoordeeld. Dus in zijn oordeel welk cijfer
je ook aan jezelf en aan anderen geeft zal helemaal niet worden geraadpleegd. Het is zijn oordeel dat zal beslissen hoe ver je
bent. Degenen die vandaag in Sahaj Yoga zijn, er kunnen sommigen zijn die denken dat ze super goede Sahaj yogi's zijn,
geweldige mensen - maar het kan zijn dat ze dat niet zijn. En degenen die dat niet doen, denken dat ze geweldig zijn, willen hun
shakti verhogen en verbeteren, zij kunnen de mensen zijn die zeer hoge plaatsen innemen. Dus onder deze omstandigheden mag
je nooit opscheppen en geen verkeerde, valse inschatting over jezelf hebben. Dat is de manier waarop je je krachten van je
Vishuddhi veel beter kunt behouden. Als je kwaad begint te praten over anderen tegen elkaar - Ik heb ook gezien dat mensen
over mij begonnen te praten, en op een heel grappige manier doen ze dat. Ik denk de beste manier om met het probleem om te
gaan, is niet over mij te spreken, en als je moet spreken, weet dan dat het absoluut positief moet zijn. Anders doe je jezelf pijn en
doe je anderen pijn. Dan neem je mij dat niet kwalijk. Dus zo nemen de problemen van je Vishuddhi chakra toe, en ze blijven
toenemen. Vooral als je jezelf probeert te verwarren en ruziet met jezelf en denkt dat, zie je, Sahaj Yoga is verbeterd door je
komst - blokkeert je Vishuddhi. Jij hebt gewonnen, niet Sahaj Yoga. Sahaj Yoga wordt door zichzelf geregeerd, het heeft jouw
hulp niet nodig. Als er waarheid is, dan word je verbeterd door de waarheid te accepteren, jouw positie is gestegen, niet de
positie van de waarheid. Dus dit idee moet meteen uit je hoofd verdwijnen - dat je de Sahaj Yoga op een of andere manier van
dienst bent, of dat je God van dienst bent door tot hem te komen. Dit idee moet verdwijnen. Dit zal je zeker weer in je hoofd
ondersteboven zetten, en je Kundalini zal weer terug gaan naar zijn eigen positie. Dus zelfs je Vishuddhi in orde houden is
volgens velen niet gemakkelijk. Maar het is het gemakkelijkst als je jezelf in een staat van getuige houdt. En dat is mogelijk als je
de gewoonte ontwikkelt na realisatie dat alles wat je doet of wilt of onder ogen ziet in Nirvicharita wordt geplaatst, in
gedachteloos bewustzijn. Als je met die gewoonte begint, zul je versteld staan - je getuigestatus zal verbeteren en dat je wezen
zal rijzen. Dit is erg belangrijk om te begrijpen dat je zonder transformatie geen betekenis hebt. Wat je ook bent geweest, het is
nutteloos geweest, van geen nut. Wat je verandert, je bent van enig nut. Dus wat je ook bent geweest, daarmee identificeer je je
niet. Maar wat je ook moet zijn, je zult proberen dat te zijn. En deze kracht die je hebt, dat wat je ook wilt, dat zul je zijn. Maar
sommige mensen zijn zo grappig dat als je ze vraagt: "Wat wil je worden?" Ze zullen zeggen: "Ik wil een ezel worden". Zulke
domme en dwaze mensen zijn niet goed voor Sahaj Yoga, eens en voor altijd moet je weten. Het heeft geen zin om achter zulke
dwaze mensen aan te rennen die helemaal geen verstand hebben, en die zulke verloren gevallen zijn. Ze komen later terug. Maar
richt je aandacht op positiviteit en niet op negativiteit. Normaal gesproken heb ik altijd negatieve mensen gezien die zich naar de
negatieve mensen richten Als er één negatieve persoon staat, een persoon die negatief is zal onmiddellijk met die persoon gaan
praten, meer te weten komen over die persoon, hij zal sympathie hebben voor die persoon, hij zal die persoon leuk vinden; van
alles zal er zijn. En het eerste teken is dat zo iemand een volledig negatief bezeten wezen is. Oké. Als je nu zoiets hebt gedaan,
van bezeten zijn... of onder de indruk geraakt zijt van deze negatieve mensen, lig je eruit. Of je bent in de zee of erbuiten. Hoe kun
je allebei? Je kunt maar beter daar weggaan en de rest sparen. Maar als je in zee wilt zijn, dan moet je weten dat je moet kunnen
zwemmen, en je moet trots zijn op zwemmen. Anders heeft het geen betekenis, het helpt niet. Nu heb je genezende kracht, dat
weet je; je kunt mensen genezen. Maar ga niet in die puinhoop, want daar speelt Mahamaya haar rol! Als je - als ik vind dat je het
idee in je hoofd krijgt dat je heel erg - heel erg betrokken bent bij een bepaald geval van je zwager, schoonvader, schoonmoeder,
dan stop ik het, of je komt in de problemen. Als je er geld mee gaat verdienen, stop ik het. Ik zal veel dingen doen waardoor ik het
gewoon stop. En dan kun je die kracht niet in je hebben. Integendeel, je zult er veel last van hebben, want je weet niet hoe je jezelf
moet beschermen tegen al deze slechte dingen. Dus, ik moet je verzoeken dat voordat je anderen gaat genezen, genees jezelf
eerst volledig, en je kunt mijn foto's ook gebruiken om andere mensen te genezen. Maar je moet weten dat er iets heel subtiels in
de mens zit dat ze willen dat iedereen zou zeggen: "Oh, je bent geweldig, je hebt zoveel mensen genezen!" - op een heel subtiele
manier, op een heel subtiele basis. Dus over al deze dingen moet je je niet druk maken. Je moet er volledig onthecht over blijven.
Omdat voor een dag of twee dagen, of bijvoorbeeld ongeveer een jaar, mensen naar je toe zullen rennen: "Genees deze man,
genees die man." En dan zul je ontdekken dat je niets hebt gevonden, het waren allemaal bubbels, allemaal verloren en volledig
verdwenen in het niets. Dus genees niemand. Als je mensen moet genezen, dan geef je ze alsjeblieft de foto en vraag je ze aan
zich te werken. Je hebt de macht om mijn foto te hanteren en aan anderen te geven. Je hebt veel krachten die gewone mensen

niet hebben omdat ik ze niet veel dingen vertel die ik jullie vertel. En dus ben je een persoon van een zeer zeldzame kwaliteit en
een zeldzame zegen. Schrijf nu op hoeveel krachten je hebt, ga naar huis, en je schrijft een compleet boek! Neem het van mij
aan. Moge God jullie allemaal zegenen. Probeer al je krachten te behouden. Respecteer jezelf. Je bent een lamp die een licht
brandt dat anderen in hun geest verlicht. Het is iets geweldigs: zelfs één zo'n persoon werd geboren tussen miljoenen en
miljarden mensen, en nu hebben we er zo velen van jullie. Maar qua kwaliteit als je niet rijst, wordt het een hopeloos geval Je
moet dus je kwaliteit verbeteren. Jullie moeten allemaal je kwaliteit verbeteren, individueel. Geen kritiek op anderen, niet naar
anderen kijken, maar individueel zul je het moeten begrijpen je capaciteiten en hoeveel je aan anderen hebt gegeven, en hoeveel
je echt hebt gemanifesteerd van wat je hebt. Je hebt controle over de zon, over de maan, over de getijden, en over de zee en al
die dingen - dat heb je. Maar daarvoor hoef je weinig meer te doen, wat ik je een andere keer zal vertellen. Nu wil ik niet dat je al
deze dingen controleert, en op een heuvel gaat zitten en begint te pronken! Het is beter dat je het eerst op mensen uitwerkt, en
dan zal ik je dit allemaal geven - ik zal het je vertellen. Je hebt ze al wakker gemaakt, maar ik heb je niet de truc verteld hoe je het
moet doen. Dus hou het maar voor mezelf. Moge God jullie allen zegenen.
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Sahasrara Puja - Oprechtheid is de sleutel tot je succes - Dollis Hill Ashram, Londen - 5 mei 1980
We kunnen zeggen dat op 5 mei 1970 voor de eerste keer de collectieve Spirit van God zich opende.
Tot dan toe kwamen Gods zegeningen als genade naar mensen individueel. En ze kregen hun zelfrealisatie individueel, één voor
één. En de methode voor individuele zelfrealisatie was precies omgekeerd aan de collectieve methode. Eerst moesten zij hun
dharma vestigen, zich volledig zuiveren, al die tijd verlangend naar hun verlossing met hun aandacht op hun verlossing gericht
-wat je noemt Ishwara Pranidhan (verlangen naar God)-, en daarbij aan God denken, om zijn genade smeken en zich gewetensvol
volgens het dharma gedragen om zuiver te blijven. Ze moesten hun geest onder controle houden, hun verlangens onder controle
houden, hun acties onder controle houden en dat op zodanige wijze dat ze zeker op het middenpad zouden blijven. En als ze die
toetsingen van onkreukbaarheid allemaal konden doorstaan, als ze het verdienden, dan alleen bezorgde Moeders genade hen de
zelfrealisatie.
Dit patroon duurde zo tijdenlang voort. Die weinige mensen die zelfrealisatie kregen, deden een heleboel opzienbarende dingen
in voorbereiding op Sahaja Yoga. Ze kwamen op alle terreinen in het leven voor, maar waren schaars en uniek. Bijvoorbeeld in
India, en op heel wat andere plaatsen in de oudheid, ontdekten zij de unieke geschenken van Moeder Aarde -die wij swayambhu’s
noemen- die zij zelf creëerden. Deze stenen of beelden van steen, die door Moeder Aarde voortgebracht werden, waren door die
heiligen ontdekt. Ze maakten er heiligdommen van, hielden er erediensten en door die verering zorgden ze dat die standbeelden
gingen vibreren – nog meer vibraties vibreerden het hele gebied. Over de hele wereld zijn er van die stenen, maar alleen de
heiligen konden ze onthullen.
En dan stelden ze de betekenis vast van deugdzaamheid in het leven: hoe deugdzaamheid je gezondheid, rijkdom en voorspoed
kan bezorgen, wat sublimerend werkt en niet ontluisterend of onttakelend. Ze vestigden scholen en universiteiten, speciaal in
India. En tegenwoordig nog steeds geven in India de families, die tot één universiteit behoren, de naam van die universiteit aan
hun gotra’s (=clan i/h Sanskriet). En ook tegenwoordig kunnen families die tot een en dezelfde gotra behoren niet met elkaar
trouwen. Ze bereidden jonge kinderen voor en voedden hen zo op, dat ze een heel dharmisch leven zouden gaan leiden, ten volle
van hun huwelijksleven zouden genieten en daarbij op zo’n manier tot wasdom zouden komen dat ze hun zelfrealisatie kregen en
een alleszins vreugdevol leven leidden. Zo werd de aandacht van op de buitenwereld gerichte mensen afgeleid naar innerlijke,
diepere waarden, door hun eigen voorbeeld, door hun eigen optreden, door hun eigen manier van vreugde beleven, door het
leiden van een heel vrolijk en gelukkig leven. Door dat alles werd men doordrongen van een zeker vertrouwen in God, in religie en
in een heel goed en evenwichtig leven. Ze hebben werkelijk heel goed werk verricht door eerst de constructie op te zetten voor
het enorme, grote bouwwerk van Sahaja Yoga, wat zich nu aan het vormen is. Zij zijn gewoon fundamenteel voor ons hele
functioneren. Hun verlangen om dharma te vestigen was zo groot dat de goddelijke kracht van Mahakali geheel en al via hen
werkte. En toen brachten ze de boel op gang met zoveel inzicht en

wijsheid. Belangrijke geschriften werden door hen

geschreven en jarenlang, duizenden jaren lang, waren dat de richtlijnen voor de mensen.
Pas in modernere tijden, zeg maar sinds zo’n duizend jaar of zo, begon men aan hen te twijfelen. Daarvóór twijfelden mensen
steeds aan zichzelf. Ze twijfelden dan over: “Het feit dat ze nog niet ter zake kundig waren. Wij zijn niet goed genoeg. Wij kunnen
het niet beter doen, maar zij zijn perfect. Wat zij allemaal gezegd hebben, is juist. “ Er werd niet getwijfeld over de incarnaties of
over die heiligen, wat die hadden gezegd. Maar de twijfel betrof henzelf, van: “Hoe kan dit het goede pad zijn, we weten het wel,
dit is het juiste pad, dat weten we best; en toch gaan we de verkeerde kant op?”
Als je gedichten uit die tijd leest, die gaan de hele tijd over: “Waarom, ondanks het verlangen om goed te zijn, om oprecht te zijn,
waarom dool ik dan rond over verkeerde wegen in de woestijn?” De schrijvers in die dagen toonden steeds aan dat een
rechtschapen mens door Gods zegen werd beloond, maar dat alles kwam ten val door het aanzwellende ego en het aandacht
opeisende superego. Er ontstond verwarring in de geest van de mensen en ze begonnen te twijfelen aan die grote gerealiseerde

zielen, in plaats van aan zichzelf. Omdat ze amper in de buurt van die grote heiligen konden komen, kwamen sommigen van hen
onder invloed van een heleboel duivelse krachten rondom hen en speelden die zo in de kaart door te gaan twijfelen aan die
gerealiseerde mensen en aan al die bijzondere geschriften.
Dus, aan de ene kant hebben we de twijfelende mensen en aan de andere kant de fanatieke mensen. Degenen die zich steeds
meer aan de les probeerden te houden, moesten wel fanatiek worden, dus werden ze ook fanatiek. En zij die waren gaan
twijfelen, konden het voordeel van de twijfel ook niet aantonen, konden de fanatiekelingen er niet van overtuigen dat ze het mis
hadden. Dus aan de ene kant hadden we de fanatiekelingen en aan de andere kant de twijfelaars – het is alsof je tussen twee
stoelen staat – de ware religie in de mens stortte ineen. En een nieuwe religie is onbestaanbaar. Religie is een continu
voortlevend proces binnenin ons, wat ons ondersteunt. Het is zoals een ladder die we beklimmen, we gaan een voor een, treetje
voor treetje, maar we gaan niet van de ladder af. De anderen zijn daarbij allemaal onontbeerlijk. En zo moest het maximaal
haalbare gedaan worden ten gevolge van die twee soorten misstanden, (de ene van twijfel en de andere van fanatisme). Alle
twee hadden ze geen weet van God, alle twee waren ze niet tot de waarheid gekomen, en ze bekritiseerden elkaar omdat ze geen
van beide wisten wat de waarheid was.
Mijn geboorte vond plaats op een tijdstip dat de gevolgen van deze verwarring zich zelfs op fysiek vlak begonnen te vertonen.
Alle onbalans in het leven heeft z’n uitwerking – fysiek, mentaal, emotioneel, ook spiritueel. Toen ik ging rondkijken, verbijsterde
het me hoe onnozel de mensen door onwetendheid geworden waren, alsof er een wolk van onwetendheid over hen heen was
komen hangen. Voorheen hadden mensen zoveel begrip, zoveel sensitiviteit dat ze wisten wat goed was en wat fout. Zelfs als ze
fout zaten, wisten ze dat verkeerd verkeerd was en dat goed goed was. Maar in deze verwarde toestand werd ik geboren en ik
wist dat ik de Sahasrara zou moeten openen. Zo begon ik aan mijn werk na die eerste schokkende ervaringen. Ik besloot er met
niemand over te praten en leidde een heel, heel normaal leven van een doodgewoon mens, om niet zo op te vallen. Want zoals bij
Christus, toen hij geboren werd, toen verscheen er een ster aan de hemel. En zo kwam koning Herodes over hem te weten, en zijn
strijdkrachten deden hun werk en jullie kennen de afloop van de geschiedenis. Als je met wat opvallende tekens wordt geboren,
dan krijgt de negativiteit je meteen in de gaten. En zo is het, ik werd ontdekt, en precies twee weken na mijn geboorte gebeurde
er een heel groot ongeluk, zoals jullie weten. (de auto met daarin de twee weken oude baby Nirmala kreeg een ongeluk en ging
over de kop. Auto total loss, maar de baby was ongedeerd.)
Ik moest echt, echt heel, heel, heel hard werken om me in te leven in jullie bestaan om de verschillende permutaties en
combinaties te ontdekken. Eerst moest ik de basisproblemen gaan uitzoeken, wat zijn jullie basisproblemen. Zodra je de basis
aankunt, kun je de permutaties en combinaties aanpakken. Na het achterhalen van die basisproblemen ging ik op zoek naar jullie
permutaties en combinaties en ik was verbaasd hoe mensen zich ten opzichte van hun buitenwereld opstelden en hoe ze op hun
buitenwereld reageerden. En ik stelde vast dat die permutaties en combinaties die zich in hen gevormd hadden, ook nog eens
overtroffen werden door hun andere identificaties, zoals de maatschappij waarin ze werden geboren, het land waar ze werden
geboren en de denkbeelden die daar golden. Al die zaken werden veel belangrijker dan het Oorspronkelijke Wezen, het Universele
wezen, binnen in jullie. En elk mens had een heel vreemde, merkwaardige, onaangename soort van vorm aangenomen, waarvan
ik niet wist hoe die af te zwakken en op het effectieve ontwikkelingsniveau te brengen, vanwaar ze hun groeiproces op kunnen
starten. Het was een heel, heel moeilijk karwei en ik werkte meestal nachten achter elkaar door, terwijl ik een heel, heel gewoon
leven leidde van een heel normaal mens. Welbewust gedroeg ik me steeds als een heel eenvoudige, doodgewone student en
spreidde alle onwetendheid over dingen ten toon, maar soms, weet je, heeft de Waarheid de onhandige gewoonte om gewoon
tevoorschijn te komen en zich te vertonen.
En toen kwam dit werk op gang en een van de allergrootste problemen van mensen die ik aantrof, was het familieleven, en
daarom trouwde ik. Ik wilde onderzoeken wat de problemen van het familieleven zijn. En toen ik geconfronteerd werd met die
problemen alsof het de mijne waren, begon ik te begrijpen waarom mensen zich op zus of zo’n manier gedragen. Want die
betrekkingen moeten worden aangegaan, door jullie natuurlijk, maar veel meer nog door de Goddelijke Kracht en als ik zou weten
wat jullie problemen zijn, dan was ik in staat om in actie te komen.
En ook andere problemen, zoals politieke en economische en van dat soort kwesties, probeerde ik toen te bestuderen, want die
gingen zo zwaar wegen voor de mensen -die volstrekt niet van wezenlijke betekenis zijn, maar ze deden dat wel. Dus daar moest

ik naar kijken, wat is de reden dat ze zus doen en wat is de reden dat ze zo doen. Een soort menselijke gedragswetenschappen
moest ik studeren, jarenlang. En dan, als jullie je gaan ontplooien -of je kunt ook zeggen ontknopen of ontwarren, dat je de
kluwen uit de war gaat halen - dan kom je op het punt dat alle knopen losraken en er nog één knoop overblijft, zie je, die nog
losgemaakt moet worden. En dat werd gedaan op 5 mei 1970. En toen dat eenmaal gebeurd was, begonnen de collectieve
wonderen te werken. En het grootste collectieve fenomeen was, dat de essentie van Shri Chakra op deze Aarde door je vingers
kon worden aangevoeld. Dat was daarvoor nooit het geval, niemand voelde toen of de vingers verlicht waren, niemand voelde de
vibraties als zodanig op de vingers, maar ze voelden het binnen in zichzelf tengevolge van het opstijgen van de Kundalini en zo
en door de wijze waarop ze zich innerlijk ontwikkelden, ze bekommerden zich meer om één individu. Ze ontwikkelden hun (eigen)
innerlijke wezen veel meer dan hun collectieve wezen.
Maar nu, doordat de Sahasrara van het universum was opengegaan, begon iedereen met eigen handen de vibraties om zich heen
te voelen. Dat wil zeggen dat voordien de chakra’s zelf het voelden maar dat nu de vingers -als manifestatie van de kracht van ‘n
bepaalde chakra of chakra’s- de vibraties konden voelen. Dat wil zeggen dat de sensitiviteit van het Goddelijke, die in de chakra’s
aanwezig was, zich zover naar buiten toe uitstrekte, dat de mens het aan zijn vingers kon voelen. Dat was fantastisch!
Het was dus mijn taak om van het midden naar de buitenkant toe op te schuiven. Tijdens die beweging, moest ik alle obstakels
die ik maar tegenkwam, een voor een opruimen. En toen alle obstakels eenmaal waren opgeruimd en het hele programma netjes
was uitgevoerd, toen moest de energie gegenereerd worden door die gebeurtenis op Sahasrara Dag. Je kunt je dus voorstellen
hoe belangrijk die dag is!
Nu is dit allemaal aan mij. Ik weet niet hoevelen van jullie echt weten hoe hard het Goddelijke moest werken en hoevelen van
jullie de Goddelijkheid werkelijk dankbaar zijn voor dit ontzaggelijke werk, wat door de eeuwen heen is verricht en nu speciaal
gedurende deze zevenenveertig jaren van mijn leven.
Het werk ging onafgebroken door en daarbij werd de schijn opgehouden van een heel normaal, doodgewoon mens. Want het
moest tot de alledaagse gang van zaken doordringen, niet tot bijzondere dingen, maar heel gewone dingen. En men moest de
buitengewone kwaliteiten uit die gewone dingen naar boven halen door ze dieper te maken. Dat was de grote opdracht. Maar
toen, dat moet ik zeggen, toen Sahaja Yoga zich begon te ontwikkelen, kreeg ik ook heel geweldige medewerkers, instrumenten
van Sahaja Yoga, die dat als hun eigen verantwoordelijkheid zagen. En jullie allemaal zouden hen dankbaar moeten zijn omdat ze
werkelijk heel hard met mij meewerkten, en dat als hun eigen verantwoordelijkheid op zich namen. Het waren er maar enkelen,
maar zij deden het.
De rest van hen kan in heel wat categorieën ingedeeld worden:
Sommigen van hen kwamen alleen voor hun eigen behandeling of zoiets dergelijks - van heel laag gehalte.
Of voor hun relaties; toen ze hun realisatie kregen, brachten ze al hun zieke kennissen naar me toe. En dan kwamen er sommigen
voor hun financiële en alle mogelijke mentale problemen.
En enkelen kwamen voor hun familiale en spirituele problemen, om daarvan af te geraken.
Maar degenen die het als hun eigen verantwoordelijkheid opnamen, omdat dit is wat hen te doen staat, dat dit hun leven is, dat
dit hun absolute doel is, die vestigden daar volledig hun aandacht op en werkten het zo goed mogelijk uit, op hun eigen niveau.
Dus nu moeten we een ding goed begrijpen en dat is dat we zulke moedige mensen echt nodig hebben en van die mensen die
zich verantwoordelijk voelen, wat een heel belangrijke deugd is voor Sahaja yogi’s. Terwijl persoonlijke dingen, je eigen chakra’s
en je eigen problemen en zo meer, niet van tel zijn omdat als de totaliteit verbetert, jij ook zult verbeteren. Als het gehele lichaam
beter wordt, dan word jij ook beter. Maar als één vinger beter wordt en de rest van het lichaam pijn lijdt, snap je, dan zul jij daar
ook niet blij van worden.

Dus de hoofdzaak is wat jullie voor Sahaja Yoga doen. Wat kun je doen? Hoe ver kun je gaan? Hoe ga je het uitwerken? In alle
rangen en standen, op alle gebied in het leven – zij die er echt werk van maken met een grote verantwoordelijkheid die ze op zich
genomen hebben, dat zijn degenen aan wie steeds meer kracht gegeven zal worden, en kansen.
Dan zul je in Sahaja Yoga merken hoe eenvoudig het is en helder, absoluut helder. Er komt geen hocus pocus aan te pas. Vanaf
waar ’t om geld draait tot aan waar jullie mij dingen toevertrouwen. Jullie hebben me alles over jezelf verteld en ik weet alles over
jullie - wat ik in mijn oceaan van liefde heb opgenomen - en ik heb geprobeerd om jullie in alle opzichten te helpen bij het
oplossen van jullie problemen, zowel uiterlijk als innerlijk.
Het is zo transparant om te zien hoezeer Sahaja Yoga een Moeder voor jullie is. Maar hoewel jullie daar alle voordeel bij hebben,
vereenzelvigen jullie je toch meer met je eigen genoegens en je eigen opvattingen over plezier. Jullie mensen beleven nog altijd
geen vreugde aan die collectieve Spirit, die op 5 mei 1970 geopend werd. Ofschoon jullie toch in gezelschap, in de omgang met
elkaar, daar meer plezier aan beleven dan mensen die geen Sahaja yogi’s zijn.
Nu vandaag is het de dag om het vaste voornemen te maken dat jullie voortaan gaan genieten van je collectieve Spirit. Alles voor
de collectiviteit. Dan zal de vreugde maximaal zijn. Je zult nooit het gevoel krijgen dat je iets hebt opgeofferd. Maar alleen als we
meer van zulke mensen krijgen, zijn die andere bordenwassers overbodig. Gewoon bordenwassers of Sahaja yogi’s van een heel
lage orde zijn volstrekt waardeloos, die alleen maar op een leuk verzetje uit zijn, en nog meer van dat soort mensen. Die zullen
voor ons niet veel verschil uitmaken. Je hebt er niet veel intelligentie voor nodig, je hebt er niet veel geld voor nodig. Je hebt niets
anders nodig dan een absoluut verlangen. En je moet weten dat wij hier onze eigen bloeitijd gaan bewerkstelligen, de bloei van
het geheel waar wij een essentieel onderdeel van uitmaken.
Jullie moeten je dus voornemen om Sahaja Yoga niet op persoonlijk vlak in te zetten of voor je bescheiden probleempjes of je
persoonlijke relaties. Het gaat om de relatie, tussen de Schepping en God. Het is niet jouw relatie of andermans relatie. Zoals in
elk apparaat moeten alle kabeltjes via een hoofdleiding met het netwerk verbonden worden, en op net zo’n manier moeten jullie
elk afzonderlijk met God verbonden zijn zodat jullie onderling allemaal met elkaar in verbinding staan. Ik blijf dit steeds maar
weer opnieuw zeggen, vanwege het feit dat je in Sahasrara door die collectieve Spirit gezegend zult worden.
Het tweede heel belangrijke punt is de complete innerlijke en uiterlijke integratie.
Als er inwendig geen integratie is, kunnen we ook uitwendig geen integratie tot stand brengen. De volledige innerlijke integratie
wordt verkregen door je te wijden aan het verbeteren van jezelf. Voorop staat dat er tijd moet worden besteed aan je
ontwikkeling. Niet als een demonstratie voor mij of voor wie dan ook! Het is tussen jou en jezelf. Je moet hard werken om jezelf
te zuiveren. Er valt heel comfortabel te leven met al die belabberde chakra’s daarbinnen in je, maar het is toch veel aangenamer
en beter, het aller fijnste om heel zuivere chakra’s te hebben.
En daar komt in de eerste plaats oprechtheid bij kijken. Vóór alles moet er volstrekte oprechtheid zijn. Zijn we oprecht naar
onszelf toe? Soms wordt de waarde daarvan niet ingezien. Mensen denken dat als je oprecht naar jezelf moet zijn, dat je Sahaja
Yoga dan zou moeten verloochenen. Sahaja Yoga is de verbinding tussen jullie en God, en de oprechtheid moet er ten volle zijn
en moet volkomen zijn. Elke soort onoprechtheid die in je opkomt, is buitengewoon schadelijk. Jullie moeten dus weten dat als
Moeder het oprecht met je voorheeft, dat jullie dan ook oprecht met jezelf horen te zijn. Dan zul je van Sahaja Yoga gaan
genieten. Het is heel belangrijk om integratie binnen in jezelf tot stand te brengen want als er oprechtheid is, dan komt het vanuit
je hart. Het komt vanuit je hart en dan vanuit je lichaam, je geest, je intelligentie, alles zal flink aan het werk gaan om het te
verwezenlijken. Maar als het niet vanuit je hart komt, dan blijft het iets kunstmatigs.
Probeer het dus vanuit je hart te voelen. Dat is wat het betekent: oprechtheid. Verlaat je niet op een ander - je vrouw, echtgenoot,
kinderen – niets daarvan – moeder, vader. Je staat op jezelf. Je moet dus op zo’n manier aan de slag dat je tot volledige
integratie komt; en de drijvende kracht tot integratie is een heel simpele: dat is oprechtheid. Zodoende zul je merken dat je
automatisch geïntegreerd raakt.

De andere factor van belang is geduld. Je moet geduld hebben met anderen, want als je geen geduld hebt, dan komt je
oprechtheid in het gedrang. Je moet dus geduld hebben en om geduld te verkrijgen, moet je beseffen wat je tot nog toe geweest
bent en waar je je bevindt. Als je er achter komt hoe je was, dan zul je geduld met anderen krijgen, enorm veel geduld. En door
geduld met anderen te hebben, zal je oprechtheid de hele tijd volledig zijn. Door je oprechtheid zul je volledig geïntegreerd zijn.
Zo komen we op het punt van oprechtheid. Laat ons er nu dieper op in gaan: hoe de oprechtheid moet worden gehandhaafd.
Allereerst moeten we enkele besluiten nemen, sankalpa’s (beloftes), om oprecht te zijn. Dan moeten we zien te achterhalen
waardoor we onoprecht worden, en op welke punten. Je bent goed in analyseren, dus kun je dat ontdekken: hoe word je
onoprecht, op welke punten word je onoprecht, welke zijn die te corrigeren punten. Onderwerp je binnenste aan een onderzoek
om te zien hoe dat onoprecht wordt.
Je zult er van opkijken dat het eenvoudiger is om oprecht te zijn dan onoprecht. Het is gemakkelijker om oprecht te zijn dan om
bedrog te plegen, omdat je niet hoeft na te denken. Als je onoprecht moet zijn, dan moet je nadenken, plannetjes bedenken om
een strategie te vinden en allerlei smoezen en uitvluchten waar je mee weg kunt komen. Als je aan je oprechtheid vasthoudt dan
hoef je nergens over in te zitten en die oprechtheid beloont zichzelf. Dat principe moet in je hart gegrift staan: dat oprechtheid
lonend is. Je hoeft niet naar iemand anders toe te gaan om een beloning voor je oprechtheid te vragen, de oprechtheid zelf
beloont je. En daardoor ga je vreugde beleven aan je eigen oprechtheid. Als je al die dingen gaat zien als een getuige, hoe jouw
oprechtheid je zo mooi gemaakt heeft, zo waardig en hoe je zelfrespect is gaan groeien, dan zul je versteld staan wat een grote
kracht die oprechtheid zelf is, die zijn levende dynamiek in jou gaat manifesteren waardoor je een getransformeerd mens zult
worden.
Die transformatie binnen in jullie zal de hele wereld doen veranderen. Mensen gaan inzien dat jullie niet langer in verwarring zijn,
dat jullie niet twijfelen en ook niet fanatiek zijn. Je bent niet blind, je bent iemand die alert en bewust is en die dingen beter kan
zien dan anderen. Het Goddelijke is dus alleen maar in zulke mensen geïnteresseerd. Wat ik jullie al eerder vertelde dat het
Goddelijke meer interesse heeft in een klein wormpje dat alert en bewust is, dan in een koningspaleis, wat dood is. Hoe alerter je
bent, hoe meer belangstelling het Goddelijke voor je krijgt. Maar die alertheid is niets anders dan de verlichting van je
oprechtheid. Je zult ervan staan te kijken hoe oprechtheid je ware is. Dat wil zeggen dat je trouw blijft aan jezelf. Je moet trouw
zijn en niet trouweloos. Loyaliteit aan jezelf is oprechtheid en zo heb ik Sahaja Yoga geleid. Maar oprechtheid is mijn natuur, ik
hoef me daar niet voor in te spannen. Ik kan daar niet onderuit komen. En als ik jullie ideaal ben, dan zouden jullie moeten
proberen om mijn natuur in jezelf te absorberen. En dan zal het jullie verwonderen hoe jullie met mij verbonden zijn. Dan
bewegen we allemaal als één golf, één wezen, één persoonlijkheid. Dat is wat er bereikt is met deze Sahasrara dag. Met oprechte
bedoelingen in actie komen, niet theoretiseren en niet filosoferen, maar daadwerkelijke, effectieve oprechtheid, in alle opzichten,
en geduld – al die dingen zullen de integratie van binnen volledig tot stand brengen.
Als je transformatie eenmaal op gang gaat komen, als mensen beginnen te transformeren, dan zul je eerdaags overal in de
maatschappij aan het roer komen te staan. Probeer in contact te treden met andere mensen van jouw eigen niveau. Wat voor
soort leven jij ook leidt, probeer alsjeblieft om contact met hen te krijgen. Door dat te doen, creëer je een atmosfeer, die een
nieuwe cyclus van evolutie in gang zet, en dat is de uiterlijke integratie, daar waar samenlevingen met elkaar geïntegreerd raken.
Alle mensen, die verschillende religies belijden, komen naar hier, naar Sahaja Yoga toe, wat tegenwoordig de vrucht voor alle
religies is. De integratie tussen politieke en economische situaties, complete ideologieën, dat zal allemaal integreren omdat de
bron ervan hetzelfde is. Het is tot desintegratie gekomen door artificiële identificaties ervan. Op die manier zullen we de hele
wereld verenigen tot een prachtige, geïntegreerde schepping, met als doel dat wij allemaal het genot van een paradijselijk
bestaan zullen ervaren!
Er liggen nu goede tijden voor ons in het verschiet. Wellicht zullen we de volgende Sahasrara dag, als ik weer bij jullie ben, inzien
wat ik vandaag heb gezegd. Maar nu moeten jullie allemaal beseffen dat jullie de basis zijn van Sahaja Yoga in UK en in Europa.
Probeer om oprecht, oprecht en oprecht te worden, en beleef vreugde aan je oprechtheid.

Ik zegen jullie allemaal met je oprechtheid en vandaag moet ik jullie nog wat geheimen vertellen over Sahaja Yoga, en dat is dat
we bij de puja geen mensen van middelmatige kwaliteit moeten binnenhalen, want het is echt moeilijk om een puja te
verwerken. Mensen die nog niet bevatten wat de betekenis is van mijn wezen, van mijn voeten, van mijn handen, dat kan niet, het
komt hen niet toe om hier te zijn. Neem dus niet iemand mee hier naar toe omdat hij je vriend is, of je zus, of je broer. Dat is
verkeerd. Dan verknoei je de kansen voor die arme ziel omdat het teveel voor hem is, omdat hij dat niet verdragen kan. Het is
voor heel weinig mensen bestemd. Onthoud dus dat het niet voor veel mensen is bestemd.
En nu wat we charan-amrut noemen -dat wil zeggen de nectar van mijn voeten, of je kunt ook zeggen de ambrozijn van mijn
voeten - is niet voor iedereen bedoeld. Net zo min als de zegeningen van de puja voor iedereen bedoeld zijn. Probeer dus mensen
te vermijden die er nog niet helemaal op voorbereid zijn. Het eerste wat ze zullen gaan doen is twijfelen. Als ze niet twijfelen, dan
nog zal er een probleem zijn met het protocol. Ze zullen zich niet in dat protocol kunnen vinden.
Het is een heel groot voorrecht om hier te zijn en dat voorrecht kan niet aan ieder mens verleend worden. Als je zou kunnen
begrijpen dat dit het geheim van Sahaja Yoga is en dat je maar heel weinig mensen in dat geheim moet laten delen, in eerste
instantie. Alles zal op een dag onthuld worden, maar niet aan iedereen. Als jullie dat kunnen inzien, dat je bevoorrecht bent, dan
zullen jullie je ook naargelang dit aan jullie verleende voorrecht gaan gedragen.
Vandaag de dag zijn er veel mensen in de hele wereld die mediteren. Ik denk aan al die mensen. Jullie moeten ook aan hen
allemaal denken en beseffen dat zij een essentieel onderdeel zijn van mijn wezen, net zoals jullie allemaal, en jullie zijn daar alert
op. Dus, nu op dit moment in deze puja doe je niet alleen maar puja voor jezelf, voor Londense mensen, maar voor de hele
wereld. Niet alleen voor de Sahaja yogi’s die er overal zijn, natuurlijk voor hen ook, maar in deze puja manifesteren jullie je als
Sahaja yogi’s, jullie hebben mij erkend en vragen mij om de rest van de mensen te zegenen, zodat zij mij net zo gaan erkennen
als jullie mij erkend hebben.
Ik hoop dat de erkenning door deze puja heel veel duidelijker zal worden. Alleen door mij te erkennen zullen jullie jezelf erkennen,
en dan zal alles zich op een heel, heel mooie manier ontwikkelen. Zoals ik al zei, zullen we volgend jaar op 5 mei het resultaat
zien van wat ik vandaag vertel.
Het enige wat ik wil is dat jullie oprecht zijn, geen spelletjes spelen met Sahaja Yoga. Dat zou jullie veel kwaad doen en ook
andere Sahaja yogi’s schade toebrengen, probeer dus geen spelletjes te spelen. Het zal je kwaad berokkenen omdat je schade
aanricht op het pad van emancipatie en als gevolg daarvan zul je bestraft worden, zul je aan het kortste eind trekken. Probeer
dus alsjeblieft oprecht te zijn. Dat is niet moeilijk. Dit is niet de weg die je moet bewandelen: veel mensen die ik ontmoet heb,
menen dat ik aan het tuchtigen ben; maar al dat soort woorden zijn onterecht wat Mataji betreft, die zouden niet gebruikt mogen
worden, er zijn veel woorden die niet jegens mij gebruikt zouden mogen worden.
Het is juist jullie voorrecht om hier te zijn en jullie moeten begrijpen dat privileges worden toegekend aan mensen die dat
verdienen. Ik vertel jullie deze dingen omdat jullie het waard zijn. En in die positie behoren jullie te beseffen dat het een groot
voorrecht is dat ik jullie al deze dingen vertel en dat je heel blij zou moeten zijn dat ik jullie dit vertel: oprechtheid is de sleutel tot
succes.
Het is een privilege. Ik geef jullie de sleutel. Zoals het er voorstaat, zie je, is de westerse geest, mensen denken dat als je iemand
zoiets vertelt, dat ze dan woorden als tuchtigen kunnen gebruiken en allemaal van die woorden die niet van toepassing zijn. “Je
moet woorden gebruiken die protocollair zijn. [Het is] niet netjes.” Als je niet volgens jullie protocol handelt, dan weet je dat je
foute bouten in foute moeren gaat draaien en zo de hele grap verpest, wees dus voorzichtig hoe je het opvat. Vat het op als een
privilege. Het is een vipbehandeling voor jullie. Jullie zijn allemaal vips. Ik kan niet op deze manier tot de grote massa spreken,
maar ik kan dit aan jullie vertellen omdat ik jullie alle sleutels wil geven.
Als je jezelf kunt bekijken hoe bevoorrecht je bent en het dan kunt begrijpen, begrijpen wat Sahaja Yoga allemaal is, dan zullen
jullie inzien dat - wat een voorrecht het voor jullie is om hier te zijn, wat een geluk, wat een beloning voor wat je gedaan hebt.

Hoeveel levens worden er beloond door hier aanwezig te zijn. Dit zal jullie helpen om op een oprechtere wijze puja te doen.
Moge God jullie zegenen!
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Ochtend seminari, Old Alresford (Engeland), 17 Mei 1980. Nederlandse vertaling versie datum 2022-0816 We moeten weten dat
Sahaja Yoga een levend proces is. Het is hetzelfde soort proces waardoor een zaadje uitgroeit tot een boom. Het is een levend
proces. Dus het is Gods werk. Ik bedoel, hij moet het doen. Het is niet jouw taak. Het zaad laten ontkiemen is zijn werk. Maar het
probleem ontstaat omdat, in dit stadium waar de mens het zaad is, hij over vrijheid beschikt, ze hebben vrijheid. Met die vrijheid
kunnen ze zijn manifestatie, zijn werking bederven. Dus het eerste wat men moet onthouden is dat we wijsheid moeten hebben.
Het eerste punt van wijsheid is dat het de Almachtige God is die dit werk gaat doen. Wij doen het niet. Jullie kunnen het zaad niet
laten ontkiemen, hoe kunnen jullie dan dat zaad laten ontkiemen? En in die wijsheid moeten we, in onszelf, één ding leren en
weten, dat je deel uitmaakt van het hele proces. Hoewel je je eigen vrijheid hebt, is vrijheid ook een onderdeel van hetzelfde
proces. Je bent niet van God gescheiden. Je bent geen afzonderlijke entiteit. Jullie maken deel uit van dat hele proces. Oké? Dus
om te denken dat jullie er iets over moeten beslissen is ook fout. Jullie zitten in hetzelfde schuitje, gebracht tot het stadium
waarin je de vrijheid krijgt voor je verdere evolutie. Dus in dit stadium, als je je vrijheid hebt, moet je weten dat vrijheid aan jou
gegeven wil worden om er de waarde van te begrijpen. En in die vrijheid, moet je begrijpen wat eervol voor je is. Als je dat
eenmaal begrijpt, zeg dan tegen jezelf: "Zie nu: Ik moet iets meer worden. Dat is waarom God dit heeft gedaan, het enige wat ik
moet doen is alles coördineren, meewerken en me overgeven aan zijn wil, zodat ik word." Dit is de eerste voorbereiding die we
moeten treffen. In die overgave, doe je het belangrijkste, omdat je daardoor zijn werk niet verstoort. Tenzij je je overgeeft, kun je
de wijsheid niet bekomen. Dus allereerst begrijp je dit, door je beperkte wijsheid, en dan heb je de volle wijsheid. Allereerst,
begrijp dit met het beetje wijsheid dat je hebt, dat, zonder overgave belemmer je de wegen van God. hij weet wat goed voor je is.
Hij wil je het hoogste geven wat je zelf niet kunt bereiken. Hij gaat je het hoogste geven. Als je het wilt bereiken, kun je het niet
bereiken. Het is zijn werk. Het is zijn werk, zoals jij het noemt, zijn geschenk aan jou. In dat geval moet je weten dat de beste
manier om het te bereiken is, om zijn werk te laten uitwerken. Als je nu aan overgave denkt, begint allereerst de hersengolf te
werken. "Wat moet ik opgeven?" Je denkt door opgeven aan, laten we zeggen, je materiële rijkdom. Dat is niet wat hij wil. Het is
allemaal rijkdom die hij aan jou heeft gegeven. Wat gaat hij daarmee doen? Het is zelfs niet gelijk aan een stofdeeltje van zijn
voeten. Dus dit gaat niet helpen. Soms voel je dat, "Ik moet mijn intelligentie geven," of dat is wat er gevraagd wordt. Niemand wil
jullie idiote en domme mensen hebben! Dus je geeft je intelligentie niet op. Dan denken sommige mensen: "Ik geef mijn hart op."
Sommige mensen zeggen dat. We willen ook geen harteloze mensen. Dan zullen sommigen zeggen: "Moeder, we zullen onze
relaties met anderen opgeven." Dat is ook niet nodig. Omdat je hart daar moet zijn waar het is en het licht moet in je hart komen.
Aan wie kun je je hart geven? Wat heeft het voor zin om aan hem, die je je hart gaf, je hart terug te geven? Niet waar? Aan hem die
je intelligentie heeft gegeven, wat voor zin heeft het om ze terug te geven? Iets dat je zelf bereikt hebt, moet gegeven worden.
Wat je hebt bereikt is je ego en je superego. Wat je hebt bereikt is niets anders dan je ego. En dit ego moet je opgeven, wat een
moeilijke taak is. Ego, als het voortkomt uit geld, materiële zaken, is het beter dat je wat materiële dingen opgeeft, niet aan God
maar aan anderen. Het is beter zo. Als de materiële dingen dat ego creëren. Als je intelligentie ego creëert, bijvoorbeeld: je denkt
dat je een zeer hoog IQ hebt, is het beter om het een beetje naar beneden te brengen. Het is aan jullie om te oordelen. Kijk naar
jezelf. Wat maakt je ego zo opgeblazen? Als je naar je ego begint te kijken, zul je versteld staan, dat gelijk welk nutteloos ding het
kan opblazen en het ook kan laten leeglopen. Het kan gewond raken door helemaal niets. Het wordt zo belangrijk. Dan komt ook
het superego opzetten. Dat moet je ook opgeven. En in het superego kun je je conditioneringen te danken hebben aan je guru's
en verkeerde soorten daden en conditioneringen die je had vanaf je kindertijd. Zoals, bijvoorbeeld, iemand is katholiek: voor hem
is de paus alles. Of iemand is een hindoe: voor hem is een bepaalde tempel alles. Dit zijn allemaal conditioneringen. Waarom het
conditioneringen zijn is, dat zonder de waarheid over hen te zoeken, heb je ze gewoon geaccepteerd zoals ze zijn. Dit is het
simpele ding. Dus als je de waarheid over al deze dingen te weten kunt komen, zul je ze opgeven. Je mag, je mag niet. Er zijn veel
mensen die de waarheid kennen, toch geven ze niet op. Zie je, mensen zijn ingewikkelde dingen. Zelfs als ze de waarheid weten,
zullen ze het niet opgeven. Maar stel dat je probeert de waarheid te vinden over al deze dingen: dan mag je geven, niet geven.
Maar teruggaan in de hele zaak, om alles uit te zoeken, maak een schema van de hele zaak dat, " 's Morgens vind ik iets over dit
en 's avonds over dat:" Je hele leven zul je één voor één zaken blijven vinden, en uiteindelijk zul je merken dat je nu in je graf bent
beland. Dus die procedure zal je ook niet helpen. Door Gods genade zijn jullie gerealiseerde zielen en kunnen jullie in een
seconde uitmaken of je nu aan de kant van de conditioneringen staat of niet. Als je links blokkeert, ben je geconditioneerd. Als je
rechts blokkeert ben je op egotrip. Goed. Dus, je kent nu een heel eenvoudige methode om dat te weten, door vibraties, kun je

erachter komen of Mr. Ego er is of het superego er is of je wankel bent. Dit is het grootste wat we hebben, want dit is mijn
voorbereiding. Mijn voorbereiding is dat ik eerst jullie realisatie geef. Ik geef jullie eerst realisatie. Als je eenmaal gerealiseerd
bent, hoef ik niet veel meer te zeggen. Als je aan de linkerkant geconditioneerd bent, krijg je pijnen, dit, dat. Als je rechts
geconditioneerd bent, krijg je problemen met je gezondheid of zo. Dan zullen jullie tot mij komen en ik zal het jullie kunnen
vertellen. Dit is mijn eigen voorbereiding: om jullie alert en bewust te maken zodat jullie licht hebben om dingen te zien. Nu jullie
voorbereiding moet zijn om dit bewustzijn ten allen tijde te gebruiken. Verder zal ik zeggen dat: gebruik deze kennis steeds
binnen in je. Dat vergeten mensen. Dus het eerste dat we moeten weten is dat deze voorbereiding voor ons is gedaan. We
hebben de vibraties. Wij hebben de kennis om te controleren en wij moeten deze gebruiken. Wat je eerst moet aanvaarden is dat
je in een nieuwe dimensie bent. Als je dat aanvaard hebt, zal je oordeel beter zijn. Maar deze aanvaarding ontbreekt. Nu is er, in
het Sanskriet, een woord, 'abhyas', als je elke dag hetzelfde doet op die manier, jij je zult herinneren dat je gerealiseerd bent en
dat je bewustzijn niet het bewustzijn van gewone mensen is. Dus, de eerste voorbereiding om jezelf voor te bereiden, is om jezelf
te vertellen dat je dit nieuwe bewustzijn in je hebt, is jezelf leren kennen. Zie je, op de universiteit wordt er een ceremonie
gehouden als je afstudeert. Je moet met een jurk gaan en ze geven je een mooie rol en zo. Waarom is het nodig? Omdat je zou
kunnen vergeten dat je een afgestudeerde bent. (gelach) Ja! En dat is precies wat er met jullie gebeurt, jullie vergeten dat jullie
gerealiseerde zielen zijn. Ik bedoel, we hebben een ceremonie gehad in de zin dat we alles hebben gedaan om te bewijzen dat
jullie gerealiseerde zielen zijn. Maar dit is wat er ontbreekt bij onze mensen, dat zij niet kunnen begrijpen dat zij gerealiseerde
zielen zijn, dat het mensen zijn die op een niveau staan dat niemand anders heeft. Jullie zijn tweemaal geboren, wat zeer, zeer
zeldzaam is. Heel zelden vind je mensen die tweemaal geboren zijn. Ik bedoel, ik vond niemand, kun je je dat voorstellen? In mijn
hele leven, behalve mijn vader en een paar hier en daar. Ik bedoel het is de moeite niet om ze te tellen omdat ik mijn vader koos
en dat is het. Dus, allereerst als je aan je eigen intelligentie bekend maakt dat, "Ik ben een gerealiseerde ziel", zul je zien dat je
prioriteiten heel snel zullen veranderen. Stel dat iemand je een enorm groot eigendom of een enorm grote rijkdom geeft.
Onmiddellijk word je je ervan bewust. Je begint zo te lopen. Wanneer je een student bent loop je zo. Plotseling krijg je het
diploma en loop je zo. (gelach) Hoe zit het met realisatie? Zo blij om je hier te zien, heel blij. Moge God jullie zegenen. Hoe zit het
met je realisatie? Heb je je realisatie niet? Wat doe je er dan aan? Dit is de eerste voorbereiding: identificeren dat je een
gerealiseerde ziel bent. We moeten op een andere manier praten - we zijn nu gerealiseerde zielen. Wij zijn mensen van een
andere kennis. Wij zijn mensen met een ander bewustzijn. Zoals ik je al zei. Bekijk dit prachtige gebouw. We zijn er allemaal door
gecharmeerd en het ziet er heel mooi uit. Het is zo goed en mooi gedaan en het is heel belangrijk voor mensen. Oké? Maar voor
het Goddelijke is zelfs dit groene blad belangrijker dan het hele gebouw bij elkaar en meer van die gebouwen bij elkaar. Voor het
Goddelijke. Omdat dat blad leeft en een vogel die meer bewust is dan dat blad is veel belangrijker voor het Goddelijke. Dus jullie,
de mensen die nu in deze mate bewust zijn hoe belangrijk moeten jullie wel zijn voor God? Hoezeer moet God zelf in jullie
geïnteresseerd zijn? Denk daar maar eens over na! Als je dit punt eenmaal herkent, dan zul je relatief ook weten hoe erg
belangrijk je bent in Gods plan. Ik heb het niet over zijn aards plan. (gelach) Het is Gods plan. Dus al de krachten van zijn
zegeningen en al zijn verhevenheid, ze zijn er allemaal om je te helpen, je te steunen, je te geven wat je maar wilt. Je staat op het
podium en zij zorgen voor je. Ik bedoel, je bent nu op het toneel gekomen. Maar ik vind Sahaja yogi's, als ze eenmaal hun
realisatie hebben, weet ik niet wat er met hen gebeurt. Als ze hun ego opgeven dan worden ze als, absoluut, ik weet niet hoe jullie
ze noemen... bananen? (gelach) Ieder van jullie is de speciale, door God geschapen. Bekijk het nu voor jezelf, denk gewoon aan
jezelf. Ik bedoel, jullie zijn degenen die zoveel van het leven weten. Zelfs als je een beetje bezeten raakt, maakt het niet uit. Maar
je weet dat je bezeten bent. Denk er nu eens over na. Dit is de tweede voorbereiding die men moet hebben - het begrip dat het de
Almachtige God zelf is, die bezorgd is om jullie. Hij heeft iedereen gestuurd om je te helpen, "Ga je gang!" Dus je hoeft je geen
zorgen te maken over je geld, je hoeft je geen zorgen te maken over alle andere dingen. Het derde ding komt automatisch dat je
je over al deze dingen helemaal geen zorgen hoeft te maken. Er zal voor gezorgd worden. Er is voor jullie allemaal gezorgd, dat
weet je. Iedereen is geholpen. Maar als je weet dat hij de Almachtige is en dat hij medelijden heeft en dat je in zijn genade bent
gevallen - denk daar eens aan! Vestig jezelf op dat punt. Dit is de voorbereiding die men moet hebben, dat hij degene is die dit
alles heeft gegeven. Dan zijn de moderne Sahaja yogi's speciaal gezegend omdat ze een 'walkie-talkie' bij zich hebben. Alle
problemen die ze hebben, worden persoonlijk afgehandeld! Zo'n zegen was er nog nooit. Maar ego is het punt. Om te beginnen is
er ego. Je hebt het gezien. Als je ego hebt zul je niet accepteren dat je een gerealiseerde ziel bent. Stel je voor, hoe dwaas is dat!
Als je ook een superego hebt, zul je het niet herkennen. Je gaat terug naar dezelfde positie als voordien. Je zult nooit accepteren
dat je een gerealiseerde ziel bent als je een superego hebt. Je zult nooit accepteren, "Oh, hoe kan het, Moeder? Ik ben tenslotte
een gewoon mens." Zo ga je maar door, "Hoe kan ik anderen genezen? Hoe kan ik realisatie geven? Het is niet mogelijk." Zie je
dit soort nederigheid, onzinnig. Ik bedoel, ‘t is in orde, ik bedoel, het is als een soldaat die zegt, "Oh, hoe kan ik doden?" Zo is het.

Het is alsof het geen betekenis heeft. Dit soort nederigheid heeft geen betekenis voor jou. "Hoe kan ik het doen, Moeder? Wat
kan ik doen? Oh, ik deug niet. Ik ben van geen nut." Deze taal moet worden opgegeven. Als het ego is, is het nog erger. Je kunt
jezelf schaden en uiteindelijk kun je Sahaja Yoga schaden. Egoïstische mensen zijn extreem moeilijk, het zijn zo'n lastposten,
omdat ze alles proberen te doen met hun intelligentie en verstand en dit en dat, en zo gaat het maar door en door en door, en je
probeert ze weer terug te halen maar ze gaan weer weg. Het is zo saai, weet je. Erg saai. Want weet je, ik zie het spul,
veronderstel, Ik weet dat het dit is (een kopje thee) en ik wil ze aan je geven. En terwijl ik ze naar je lip breng, duw je ze telkens
weg. Telkens duw je ze weg, hoe kan ik ze dan aan je lip brengen? Het is erg saai! En dit egoïstische temperament is zeer wijd
verspreid in het Westen, verrassend. En ik begrijp het gewoon niet. Ze kunnen alle soorten vuiligheid aan, allerlei perversies
zonder er ruzie over te maken! Ze nemen het gewoon aan! Elke vorm van perversie - "Wat is er mis mee?" Maar het is voor hen
totaal onmogelijk om het feit te accepteren dat je een gerealiseerde ziel bent door middel van Sahaja Yoga. Ze accepteren alles,
maar niet de waarheid. Dit ego is als een paard dat op je hoofd zit. Jij moet op het paard zitten, en het paard zit op je hoofd. Jij
draagt de last van het paard - stel je voor! Wat heeft dat voor zin? Als je jezelf gaat analyseren, ga je weer in een andere trip.
Jullie zijn zulke 'trippers' als Jack in the box, zie je. Omdat je trip na trip hebt gemaakt, is er een soort veer. Je probeert je ego te
zien, je gaat op een trip van superego. Je probeert je superego te zien en je gaat op een trip van ego. Ik bedoel, een persoon die
de hele tijd naar deze trip of die trip heeft gestuiterd of die reis of die reis, is net als een persoon die de hele tijd reist, niet weet of
hij moet afstappen of verder moet gaan. Zo is dat. De gewoonte van het verstand is zo egoïstisch dat je gewoon de rit op het
ding neemt. Maar het is niet zo dat jij de rit maakt, maar het ego neemt je mee op een ritje. En telkens er zoiets gebeurt, grijpt het
je. En de vooruitgang is extreem traag. Het probleem met het Goddelijke is dat het zijn eigen protocol heeft en als de koning naar
jouw huis moet komen, moet je de koning uitnodigen. De koning schrijft u toch niet: "Nodig me alstublieft uit bij je thuis?"
Daarom is hij tenslotte koning! En hij smeekt de mensen niet: "Nodig me alstublieft uit." Deze meneer Ego verwacht dat je wordt
uitgenodigd door het Goddelijke. Dat het Goddelijke uit de weg moet gaan om u eruit te kiezen. Ego, simpel gezegd, is niets
anders dan absoluut verkeerde ideeën over iemands eigen waarde: waardoor je denkt dat, "Ik ben alles." Wat ben jij? Ga nu niet
op een superego trip. Wat zijn wij? Niets! We kunnen niet eens het zaad laten ontkiemen. In het dagelijks leven zie je dit duidelijk:
hoe ego opspringt. Veronderstel dat iemand zegt, "Britten hebben deze kwaliteiten," men voelt zich zeer gelukkig. "Oh, wat een
lof is het! Wat een lof voor de Britten! Oh, we zijn Britten!" meteen. Iemand zegt dat, "Britten missen deze kwaliteiten," gedaan! Je
bent absoluut... dan is die persoon de slechtste persoon in de hele wereld. Allereerst moet je weten dat je noch Brits, noch
Indisch, noch iets anders bent. Jullie zijn gewoon mensen. Onwetendheid is verantwoordelijk voor dit ego. Het is de volledige
onwetendheid over jezelf die je dit ego geeft. Dus eenmaal we op weg zijn naar het licht, moeten we weten wat onze
hindernissen zijn. Dit is de voorbereiding. Het is de onwetendheid die we over onszelf hebben waarom we onszelf gaan zien. En
vanwege de onwetendheid, zijn ego en superego allebei op ons afgekomen, we hebben dus tenslotte niets met ze te maken. Stel
dat je naar de Himalaya moet voor een expeditie. Je wordt verondersteld de lichtste dingen te dragen die je hebt. Je draagt geen
drie koffers met voeding, vier koffers van dit, en vijf van die dingen, om daar een lekker bedje te hebben en te slapen. Dat laat je
allemaal hier achter. Op dezelfde manier als je op de expeditie gaat om jezelf te leren kennen, moet je alles wat jezelf overbelast,
achterlaten. Dus komen we weer uit bij ego en superego. Eigenlijk zijn deze twee verschrikkelijke olifanten die in toom gehouden
moeten worden. Dus we maken onze eigen studie. Deze voorbereidingen zijn nodig omdat we al te veel deze kant op zijn gegaan
of te veel die kant. Dus de voorbereiding is om je naar beneden te brengen, "Kom hierlangs. Nu ga je in het midden staan!" Of we
brengen je hier naar beneden en we staan in het midden. De voorbereiding is niets anders dan om je hier beneden te brengen, dat
is alles. Dus we gaan verder met ego en we zien dat het subtielere en subtielere en subtielere vormen heeft. Zelfs in superego
heb je subtielere en subtielere en subtielere vormen. Om ego te begrijpen moet je zien wat je van plan bent met je leven. Het is
heel gemakkelijk. Wat zijn je plannen voor het verdere leven? Om je superego te begrijpen moet je weten waardoor je erg
beïnvloed wordt, wat je erg ongelukkig maakt. Of je kunt zeggen, wat maakt je gelukkiger en wat maakt je ongelukkiger. Beide
dingen, geluk en ongeluk, zijn de schaduwen van deze twee bomen. Het ene is ego, het andere is superego. Let maar eens op.
Wat maakt je erg gelukkig? Goede kleren? Goed leven? Of als je naam voorkomt in "Who's who?" (boek) of al die onzinnige
dingen die je aan het lachen maken, zie je! Dat allemaal. Zie je dat. Wat maakt je ongelukkig? Als er een soort van liefdesverdriet
is en dit en dat. Al die onzin. Beide dingen zijn niet jezelf. Ze zijn gewoon de buitenkant. Dus wat er binnenin zit, als je dat wilt
ontdekken, moet eerst de buitenkant weggenomen worden. Als je het fruit wil proeven, haal je de buitenkant eraf, je schilt het. Op
dezelfde manier, moet dit worden afgepeld. Dit moet je in jezelf zien en ook daarbuiten. Je kunt het heel duidelijk van buitenaf
zien. Het is heel gemakkelijk. Hoe je met anderen omgaat is het punt - hoe is je relatie met anderen. Het is makkelijker om dit van
buiten te weten dan van binnen, misschien. Als je met anderen praat, wat is dan de indruk die ze van je hebben? Word je door
anderen gewaardeerd of niet? Onder Sahaja yogi's. Respecteer je een andere Sahaja yogi als een Sahaja yogi of niet? Verwacht

je dat in welk stadium je ook bent, de andere Sahaja yogi ook zal groeien en dat hij het gepaste respect moet krijgen? Ook moet u
zien dat wanneer een Sahaja yogi, die iets bereikt heeft of die op een hoger niveau staat, probeert je omhoog te trekken -vind je
dat fijn, verzet je je ertegen of raak je erdoor van streek? Als iemand je zegt: "Dit moet je doen, dat moet je doen," neem je het dan
op alsof hij je misbruikt heeft? Als hij je vertelt over Sahaja Yoga moet je dankbaar zijn op alle mogelijke manieren. Ik ben je
dankbaar als je me iets vertelt dat met Sahaja Yoga te maken heeft. Om het even wat! Zelfs als je tegen me zegt, "Moeder dit is
misschien niet in orde als u zegt. Zie je, de mensen zijn zo:" Ik aanvaard het en ik doe het volgens jouw wensen. Of je het leuk
vindt of niet? Dit is hoe je je ego zult beoordelen. Dit is alleen jouw Mr.Ego. Eigenlijk, is het beter om een ander te hebben om
tegen je ego en jezelf te vechten; allebei samen. Als iemand je zegt, "Dit moet je doen," "Oh, ik zie het, ik heb dat gedaan. Ja,
goed. Kom en help me. Je trekt me eruit. Werk het eruit. Probeer me te helpen. Ik ben verschrikkelijk!" Dat is de manier, als je het
doet, dat je over dit ego heen kunt komen. Maar de andere persoon moet zeggen, "Je bent erg aardig. Oké, doe wat je wilt." en
dan voel je je gelukkig. Deze persoon is niet zo in orde en jij bent ook niet zo in orde. Omdat je mensen eruit moet halen.
Bijvoorbeeld, als je begrijpt dat je in een crisis zit, zit je in een noodsituatie, mensen verdronken en sommigen proberen hen eruit
te trekken, zij zijn zelf halverwege naar beneden, halverwege naar boven, ze proberen je eruit te trekken, op dat moment, als zij
zeggen: "Houd nu mijn hand vast!" Als je je er boos over maakt, ben je niet wijs. Nu is er in Sahaja Yoga geen leider als zodanig.
Ik bedoel, niemand is aangesteld als leider. Als iemand dat probeert, gaat hij eruit. Maar binnenin zit een aangeboren
leiderschap, en zo'n persoon is uiterst nederig en sympathiek en aantrekkelijk en bevelhebbend ook, hij moet bevelhebbend zijn.
En men zou zich op dat moment niet slecht moeten voelen, want als hij zegt, "Ga en steel iets," of "Ga en sluit je aan bij een van
deze onzinnige dingen", dan heeft hij het natuurlijk mis! Maar als hij zegt, "In Sahaja Yoga moet je groeien!" Zelfs dominant als hij
dat zo zegt, ik bedoel, het is een zeer goede zaak, zou ik zeggen. Stel dat er iemand in je buurt is die altijd kritiek heeft. Op een
bepaalde manier is het een zegen, want als er iemand is die ons bekritiseert probeert hij ons te perfectioneren. Ik bedoel, we
moeten dat aannemen. Er ons niet slecht bij te voelen. Stel dat iemand iets over je zegt, en het niet waar is, wat is er dan om je
slecht bij te voelen? Als hij leugens over je vertelt, er is niets om bang voor te zijn. Als hij de waarheid spreekt, dan moet je
dankbaar zijn. Hoewel de waarheid soms zeer onsmakelijk kan zijn, zeer, zeer slecht. Maar het is een goede zaak. Er is een
gezegde in Marathi, "Houd het huis van degene die een lasteraar is, degene die kwaadspreekt, houd het huis van zo'n man, die
aan achterklap doet, naast je. Naast de deur." Dat je je gebreken kent, zie je, je corrigeert jezelf, is de wijze houding. Omdat je
jezelf niet kunt corrigeren, dus gebruik een spiegel waarmee je jezelf kunt corrigeren. Ik bedoel, je zou zo'n man, die kritiek op je
heeft, moeten bedanken. Als hij je volledig wil vernietigen door je te vertroetelen, wat is het nut? Dit is wat de guru's doen. Ze zijn
je allemaal aan het verwennen en aan het vernietigen en uiteindelijk kom je erachter dat je bent bedrogen. Dus als je de situatie
accepteert waarin je zegt: "Oké, als dit de waarheid wordt, is dat veel beter voor mijn ego en als het niet de waarheid is, wat is er
dan zo belangrijk?" Deze houding helpt in Sahaja Yoga heel veel, het is een zeer wijze houding tegenover zichzelf. En je zult
verbaasd zijn hoe je groeit met deze houding, je zult niet snel gekwetst worden door wat mensen tegen je zeggen. Het kan je niet
schelen. Je weet hoeveel mensen mij bekritiseren en van alles zeggen, redetwisten met mij, en het kan me niets schelen omdat
ik weet dat ze dwaas zijn. Wat is er? Het zijn domme mensen. Dus... Zelfs als ze me prijzen, wat dan? Ten slotte, hoe ze me ook
prijzen, het is mijn aard, niets zo groot. Zie je, het maakt geen verschil. Ik kijk gewoon hoe mijn chakra's werken. Ik heb er geen
last van. Op dezelfde manier zal het ook bij jou gebeuren en het zal je niet storen. Maar dit zal je helpen bij het ontladen. Dit zal je
helpen bij het ontladen. En, het ongelukkige deel ervan: dat wij ons moeten voorbereiden op een manier dat, "Niets kan mij
ongelukkig maken. Wat kan mij ongelukkig maken als ik een gerealiseerde ziel ben?" Veronderstel dat je met iemand wil trouwen,
neem een concreet voorbeeld. En je vindt dat de persoon zich misdragen heeft of je kan niet trouwen. En wat dan nog? "Ik ben er.
Mijn waarde is mezelf, die ken ik." Dus je waarde, je gevoel van eigenwaarde moet zo zijn dat niets je ongelukkig kan maken. Het
is allemaal toneel. Het is allemaal toneel. Maar deze dingen moeten worden aanvaard door jullie grote intelligentie want wat ik
hier vind is dat de moeilijkheid, de Westerse geest is, het heeft te veel van IQ, te veel overontwikkeld. Dus het is zo'n gepolijst
oppervlak dat niets er op blijft, niets... Het eerste simpele ding is dat je een gerealiseerde ziel bent die zich daar op een of andere
manier moet vestigen, op je intelligentie dat je nu een gerealiseerde ziel bent. Jullie geloven allemaal in het hart, niet in het
verstand. Dat je een gerealiseerde ziel bent, is het eerste wat je je intelligentie moet vertellen. En dan moet je je intelligentie ook
vertellen, "Niets kan mij ongelukkig maken en niets kan mij bedotten." Als deze drie punten op uw intelligentie inwerken, zal ik de
rest zien. Je moet alleen deze drie punten aan je intelligentie opleggen, dan zul je versteld staan dat je een zeer liefdevol persoon
zult worden, uiterst attent voor anderen. Het komt allemaal vanzelf goed. Want als jullie intelligentie zo is, gaat er niets naar
binnen. Jullie zijn de hele tijd bezorgd om anderen. Of jullie zijn bang voor anderen of jullie zijn agressief tegen anderen. Jullie
kunnen niet rechtdoor gaan. Dit is wat er gebeurt. Als je deze drie punten duidelijk zou begrijpen... Yogini: Niemand doet
dat.(lachend) Shri Mataji: Zij zegt: "Niemand doet dat. Dat is het probleem." Absoluut. Ze is zo praktisch.(lachend). Ze is zo

praktisch, zie je. Zojuist in de auto zei ze, "Iedereen doet wel eens iets anders dan zou moeten. Zij doen niet wat eerst gedaan
moet worden." Zoals zij zei, "Ze zullen trouwen, je moet trouwen en van je vrouw genieten en je man en je kinderen. Zij doen
andere dingen, behalve dat." (lachend) Dat is het. Zie je, niemand doet dat. Het is zo praktisch als je het doet. Luisteren naar
Mataji dat is niet wat ik wil dat jullie doen, maar zo handelen wel. Ga zitten en vertel je intelligentie, je IQ, dat, "Meneer IQ, luister
nu alstublieft. Dit is wat er met mij gebeurd is, en dit is wat ik ben. Ik ben een gerealiseerde ziel en niets mag mij verwennen en
niets mag me ongelukkig maken." Dat is alles. "Niemand kan me pijn doen." Anders ben je, "Aaahahhahaa, aahhaahah," of zoiets,
het gaat in twee richtingen. Nooit in een rechte lijn. Waar je alleen mededogen bent en je liefde bent. Absoluut op jezelf
vertrouwen, absoluut. En dan ben ik bij je. En je denkt aan die wijzen die niemand hadden om hen te leiden, om hen iets te
vertellen, niemand om mee te praten. Al je granthi’s (blokkades) en zo, ik ben er kapot van. Je hoeft niets te doen. Maar het enige
wat je niet moet doen is je eigen granthi’s maken, je eigen blokkades. Als je ze niet creëert, komt het wel goed. Dit is een zeer
eenvoudige voorbereiding. Dus ik hoef het jullie niet te vertellen, "Heb uw broeders en zusters lief," en dit en dat. Dat gaat de
andere kant op. Maar je vertelt het gewoon aan je intelligentie. Dit is de verlichting van de intelligentie. Als die intelligentie in je
komt, dan is het wijsheid. "Dat iemand me uitlacht of iedereen me uitlacht of iemand mij probeert te domineren," al deze angsten
of al deze agressiviteit, dit zal allemaal zomaar verdwijnen. Dat je nu een bloem bent en dat je geurig bent en de geur zich
verspreidt, en vele bijen zullen naar je toe komen, dat is wat je bent! Dit is het begin. Blijf dat maar aan jezelf vertellen. Als je dat
zou kunnen doen, als je je intelligentie op dit niveau kunt brengen, niet te hoog, niet te laag, maar in het centrum, kan alles in een
mum van tijd opgelost worden. Wanneer ik nu met jullie leef, jullie Kundalini’s bekijk, dat allemaal, ben ik er op dit punt achter
gekomen: dat jullie dit niet aan je intelligentie vertellen. Zodat je begint met het opgeven van alle soorten van fanatisme, alle
angsten en zo, en bijgeloof en al die onzin. Omdat niets je kan schaden. Geen sterren kunnen je kwaad doen, je kennis kan je
geen kwaad doen, hoe laat je geboren bent. Niets kan je nu nog schaden! Je staat er boven. Dus astrologie heeft afgedaan.
Horoscopen hebben afgedaan. Alle andere... welke andere dingen had je zoals dit? Sahaja yogi: Karma. Shri Mataji: Karma’s zijn
opgelost. Sahaja yogini: Handlezen. Shri Mataji: Handlezen heeft afgedaan. Sahaja yogi: Bioritme. (Groot gelach) Shri Mataji:
Bioritme is voorbij! Bioritme is voorbij! Dat allemaal. Ik bedoel, je staat daar boven. Nu al deze dingen, al die dingen. Dan de
andere kant ervan. Alle liefdesaffaires beëindigd. Alle angst voor liefdesaffaires is voorbij. Alles is afgelopen, is onzin. Het is
alleen maar liefde. Nu, wie je ook krijgt, je zult die persoon liefhebben, die persoon zal jou liefhebben. Als hij niet om je geeft of
van je houdt, maakt niets uit. Als je maar liefhebt, klaar! Alle verwachtingen klaar, alle verwachtingen klaar. Alle verwachtingen
voor geluk. Vreugde is enkel en absoluut. Wanneer je in vreugde bent, ben je in een toestand waarin er geen beweging is. Je bent
er gewoon. Dus weg met die twee gevoelens van, "Nu ben ik heel gelukkig!" "Ik ben nu in vreugde. Ik ben gevestigd in vreugde en
dat is wat ik in mij moet laten groeien, niet mijn oude spullen. Die zijn dood, opgelost." Als de bomen hun bladeren laten vallen,
dan verwachten mensen niet dat ze opstaan en zich weer aan de bomen hechten? (Gelach) Op dezelfde manier is alles wat
voorbij en af is, nu af. Laten we nu groeien wat nieuw in ons is, en dit moet nu gekoesterd worden - het is de vreugde, het is die
waardige majestueuze schoonheid in onszelf. Dan raak je niet van streek. Het maakt je niet uit wat anderen over je zeggen. Het
zal gebeuren. Het zal gebeuren als jullie het op jullie intelligentie zetten. En mensen zullen dat in jullie zien omdat jullie geen
onzinnige dingen doen, niets verkeerd doen. Mensen zoals jullie. Zelfs zij die niet gerealiseerd zijn zullen die waardigheid in jullie
zien, dat jullie zo waardig zijn omdat jullie zelfkennis hebben. Het is iets heel simpel, maar zoals zij het heeft gezegd, doet
niemand het. Vertel het aan je intelligentie. Zelfs nu merk ik dat bij sommige mensen die vreugde in hen doorsijpelt. Maar daar
moet je in opbloeien. Je moet er in komen, alles wat onzinnig is weglaten. Anders ga je er zo aan. En het kost bijna geen tijd of
nauwelijks iets. Wat verkeerd is gedaan, is verkeerd gedaan, afgelopen! Gewoon afgelopen, want het is nu dood, dus waarom je
er zorgen over maken? Gewoon afronden. Omdat, als ik je iets op een harde toon vertel, zal het daar niet blijven hangen. Als ik
het voorzichtig doe zal het ook niet lukken, want, wat ik je vertelde, er is een glanslaag. Haal de glanslaag weg, en wat is de
glans? Die glans is het alomvattende begrip van normen, het alomvattende begrip van levensnormen. Omdat je dacht dat als je in
deze toestand zou zijn, je gelukkig zou zijn, dat is waarom je het doet. Omdat je dacht, als je dit doet, is er een angst, het is het
probleem van de linkerkant. Maar dit volledig begrip van de geest, als je het opruimt met je licht, met je eigen wijsheid, dan zul je
versteld staan dat het aan je blijft kleven, volledig. Deze wijsheid zal in je blijven hangen. Vergeet die oude onzin. Zoveel dingen
heb je zelf al uitgezocht, weet je, zo veel dingen die voorheen onzinnig waren. Maar de identificatie van al deze ideeën moet
worden bereikt, moet worden bereikt, dat is het punt. Je weet dat dit allemaal onzinnig is, maar het moet bereikt worden. Dat is
de voorbereiding. Je hebt het licht, je hebt de beweging nu. Je beweegt je er in, maar het licht is niet hier. Het bengelt, soms valt
het zo, valt het zo. Als je je licht goed kunt richten, juist door dit begrip dat wat voordien de normen waren, te wijten waren aan
onwetendheid en we moeten nu onze eigen normen hebben betreffende wat een Sahaja yogi is. En deze normen, ik ga vertellen
hoe deze normen tot jullie gaan komen als geloof, als volledige afhankelijkheid van spiritualiteit, volledige afhankelijkheid van je

vibraties. Al deze normen van het nieuwe leven, moeten we accepteren. Maar om ze te bereiken, ik wil zeggen, ze moeten bereikt
worden, zie je. Niet alleen om te begrijpen in een lezing. Dus ik zal daar vanavond over vertellen, en morgen zal ik je vertellen over
het echte ‘worden’, oké? Dank u. Moge God jullie zegenen. Shri Mataji: Ga maar door, nu gaat u open? Sahaja yogi: (onhoorbaar)
Shri Mataji: u wilt uw positie niet innemen, dat is het probleem. Beter? Dit is net wat ik zeg, zie je. Het komt naar buiten. Zeg dan
gewoon, "Er kan niets gebeuren. Geen bhoot kan mij vangen. Ik kan de bhoots vangen." Dat is de waarheid. Douglas Fry: Lunch is
geserveerd. Shri Mataji: Hah? Sahaja yogini: Wilt u uw lunch hier nemen? Shri Mataji: Of anders? Sahaja yogini: In de eetkamer.
Ze is erg mooi... Shri Mataji: Mooi of niet, ik zal ze samen met jullie nemen.
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Zie jezelf onder ogen om te worden. Old Arlesford Place, Arlesford, Engeland, 17 mei 1980 Nederlandse vertaling versie datum
2022-0404 Zie jezelf onder ogen om te worden. Dan is de voorbereiding gedaan om iets te worden en ten eerste, als je weet dat
het je ego en superego zijn die je belasten, moet je ze met vibratorisch bewustzijn uit scannen. Nu zijn er twee soorten aandacht
waar we rekening mee moeten houden. De eerste is een constante aandacht die een routine is van een Sahaja yogi, en de
tweede is de noodhulp. Ik heb gezegd dat alle Sahaja yogi’s moeten beginnen hun dagboek te schrijven, één met dagelijkse
ervaringen, als je weet dat je dagboek moet schrijven, houd je je aandacht alert, en iets anders, als je een speciaal idee krijgt uit
het verleden of van de toekomst, schrijf het ook op. Dus op die manier moet je twee dagboeken hebben. Voor je constante
aandacht, moet je je gedachten op bepaalde punten vastleggen. De eerste, zoals ik zei, je houdt een dagboek bij dan zul je weten
dat je je moet herinneren welke belangrijke dingen gebeurd zijn. Dus je attentie zal alert zijn en je zult uitkijken voor zulke punten,
waar, wat is het ding dat je ziet. En je zult versteld staan, als je je aandacht alert maakt, welke nieuwe dingen er naar je toe
komen, zeer briljante ideeën. En de wonderen van het leven en de wonderen van Gods schoonheid en zijn goedgunstigheid, zijn
grootheid, zijn vriendelijkheid, zijn zegeningen, hoe ze werken als je elke dag begint te schrijven, zelfs in twee lijnen. Het zal je
geest er constant bij betrekken. Dat is een menselijke manier van doen. Je kunt ook in het dagboek vermelden wat er gebeurt,
kon je je meditatie doen? Heb je tijd gehad voor meditatie of niet? Een beetje alsof je voor een of ander examen verschijnt of
zoiets, je bereidt zo’n briefje voor: “Ben ik ‘s ochtends opgestaan? Deed ik dat?” Dan moet ook elk speciaal pad of elke speciale
beweging in het midden of links of rechts worden vermeld, zodat je je gedachten in de gaten houdt. Het is heel goed een
dagboek bij te houden. Ook, zul je geleidelijk zien hoe je ideeën veranderen, hoe nieuwe prioriteiten zich vestigen, hoe je meer
belang hecht aan echte dingen en heel weinig aan onwerkelijke dingen. Ik denk dat dit een heel, heel praktische kant van de
mens is, dat je een dagboek zou moeten hebben. Dezelfde dagboeken zullen na enige tijd historische dingen worden en mensen
zouden graag willen zien wat jullie allemaal hebben geschreven. Niet om er hypocriet of misleidend over te zijn, maar heel
waarheidsgetrouw en begripvol. Je moet een paar regels opschrijven net voordat je gaat slapen. Nu moeten we zien dat we
problemen hebben met superego en ego. Superego is de linkerkant, is duisternis, tamo gona en ons verleden. Zij die problemen
hebben aan de linkerkant moeten denken aan de toekomst, het geeft hen balans als ze aan de toekomst denken. Bijvoorbeeld,
iemand die lusteloos is, moet aan het werk gaan. Zet je gedachten aan het werk aan toekomstige planning, wat moet je doen,
waar ga je heen, hoe je het moet doen! Dat houdt je weg van de weerstand van de linkerkant en geleidelijk kun je jezelf ook in
balans brengen. Nu de rechterkant van iemand, wanneer die teveel geactiveerd is, moet hij die niet balanceren met de linkerkant
maar met het midden. Dat wil zeggen, iemand die heel hard werkt, moet een staat van getuige ontwikkelen. Je probeert een werk
te doen, elk werk, ga in gedachteloos bewustzijn werken, als een getuige. Wat voor werk je ook doet, je zegt gewoon, “IK doe het
niet.” Dit kun je doen na realisatie. Je wordt gedachteloos bewust en begint je werk te doen. Dus de compensatie van de
linkerkant wordt gedaan door naar rechts te bewegen, en de rechterkant door naar het centrum te bewegen. Linkerkant is de
tamo guna, rechterkant is de rajo guna, het centrum is de sattwo guna. Maar toch zijn dit drie guna’s. Dat is niet de staat die we
moeten bereiken. Hierover vertel ik je morgen meer, hoe je dan verder kunt gaan. Nadat je hebt uitgezocht welke kant zwak is,
moet je je levensstijl plannen. Bijvoorbeeld, als je extreem lusteloos bent, je kunt in de ochtend niet opstaan, je voelt je s’nachts
heel slaperig, je voelt je niet alert, begin dan te plannen wat je gaat doen. Hoe ga je opstaan? Zelfs puja is een goed idee ( thuis),
havan is een goed idee. Zoiets, zo dat je iets te doen hebt, wat je de kriya kunt noemen, de actie, kom in actie. Een soort van actie
waar je zowel in Sahaja Yoga als in je dagelijkse leven aan begint (dan) zul je in staat zijn om die stemming te veranderen en aan
de rechterkant te komen en dan ga je naar de, je beweging zou naar de sattwa guna zijn, dat is om naar alles te kijken. Nu op het
sattwa guna punt waar je in het midden bent, moet je zien hoeveel je ten onrechte bent geïdentificeerd. Stel dat je in het eerste
stadium van de linkerkant bent, dan ga je gewoon dagdromen. “Oh, deze persoon is zozeer geïdentificeerd, die is zozeer
geïdentificeerd,” alsof jij de beste bent. Het is gewoon de menselijke natuur, zie je. “Oh, die persoon is zoals dat, hij is als dat, dit
is erg slecht in de samenleving, dat gaat slecht in de samenleving. Het is beter...” Dan kunnen we ook naar deze limiet gaan, “Die
guru is erg slecht en dat is een andere gek.” Zoals dat, zie je, de hele dag aan het dromen. Hoe ver het je raakt, hoe ver je
daarmee verbetert, is niet... Het is gewoon, zie je, denken, analyseren. Het is, het is gemakzuchtig, gaan zitten en gewoon
analyseren, het is gemakzuchtig. Het tweede ding zou kunnen zijn als je aan de tweede kant ervan komt, is de kriya. Wat gebeurt
er dan als je het begint te doen, dan is je aandacht in ieder geval bij wat je doet. Het mag niet ergens in afdrijven en in elke onzin
gaan, en kan, ik bedoel, dan weet je niet waar de rare gedachten vandaan komen. Dus je begint iets te doen. Je kunt wat bomen

gaan planten of je kunt wat bloemen gaan planten of je als je wilt kun je wat koken of wat werk doen. Ga werken! Dat zal je
helpen. Elk werk. Maar terwijl je het werk doet, zal het probleem zijn dat je ego ontwikkelt. Daarom moet je bij het ontwikkelen
van het ego tegen jezelf zeggen: “Jij doet het niet , meneer! Dit doe je niet, dit is niet doen, jij doet het niet.” Als je jezelf (op deze
manier) blijft suggereren, zal meneer Ego niet opkomen. En dan veel dingen, zie je, waar je normaal last van hebt en anderen last
van hebben, alsof je de kamer hebt schoongemaakt, oké. Dan als iemand komt en het bederft, word je boos op die persoon.
Natuurlijk! Omdat je denkt dat jij het gedaan hebt. Allereerst jij maakt de kamer niet schoon. Als je de kamer schoonmaakt wees
er dan op voorbereid dat het wordt vuilgemaakt, waarom zou je anders schoonmaken? Nu, als het vuil is, prima, als het niet vuil
is, prima. Dit soort houding moet je aannemen om op sattwa guna te springen. Op sattwa guna begin je het te accepteren. Je
wordt extreem mild. Je wordt een milde persoonlijkheid. Dan zeg je op dat moment niet, “Oh, ik vind het niet niet leuk, dit had niet
mogen zijn.” Al deze dingen komen niet in je op in sattwa guna. Je begint het te zien. Die keer zie je het, “Oké, het maakt niet uit.
Het is gebeurd, het is klaar.” Integendeel, je voelt je gekwetst als je een sattwa guni bent, dat je door elke suggestie je ego er aan
hebt doen denken. Kun je dat punt begrijpen? Je schaamt je voor je ego, ik bedoel, als je een sattwa guni bent. Bijvoorbeeld, zelfs
om te zeggen, “Dit is mijn auto,” zul je je verlegen voelen. Dat is een sattwa guni type. Of zelfs te zeggen, “Waarom heb je mijn
tapijt verknoeit?” Ik bedoel in India zal niemand dat zeggen, ik kan je dit vertellen! Het wordt als slechte manieren beschouwd,
absoluut slechte manieren. Als iemand naar je huis komt en het tapijt wordt bevuild zeggen ze, “Laat maar zo, het maakt niet uit.”
Zelfs als het verbrand is. “Ik weet het niet. Laat maar zo. Ben je verbrand?” Ze zeggen nooit, “je hebt mijn tapijt verbrand, of iets
gedaan met mijn...” Wordt als slechte manieren beschouwd. Zoals hier, zie je, als iemand slaapt en iemand maakt lawaai.
Degene die slaapt zal nooit zeggen, “Je maakt lawaai.” Hij staat gewoon op en vraagt, “Heb je iets nodig?” Dat is voor mensen
hier moeilijk te begrijpen omdat ego gewoon op het hoofd zit. Maar het zijn slechte manieren. Je zult het merken en zien
wanneer je naar India gaat. Dit zijn slechte manieren om dat te zeggen. Of om te zeggen, “Oh, ik voel me erg comfortabel.” Ik
bedoel, te zeggen, “IK voel me comfortabel,” zijn slechte manieren. Ik bedoel, ze zeggen nooit, “ik vind het leuk.” Nou en? Al deze
woorden worden niet gezegd. Als je een sattwa guni bent, zeg je dit gewoon niet, je zult zeggen, “Vind u het leuk? Is het
comfortabel? Wilt u dit hebben?” De hele aandacht gaat uit van jouw kant. Begrijp je dat? Dat is de stijl die men moet
ontwikkelen. Dan ben je een sattwa guni. Anders ben je nog steeds op egotrip. Zie je, wat je ook denkt, “Dat vind ik niet leuk, ik
vind...” Wie ben je? Stel allereerst de vraag, “Wie ben je?” Als God zegt, “Ik vind je niet leuk,” kan ik het begrijpen, met goede
redenen, maar voor jou om te zeggen, “ik vind het niet leuk...” Tenslotte, hoe ben je op deze aarde gekomen? Hoe kom je aan een
menselijke geboorte? Hoe kreeg je al deze dingen? Denk nu zo. “Wie ben ik? Ik ben niets.” Iedereen die denkt, "ik ben iemand,”
zou moeten weten dat hij niets is, het maakt geen verschil voor God of hij bestaat of niet bestaat, zie je, hij is niets, hij is gewoon
een druppel. Dus als je dit punt begrijpt, dat zelfs als je iets doet, welk werk je ook doet of wat je ook doet, je het gewoon doet
omdat je het wilt doen. Dat is hoe je tot sattwa guna komt. Maar normaal gebeurt dat niet. Het gebeurt andersom. Bijvoorbeeld
iemand is, zeg, doet iets als hij zich toevallig gekwetst voelt of als hij denkt dat wat hij gedaan heeft niet goed is. Mensen
waarderen het niet, of hij kan misschien denken, “Oh, het is niet ter zake”, wat het ook is, dan is de reactie voor hem niet dat hij
opstijgt tot sattwa guna, maar hij gaat terug naar tamo guna. Oké, ik zal het niet doen, ik slaap er een nachtje over. Laat hun het
doen, waarom zou ik het doen?” Dus de training die je door je rajo guna moet hebben, gaat verloren. Het is gewoon een training
periode dat je bij rajo guna bent. Je doet iets. Nu, in die training periode hoef je slechts te leren hoe in het centrum te komen.
Bijvoorbeeld nu, water is nodig voor jou om te zwemmen. Als er geen water is kun je niet zwemmen. Oké? Op dezelfde manier,
rajo guna is nodig voor jou om tot sattwa guna te komen. Als je geen werk doet kun je niet tot sattwa guna komen. Dus je werkt
gewoon om jezelf te trainen om een getuige te zijn. Nu, volg je dat punt? Je doet het niet omdat je van bepaalde dingen houdt, je
bent gewend aan bepaalde dingen, omdat je dit wilt zijn. Dit is niet zoals het is. Je doet het gewoon om te leren hoe geduldig te
zijn. Om je geduld te oefenen. Om te zien hoe geduldig je bent. Zodra je het gaat doen, zul je versteld staan dat je nooit de last
voelt van het werk. Maar het gebeurt nooit. De meeste mensen, als ze vinden dat hun werk niet effectief is, zullen teruggaan naar
tamo guna. Er zijn veel houdingen. Zeg, iemand werkt, dan denkt hij, “Waarom moet ik al het werk doen? Anderen doen het niet!”
Hij zal terug gaan naar hun stadium. Maar degenen die niet werken zullen niet denken, “die persoon werkt, laat mij ook werken.”
Het is andersom, zie je. Dit kan de houding van sommige mensen zijn, “als deze persoon werkt, laat hem werken.” Dit is zelfs
gemener, gewoon om te ontwijken, alleen maar. Je gaat naar een restaurant en iemand pakt zijn portemonnee. Anderen kijken
de andere kant op, dat is heel gemeen, het is een heel gemeen iets om te doen. Iedereen zou naar voren moeten komen en zodra
je betaald hebt, heb je betaald, einde. Dan begin je gewoon niet met tellen, “Waarom betaalde ik?” Als je dit eenmaal probeert te
doen. Of enig werk dat gedaan moet worden, ga er mee door, doe het met je hart. Maak je geen zorgen als anderen het niet
hebben gedaan. Doe het gewoon voor het plezier en voor het plezier dat alleen jij krijgt als je het doet met het besef dat het een
trainingsperiode is, je bent beter getraind dan de ander. Je zit in een hogere klasse dan de andere. Dus moeten we in een hogere

klas zitten. Daarvoor is dit slechts een training. En zo kunnen we onze voorbereiding echt in praktijk brengen, tot in alle details
om te zien hoe we ons ego en superego uitwerken. Vanochtend heb ik jullie verteld dat je intellect dit in zichzelf moet opnemen.
Oké? En nu vertel ik jullie dat jullie actie, actie die je doet, elke keer door jou moet worden gebrandmerkt als alleen je training, elke
actie die je doet. Stel dat je mijlen achter elkaar moet rijden, dan stel je je geduld op de proef. Je ziet dat ze het in alles zullen
doen. Stel dat ze met een helikopter moeten gaan, of stel ze moeten springen uit de... hoe noem je dat, ze vallen ermee naar
beneden? Sahaja yogi’s, parachutes. Shri Mataji: Parachutes! Of een helikopter die je meeneemt of wat dan ook. Je blijft het keer
op keer doen, niet waar? Je oefent het opnieuw en opnieuw. Je springt vaak, je breekt je benen, je breekt je handen, je doet dit en
je doet dat tot je een meester wordt. Begrijp je mijn punt? Rijden, dezelfde manier, tot je een meester wordt ga je door. Op
dezelfde manier doe je dit werk gewoon om je geduld te beheersen. En dan je liefde, is je liefde- hoeveel heb je werkelijk lief. Als
je echt van iemand houdt, ben je het werken nooit beu. Je bent nooit boos op werken. Maar als je niet liefhebt, begin je te tellen,
“Hoeveel geld, hoeveel werk, hoeveel uren, hoeveel te betalen?” Alle kunstmatigheid komt omdat er geen liefde bij je werk is
betrokken. Wat je ook niet wilt doen, je doet het niet, om mee te beginnen. Om te beginnen doe je gewoon niet wat je niet leuk
vindt, om mee te beginnen. Maar als je dat eenmaal onder de knie hebt, dan moet je iets onder de knie krijgen dat je niet leuk
vindt om te doen. Zoals enige bhoots ontmoeten, bijvoorbeeld. Je wilt ze niet ontmoeten, je wilt wegrennen, maar je gaat er wat
dichter naar toe, zie je. Dan ontwikkel je een immuniteit voor deze bhoots. Na enige tijd zul je ze niet meer toe laten. We moeten
de immuniteit ontwikkelen, is het niet? Anders, iemand komt hierheen en iedereen verliest zijn verstand. In plaats dat diegene
beter wordt, zijn jullie afgedaan. Dus al deze dingen zijn, al deze gebeurtenissen zijn voor jullie training, jullie immuniteit. Je
immuniteit moet worden getraind en als dat zo is, als we onszelf trainen, moeten we het als een taak beschouwen. Maar de
houding moet buitengewoon positief zijn, buitengewoon positief en dat alles moet in je notitieboekje worden verwoord, of je nu
neerslachtig werd of van streek en walgt, je wilt ervoor wegrennen, van alles. Het is maar een training voor je geest. Wat de
situatie ook is, waar je ook maar moet wonen, wat je ook moet doen, moeten we doen. Wat de omstandigheden ook mogen zijn,
conditioneringen, je zult versteld staan, je zult niet eens weten wat je ‘s ochtends hebt gegeten, wat je ‘s avonds hebt gegeten, of
je wel of niet hebt gegeten, je zal het niet weten. Je maakt je er niet druk om, je maakt je er geen zorgen om, je zult er niet aan
denken. Maar dit bestaan, het doel, is sattwa guna te bereiken, al het andere wordt nul. Het is de grootste hindernis voor Sahaja
yogi’s die ik heb gezien, wanneer ze beginnen met organiseren. Ze beginnen iets te organiseren. Nu wil iemand iets, dus ze zullen
naar voren rennen om het ding voor die persoon te halen. Nu heb ik net gezegd dat je voor de behoeften van anderen moet
zorgen, maar als ik hier zit en er wordt een lezing gegeven, dan kun je maar beter naar mij luisteren. Zie je, dit is ook daar dat; hoe
je je prioriteiten kunt stellen, op dit moment wanneer er iets op je werkt. Dit is het eerste dat je moet doen. Niet dat je op dit
moment gaat koken. Jullie kennen het verhaal van de twee zusters die aanwezig zijn bij Christus. Oké? Dus op dit moment is het
jullie eerste taak om te proberen meer aan mij te worden blootgesteld, zodat je automatisch in je sattwa guna terecht komt. Dit is
het beste. Maar als ik er niet ben en als je alleen bent of wanneer je met andere Sahaja yogi’s bent moet je nu wedijveren om
hoger en hoger te stijgen, van tamo guna naar rajo guna en van rajo guna naar sattwo guna. Maar eigenlijk ben je door realisatie
voorbij deze drie guna’s gegaan. Jullie zijn er voorbij gegaan. Eigenlijk is dat wat met jullie gebeurd is. Maar, zoals wolken,
bedekken ze jullie steeds opnieuw. En wanneer de lucht is bedekt met deze wolken, kun je de zon niet zien, kun je de maan niet
zien, kun je de sterren niet zien. We moeten dus weten hoe deze wolken bij ons binnenkomen en dat is hoe we ingaan op onze
volledige analyse. Hoe deze wolken in ons komen, je komt meer te weten over onze verschillende chakra’s. Welke zijn de
chakra’s die blokkeren? Hier komt weer een constante aandacht voor onze chakra’s. Zijn onze vibraties oké of niet? Krijgen we
onze vibraties? Zo niet, welke chakra blokkeert, wat is het struikelblok? Ik moet mijn Kundalini omhoog brengen, kijken voor
mijzelf, waar is de blokkade. Mediteer ik of niet? Als ik het doe, doe ik het dan slaperig of zit ik er echt in? Voel ik het echt of niet?
Ben ik alert of niet? Dit alles moet ijverig, oprecht, absoluut, naar waarheid worden uitgewerkt. Omdat het een proces is tussen je
Zelf, ‘Atamanyeva Atamana tushta’ ( De Spirit is tevreden met zichzelf). Zie je het is heel grappig, het is zo’n grappige relatie dat
het Atma tevreden is met het Atma! Je moet tevreden zijn met jouw Zelf. Er is niemand, Mataji is niet bezorgd, niemand is
bezorgd. Jij bent het die bezorgd is met jouw Zelf. Bijvoorbeeld, je vraagt iemand en hij zegt, “Ik ben zoals dit, Moeder.” Denk nu
dat je moeder bent, de ene persoonlijkheid, de andere is bijvoorbeeld meneer Don of Kingsley, of iemand als X. Je bent twee
persoonlijkheden. Dus als je je Zelf beschrijft, betekent dat, dat is Mataji , dat, “ik ben niet oké,” dan moet Mataji komen en
zeggen, “Wat bedoel je hiermee?” Waarom zou je zo zeggen? Wat is er mis? Als je dat tegen jezelf zegt, die van buiten is, dan
begint de aandacht te bewegen naar je Zelf, dat Mataji is en je begint dat te worden en je begint door je Atma te kijken. Dus je
Atma moet alleen door je Atma worden voldaan. Er is niets tussen. Alleen jij in deze dubbele persoonlijkheid moet je Zelf
tevreden stellen. De een is in onwetendheid, de ander is in kennis. Nu probeer jezelf te identificeren met Mataji, noem het zo, of
iets anders xyz hoe je het ook noemt, Atma. En alleen voor, gewoon een drama, laten we zeggen. Je denkt gewoon dat je het Zelf

bent, Spirit. Dus hoe ga je je Zelf aanspreken? Laten we zien. Stel dat je op mijn stoel moet zitten, ja, neem het zo, een positie. En
je zit ook voor mij, oké ? Dus je zit hier en zit daar. Neem zo’n positie in. Nu zet jezelf in een drama en begin je jezelf aan te
spreken, “Dus Bala, hoe gaat het met je?” Dan zegt Bala, “beter, “ Dus als je nu geïdentificeerd wordt met Mataji, zal Bala
geleidelijk verminderen, oké? Maar als je nog steeds met Bala geïdentificeerd bent, zal hij groeien en deze ‘Mataji’ zal
verminderen. Je moet proberen jezelf aan te spreken alsof je Mataji bent. Het is een drama. Je zit voor de spiegel. In de spiegel
zie je de buitenkant van jezelf en daar zit je dan, wat je ook bent, meneer Don bijvoorbeeld. Nu meneer Don spreekt daar de
andere Don aan en laat hem een rol op zich nemen als, “Ik ben de Spirit.” Hij zal zeggen, “Ik ben de Spirit en ik ben eeuwig. Ik ben
dit. Niemand kan mij vernietigen. Ik ben boven alles.” Dat ding zal inkrimpen. “Ik ben een gerealiseerde ziel. Ik weet wat de Spirit
is. Waar heb je het over?” Het zal minder worden. Dit is hoe je begint te veranderen. Maar het is alleen mogelijk als je eerst een
sattwa guni wordt. Als je geen sattwa guni bent, met ego, “ik ben dit,” dan word je een guru en begint er geld uit te slaan!
Allereerst moet het ego omlaag gebracht worden. Als er nog steeds ego is, dan zonder Atma te worden, word je een ego. Dus
deze reis moet eerst naar het centrum van sattwa guna worden gebracht. Daarom zeg ik dat als je praat of iets doet, je moet
weten dat het je Spirit is die het doet. Zo geef je je Spirit de leiding of zeg, zet het op een voetstuk, eerste stadium. Als dan de
Spirit daar is, dan van dit stadium naar dat stadium, dan zeg je: “Nu ben ik de Spirit.” Als je bijvoorbeeld een premier en een
vice-minister en een minister hebt, drie personen, oké? Nu als de premier jouw Zelf is en de minister moet de premier worden,
moet hij dus eerst vice-minister worden. Nadat hij vice-minister is geworden, moet hij premier worden, maar vice-premier en
vervolgens de premier. Maar stel dat deze kerel daar overheen springt, dit zal naar boven komen en hem raken en hij zal zeggen,
“Ik ben degene!” En deze is E-G-O. Begrijp je mijn punt? Je kunt het dus niet overstijgen. Je moet dit hierin samenvoegen en van
dit naar dat. De beweging moet zo zijn. Maar als je het gewoon probeert te worden, zul je eigenlijk dit worden niet dat, want je
kunt dit niet worden. Begrijpen jullie mijn punt? Dus zelfs als je deze oefening doet om voor een spiegel te zitten en jezelf te
vertellen dat je de Spirit bent, je een deel van de Viraat bent, dat je de oceaan bent omdat je druppel in de oceaan is gevallen. Dan
moet je weten dat je druppel in de oceaan is gevallen. Dat is waarom je een oceaan bent geworden. Als die fase ontbreekt, en
zeg je dan dat je een oceaan bent, is dat absoluut bombastisch. En daarom moet men heel stabiel en voorzichtig zijn, absoluut
stabiel wat betreft het omgaan met jouw Zelf. Want je weet hoe deze intelligentie je kan bedriegen. Dus wees heel, heel
voorzichtig en als je met jouw Zelf te maken hebt, moet je weten dat je eerst dit ego moet overwinnen. De beste manier het ego
te overwinnen, is door je taalstijl te veranderen, door in de derde persoon te spreken. Het is een heel goede manier. Zoals je moet
zeggen, als je het over jezelf hebt: “Deze Mataji zal niet naar me luisteren. Deze Mataji doet dit niet,” zie je, dus wat gebeurt, deze
“Mataji” betekent het ego gedeelte, zie je. En als je deze Mataji eenmaal van jezelf gaat scheiden, dan verdwijnt dat ego Mataji.
Begrijp je? Zoals je kunt zeggen, “Deze Bala is zo. Hij luistert niet.” Dus wat er van de echte Bala in je over is, is oké. Dat is hoe je
van je ego af komt en door je centra's te begrijpen, wat je blokkeert, waar je blokkeert, hoe je blokkeert, het zou heel gemakkelijk
moeten zijn voor jou om van je problemen af te komen. Nu, kijk wat Sahaja yogi’s doen. Stel dat er vijf Sahaja yogi’s zitten. Ik
bedoel, jullie weten dat ik van iedereen alles weet. Ik hoef niet te vragen, “Waar is de blokkade?” Nu waarom vraag ik? Ik toon
volledige onwetendheid. Misschien catch ik ook nooit om eerlijk te zijn. Maar als ik wil weten waar ik catch, kan ik er achter
komen, maar ik wil het niet. Dus wat ik zeg, “Oké, Chaya, zeg mij waar hij blokkeert.” Op dit moment zou de houding kunnen zijn:
"Ik moet het zeggen, anders weet Mataji het niet.” Dit is zeer grappig. (Lachen). De tweede zou kunnen zijn dat, “Ik weet waar ze
blokkeert en ik moet het zeggen en Mataji weet het ook, maar ze wil mij testen, dus ik moet voorzichtig zijn.” Op dit punt maken
mensen vergissingen. Als ik ze vraag: “Waar blokkeert het?” "Ik catch op het linkerhart, maar heel mild!” Klaar dan! Jij, je krijgt
minder punten. (lachen). Je krijgt minder punten. Vertel me wat je denkt, want dan ben je tenminste eerlijk. Wat je ook denkt. Stel
dat de man niet op het hart blokkeert maar dat je het hart voelt. Je zegt, “Hart” dat is eerlijk. Dan zal ik je vertellen wiens hart
blokkeert. Maar als je “misschien wel Mataji, nee Mataji zegt,” dan krijg je minder punten. Het is geen goed antwoord. “Ik ben niet
oké, ik weet het niet,” dat is geen goed antwoord. Je moet mij vertellen, wie waar blokkeert. Dan let je meer op dat je voor deze
test moet slagen. Dit is gewoon testen. Waarom? Omdat je morgen realisatie moet geven. Jullie moeten de guru’s worden. Jullie
moeten dit allemaal weten. Dus dit is allemaal training periode. Ik train je gewoon door je te vragen mij te vertellen, maar ik heb
gezien dat mensen hier zelfs ego van kregen. Het is soms verrassend. Dat het mensen ook ego geeft als ik zeg, “Oké, jij vertelt
mij waar hij blokkeert?” Ik zei het correct. Klaar! Zie je, het is gewoon een heel, heel, zal ik zeggen, scheermes stadium, zeg ik je,
waar je scherp moet zien. Wees dus een eenvoudig persoon zoals kinderen zijn. Ze komen gewoon. Deze die, klaar. Dan gaan ze
weer zitten, “Nu ben ik moe, ik ga zitten!” Ze vinden het niet erg dat ze... ze moeten iets zeggen of iets tonen, niets. Wat ze ook
zeggen, ze zeggen het. Maar alleen volwassenen zullen zeggen, “Misschien blokkeer ik, misschien is het dit. Ik weet het niet.” Dit
alles wordt gedaan door volwassen mensen omdat de gevoeligheid nog steeds goed is, maar ze zijn niet zeker van zichzelf.
Kinderen weten het zeker. Ze zijn over alles zelfverzekerd. Je vraagt ze van alles, ze zullen het je vertellen. “Ja, dit is dit, dit is

dat.” Maar je vraagt het aan iemand, “Welke kleur heeft dit ding?” Ze zullen zeggen, “Misschien groen, misschien rood” (lachen).
Zoals we een oude heer hadden, niet erg oud, zo oud als ik, maar hij zou naar mijn huis komen en hij belde me. Hij zei, “Ik wil naar
uw huis komen dus hoe kom ik daar?” Ik zei, “Deze plaats is Oxted, je kunt er komen maar als u geen taxi neemt, is het erg
moeilijk, u kunt beter naar Hurst Green komen.” Hij zei, “Waar?” Ik zei, “Hurst Green.” Dus hij zei, “Hurst Blue?” Nu zegt hij blue to
green. Ik weet het niet. (notitie: ‘Hearse Blue’ is een bekende kleur). Ik zei, “Nee, het is Hurst Green.” Hij zei, “Wat zei u?” Ik zei,
“Hurst Green.” Dus hij kon het niet begrijpen. “Wat is de tweede?” Ik zei, “Wat is de kleur van de bladeren?” Hij zei, “Blauw.”
(lachen). Ik zei tegen Grégoire, “Luister naar hem, wat zegt hij? De kleur van bladeren is blauw?” Dus Grégoire nam de telefoon en
hij zei, “Oké, u komt naar Hurst Bleu.” (lachen). Dus hij zei, “Nu tenminste...” Ik zei, “Wat vertel je?” Hij zei, “Nu hij komt niet,
moeder. Die last is voorbij.” Zo’n verward iemand, blauw en groen verwisselen! Je vecht. Dat is het. De aandacht drijft af. Dus
probeer in te zien dat als je in de war bent, er verwarring is , klaar het uit door je chakra’s uit te klaren. Nu iedere chakra, laten we
het een beetje testen, oké, zullen we zien? Eén voor één. Dus wie gaan de vragen beantwoorden? Laten we zien. Eenvoudige
vragen. Niet ‘Mastermind’ ( een Britse TV competitie uit 1970 en 80 ). Heel eenvoudige vragen. Nu, zeg je Hamsa chakra is
catching, wat moeten we doen? Wie gaat de vraag beantwoorden? Hamsa chakra is catching, wat moeten we doen? Laten we
een voor een kijken. Sahaja yogi, Hamsa, Hamsa. Shri Mataji: Dat is de naam van de chakra. Sahaja yogi: Iemand zei mij dat u
Hamsa zegt. Shri Mataji: Nee... zie je, dit is de Hamsa chakra dus je moet zeggen, “Twameva sakshat, Hamsa chakra Swamini
sakshat, Shri Mataji Nirmala Devi namoh, namah.” Kijk, geopend nu. Nu zeg het allemaal, omdat je nu net aan het catchen bent.
Leg nu je vinger hier en zeg het. (Iedereen zegt de mantra). Zeg het opnieuw. Zeg het drie keer. (Iedereen zegt het nog twee
keer). Zie je? Beter. Nu, wat er in dit centrum gebeurt is dat beide nadi’s Ha en Tha, Ida en Pingala, ze komen samen en kruisen
elkaar. Dus, voor de rechter Nadi, rechterkant, deze, de linker Nadi stroomt en van de rechterkant, degene die van de rechterkant
komt, stroomt naar de linkerkant. Deze twee centra komen hier samen, ik bedoel twee Nadi’s komen eigenlijk hier samen, onder
de Agnya, het is onder de Agnya bij Hamsa, zie je, en de problemen komen naar je toe van rechts of van links. De meeste van
jullie catchen op Hamsa hier, vanwege verkoudheid of wat het ook is. Nu, ik heb je veel dingen verteld waardoor je je verkoudheid
onder controle houdt. Maar als het te wijten is aan de linkerkant, linkerkant catching is daar, dan voor de linkerkant Hamsa, wat
moet je doen? Vertel het me. Sahaja yogi: Houd je ogen op de grond gericht, op het groen. Shri Mataji: Dat is één van hen, maar
iets anders, ik bedoel welke mantra betreft het, welke mantra moet je zeggen... Sahaja yogi: Ekadasha Rudra. Shri Mataji: Nee,
het is veel hoger, het is zelfs boven de Agnya. Sahaja yogi: Mahakali. Shri Mataji: Mahakali, correct. Maar je kunt zeggen Ida, Ida
Nadi. Zie nu, zojuist heb ik je verteld dat het de Ida Nadi is die van links komt en naar de rechterkant gaat. Dus, je moet zeggen,
Mahakali of Ida Nadi, Ida Nadi Swamini. Nu, zeg het. Zojuist catch je aan de linkerkant. (Sahaja yogi’s nemen de mantra van Ida
Nadi Swamini). Shri Mataji: Nog een keer. (iedereen zegt de mantra). Shri Mataji: Nog een keer. Nu iets anders, veronderstel dat
je rechterkant catcht, Je hebt een lever probleem, wat moet dan gebruiken... licht, zonnestralen of water? Sahaja yogi: Water. Shri
Mataji: kijk, rechterkant is hitte, is Surya Nadi. Dus heb je een probleem met Surya Nadi rechterkant. Dus om het te neutraliseren
moet je iets anders gebruiken. Wat je dan die tijd moet zeggen is, je kunt zeggen, je kunt de naam van Chandra nemen, je zult
afkoelen. Als er hitte is aan de rechterkant, moet je de naam van Chandra nemen. Als het de linkerkant is die catcht, moet je de
naam van Surya nemen. Stel, je bent bezeten, ga dan in de zon zitten, alle bhoots zullen wegrennen. Ze rennen weg van de zon.
Maar stel dat je een egoïstisch iemand bent, ga dan in het maanlicht zitten. Misschien ben je een beetje gek. (lachen). Het komt
van het woord ‘luna’, zie je? Maar als je een huilerig type bent en de hele tijd over- romantisch (is het) beter niet naar de maan te
kijken maar beter de zon te zien. Zie de compensaties. Dit is absoluut begrijpelijk dat veel mensen, als ze leverprobleem hebben
ze vuur gebruiken. Wat kan vuur nu doen? Er is hier al vuur. Vuur aan het vuur toevoegen zie je? Maar wat men ook kan doen, is
dit vuur doven en het aan deze geven. Nu, hoe doe je dat? Sahaja yogi: Citroen? Shri Mataji: Nee, nee, aan vuur. Stel ik wil mijn
lever behandelen met vuur. Hoe doe ik dat? Sahaja yogi: Je richt je vinger eigenlijk naar de vlam zodat het weg brandt. Shri
Mataji: Nee. Sahaja yogi: ( een week is teveel) (lachen). Shri Mataji: Ja, dat is correct, maar iets heeft soms tijd nodig. Denk er
over na, denk er over na, neem het over. Zie je, je moet je hitte wegnemen en geef het aan deze hoogten. Hoe doe je dat? Denk er
over na. Ik zal je vertellen, het is simpel: deze linkerhand is min, deze rechterhand is plus, je kunt het als volgt zien, oké? Dus wat
je doet met je linkerhand is, je zuigt het in. Wat je doet met je rechterhand, bijvoorbeeld, geef je uit. Oké? Dus als je nu wilt
uitgeven, wat je doet is, je legt je linkerhand hier op jezelf en de rechterhand naar buiten. Dus dit koelt hier eigenlijk en de warmte
gaat daar. Maar als je het andersom doet, neem je hitte in. Sahaja yogi: Hum. Shri Mataji: Maar van de linkerkant doe je het zo.
Gewoon elektronica, oké dan? Nu als het hier brandt, is een goed idee, heel goed idee voor de linker Nabhi. Dus de linker Nabhi
wordt opgewarmd. Deze kant heeft warmte nodig. Deze kant heeft koelte nodig. Dit is de basis. Als er iets mis is met deze kant
(rechts) moet je het koelte geven. Als er iets mis is met deze kant, moet je het warmte geven. Sommige mensen krijgen teveel
koele vibraties. Ze transpireren en koelen af, betekent links is uitgeput. Nu wat moeten ze doen voor zover het vuur betreft? Laat

ons zien. Sahaja yogini (onhoorbaar) rechterhand hier. Shri Mataji: Hij zweet. Rechterhand op het hart, linkerhand hier. Als
iemand zweet betekent het dat zijn hart zwak is. Dus leg de rechterhand op dat moment hier op het hart. De hitte komt binnen.
Volg je de elektronica, nee, de elektrische? Sahaja yogi: Ja, Shri Mataji. Shri Mataji: Dus de basis, als je weet dat de linkerkant de
koele kant is, is de rechterkant de hete kant . En boven de hand is dit de min-kant, dit is de plus-kant. Zelfs jij kunt zo doen en je
bent jezelf aan het balanceren. Dat is waarom we dat in India doen, vooral als je een geweldig bhootish persoon ziet, dan zul je
het zo doen, volledig. Zie je? Dus deze twee kanten zijn: één is de hete kant, één is de koude kant, terwijl de Sattwa guna het
ontmoetingspunt is, is het lauw. De Sattwa guna geeft je de temperatuur die je hebt. Oké? En deze twee geven je of heel koud of
heel heet. Dus we komen nu weer terug bij de sinus. Aan welke kant is het probleem? Sahaja yogi’s: Linkerkant. Shri Mataji:
correct! Linkerkant, want er zijn drie dingen in ons lichaam. De ene is... wat zeg je daarop? Bulgam. Een andere is de gal en de
derde is het gas of Vayu. Oké? Dus de linkerkant is de Kapha. Al deze koude dingen zijn ten gevolge van de linkerkant. En de
rechterkant is de gal. Het vet is gemaakt van slijm, wat dokters niet weten. Weet je wat? Als het vet aan de rechterkant wordt
opgewarmd, lost het op en staat de gasbeweging in het midden. Als deze vijf types gassen die in ons zijn, wanneer ze allemaal
samenkomen en verlicht worden door de Spirit, krijg je de koele bries naar buiten. Het middelste pad is dus de prana. Als het
absoluut verhit raakt, kunnen ziekten zoals tuberculose, al deze dingen kunnen binnen komen. En als het via de linkerkant wordt
verwarmd krijg je tuberculose en al deze dingen ten gevolge van teveel hitte. Als het teveel wordt verwarmd, komt het naar de
rechterkant en krijg je ziektes zoals leverprobleem en al deze verwarmende dingen aan de rechterkant. Dus hoewel de linkerkant
koud is, worden bij opwarming ook ziekten veroorzaakt. Nu moeten we soms in details treden om erachter te komen wat in feite
onze ziekten in ons lichaam zijn. We zouden moeten weten wat onze ziekte is. Soms zelfs als je een gewone verkoudheid hebt, is
het een ziekte, volgens Sahaja Yoga. Je moet een normaal persoon zijn. Stel je lijdt aan, zeg, de vreselijke ziekte, de grootste
overlast en de zegen van Londen en Engeland bij elkaar is, verkoudheid. Noem het hooikoorts, koorts, of zoiets! Dus door wat
komt het? Het is in wezen te wijten aan minder weerstand in ons, geen immuniteit. Minder weerstand komt bij ons door gebrek
aan calcium in ons. Die mensen die als kind goed hebben gezorgd, vitamine A en D en goede massage, zeg met levertraan of
olijfolie en dat soort dingen, en de juiste manier van het lichaam zonnen, zulke mensen lijden minder aan verkoudheid. Het is een
speciaal Vishuddhi chakra probleem. Nu krijgen die mensen die niet voorzichtig zijn met hun Vishuddhi chakra de ziekte in
zichzelf gesetteld, maar als deze ziekte is gesetteld, wat gebeurt er dan eigenlijk? Wat is de reden, zoals we al zeiden dat het een
linkerkant probleem is. Verkoudheid is een linkerkant probleem. Dat betekent dat verkoudheid te doen heeft met je emotionele
kant. Dat betekent dat er ook emotioneel iets mis is met je. Het geeft dus aan dat je een emotioneel probleem hebt. Volgens
Sahaja Yoga, om verkoudheid te overwinnen moet men in dit emotionele leven van zichzelf kijken. Wat doe je met je emoties?
Bijvoorbeeld zodra je wordt beïnvloed door emoties, begin je te huilen of te niezen. (lachen). Dit is een feit. Als het meisjes zijn,
beginnen ze te huilen. Als het mannen zijn, zullen ze beginnen te hoesten of niezen. Voor niets hoesten ze. Zie je. ( Shri Mataji
hoest) zo doen ze. (lachen). Is het geen feit? Onnodig doen ze dit. Het is een emotioneel ding, misschien om aandacht te trekken
of wat het ook is. Om te zeggen hoe beklagenswaardig ze zijn, zie je, is iets waarmee we onze beklagenswaardige toestand
tonen. Zie je, het is iets waardoor we onszelf onszelf proberen tot een positie te reduceren om het medelijden in iemand op te
wekken. Dus deze verkoudheid is te wijten aan ons emotioneel probleem. Dus we moeten kijken wat ons emotioneel probleem
is. We moeten uitzoeken hoeveel Romeo’s we zijn ( Shri Mataji barst in lachen uit). En hoeveel vreugde van het leven missen we
daardoor. Als je eenmaal begint te begrijpen dat je je eigen Romeo bent en je eigen Juliet, zullen de meesten van jullie van je
verkoudheid afkomen. Neem dat van mij aan. Het is een soort emotioneel probleem. Kan zijn met je vader. Iemand die erg
gehecht is aan zijn vader. ‘Gehechtheid' is het beste woord, raakt ook gehecht aan verkoudheid. Gehechtheid aan moeder is zelfs
nog erger. Als iemand heel gehecht is aan haar moeder, zie je, dan faalt alle redenering en dan misdraagt de moeder zich of doet
iets en voelt het kind zich erg gekwetst, het kind huilt, hij wordt verkouden. Elke dergelijke gehechtheid die je dwaas maakt, moet
worden opgegeven om van je verkoudheid af te komen, bedoel ik. Wat je ook stom of dwaas maakt of naar iemand hunkert,
veroorzaakt problemen zoals verkoudheid. Vooral ‘Romeo’s’. Dan zeer geliefde kinderen, geliefde vaders, geliefde moeders, zie
je, degenen voor hen, hun dochter is belangrijk, hun zoon is belangrijk. Sommige mensen houden niet van hun kinderen en als er
wat liefde is, dumpen ze hen bij iedereen. Dus er zijn twee types. Je moet weten dat je slechts een behoeder van je kind bent en
wat je Romeo-achtigheid betreft, je moet gewoon het drama zien van je Romeo, dat is alles. Dan zal deze onthechting
plaatsvinden en kan een simpele ziekte als verkoudheid die er zo afschuwelijk, ongeneeslijk uitziet, genezen worden. Zolang
jullie verkoudheid hebben, zonder dat ikzelf romantische gevoelens heb, krijg ik het ook. Dus verzoek ik je om boven deze dingen
uit te stijgen en verstandiger te worden en je houding moet gericht zijn op het versterken van wederzijds begrip, wederzijdse
liefde en niet op romantische gevoelens. Maar erger dan dat zijn droge gevoelens, aan de rechterkant weet je. Dan als je een
droge keel hebt kun je zelf niet praten. Plotseling voel je - klaar - (lachen) je kunt gewoon niet praten omdat je opgedroogd bent.

Dus de andere kant is, waar mensen sommige psychologische trucs proberen met hun vrouw of man, zoals “Ik praat niet.” Dus
zeg ik je, dit is slechts een emotionele kant van het leven. “Ik spreek niet met haar. Ik zeg niks, ik zal me zo gedragen.” Droogheid.
Dat doodt ook het genot. De een overdrijft het en de ander doet het niet. Zie je, ofwel neem je suiker, één ton in een glas, of je
neemt helemaal geen suiker. Je zal niet eens één lepeltje suiker nemen. Niet meer, niet minder, zie je, om optimaal van thee te
genieten. Op dezelfde manier moet je ook in het leven niet teveel van iets nemen en te weinig van iets anders. Nu iemand die nu
getrouwd is, voor diegene, vooral Indiase vrouwen, wordt de man het belangrijkste, dan is al het andere nul. Dan zijn zulke
vrouwen nutteloos. Of mannen die ik hier gezien heb, ze zijn gewoon boos op hun vrouwen. Ook voor hun is het leven nutteloos.
Dus neem daarin een evenwichtige houding aan. Het is in jou, degene die je vrouw liefheeft, die ook in jou is. Je bent je vrouw, je
bent je man. Nu, de vrouw die uiterlijk je vrouw is, als ze gewoon niet overeenkomt met de vrouw die je in gedachten hebt, zou
dat je niet van streek moeten maken, want die vrouw is altijd bij je. Zodra dit begrip zich ontwikkelt, zie je je partnerschap. (Shri
Mataji terzijde: trouwens, ik heb je brief gevonden). Het partnerschap tussen men en vrouw zou absoluut perfect kunnen zijn. Nu
met de kinderen, zoals ik al zei - Hallo, met welke trein kwam je? Sahaja yogi: De laatste. (lachen) . Shri Mataji: Echt laat was
deze! Hoe zit het met je eten? Sahaja yogi: We hadden allebei wat. Shri Mataji: Echt? Waar? Sahaja yogi: In Winchester. Shri
Mataji: Je vertelde iets anders. Waar? Ik bedoel, als je de waarheid vertelt, vertel je het zelfde. Sahaja yogi: We hadden wat kip
van de Fish & chip zaak. Shri Mataji: Oké. Er is wat eten als je wilt, alsjeblieft. Laat ze het alsjeblieft hebben. We misten jullie
allemaal. Ja, heel goed, heel koel en aangenaam (vibraties). Goed. Moge God je zegenen. Dus gaan jullie maar eten. Nu, waarom
het zo licht maken; voor jullie om te begrijpen dat het huwelijk geen ernstig probleem is. Zolang je je ideaal bij jezelf hebt en je
probeert dat niet aan je vrouw op te leggen, of de vrouw probeert het niet aan haar man op te leggen. Laat de vrouw een vrouw
zijn en de man een man. Maar de vrouw moet niet de man worden en de man moet niet de vrouw worden. Als dat gebeurt, dan
weet ik niet hoe het te corrigeren, want dat is iets absurds als dat gebeurt. Welnu, het belangrijkste dat je moet weten is, dat je
getrouwd bent om kinderen te krijgen, niet om Romeo en Julia te zijn. Je kunt maar beter kinderen krijgen. En dan zullen de
kinderen die geboren zullen worden uit Sahaja yogi’s gerealiseerde zielen worden, een geweldige bron van energie. Dat is
waarom je getrouwd bent, dat is waarom je kinderen gaat hebben. Zorg dan met respect voor je kinderen, met achting. Verwen
ze niet! En ontwikkel ze in die liefde voor Sahaja Yoga. Nu dit zijn we begonnen met onze Hamsa chakra. Zie nu de Hamsa
chakra is de linker en de rechterkant. De linkerkant is de vrouw, de rechterkant is de man. Ze ontmoeten op Hamsa. Dus is dit de
trouwplaats van links en rechts. Als er geen balans is tussen die twee, is er een probleem. Ze moeten gelijkwaardig zijn. Maar ze
zijn niet hetzelfde. Links is links. Rechts is rechts. Dus rechts moet aan de rechterkant zijn, links moet aan de linkerkant zijn en
waar ze samenkomen, trouwen ze en dit is het punt dat men moet weten dat, wat de functie van de vrouw ook is, ze dat eerst
moet doen, wat de functie van de man ook is, hij dat eerst moet doen. En de secondaire functies van het leven kunnen worden
gedeeld en begrepen. Maar het is niet mogelijk dat de vrouw gaat werken en de man kinderen produceert. Dat kun je niet doen.
(lachen) En andersom. Dus wat het werk ook is, het is zo belangrijk. Moeder zijn, denk ik, is het meest belangrijke. Als je vandaag
geen moeder had, welke vader zou dit werk hebben gedaan, vertel het me. Welke? Kan je iemand bedenken? Misschien is er een
‘Vader in de Hemel’, maar een vader op deze aarde die met alle Sahaja yogi’s werkt, laat me zien welke er is. Wie ook van deze
vaders, noem ze. Leuk om in de hemel te zitten en het hele gedoe te bekijken. Maar wie gaat het werk doen? Het vuile linnen
wassen en alle servetten wassen en zo, wordt door moeder gedaan. Ze doet dit met liefde en aandacht en met zorg, en zij is
degene die haar kinderen weet op te voeden. Het is het werk van de moeder. Zodat moeder moeders werk kan doen. Vader kan
mooi in de hemel zitten. Alle dank gaat naar de vader. Terwijl de moeder hier ondankbaar werk doet! Oké, maakt niet uit. Het is
zo, dus moet worden aanvaard, wat de situatie ook mag zijn, wat de positie ook mag zijn. Nu, bij Hamsa chakra, moet dit begrip
komen dat je beide nadi’s moet balanceren, links en rechts. Om links en rechts te balanceren, is het het de beste om wat
ademhalingsoefeningen te doen, neem de lucht in door het ene neusgat en laat het hier even wachten en laat het dan uit het
andere gaan. Dan neem je lucht in door deze, houd het even in en laat het dan gaan. Maar het moet heel langzaam gedaan
worden. Geen haast hebben, niet teveel. Slechts drie keer. Het beste dat ik je heb verteld, is neti. Zo niet, dan heb ik nog iets
gezien dat die inhalers, die je ziet, heel goed zijn. Het neti-ding dat ik je heb gegeven. Als je het water onder de tuit vult, doe er
dan ongeveer twee, drie druppels van een van die dingen die je krijgt om in te ademen en doe het neti-ding in één neusgat en met
een ander neusgat gaat het omhoog. Kom dan, breng het hier, het gaat omhoog en ruimt het op. Het is heel goed. Als je het
iedere avond doet voor je gaat slapen, in drie vier dagen zul je absoluut zuiver zijn. Maar het belangrijkste is, het komt vanwege
onevenwichtigheden in ons temperament. Zoals een man een man is, vrouw een vrouw, oké, dus de vrouw begint een man te
domineren of een man begint de vrouw te domineren. Het evenwicht is gebroken. Als je het eenmaal begrijpt dat de vrouw heel
belangrijk is, zonder de vrouw kun je niet, kon hier niet zijn. Oké? Zonder een vrouw kun je hier niet zijn. De man is erg belangrijk
omdat de vrouw geen betekenis heeft zonder een man. Zie je, Shakti heeft geen betekenis zonder God. Voor wie werkt ze? Voor

wie doet ze al dit? Om God te behagen. Als er niemand is om het werk te zien, waarom zou ze het doen? Dus beide hebben een
grote betekenis. En als je begrijpt dat beide wezens in ons in evenwicht zijn, begrepen, op hun juiste manier gerespecteerd
worden en gedeeld en gecoördineerd zijn, de persoonlijkheden in juist begrip, respect en liefde, dan zal je Hamsa in orde zijn. Je
zult je beter voelen. Dus je moet je ideeën over het huwelijk corrigeren, over vrouwen, over mannen, over jezelf. Dat is heel
belangrijk, omdat het een heel groot emotioneel iets is en als de linkerkant zwak is, krijgt iedereen waarvan de linkerkant zwak is
verkoudheid. En alle dingen die te maken hebben met jouw... men noemt het ‘bulgam’ (is het?) Hoe wordt het genoemd? Sahaja
yogi’s: slijm. Shri Mataji : slijm. slijm. slijm. Het heeft te maken met je slijm. Dus je emotionele kant moet goed worden gevoed en
verzorgd en je moet weten dat je waardigheid het belangrijkste is. Alles wat onwaardig is, is geen liefde. Liefde is waardigheid.
En als je je waardigheid behoudt, zul je versteld staan hoe je bepaalde problemen kunt oplossen. Nu, nogmaals stel ik jullie een
vraag. Nu, hoeveel hebben de vragen beantwoord? De meeste van jullie antwoorden heel goed. Nu nog één vraag wil ik stellen.
Heel simpel, niet zo moeilijk. Dat: Wat is het verschil tussen een baddha en een bhoot? Hoe weet je dat? Een overlast en een
bhoot. Sahaja yogi: Bhoots bewegen. Shri Mataji: En baddha? Sahaja yogi: Blijft daar. Juiste beschrijving, het is een blok op dat
punt. Shri Mataji: Hoewel het juist is, wat je zei is correct, maar het is niet absoluut precies. Het is zoals dit, zeg ik je, het is
correct. Ik bedoel wat hij zegt is het correcte antwoord maar het is niet zo nauwkeurig. Baddha zal ook bewegen. Ik zal je zeggen
hoe. Baddha is altijd op de centra of op je organen, zeg. Zeg, als het bijvoorbeeld in de lever is, kan deze baddha in het midden
komen en dan zal het beginnen te bewegen van hier naar hier als de Kundalini zal bewegen. Oké? Maar baddha heeft geen
willekeurige beweging. Als je de Kundalini verplaatst, beweegt de ‘baddha.' Baddha betekent de hinder. Oké? Maar een booth is
arbitrair. Het beweegt. Het zal het ene moment hier zijn, het zal het andere moment daar zijn. Het beweegt naar deze kant, het
beweegt naar die kant. Het zal naar het rechter hart gaan, dan zal het naar het linker hart komen. Als het arbitrair gedrag is,
betekent het dat het niet wordt gecontroleerd door de beweging van je vingers, door Kundalini ontwaking, dan moet je weten dat
het een bhoot is. Oké? Begrijp nu wat ik bedoel met een beslissend ding, dat het ene willekeurig is, op zichzelf werkt en het
andere is onder jouw controle. Je haalt het er zelf uit. Zoals je kunt zeggen dat als er een knobbeltje in het lichaam zit, het kan
bewegen met bijvoorbeeld de bloedbaan of zoiets, een of andere kracht die erop inwerkt. Maar op zichzelf doet het dat niet.
Maar als er een worm is, een levende worm, zal het vanzelf bewegen. Dus dan is de laatste vraag, hoe ga je om met de baddha
en de bhoot? Hoe ga je de de bhoot uitschakelen bij andere mensen, zonder het zelf te krijgen. Anders zal degene wiens bhoot
uitgeschakeld moet worden zal drie bhoots in je stoppen en vijf in de anderen. (lachen). Ik heb vaak gezien dat ze me kwamen
vertellen, “Moeder, hij is bezeten.” Oké. En ze zijn het zelf! (lachen). Hoe haal je ze eruit? Laat ons zien. Sahaja yogini: Bandhan.
Shri Mataji: Wat? Bandhan? Nee! Sahaja yogi: Je kunt de bhoot in een kaars gooien. Shri Mataji: Ik bedoel, ik zeg een echte. Hij is
zelfs niet bang voor een kaars. Sahaja yogini 2: Zeg de mantra van Mukti Devi. Sahaja yogini 3: Het onze vader. Shri Mataji: Er is
geen algemeen iets. Oké? Alle antwoorden zijn correct maar ze zijn niet compleet. Er zijn manieren en methodes voor
verschillende bhoots (zijdelings in Marathi met yogini)... Ze proberen de problemen op te lossen maar (zij) zei, het is nogal
moeilijk! Nu allereerst, je ziet iemand die bezeten is. Ik bedoel je bent er zeker van dat hij bezeten is, dus doe je zoiets zie
je.(lachen). Neem een houding aan, je moet een houding aannemen omdat je ertegen moet vechten. Je neemt een agressieve
houding aan. Sahaja yogi: Tony’s karate (Tony Cooly). Shri Mataji: Karate, ja. Zoiets. Dus dan bedoel ik dat je van binnen hoger
wordt dan die persoon. Anders als je zo gaat (lachen van yogi’s). Na een tijdje (meer lachen). Dus je gaat met grote kracht op die
persoon in. Neem een bandhan en zeg, “Ga nu zitten.” Praat zo met hem. Je gaat niet zeggen, “Ga alstublieft zitten", omdat het
ding in je zal komen zitten. Zeg gewoon, “Nu, zit.” Oké? Dat moet je zeggen alsof je hiermee geen compromis sluit. Geen
compromis. Dan stel je zo iemand verschillende vragen, nadat je jezelf een bandhan hebt gegeven en doe dat om te verifiëren
wat soort bhoot het kan zijn. Dat is het beste. Allereerst vraag je zo iemand, “Ben je bij een guru geweest?” Dus nu ken je er
tenminste zestien. En je weet ook hoe ze weg te nemen. Dus je zoekt uit naar welke bhoot hij is geweest. Als het een guru is,
vraag je gewoon of hij nog steeds gelooft in die guru. Als dat zo is dan heb je niets met die persoon van doen. Je hebt er niets te
zoeken. Je zegt, “Sorry mijnheer”... Niet sorry. Je zegt, “Alsjeblieft ga weg.” Als je ‘sorry’ zegt , komt het binnen. Elk uitnodigend
woord moet je niet gebruiken. Je zegt, "oké, klaar!” Je gaat van diegene weg. Maar in het geval hij zegt, “Ik ben bezeten. Ik weet
dat ik in de problemen zit, ik heb dit en dat,” dan zeg je zo iemand, “Wat is de naam van je guru? Wat is de mantra die je hebt
gekregen? Hoeveel jaren was je daar?” Zoals dat, jij stelt de vraag. Als hij eerlijk is en hij vertelt je dat, dan weet weet je precies
waar de mantra is, wat er met hem gebeurd is. Als het een guru is, dan moet het in de Void zijn. Als het in de Void is, dan zeg je
hem de mantra van Adi Guru te zeggen, of stel de vraag, “Moeder, bent u de echte guru”, voor de foto. Houd de foto zo mogelijk
als een masker voor je gezicht. Sta jezelf niet toe om te worden blootgesteld, maar geef de foto aan de man. Je zegt, “Stel nu de
vraag aan deze foto.” Als hij nu de vraag stelt, zal de Kundalini hier komen en doet “gragaral gagal.” Hij zal dat ding daar ook zien
opborrelen. Dan zou je moeten zeggen, na het stellen van de vraag, “Nu zeg je, u bent de guru.” Als iemand bezeten is door een

guru, als je dan de naam weet van de guru, dan ken je de mantra. Als hij al deze dingen doet, ga je door te zeggen “Narakasura
Mardini” of “Mahishasura Mardini” of zoiets dergelijks, wat je ook moet doen. Of "Sarva-asura mardini". Het beste is zout,
gevibreerd zout. Voor de guru dit ding, het beste is zout, gevibreerd zout. Je geeft die persoon gevibreerd zout met water te
drinken. Het is niet eenvoudig om van de guru af te komen, dus je vertelt hem heel duidelijk dat hij een van de vreselijke is die we
ooit hebben gekend, dus je moet heel hard werken om er van af te komen. Je geeft hem zout, geef hem dat alles, laat hem het
doen. En haast je niet. Zeg hem dat het tijd gaat kosten, dat het wel goed komt en wat voor problemen mensen hiermee hadden
en dat hij hard zal moeten werken. Dit is één soort van bhoots die je zult vinden. Dan ontdek je dat dit guru - bhoots zijn en wat
tijd kost, die erg moeilijk zijn en ze kunnen je mee nemen, het kan heel gevaarlijk zijn. Maar zeg, iemand wordt blind met een
bhoot. Zijn ogen zijn open en hij is blind. Het is zeker dat hij blind is vanwege een bhoot. Twee soorten blindheid zijn mogelijk. De
linker Swadhisthan zal zijn geblokkeerd en je zult zien het het te wijten is aan een booth. Maar het kan ook de linker
Swadhishthan zijn die blokkeert en men kan blind worden vanwege diabetes. Zou de combinatie van beide kunnen zijn. Dus je
vraagt hem of hij diabetes heeft of niet. Als iemand geen diabetes heeft, dan is het vast en zeker de bhoot. Wat moet je nu doen
om dat soort bhoot uit te schakelen? Sahaja yogi: Je kunt een brandende kaars gebruiken. Shri Mataji: Niet alleen een kaars, dat
werkt niet. Je neemt mijn hand. Foto van alleen de hand. Jullie hebben foto’s van mijn hand en zet een kaars voor die foto. Al
deze foto’s die je afzonderlijk hebt, hebben betekenissen. Plaats de kaars en de hand is daarachter en vraag hem om het het licht
te zien, als hij het licht kan zien. Geleidelijk aan, zul je versteld staan dat hij het kan zien. Dit moet gebruikt worden. Zie je, in
Sahaja Yoga moet men ook precies zijn zoals de Engelse woorden (wetten?). Als je precies bent, komt het uit. Als je niet precies
bent probeer je dit en dat, het werkt niet. Maar als je een foto van mijn handen hebt moet je die persoon vragen te kijken naar de
foto van de hand. Doorheen het licht te zien, zal de persoon geleidelijk de hand gaan zien, en dan zal hij geleidelijk oké worden. Ik
heb iemand gezien die binnen tien minuten kon zien. Maar daarin, als de linker Swadhishthana blokkeert, als iemand geen
diabetes heeft en de ogen open zijn, dan is het zeker een bhoot, niets anders. Zelfs als sommige mensen zeggen, “Ze verloor
haar ogen vanwege, dit meisje verloor haar ogen doordat er brand was in huis.” Maar ze werd bang en de bhoots zaten hier en ze
werd blind. Beide dingen zijn met elkaar verbonden. Eigenlijk kunnen de ogen niet open blijven als de ogen uitgebrand zijn. Dus
als de ogen open zijn en absoluut normaal om naar te kijken en iemand kan niet zien, het licht is uit, dat betekent dat er een
bhoot is. Deze dingen kunnen dus heel gemakkelijk worden gedaan. Sahaja yogini (in Hindi). Hoe doet u dat? Shri Mataji: Foto zo
en het licht ervoor. Het zal jou gezichtsvermogen ook verbeteren. Mijn handen moeten gebruikt worden, heel goed voor de ogen.
Als je mijn ogen kunt zien met het licht, heel goed voor je ogen. Nu, waar zijn mijn voeten goed voor? Sahaja yogi: Agnya. Shri
Mataji: Heel goed voor het ego. En ook het superego. Het is heel goed voor mensen die lijden aan ego of superego, mijn voeten.
Omdat zulke mensen heel grof zijn. En de voeten lossen het probleem op. Dus gebruik gewoon mijn voeten. Als ze mijn gezicht
zien, begint het ego te werken. Dit gezicht is zo, het moet zo zijn, dit dat. Superego kan problemen geven. Zelfs supraconscious
zal je problemen geven. Maar voeten, zelfs als je supraconscious bent, corrigeren ze je problemen. Voeten zijn niet alleen
krachtig, maar ze gaan naar het grofste punt waar jij bent. Ieder type. Zeg, een dronkaard en alle slechte dingen die er zijn, een
crimineel, elk zo’n soort man, je gebruikt gewoon mijn voeten, hij zal oké zijn. Het gezicht werkt niet voor hem. Het gezicht is voor
zoekers. Maar voor al zulk type mensen die absoluut onverbeterlijk zijn, voeten is het beste. Degenen die extreem ego hebben,
degenen die extreem superego hebben, extreem. Voeten zijn heel belangrijk. Jullie kunnen ook soms naar mijn voeten kijken. Dat
is een heel goede manier, oefening. Kijk gewoon naar mijn voeten om je te ontdoen van je grofheid. Kijk gewoon met je ogen.
Hoe ga je kijken door je Sahasrara? (lachen). Maar ook met Sahasrara kun je zien. Sahaja yogi, Moeder, denkt u als we uw voeten
gebruiken en met de foto in de krantenadvertenties we meer mensen krijgen? Shri Mataji: Zal een beter idee zijn. Sahaja yogi: We
proberen dat. Shri Mataji: Maar zie je, ik weet het niet. (lachen). Probeer het. Heel goed idee. Je ziet het in mijn boeken en alles
wat we geprobeerd hebben. Op zoveel manieren heb ik het geprobeerd, gebruik mijn voeten. Indiërs begrijpen het. Sahaja yogi:
Denkt u dat ze het zullen begrijpen in de US? Sahaja yogi: Nou, je hoeft uw naam niet op dezelfde manier te zeggen. Shri Mataji:
Laten we mijn voeten gebruiken. Sahaja yogi: Laat het gewoon doorwerken. We zullen Sahaja Yoga gebruiken, we zeggen niet
wiens voeten het zijn. Shri Mataji: Probeer. Het is heel goed. Ze zijn geweldig. Kijk hoe al de lichten reageren. Zie je? ( Shri Mataji
speaks in Hindi). (Enkele yogi’s beginnen Shri Mataji’s voeten te wrijven). Aan het voeten einde. Kom breng het hier. Ik zou het
hem daar graag geven, oké, geef het hem daar zodat hij het beter kan doen. (Shri Mataji spreekt in het Hindi). Mmm. Kijk naar het
gezicht. Nu geef anderen ook een kans. Moge God jullie zegenen. Kom mee.
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2022-0816 Vandaag ga ik het met jullie hebben over aandacht. Wat is aandacht, wat is de beweging van de aandacht en wat zijn
de manieren en methoden om onze aandacht te verhogen? In grote lijnen, oké? Maar wanneer ik al deze dingen zeg moet je
weten dat ik individueel met je spreek het gaat niet over anderen. Het eerste wat mensen altijd doen wanneer ik met jullie spreek
is dat je probeert uit te vinden over wie spreekt Mataji! Dit is de beste manier om je aandacht op iets anders te richten. Als je je
aandacht op jezelf richt zodat, “dit is voor mij en mij alleen,” dan zal het een effect hebben, want deze woorden van mij zijn
mantra’s. En daarom is het verspild omdat wat je ook wordt gegeven, wordt op een ander iemand gegooid. Dus de aandacht die
je hebt is de enige weg om de waarheid te kennen. Je eigen aandacht is belangrijk, niet de aandacht van anderen of je aandacht
op anderen! Dit moet duidelijk begrepen worden. Als je dit punt begrijpt, dat het geheel door jou geconsumeerd moet worden,
door je aandacht om jezelf naar een hogere situatie te brengen, zal het uitwerken. Anders is het als eten aan je geven en je gaat
naar een ander die gevoed wordt, terwijl jij niets krijgt. En diegene kan misschien ook niet gevoed worden, omdat hij niet weet dat
je het naar hem toe werpt. Dus vandaag, als ik met jullie over aandacht ga spreken, zou je moeten weten dat je aandacht alles
wat ik zeg moet absorberen. Het is niet voor iemand anders bedoeld. Je kunt het beste in gedachteloos bewustzijn zitten, dat is
de beste manier, zodat het bij je binnen gaat. Anders is het als een lezing, weet je. Je luistert naar mij zonder effect. Elke lezing
zal je transformeren, want ik spreek tenslotte. Maar omdat je altijd aan anderen denkt en je de hele tijd aan je problemen denkt,
er is iets onzinnigs aan de hand waar je je zorgen over maakt en de aandacht is zo overbelast dat wat er ook tegen je gezegd
wordt niet bij je naar binnen gaat. Dus gebruik het nu door oplettend te zijn en te weten dat deze onzinnige dingen geen waarde
hebben. Het is je aandacht die naar boven moet komen en moet groeien. De aandacht is dus het volledige projectiescherm van
je wezen. Het is een compleet projectiescherm van de aandacht. Het complete projectiescherm van je wezen is de aandacht.
Hoe ver je erin bent gegaan, in hoeverre je het hebt ontdekt, hoe ver je het hebt opgebouwd, is een andere zaak. De aandacht is
Chitta en God is aandacht. In welke mate je aandacht verlicht is, is een andere zaak. Maar jouw aandacht is God als je in die
mate verlicht wordt. Het is als een projectiescherm. Je kunt zeggen dat het als een projectiescherm is dat uitgespreid wordt voor
een film. En welke aanleg of je kunt zeggen, de drijfveren of bewegingen die je aandacht heeft, worden op dat doek
weergegeven. Ik weet niet wat het woord 'vritti' in het Engels betekent. Het is geen aanleg, maar iemand wordt vatbaar voor, of
zijn aandacht wordt gesleept tot. Ik weet niet of er in het Engels een woord bestaat voor 'vritti'. Kun je een woord bedenken?
Onze aandacht is dus gewoon een zuiver, volledig zuiver projectiedoek, en er wordt naar gehandeld door de drie guna’s die we
hebben, om mee te beginnen. En zoals je weet komen de drie guna’s naar je toe, één van je verleden, één van je toekomstig
gevoel en één van het heden. Wat tot nu ook je ervaringen over een bepaalde zaak of situatie geweest zijn, dat is in je geheugen
opgeslagen. Als je bijvoorbeeld de zwarte kleur ziet, dan is alles wat met zwart te maken heeft in je geheugen opgeslagen. Zodra
je deze zwarte kleur ziet, komt er nogal wat op. Dit betekent dat, zodra je het met je aandacht ziet, de aandacht verward wordt, of
je kunt zeggen dat de aandacht gekleurd wordt door alle herinneringen over deze zwarte kleur. Dan zal je handeling plaatsvinden
naargelang de manier waarop de aandacht is aangetast. Bijvoorbeeld: zojuist werd er iets verbrand door deze vlammen. Jullie
waren je er allen van bewust. Als jullie de eerstvolgende keer een vlam zien, het eerste dat zal gebeuren, is dat je er voorzichtig
mee zult zijn. Het gaat niet opnieuw gebeuren, maar de hele herinnering komt naar je toe en je zult voorzichtig zijn en anderen
waarschuwen omdat je aandacht zich daarvan bewust wordt zodra je dat ziet, omdat dat projectiescherm van je aandacht zelf
deze beelden er uitgooit, uit zichzelf, door je ervaringen uit het verleden, op het projectiescherm. Dit is een levend
projectiescherm. Of dat kan zijn als je ideeën hebt die je van te voren hebt uitgedacht over de toekomst. Bijvoorbeeld, je moet
aan iemand gedacht hebben die “Als ik die man ontmoet, zal ik hem zo iets vertellen.” Zodra je die persoon ontmoet begint je
aandacht te borrelen met de opkomende ideeën over deze man en je zult hem in overeenstemming hiermee te woord staan. Het
is allemaal in je opgeslagen, of het nu over de toekomst of het verleden gaat, en het wordt door de aandacht vrijgegeven via dat
borrelende proces wat afhangt van je slepende aard, waar je naartoe wordt gesleept. Dit wordt 'vritti' genoemd. Maar ik weet niet
hoe je dat in het Engels noemt. Ik weet niet wat is de, waar je vatbaar voor bent. 'Vritti' is een zeer neutraal woord, het betekent
niets slechts. Het betekent waartoe je wordt aangetrokken. 'Vritti' betekent een temperament waartoe je wordt aangetrokken.
Wat ook je temperament is, zo werkt het. Als je bijvoorbeeld een man ziet lopen, zeg, blindelings, hij kan dingen niet zien. Iemand
kan kwaad worden op hem, iemand anders kan medelijden met hem hebben, een derde komt naar voren om hem te helpen. Dat
is de 'vritti', het temperament dat je met je drie guna’s ontwikkelde. Daarom wordt deze aandacht met jou geïdentificeerd en als

jij hiermee geïdentificeerd bent, met je 'vritti', je temperamenten, dan ben je nog steeds in een verkeerd geïdentificeerd gebied.
Laten we een geval nemen van iemand die eerder bezeten is geweest. Nu, door naar Sahaja Yoga te komen gaat deze
bezetenheid weg. Maar de herinnering blijft in de hersenen, dat hij bezeten was. En als de herinnering sterker is in iemand, is de
linkerkant sterker, dan blijft die herinnering hangen. En zodra die persoon in contact komt met wie dan ook die iets met de
bezetenheid uit het verleden heeft, klikt het, en het hele geval begint vanbinnen te bubbelen bij je en je denkt dat je weer bezeten
bent. Het is de herinnering die je deze reactie geeft. Het is een mythe. Het is de herinnering die je zegt, “Oh, je bent opnieuw
bezeten!” Omdat je linkerkant zwak is, wat betekent dat je altijd in je herinnering leeft. Je herinnering is sterker dan jezelf. Als je
jezelf sterker kon maken dan je herinnering, kan niets bezit nemen van jou. Maar nadat je je realisatie krijgt, ben je nog steeds
niet geïdentificeerd met die gemoedstoestand waarin je je ego en superego ziet als mythe. Toch raak je verstrikt in je ego en
superego, en dat is waarom je aandacht nog steeds een puinhoop is. Een onschuldig kind ziet in zijn zuivere eenvoudige
aandacht alles in 'Pratyaksha'. Dat betekent het daadwerkelijk ervaren van iets, bij een kind, omdat het geen geheugen heeft. Hij
zal dus zijn hand moeten verbranden om te voelen dat het brandt. Het zal iets kouds moeten aanraken om te weten dat het koud
is. Zijn geheugen is nog niet opgebouwd. Hij leeft dus in de werkelijke ervaring. Maar die werkelijke ervaring wordt geheugen.
Naarmate het geheugen sterker is opgebouwd, wordt de hele persoonlijkheid door dat geheugen beïnvloed. Allerhande
conditioneringen komen op die manier tot stand. Als je leest, kan zelfs de hele sfeer naar je toe komen. Zie je, soms ruik je een
bepaalde zeep, of zeg een roos, je ruikt het, dan komen alle herinneringen om zo’n roos te ruiken, soms, naar je toe en je kunt je
soms erg opgetogen voelen, maar soms kan het je ook heel ongelukkig maken, al naargelang de situatie. Je kunt je dus gelukkig
of ongelukkig voelen. Want welke ervaringen je ook hebt gehad, heeft je een herinnering gegeven. Dit geheugen kan je superego
of ego gegeven hebben. Deze scan heeft mogelijk plaatsgevonden. Het kan het ego of het superego geweest zijn. Als het ego
was moet je je gelukkig gevoeld hebben. Als het bevredigend is voor je ego, voel jij je heel gelukkig. Is het niet, als het superego
is, als je hierdoor onderdrukt wordt, dan voel jij je heel ongelukkig. Dus beide, gelukkig of ongelukkig, zijn toestanden waar je nog
steeds in de mythe verblijft. De mythe is er nog steeds, je moet nog steeds verder gaan. Dus als je je gelukkig voelt over een
bepaalde situatie, moet je weten dat je slechts gelukkig bent vóór realisatie, omdat het je ego ondersteunt en doet opblazen. Als
je ongelukkig bent zou je moeten weten dat je ego verdrukt wordt en er superego wordt opgebouwd. Beide situaties hebben je
niet vooruitgeholpen, van geen hulp voor je voor jouw groei, behalve dat deze beide instellingen zo veel ontwikkelen dat je weg
bent van het echte ervaren. De echte ervaring stopt omdat je aandacht zo verward is. Als je naar de ene kant beweegt, de
linkerkant, dan word je verward door angst, met pijn, ongelukkigheid, met hopeloosheid, neerslachtigheid. Aan de andere kant,
als je te veel aan de rechterkant toegeeft, ook een beetje, begin je opgetogen, opgewonden en overheersend te worden. De kleur
van de linkerkant is blauw en de blauwe kleur gaat over in zwart. Terwijl de rechterkant om te beginnen geel is, lichtgeel, of je
kunt goudkleurig zeggen, dan geel, dan oranje en dan rood. Zo ga je naar de agressie aan de rechterkant. In de linkerkant ga je
naar een volledige toestand van entropie kun je zeggen, of een toestand waarin je los staat van jezelf, in een volledig bevroren
toestand. Aan de ene kant geraak je volledig bevroren, aan de andere kant word je volledig verhit. Beide toestanden zijn weer een
beweging in de verkeerde richting. Zelfs als de aandacht in het midden wordt vastgehouden, dat je je aandacht meer in het
centrum houdt, ook daar, want het is een zeer gevoelig punt: het blijft daar niet. Als we bijvoorbeeld vuur gebruiken, kunnen we
dat doen om het huis in brand te steken. Op dezelfde manier kunnen we het gebruiken om rook te maken. We kunnen vuur ook
op de juiste manier gebruiken, als we het in de juiste verhouding aanwenden om voedsel te koken, om ons licht te geven. Als het
vuur te groot is kan het hoog oplaaien. Als het te klein is, kan het branden als rook. Als je echter weet hoe het in het midden in
evenwicht te houden, dan kun je het voor je eigen doel gebruiken, voor het koken, voor licht en ook voor een puja. Als we dus op
dezelfde manier onze guna’s werkelijk in evenwicht brengen, worden we geleidelijk aan de meester van de hele situatie. De
aandacht wordt niet meegesleurd in zaken die we gedaan hebben of die we begrepen hebben via onze herinneringen, of via onze
ervaringen of wat dan ook, en wordt ook niet teveel naar de rechterkant getrokken dat we iemand proberen te overheersen, of
proberen te domineren. Want als je teveel die kant beweegt heb je gezien dat het bloed wordt. Het is voor mensen moeilijk om te
begrijpen hoe, als mensen religieus fanatiek worden zoals nu in Iran, dan is de beweging naar rechts, al het puritanisme en zo
meer. Dat leidt tot bloedvergieten. Christenen deden hetzelfde. Brahmanen deden hetzelfde in India. Boeddhisten deden
hetzelfde, zelfs zij die over geweldloosheid spraken kwamen tot bloedvergieten omdat er een beweging naar de rechterkant
gebeurde. De beweging naar de linkerkant zal leiden tot sluwe en duistere handelwijzen. Rechtse mensen, zoals grote naties die
verondersteld worden ontwikkeld te zijn, rechtvaardigen oorlog. “We moeten wapens hebben om elkaar onder ogen te kunnen
zien.” Maar jullie allen, elk van jullie, zijn dezelfde mensen vanuit het oogpunt van God! Waarom vechten jullie? Als God je vraagt,
“Waarom vechten jullie, waar is dat voor nodig? Waarom gaan jullie er niet eens goed voor zitten en luisteren naar elkaar? Waar
vechten jullie over? Vechten jullie over land? Is het jullie vaders land? Het behoort God toe! God heeft dit land geschapen.

Waarom vechten jullie?” Maar je aandacht is zodanig dat je onmiddellijk denkt, “Oh, dit is mijn land, dit is mijn moederland, dit is
mijn vaderland, dit is mijn broederland.” Maar hoe zit het met je land dat binnenin je is? Het is niet van jou. Dus als we deze
mensen gaan vertellen dat we geen oorlog moeten hebben zullen ze niet luisteren. Realisatie is de enige weg. Door realisatie
gaat je aandacht omhoog en wordt gescheiden van die laag waar deze dingen naar binnen borrelen. Begrijpen jullie mijn punt
nu? De lagen gaan hoger, de aandacht gaat hoger, naar een hogere staat. En deze dingen die vroeger binnen kwamen... Door de
beweging van de rechterkant krijg je ‘vikshepa’, verwarring. Eerst krijg je verwarring. Elke intellectueel, hoe briljant hij ook is, is
verward. En hoe meer verward hij is, hoe meer hij zich laat gelden. Omdat hij verward is, hij is niet zeker van zichzelf, dus dringt
hij zich op. “Dit is het, dit is het.” Ik bedoel, als het zo is, waarom zou je het dan verdedigen? Maar hij gaat door met bepleiten, “Dit
is zo!” Begrijp dat hij nu richting van een gekkenhuis gaat, absoluut! En de manier waarop hij het bepleit en er maar over blijft
praten, de hele tijd, dat betekent dat hij niet zeker is. Hij wordt als een bezeten persoonlijkheid. Wanneer hij alles via zijn brein
verklaart zoals, “dit is het, dit is correct. We moeten het allemaal doen, dit is wat...” En hij overtuigt vele anderen die net als hij
verward zijn. Ze zijn afhankelijk van hem. Hij wordt een leider omdat, zie je, ze nog verwarder zijn. En ze vinden iemand die
uiterlijk niet zo verward is dus blijven ze bij hem en ze gaan allemaal oorlog voeren of een soort van bloedvergieten, of een soort
van... ze willen bloed zien. Ze worden harteloos, passieloos, meedogenloos, je kunt zeggen, meedogenloze, liefdeloze mensen.
De andere beweging is de blauwe, het is als het blauwe maanlicht. Dus begint de romantiek. Zitten in het maanlicht, zie je, dan
beginnen de ideeën die van Lord Byron komen (lachen). En ze komen in je aandacht, dan wordt het een heel sterke passie bij jou.
Je denkt, “Oh, ik ben er nog steeds, ik moet mijn geliefde vinden!” En je gaat door in je zoektocht naar je geliefde en dit en dat.
Deze dingen geven je niet echt vreugde. Dat is waarom er zoveel van zulke gedichten zijn geschreven, “liefde is het meest
pijnlijke ding, het is erger dan dood,” en alle soorten gedichten zijn zo geschreven, dus waarom ben je erin gerold? Ik bedoel het
is allemaal opgeschreven, boek na boek, waarom trap je er nog steeds in? Je bent er al over gewaarschuwd, ga niet achter liefde
aan, liefde is teleurstelling, liefde is dit, dat, het is heel tijdelijk, het is voor korte tijd dat je het krijgt. Toevallig, als iemand op een
gegeven moment zou kunnen stoppen door met iemand te trouwen die lief genoeg is en zich realiseert dat liefde en huwelijk en
al deze dingen centraal staan, zijn als het vuur in de keuken, zijn als het vuur in de tempel, zorg ervoor en overdrijf er niet mee.
Dan misschien kan dit gebruikt worden. Op dezelfde manier, de rechterkant beweging van de zonnelijn. Als mensen denken, ja,
de zon is belangrijk, we moeten de zon in huis hebben. Maar je moet niet naakt gaan lopen en de Zon beledigen en huidkanker
krijgen. De zon is er niet voor je huidkanker. Maar als je overdrijft, is het ook gevaarlijk. Iemand die zich teveel blootstelt aan
plannen en dit doet en dat, en van alles doet, kan in zeer grote moeilijkheden belanden. Dus je moet die kant ook balanceren en
deze kant en je moet in het centrum zijn, in evenwicht. Nu het woord ‘evenwicht’ bestaat niet in ons dagelijks leven. Het bestaat
alleen in de verbeelding, of misschien in het zogenaamd wetenschappelijk onderzoek. Maar voor zover het mensen betreft,
weten ze niet wat evenwicht is. Vanwege dit, de aandacht, hoewel ze na realisatie opkomt, nog steeds naar beneden gaat aan de
zijkanten, deze kant of die kant naar beneden volgens je vritti's. En wanneer deze identificaties nog steeds in hen werken, zijn ze
geneigd om naar beneden te gaan in hun aandacht en opnieuw beginnen ze met het opborrelen van hetzelfde als tevoren. Nu
moet men lichter worden in zijn eigen verstand en denken dat, “We hebben dat allemaal laten vallen, waarom zijn we daar nu?“
Men zou lichter moeten worden door al die lading die uitstroomt, omdat jullie hier zijn om je aandacht hoger en hoger te laten
opstijgen zodat je tot een punt opkomt waar je één wordt met de aandacht van God. Je aandacht fonkelt al omdat je via je
aandacht kunt zien wat er mis is met je, je kunt zien wat er verkeerd is met anderen, en je kunt zien hoever het met jezelf gaat.
Maar de vooruitgang is vertraagd omdat je niet weet dat deze aandacht de pure vorm is en alles wat in deze aandacht gaat is
een mythische materie, het is een mythe. Als je deze mythe geleidelijk laat vallen, alles behandelt als een mythe en niet
afhankelijk bent van ongelukkig en gelukkig, gewoon het ding zien, dan zal je aandacht een vlucht nemen en ze zal daar op een
veel hoger niveau verblijven. In plaats daarvan, ga je ieder moment deze kant op of die kant, en het gaat zo door, dan is de
beweging naar boven veel minder. Zelfs in Sattva guna, als je opstijgt, kun je ook veel slechter in die toestand gaan. Bijvoorbeeld,
als je zegt, “Ik probeer Sattva guni te zijn.” In Sattva guni is het zo dat je alles begint te zien, discriminerend door je begrip, niet via
vibraties, door begrip. Oh, zouden we niet op de een of andere manier onze aandacht hier vandaan moeten halen? Moeten we dit
niet opgeven? Moeten we liefdadig zijn? Moeten we doorgaan mensen te dienen? Er zijn mensen die denken, “Oh, we gaan iets
geweldigs doen!" Zoals jullie Leger des Heils. Laten ze zichzelf redden! Ik weet niet welke redding ze gaan doen. Dus deze
ideeën, ideeën, zeg ik, van Sattva guna, kunnen je ook immobiliseren en kunnen je echt voor eens en voor altijd bevriezen. En dat
kan ook op zo’n sluwe manier in je werken, we kunnen zeggen, op zo’n geheime manier, dat je het niet zult voelen. Al deze ideeën
om anderen te helpen, liefdadig zijn, laten we een liefdadigheidsvereniging hebben, afgelopen! Als je eenmaal in een
liefdadigheidsvereniging werkt, is je aandacht daar beëindigd. Maar als je aandacht hoger gaat, zeg, als mijn attentie is. Ik ben
niets anders dan liefdadigheid. Ik bedoel wat ben ik? Het stroomt gewoon. Je wordt gewoon de liefdadigheid. Dus het verschil

tussen een gerealiseerde en een niet gerealiseerde is dit, dat de aandacht die mythe als realiteit aan je gaf nu weg is, hoger
gegaan is. Het ziet dat het een mythe is. Aandacht kan duidelijk zien dat het een mythe is en je kunt dat zelf zien en je kunt jezelf
van hen verwijderen. Natuurlijk moet ik jullie een duw geven, zonder twijfel, en ik werk er hard aan jullie een duw te geven. Maar je
moet ook weten dat mythische dingen eruit gegooid moeten worden, anders zul je niet groeien. Alle mythische dingen moeten
worden weggelaten. En de beste manier om dat te doen is om in gedachteloos bewustzijn te zijn want zodra je deze drie guna’s
overstijgt word je gedachteloos bewust. Je moet Agnya oversteken. Zodra je Agnya oversteekt, deze drie guna’s, ga je absoluut
in een staat waarin je ‘gunateet’ bent, je bent voorbij de guna’s. Dus je doet zoiets niet bewust, maar het werkt eenvoudigweg uit.
Maar analyseren is één van de ziekten van het Westen. Wat analyseer je? Wat ben je aan het analyseren? Vraag het jezelf. Ik
moet lachen om het hele analyseren dat maar door gaat. Kijk, ze gaan ervoor zitten, trekken een haar uit, splijten de haar in
honderd delen. En grote analysatoren zitten daar samen! Ze kunnen zelfs niet zeggen hoe de chromosomen die spilwerking
hebben en, ik bedoel op dat minutieus niveau werken de dingen uit. Ze kunnen niet zeggen hoe een cel deelt. Wat zitten ze hier te
analyseren? Nu hebben ze geanalyseerd voor een doel, ook voor God. Door hun analyse zijn mijn dingen opgenomen. Door hun
analyses kan ik naar de TV gaan, als ze mij enige tijd toestaan, vanwege analyses past het niet in mij. Ze zullen niet toestaan, ze
mogen niet, het kan worden bespoedigd. Maar zeg bijvoorbeeld, als je deze dingen niet ontdekt had, neem het bijvoorbeeld zo en
de wetenschap was niet ontdekt, zou jullie aandacht op zijn minst beter af zijn geweest. Vanwege wetenschap is jullie aandacht
ook erg in de war. Dus ik weet niet wie te loven, hetzij de wetenschap of de primitiviteit. Toen jullie jezelf ook tot de wetenschap
verhieven, kreeg je zoals gewoonlijk weer een ander uiterste. Totdat je je volledige aandacht verbrandde, was je niet tevreden. Ik
bedoel als je je evenwicht in de wetenschap had behouden, zou het ook hebben geholpen, maar het evenwicht was verloren daar.
Geef iets aan mensen en ze weten er het slechtste van te maken. Ze zullen tot in het extreme gaan. Je geeft ze een paard, ze
kunnen niet gewoon draven of galopperen, ze moeten een dubbele galop hebben. Tot ze vallen en dood gaan. Alles wat je ziet, ze
zijn gewoon de hele tijd op de vlucht. Het eerste wat moet gebeuren is dat je jezelf tot rust brengt en tot jezelf zegt: “Nu zal ik al
deze mythen niet in mijn aandacht toelaten.” Het zijn allemaal maar mythen. Maar je geeft te veel belang aan mythen. Je neemt
ze een beetje te ernstig. Het zijn gewoon mythen. Ik bedoel maar, nu je gerealiseerd bent lach je met mensen die gewoon gek
worden vanwege, zeg, een maan verlichte nacht. Oké? Maar vraag de kerel die dat doet, hij zal zeggen: “Je bent harteloos, je hebt
geen gevoelens.” Hij zal er zal er een grote poëzie van maken. Ga iemand van deze mensen zien die ‘hoog op het paard zitten,’
die aan het roer van zaken staan en je zult het gevoel hebben om met hen te lachen. Zij zullen echter zeggen: “je bent nutteloos,
je werkt niet, je bent een nietsnut, jullie zijn verkwisters.” Omdat jullie nu verlicht zijn, moeten jullie begrijpen dat jullie aandacht
moet stijgen, hoger en hoger, naar een hoger gebied. Wat is er feitelijk gebeurd met de realisatie? Je Kundalini is opgestegen en
is opgekomen, zoals een fijn, dun haartje, laat ons zeggen één haar. en dit heeft je Sahasrara doorbroken en nu vloeit de genade
in je. Maar het is een heel kleine beweging die heeft plaatsgevonden, welke zonder twijfel een heel moeilijke beweging is, maar
het heeft plaatsgevonden. Nu ben je niet zo gegroeid. Je chakra’s zijn alleen in het midden doorboord maar de rest van de
aandacht is nog intact. In feite is zij nog zo intact dat je zelfs niet voelt dat zij doorboord is. Nu moet je het groter maken, het
openen, zodat meer strengen Kundalini omhoog kunnen komen en dat je aandacht, die zich in deze centra bevindt, zich uitbreidt.
Door uitbreiding verdrijft het alles wat aan de zijkanten mythisch is. Op elk centrum hebben we onze aandacht, die in het centrum
verlicht wordt door dit licht dat er doorheen gaat. Maar het licht is te klein voor de duisternis die je hebt verzameld. Vooral voor
de mensen uit het Westen zou ik zeggen, jullie verwarringen, je moet ze kwijtraken. Maar nog steeds identificeer je. Omdat, als ik
je iets vraag zoals: “hoe gaat het met je?” Betekent wat? Betekent dat je nog steeds in de war bent. Oké? Verwarring moet weg.
Een verwarring die er was: “dit is realisatie of niet?” Ik hoop dat dat nu met jullie voorbij is. Nu geloven jullie tenminste dat het
zelfrealisatie is. Ik moest mensen zeggen: “nee, je bent nu Zelfgerealiseerd, dat ben je!” Toch zouden ze opspringen als een
duiveltje in een doosje zie je. Ze zeiden: “Nee, dat zijn we niet moeder! Hoe kun je zeggen dat dit realisatie is?” “We verwachten
dit vanuit realisatie en dat met realisatie, dat we de deur uit zullen vliegen als we gerealiseerd zijn,” of zoiets onzinnigs als dat.
Goddank zijn deze ideeën verdwenen. Maar als we gerealiseerd zijn, is er een licht dat in ons komt, we moeten het alleen laten
groeien door onze aandacht te scheiden van de mythen. Het is allemaal mythisch. Ik speel ook met jullie, want tenzij en totdat je
het zeker weet, ga ik je geen verkeerd idee over jezelf geven. Ik wil zien in hoeverre je aandacht beweegt en ik weet dat je nog
steeds niet zeker bent. Nog steeds ben je niet zeker van jezelf, daarom is het vertrouwen er niet. Eerst en vooral moet je leren
rijden, dan word je getest. Er zullen vijf stenen bij elkaar worden gezet, de afstand zal slechts zo zijn dat er nauwelijks een auto
doorheen kan. En de man zal zeggen: “Je zigzagt er doorheen!” En dat kun je niet. Waarom? Zo maakt hij van jou een meester.
Het meesterschap van je aandacht zal tot stand komen als je begint te zien dat het mythen zijn die je verstoren. Het zijn mythen
die je in verwarring brengen. Gooi ze gewoon weg. Gooi ze weg en begrijp dat jij 'de eeuwige aandacht' bent, dat je 'het eeuwig
leven' bent, dat onwetendheid het enige is wat je daarvan weghoudt, en de onwetendheid is te eenvoudig om te begrijpen, dat je

mythe als waarheid hebt aanvaard. Laat het gewoon vallen: het is allemaal een mythe. Je zult versteld staan hoe je aandacht zal
oprijzen en je zult zien dat al deze onzinnige zaken die je bang maakten of je in vervoering brachten zullen wegvallen en je zult er
gewoon om glimlachen. En pas dan zul je volledig kunnen genieten want je aandacht zal volledig ondergedompeld worden in de
zegen van het 'Zelf'. Ik zeg van wel, ik zeg dat je al in die gelukzaligheid doordrenkt bent. Ga zo door! Hoe doe je dat nu? Hoe kan
men in het dagelijkse leven de herinnering aan het verleden teniet doen? De herinneringen van het verleden vernietigen is ze
vervangen door nieuwe herinneringen. Je moet onthouden wanneer je je eerste realisatie kreeg Denk er telkens weer aan.
Telkens wanneer zo’n herinnering bij je opkomt, moet je bedenken hoe je tot je realisatie bent gekomen. Komt er een herinnering
op die storend is of zogezegd opgetogen, tracht je dan te herinneren: “Hoe kreeg ik mijn zelfrealisatie?” Als je agressie voelt
tegenover iets of je bent kwaad om iets, tracht dan gewoon de vreugde van de overgave te voelen. Denk maar aan die vreugde
van overgave, van jezelf oplossen. Dus de nieuwe herinneringen moeten worden opgebouwd. Als je herinneringen begint op te
bouwen, ga je momenten verzamelen om andere momenten vast te leggen die zulke herinneringen hebben. Zoals een
herinnering toen je iemand probeerde te helpen, je de Kundalini van iemand opwekte. Het probleem zou kunnen zijn dat je in
gedachteloos bewustzijn bent als je bij iemand de Kundalini omhoog brengt, er is dan geen enkele gedachte en denken is het
enige dat indruk maakt. Maar op dat moment kun je de vreugde van het omhoog brengen van de Kundalini vastleggen. Als je de
vreugde kan registreren bij het omhoog brengen van de Kundalini van anderen, zal je voelen dat een nieuwe rijkdom aan mooie
momenten zich zal opstapelen. En alle momenten die je verwarring of angst brachten, zogenaamd ongeluk en geluk, zullen
verdwijnen en zuivere vreugde zal overblijven Omdat nu de meeste ervaringen die je hebt gehad meer vreugdevol zijn. Vreugde
heeft geen gedachten. Het is gewoon een ervaring: 'Praktyasha'. Daarom zei ik dat je de ogen open moest houden. Ik hoop dat
jullie begrijpen wat ik hiermee bedoel. Moge God jullie zegenen. Ik denk: Laten we vandaag mediteren. Misschien zal deze
meditatie ons helpen. Alsjeblieft sluit je ogen. (pauze in opname) Allemaal, deze dingen, doe het in het vuur. Douglas (Fry), neem
deze twee, deze dingen en stop ze in het vuur. (pauze in opname) Zonder hier of daar aandacht aan te schenken of zonder
zorgen. Zorgen en al deze dingen zijn ‘vikshepas’ zijn allemaal verwarringen, komen van verwarring. Jullie weten van mij dat ik
voor negen uur in één houding kan zitten. Ik bedoel, ik heb dat gedaan maar ik kan het zelfs langer doen. Dus men moet een
‘baithak’ ontwikkelen, is een zittende houding, voor enige tijd. Je moet in een bepaalde houding gaan zitten. Oké? Moet proberen
dat te doen en alles wat daarvoor nodig is moet worden gedaan, want dat is de enige manier waarop je het kunt doen. Als je
loopt, zal je aandacht nog steeds in beweging zijn. Hoe dan ook, als er beweging is dan komt de tijd, ruimte in het spel. Maar als
je tot rust kunt komen, als je een plek kunt hebben waar je kunt zitten. En dat is waarom de foto helpt. Als je de foto continu kunt
zien, Met ontspannen ogen, niet de hele tijd starende maar ontspannen ogen. Je kunt je ogen met respect sluiten, dan kun je je
ogen weer openen. Met dit tot rust komen van de houding, zal je verrast zijn hoe je aandacht geleidelijk omhoog gaat, je zult het
voelen. Zojuist ben je helemaal in gedachteloos bewustzijn, dus ga in meditatie. Nee, als je niet kunt zitten kun je een stoel
nemen, zie je, beneden. Maar zoals ik zei, kleding moet een beetje losser zijn. Oké, strek je handen naar mij uit. Je moet nu voor
ongeveer vijf minuten blijven zitten. Ik wil jullie niet te lang laten zitten. Maar ik hoop dat jullie de volgende keer het zitten zullen
ontwikkelen. Rechterhand op het hart zal helpen denk ik. Rechterhand op het hart. Doe het nu met je hart. Doe - het - met - je hart. Rechterhand op het hart. Denk vanbinnen, “Ik ben het eeuwige leven, ik ben de Spirit.” Houd je adem in. Laat het gaan. Deze
keer als je je adem inhoudt moet je weten dat ik de Moeder van het universum ben en de meest krachtige persoonlijkheid. En ik
ben jullie Moeder en jullie zijn allemaal beschermd. Houd je adem in. Haa! Laat haar gaan. Goed. Jullie zijn nog steeds kinderen
moet ik zeggen. Weten jullie niet dat ik heel krachtig ben? Moet ik jullie dat vertellen? Zelfs de kleine kinderen weten dat. Oké?
Ontspan. Laten we iets van muziek hebben. Nu, ergens enige vragen? Yogi: Ik heb een vraag. Kunt u het verschil uitleggen tussen
vreugde en geluk? Shri Mataji: Oh! Heel eenvoudig weet je. Vreugde heeft niets dubbels zoals geluk en ongeluk. Vreugde is
enkelvoudig, absoluut. Het is absoluut. Het is gedachteloos. Het is vervulling. Geluk wordt altijd geschaduwd door ongeluk, het is
het dubbele, de twee kanten van de munt. Geluk wordt gevolgd door ongeluk, ongeluk door geluk. Het is een relatieve
terminologie. Maar vreugde is absoluut. Het is voorbij gedachte. Het is gelukzaligheid. Yogi: Het is meer dan een tevredenheid.
Shri Mataji: Tevredenheid kan nog steeds relatief zijn. Maar het is alles in één. Vreugde is waar je nergens meer om vraagt, je
bent er gewoon. Het straalt dan gewoon uit. Straalt gewoon uit. Je wilt gewoon niets, het loopt gewoon over. Het heeft niets van
doen met jullie rationaliteit, kan niet worden waargenomen via je rationaliteit. Het is er voorbij, je voelt het gewoon. Hmm,
Jeremy? Jeremy: Waarom dromen we? Wat doet ons dromen? Shri Mataji: Nu dromen zijn zie je: er zijn drie stadia in ons
bewustzijn op de normale manier, niet de vierde dat, nu, ben je in de vierde, maar normaal zijn er drie stadia. En de derde staat
wordt ‘shushupti’ genoemd, waar je in een diepe staat van slaap bent. Op die tijd kom je in contact met het onbewuste. Het
onbewuste komt eigenlijk je aandacht binnen, en je begint er de informatie van te krijgen. Maar iemand die nog niet gerealiseerd
is, is nog niet helemaal wakker in die staat, in de zin van, wat hij ook opneemt, wordt weer vertroebeld als hij terugkomt door die

stadia van... Hij komt door onderbewuste gebieden, veel gebieden kunnen we zeggen, dat hij uit alle onderbewuste gebieden
komt die hij in zich heeft en de bovenbewuste gebieden in hem, en dan komt hij tot het bewuste verstand. Dus veel dingen
vertroebelen het, als bedekt, dus de interpretatie of zelfs de herinnering aan de droom kan behoorlijk verward zijn. Maar na
realisatie ga je zelfs dieper, omdat je het onbewuste binnen gaat. Niet dat het onbewuste iets moet doen, maar je gaat het
onbewuste binnen. Je aandacht gaat in de aandacht en het registreert wat het ziet. Hoe meer je gerealiseerd wordt, zal de
droomstaat weg gaan. Bijvoorbeeld ik droom nooit. Ik bedoel eigenlijk ben ik in een droom. Ik droom nooit in de zin dat wanneer
ik zogenaamd droom, ik er ook daadwerkelijk ben om het uit te werken. En ik kan het bij anderen verifiëren dat ik die tijd bij jou
was. Hij zegt, “Ja, dit gebeurde.” Dus, zie je, het is een andere staat van mij. Maar eigenlijk gebeurt dit, je hebt nooit een droom, je
bent altijd in de realiteit. Maar dat is is iets anders. Maar wat je daar ook in opneemt vanuit het onbewuste, moet in ieder geval
van jezelf zijn. Maar meestal zijn de dromen van mensen verduisterd, dus de droom heeft niet zo veel betekenis. Maar met
Sahaja Yoga ben je zo veel verlicht dat ook in je dromen ziet wat het onbewuste eigenlijk te zeggen heeft. Die niet verward is, die
niet vertroebeld is, die daarmee absoluut is dat je wakker bent. Ik bedoel, bijvoorbeeld, misschien zie je mij vaak in dromen en
suggesties die je van mij krijgt. Ik bedoel, ik werk in dromen alleen door het onbewuste. Maar sommige mensen zullen altijd
zeggen, “Oh, ik heb u ergens gezien. Ik heb u dikwijls gezien. Ik weet niet waar ik het heb gezien. “Was u in New York?” Ik zei:
“Nee.” “Waar heb ik u dan gezien?” Ze zagen mij in hun slaap zie je. Maar ze kunnen niet de verbinding maken of het in de slaap
was dat ze me gezien hebben. Ze zijn geen gerealiseerde mensen maar ze hebben mij gezien. Yogini: Kunt u mensen realisatie
geven in hun slaap? Shri Mataji: Nee, nee, dat kan ik niet. Ik wil zelfs geen realisatie geven aan mensen als ze mij niet aankijken,
ofwel mijn foto of Sahaja yogi’s. Dat zou niet moeten zijn. Omdat erkenning het enige punt is in Sahaja Yoga. Modern Sahaja
Yoga gaat alleen werken als je mij erkent! Als je mij niet erkent, werkt het niet uit. Dit is de enige manier. Dit is de enige sleutel.
Omdat jullie tot nu toe nooit erkend hebben. Alleen door erkenning zullen alle dingen uit het verleden vergeven worden, alles zal
gedaan worden. Maar als je weigert mij te erkennen of bent er langzaam mee, zal je ontwikkeling langzaam zijn. Wat ik jullie
ronduit gezegd heb. Hoewel het een nogal gênant werk is, moet ik het jullie toch zeggen. Dit is een feit. Dus tijdens het dromen
kun je geen realisatie geven. Maar in de droom kun je misschien de situatie zien waarin het wordt gegeven, hoe je het moet
geven. Je oplossingen zullen je worden ingegeven, hoe je een bepaald iemand kunt benaderen. Maar jullie kunnen iemand geen
realisatie geven. Ze moeten weten dat ze hun realisatie gekregen hebben via Mataji Nirmala Devi. Zoals het is, als je hun
realisatie geeft, schenken ze er geen waarde aan. Als ze mij niet kennen, heeft het voor hen geen waarde. Maar ik zou willen
voorstellen dat men de dromen niet teveel gaat analyseren. Opnieuw zal het zelfde probleem beginnen. Omdat ik Jung ken en al
deze mensen die het deden. Maar dat was oké in dat stadium omdat ze geen gerealiseerde mensen waren, of ze waren
gerealiseerd op een zeer verwarde manier, in de zin dat ze niet zeker waren van zichzelf. Maar jullie gaan niet door met je druk te
maken over dromen. De dromen komen naar je toe om een oplossing van een probleem te geven. Het onbewuste helpt je in
dromen. Bijvoorbeeld, als ik naar India ga, dromen de meeste van hun dat Moeder komt. Ik bedoel het werkt als televisie! Sahaja
yogi: Ik droomde van u na de eerste keer dat ik hier kwam. Shri Mataji: Nadat je hier kwam? Niet daarvoor? Maar er zijn mensen
die naar mij gekomen zijn, omdat ze ook over mij droomden. Nu dat is iets goeds. Over mij dromen betekent dat je erg diep
gegaan bent. De verificatie komt binnen. Sahaja yogini: Toen ik hier was, legde u uw hand over dit oog, toen ik er over droomde
was het alsof er iets uit werd getrokken, als een kristal. En het viel op de grond en er groeide een soort benen aan en rende weg.
(Lachen). Ik had vroeger last van hoofdpijnen en sinds die tijd heb ik dat niet. Shri Mataji: Zie je, dat is waar. Dat is waar. Ik
bedoel, eigenlijk wordt dat zo gedaan. Ik zal jullie een voorbeeld geven, een heel concreet voorbeeld hiervan. Een man die vroeger
naar Sahaja Yoga kwam en er heel diep in was. Zie je, iemand van Rajneesh discipelen wilde hem een soort van kwaad doen. Dus
ze riepen hem en ze zeiden: “We schenken je een ‘paan’ (betelnoot).” Zie je, wat we eten en zo. En ze hypnotiseerden hem echt
en gaven hem paan. Hij at de paan en zo. Dat was na het programma, om ongeveer 10:30 at hij de paan en hij ging naar zijn
onderbewuste gebieden. Maar hij kwam een beetje tot bewustzijn en dan namen ze hem mee in een taxi en sloegen hem. Maar
ze konden niet slaan! Hij kon zien dat ze hem kwamen slaan en dat hun handen door iemand werden vastgehouden. Kon het
slaan op hem helemaal niet voelen en hij kwam tot bewustzijn, weer bewusteloos, en toen werd hij absoluut bewust. Hij zag hoe
ze hem sloegen en zij kregen de pijn alsof ze geslagen werden, maar hij werd nooit in elkaar geslagen. Ze lieten hem op een plek
achter en ze namen zijn gouden ketting af, hij had een ring met een echte robijn aan zijn vinger, ze pakten het allemaal af, en ze
lieten hem ergens achter. En hij liep de hele weg vandaar naar zijn huis. Dus ik zag dit alles met hem gebeuren en dat ik
probeerde deze mensen te slaan, te slaan en zo. Ik zag dat allemaal, ik deed het. Dus, vroeg in de morgen stond ik op, ongeveer
zes uur en ik belde naar zijn huis en ik zei: “Hoe is het nu?” Zijn vrouw zei: “Hij kwam heel laat. Ik bedoel hij kwam echt pas in de
ochtend rond vijf uur en nu slaapt hij.” Ik zei: “Laat hem slapen, hij heeft het heel slecht gehad vannacht en hij heeft veel geleden
en deze Rajneesh-mensen hebben hem veel problemen gegeven,” vertelde ik haar. Ze was heel verbaasd, ze wist niets van deze

dingen! Toen hij opstond vroeg ze hem: “Waar ben je geweest?” En hij vertelde het hele verhaal. Toen belde hij mij op en hij zei:
”Moeder u was daar om mij te redden!” Ik zei, “Oké.” Ik vertelde het hem, maar normaal zeg ik je het niet. Maar die dag wilde ik er
gewoon achter komen. Toen zei hij: “Ik ben mijn ring verloren die mijn vader mij gegeven had en ik word er echt verdrietig van.”
Dus ik zei: ”Oké, je zult ze vinden. Beide dingen ga je terug krijgen.” En toen hij de trap afliep vond hij een soort rode bundel daar
liggen. En zijn vrouw zei, “Waarom licht deze rode bundel hier?” Dus hij pakte het op. Binnenin waren zijn ring en zijn ketting. Dan
belde hij mij onmiddellijk op, “Moeder ik heb beide dingen gevonden, hoe heeft u het voor elkaar gekregen?” Zie je het kan
gebeuren. Dus dat is allemaal voor hen gedaan omdat je ziet dat je het kunt oplossen. Zo kan het gebeuren. Maar jullie moeten
weten dat alles wordt gedaan door de kracht van Brahma, dat is het effect van Adi Shakti. Het wordt allemaal daardoor gedaan.
Het overige is allemaal mythe. Als je niet bang bent voor de mythe en als je de mythe niet herkent, sta je erboven! Maar je herkent
het nog steeds. Dit is het probleem. Sahaja yogi: Als je een wetenschapper bent, zegt u dan dat je wetenschappelijk werk niet
moet voortzetten? Shri Mataji: “Nee, nee, nee. Als je een wetenschapper bent dan, na realisatie, wat je moet doen is wetenschap
en realisatie samen brengen. Je kunt wetenschap en realisatie samen uitleggen. Je moet realisatie uitleggen via een
wetenschappelijke methode. Dit zou jullie doel moeten zijn, een nieuwe richting, omdat jullie ontdekt hebben dat je gerealiseerd
bent. Jullie hebben ontdekt dat er aldoordringende kracht is, nu, als je het in de wetenschappelijke taal kunt zeggen, kun je met
ze praten. Zodat kennis niet verloren gaat. Stel dat je een geoloog bent, dan kun je via realisatie veel dingen van de geologie
verklaren die je tot nu toe niet hebt uitgelegd. Je geeft dus eigenlijk de wetenschap zelf haar vervulling! Er zijn zoveel vragen die
ze niet kunnen beantwoorden. Alles, politiek, alles, waarom het heeft gefaald, wat is er gebeurd, wat is de reden, alles kan
verklaard worden via de wetenschap van Sahaja Yoga. Alles! Waarom het werkt, waarom het niet werkt, wat is het geval, wat de
mislukking is. Alles kan worden verklaard. Menselijk gedrag, alles. Dus gebruik je kennis om de kennis te verlichten welke bedekt
is door onwetendheid. Bijvoorbeeld, zie nu, jullie hebben films ontwikkeld, bioscopen, dit en dat. Gebruik het voor Sahaja Yoga.
Hoe kun je het gebruiken voor Sahaja Yoga, jullie moeten proberen wegen en methoden te vinden. Stel je bent een
toneelschrijver, gebruik dat drama. Maak een drama over Sahaja Yoga. Zet daar je gedachten op en je kunt het doen.
Bijvoorbeeld, iemand doet een cursus over journalistiek, dan zou hij zijn journalistiek moeten gebruiken om Sahaja Yoga te
verspreiden. Je moet het ook uit proberen te vinden in geologie, in welk onderwerp dan ook: het licht van Sahaja Yoga wat tot nu
toe gemist wordt door de wetenschappers, bij de geologen, bij de psychologen, bij iedereen, omdat het allemaal een wetenschap
is die afgezonderd is, die in duisternis is, die geen verband houdt met het geheel. Nu, kijk jullie vuur is hier, oké? Wanneer ik nu
mijn hand hier doe, wat er gebeurt is dat dit vuur is verlicht. Deze kracht zuigt zich naar binnen bij jou, of eenieder van jullie die
gerealiseerde zielen zijn, alles wat in je is, kan door vuur worden weggebrand, en het verbrandt het. Dit vuur heb je in
onwetendheid geanalyseerd maar nu ben je verlicht. Ik gaf realisatie in India aan sommige wetenschappers die in de landbouw
werkten. Ze begonnen vibraties te gebruiken voor de landbouw en ze waren verbaasd dat ze tien keer meer opbrengst konden
produceren. Ik bedoel, je kunt het verschil zien tussen de soorten dingen die worden geproduceerd en daar zijn ze enorm mee
bezig. Ze zullen artikels en zo publiceren en dat doen ze al. Je kunt ook zien hoe vibraties werken op zeg, een kern van een
atoom. Ze zullen worden geactiveerd door mesotronen. Als je dat ziet, zullen mesotronen er onmiddellijk op reageren omdat ze
willekeurig zijn en je zult versteld staan dat je gebruik van ze kunt maken en ze kunt bewegen door je vibraties, als je ze ziet door
een microscoop. Als je erop in wilt gaan, kun je erop ingaan, maar allereerst moet je deze vreselijke mensen overtuigen wat er
nog meer zou kunnen zijn en al het andere opgeven en gewoon accepteren dat het vanbinnen zit. We genezen mensen zonder
enige wetenschap bij ons. We genezen rare mensen zonder enige wetenschap. Alles is tenslotte voor de verbetering van de
mens. We verbeteren het voedsel probleem. We verbeteren zelfs materiële problemen, iedereen wordt er beter van. Ik bedoel,
Lakshmi tattwa is verbeterd in hen. Al deze dingen kunnen gedaan worden. En wetenschappers kunnen aantonen dat tot het
uiterste gedreven wetenschap ons tot vernietiging kan leiden, dat wat niet gerelateerd is aan het geheel. Als je in één richting
beweegt, een lineaire beweging, komt het gewoon terug en komt bij jou terug. Maar als je verbonden bent met het geheel dan
weet je het in evenwicht te brengen, anders begint de neus te groeien of de oren gaan groeien, het is kwaadaardig. De groei van
de wetenschap, de moderne wetenschap, is kwaadaardig. Zelfs op aarde, als een deel van de aarde begint te groeien,
bijvoorbeeld aan één kant, zal de hele balans en het evenwicht van de aarde weg zijn, nietwaar? Ik bedoel, als je de natuur ziet in
zijn echte volledigheid dan zul je zien dat er zo’n balans bestaat. Wetenschap beweegt zich als een blind paard in één directie.
Wat is het nut? Dan ga je naar atoom en van atoom ga je naar atoom energie en van daar naar het vernietigende deel. Maar als je
je gehouden had aan de waarheid en het geheel, dan zou je niet zo ver zijn gegaan. Oké, het is handig voor ons, gebruik het.
Analyse vernietigt je, vernietigt ons hele karakter, alles. Als je jezelf gaat analyseren, word je vernietigd. Neem jezelf als een
geheel. Er zijn mensen die ik kende die mij ook analyseren. Zulke domme dwazen heb ik gezien. Ha, ze zijn er. Het is zo
fantastisch, de manier waarop mensen omgaan met hun kleine hersens! Alles wat ze niet kunnen uitleggen in Sahaja Yoga. Als

je de hogere wetenschappen gaat ontdekken, vergeet dan de lagere wetenschappen. Ik bedoel, toen je een kikker was, maakte je
je alleen zorgen om de put waar je woonde, maar nu ben je een mens, je maakt je zorgen over andere dingen. Als je een
bovenmenselijk wezen wordt, zou je je zorgen moeten maken over hogere wetenschappen. Wat je nu hebt bereikt met
wetenschap, kunnen we in een seconde bereiken met Sahaja Yoga. Je materiële welzijn kan zijn, in een seconde kunnen we het
verbeteren. Als je je realisatie krijgt, zul je materieel beter af zijn. De meeste mensen verklaren ze als coma en dood of
krankzinnig en verloren gevallen. Ze zijn niet in staat geweest welke gek dan ook te genezen. Zodra hij naar een gekkenhuis gaat
komt hij eruit als een lijk. Hij komt nooit terug als een verstandig iemand. Wat hebben jullie wetenschappen bereikt tot nu toe? En
op welke manier? Neem om het even wat; politieke problemen, alles. Jullie proberen een politiek te hebben, bijvoorbeeld
democratie, jullie hebben demonocratie gecreëerd. Jullie wilden communisme hebben, het is niets anders dan iedereen
vermoorden. Alles staat op zijn kop. Hallo, hoe gaat het? Kom maar hier heen. Is je vader gekomen? Kind: Ja. Shri Mataji: Waar is
hij? Kind: Daarbinnen. Shri Mataji: Oh, ik zie het. Ga zitten, ga zitten. Goed. Nu, een andere vraag? Zullen we wat muziek hebben?
Yogi: ”Moeder, wat is de juiste betekenis van uw naam 'Shri Bhagawati'? Ik heb verschillende vertalingen gezien van de naam.”
Shri Mataji: Kijk, totaal verschillend van elkaar. ‘Bh’ ‘ga’: 'Bhaga' betekent bij elkaar zes dingen. Ze zijn de zes karakteristieken van
God en Bhagawati is de kracht van God, dat is waarom zij zo heet. Zes karakteristieken van God. De eerste is onschuld, de
tweede creativiteit, de derde is... vaderlijkheid, kun je zeggen, maar is degene die voedt. Kijk als je de tuinman en de Moeder
Aarde samenvoegt wat dan de kwaliteit van hen is, is de voeding om te groeien, zorgen voor, genoemd als, ‘palanhaar’. In het
Engels moet er ergens een woord voor zijn. De ‘beschermheilige?’ Maar beschermheilige betekent dat allemaal niet, nietwaar?
Yogi: ‘Echtgenoot-schap?’ (eigenschap van echtgenoot) Shri Mataji: Echtgenoot-schap? Echtgenoot-schap is een raar woord!
(lachen). Zoiets. ‘Vaderlijk.’ Shri Mataji: Maar het is ook moederlijk, zie je. Yogini: bewaker? Shri Mataji: Bewaker heeft alleen
controle. Zie je, al deze dingen samen is ‘palanhaar’. Yogi: Onderhouder. Shri Mataji: Levensonderhoud is het ook. Maar de
vriendelijkheid, de controle, het verzorgen, het wieden. De hele schoonheid daarvan en het plezier om je creatie te zien. De groei.
Degene die onze groei mogelijk maakt. Dan is hij almachtig. Almachtig. Niemand is krachtiger dan hij. Hij is de aller krachtigste.
En hij omvat alles. Hij is aldoordringend en hij weet alles, ‘Sarvarupa’. Hij weet alles, alwetend. Dit is ‘Bhaga’. En Bhagawati is de
kracht van God. Zonder Bhagawati, heeft God geen betekenis. Het is als de maan en het maanlicht, het is als de zon en het
zonlicht. Je kunt geen verschil maken. Ze zijn gewoon één en dezelfde. Yogi: Is Bhagawat dan Adi Shakti? Shri Mataji: Adi Shakti
is dezelfde als Bhagawati. Ze wordt bij vele namen genoemd. Een van hen is ook Nirmala.
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Hoe weet je waar je staat, wat God betreft. Advies in Chelsam Rd Ashram, Londen, 7 september 1980 Nederlandse vertaling
versie datum 2022-0406 ... Vibraties van de foto’s, dat is heel belangrijk. Hoe weet je waar je staat voor wat God betreft? Dat is
het belangrijkste, niet? Daarvoor zijn we hier, om één te zijn met God, om verbonden te zijn met zijn kracht, om zijn instrumenten
te zijn. En hoe onze verbinding verslapt, hoe we het kunnen corrigeren, dat zouden we moeten proberen te begrijpen. Eerst en
vooral moeten we beseffen dat we er niet over hoeven na te denken. Als je er teveel over begint na te denken, heb je gemerkt dat
je iets raars doet dat je niet had moeten doen. Plan hierover ook niet teveel want als mensen in dit land beginnen te plannen
gaan ze voluit en plannen ze alles. Als ze bijvoorbeeld gaan wandelen, moeten ze de juiste schoenen hebben, de juiste
wandelstokken, dit en dat, handschoenen, alles, en ze geraken nooit buiten. Ze zijn zo moe van het plannen zelf. Het gebeurt op
dezelfde manier met Sahaja Yoga. Het gebeurt bijna op dezelfde manier met Sahaja Yoga. Hoewel ik je zei niet te plannen, er niet
over na te denken, zie ik dat je er toch mee doorgaat en zo geraak je in de problemen want met denken kan je jezelf niet
corrigeren. Wat je wel kan doen is weten dat je bandhans kan maken of jezelf in evenwicht kan brengen met je handen. Je moet
je handen bewegen en niet je brein. Goed? Onze breinen bewegen en onze handen en voeten bewegen nooit. Onze breinen
bewegen buiten proportie en onze handen en voeten bewegen niet. Dit is de maatschappij die door H.G. Wells werd beschreven,
ik kan heel duidelijk zien dat je meer hersenen hebt dan behendigheid en inzicht. Je vingers zijn niet zo gevoelig en je brein
brengt je naar kunstmatigheid. Je moet dus je denken niet gebruiken om je chakra’s te corrigeren. Moet ik nu in gouden letters
neerschrijven, dat je het niet in orde kan brengen door te denken? Dat is iets wat mensen niet begrijpen. Nu hebben we mantra’s
voor verschillende chakra’s. Elke chakra heeft een mantra die je kent. Als je deze niet kent zou je het moeten uitzoeken. Als nu
een chakra verstoord is, dan werk je alleen op die chakra en ontwikkel je de mantra daarop. Veronderstel bijvoorbeeld dat je iets
moet zeggen voor je hart. Dan moet je eerst en vooral God om vergeving vragen. Dat betekent dat je aandacht niet zo erg op de
Spirit gericht was als zou moeten. Of, als je fouten hebt begaan, vraag je om vergeving, je vraagt om vergeving. Nu vraag je
vanuit je hart om vergeving. Zelfs je hand gebruiken kan kunstmatig zijn, begrijp je dat? Het zou gewoon ritualistisch kunnen zijn.
Maar het moet vanuit het hart komen, wat je ook moet zeggen, zeg het met je hart. Vraag vanuit je hart om vergeving, denk er
niet over na. Zie je, het probleem is dat, als ik iets zeg, je erover begint te denken en dan zeg je: “Ik moet mijn aandacht uit het
centrum (de chakra) weghalen” en dan begin je je aandacht terug te halen. Je kan dat niet. Met je brein kan je je aandacht
nergens uit weghalen. Dat gebeurt alleen door je handen of de bewegingen van je handen, of door mantra’s te zeggen. Begrijp je
dat? Het is absoluut duidelijk. Veel mensen denken dat, als ze hun aandacht op iets brengen, ze die daarna kunnen weghalen. Je
kan dit niet. Maar wat je wel kan doen, is je aandacht zonder gedachten op die bepaalde chakra brengen terwijl je de mantra
zegt. Uiteindelijk beheers je die chakra, wat je zwakheid is kan je meesterschap worden. Maar als je denkt, dan zal je het hart nog
veel meer verstoren. Je weet dat je door te denken je de rechterkant verstoort, in de zin dat deze teveel gaat werken, overactief
wordt, en de linkerkant bevriest, waardoor het hart verstoord wordt. Je ego ontwikkelt zich en omwikkelt het hart. Hoe meer je
erover denkt je ego te corrigeren hoe erger het is. Je bevecht het. Dan weet je dat je evenwicht moet brengen. Haal je ego naar
beneden met je hand, door te masseren kan je het naar beneden halen want het vloeit door je hand. Of je nu verstoord bent of
niet, het vloeit door je hand, de stroom van je hand is er. Het kan zijn dat je het zelfs niet van mij krijgt maar het vloeien is gestart,
het is ontkiemd, het is er altijd een klein beetje. Gebruik dat om je hoofd te masseren, haal je ego naar beneden. Ook voor het
hart, denk niet maar geef gewoon (vibraties) of richt je hand ernaar. Richt de vibraties maar denk niet op dat moment. Dat is het
belangrijkste. Als je denkt en richt, dan kan je niet richten omdat je aandacht opgeslokt wordt door het denken. Begrijp je dat
punt? En hier is het probleem dat mensen teveel denken en teveel praten. Ik bedoel, ze praten over alles. Ze weten alles. Het is
zo’n verkwistende gewoonte te denken en er dan over te praten. Iedereen is hier koning omwille van het ego. Vertel je ego nu
alsjeblieft: “Zwijg alsjeblieft, we kennen je maar al te goed.” Probeer het zoveel als je kan weg te duwen, soms met kracht, duw
het zo weg. Probeer het terug te brengen tot zijn normale positie en je zal verrast zijn dat je je veel lichter zal voelen eens het tot
zijn normale positie terugkomt. Dit moet dus met je hand gebeuren. Je kan olie gebruiken om je lichaam in te wrijven, je kan zelfs
poeder of iets anders gebruiken om minder frictie te hebben, maar het is door de massage, door bandhans te geven, door het te
verwijderen of door limboo (citroen) of je kan zelfs een sinaasappel of zoiets gebruiken. Probeer deze (slechte) vibraties eruit te
halen met deze hulpmiddelen en niet door te denken. Door te denken kan je het niet. Eens je denkt, heb je geen macht over jezelf.
Er staat een versperring tussen de Spirit en jou want je denkt met je ego. Je moet het dikwijls gemerkt hebben, als ik je zei dat je
iets niet had mogen doen, was je antwoord: “Ik weet het.” Zie je, dit is iets dat ik niet kan begrijpen. Als je weet dat dit niet gedaan

mocht worden, waarom doe je het dan? Wat is die “ik” die het weet? Het is jouw Spirit. Of, wat is het dat ertegen handelt? Het is
jouw ego. De identificatie zou met de Spirit moeten zijn en de Spirit denkt niet, hij manifesteert zich. Je kan het dus niet oplossen
via jouw denken. Het is een onecht en verkeerd leven. Om het even wat je doet met het denken, het zal allemaal verkeerd zijn.
Waarom hebben jullie in dit land de vaardigheid van de handen verloren? Omwille van dezelfde reden. Als ik een vraag stel over,
laat ons zeggen, kunst, dan kunnen mensen me veel vertellen over kunst, maar vraag je hen een penseel ter hand te nemen, ze
kunnen het niet. In alle kunstvormen en vaardigheden denken ze. Zo is de creativiteit, de spontaneïteit verdwenen, door het
denken. En daarom heb je zeker gemerkt dat de mensen die nu kunst produceren ... het is zo verschrikkelijk dat binnen twintig
jaar al deze kunstwerken zullen verdwijnen. Ze zullen geen waarde hebben. Ze werden allemaal geproduceerd in deze ... Ik zie
elke dag deze zogenaamde “moderne kunst” en al die dingen. De echte moderne kunst kan alleen worden voortgebracht door
iemand wiens Spirit zich manifesteert, zoals Blake. Degene bij wie de Spirit zich niet manifesteert, of het nu gaat over een
dichter, een kunstenaar of wie dan ook, eender wat hij maakt zal in geen tijd verdwijnen, heeft geen waarde, want het kan de
Spirit geen vreugde geven, het kan alleen uiterlijk geluk geven. Doe dus alles in stilte, zonder te denken, in gedachteloos
bewustzijn. Dat is het belangrijkste. Je ziet van ’s morgens tot ’s avonds hoeveel je je ego verwent. Het is gemakkelijk om dat te
zien in het leven. We proberen kwaad en woedend te zijn, of soms proberen we heel lief te zijn, proberen we er zeer nederig uit te
zien, alleen om ons ego te plezieren, niet ons Zelf, niet de Spirit. Door nu alleen je ego te bevechten ga je niet veel bereiken, zoals
ik je al verteld heb. Aanvaard gewoon zijn bestaan niet. Het bestaat niet meer voor jou. Het bestaat niet. Het ego bestaat alleen in
God want hij doet iets wat jij niet doet. Daarom is het een mythe, je hebt geen ego. Het is een mythe en je gaat verder met de
mythe. Nu is het ego in de mens onzin. Het ego in God is één en al zin. Als je nu voor de foto zit, onderzoek dan jezelf, maak
jezelf nederig. Maak jezelf eerst en vooral nederig zoals iemand die zich wil vervolmaken. Voor de foto maak je jezelf nederig en
tracht je uit te maken wat er mis met je is. Het beste is jezelf een bandhan te geven. Denk niet. Jezelf nederig maken betekent
dat je je aandacht naar je hart brengt, word nederig. Breng je aandacht naar je hart en denk niet. Breng nu je aandacht naar de
foto zonder te denken en kijk voor jezelf welke chakra’s verstoord zijn. Je zou geen overhaaste gevolgtrekkingen mogen maken,
“O, ja, ik heb verstoringen door dit, door dat, ik neem verstoringen over van iemand anders” en zo meer, die nonsens zijn voor
niets nodig. Je hoeft niet over te gaan op rationaliteit om te oordelen over de reden waarom je verstoord bent. Dat is voor ons
niet belangrijk. Er is een verstoring. Goed. Ga dus niet nadenken. Ik kan je dat vragen want het is niet nodig. Als je andere
mensen onderzoekt, dan is het in orde want je kan hen vertellen wat er moet gebeuren. Maar dan vind je iets, de linkerkant is
verstoord. Je weet nu dat dit zo is omwille van je schuldgevoel. Wat ook in het onderbewustzijn is opgebouwd, verstoort je
linkerkant. Het kan aan allerlei zaken te wijten zijn, omdat je zin voor moraliteit niet in orde was. Dat is de basis. Een linker
Vishuddhi heeft te maken met immoraliteit. Als je immoreel bent geweest, dan krijg je dit. Dat is de basis. Dan heb je de
broer-zus relatie. Dan wordt het schuldgevoel in het onderbewustzijn opgebouwd. Als je immoreel wordt, wordt in het
onderbewustzijn schuldgevoel opgebouwd. Het kunnen dit soort schuldgevoelens zijn evenals andere. Zoals je ziet is het echte
schuldgevoel te wijten aan één zaak, maar mensen drukken het uit als iets anders, goed? Maak je geen zorgen over welke
schuldgevoelens je hebt. Als je je goed herinnert, vertel ik je nooit welke schuldgevoelens je hebt. Ik vertel je ook nooit dat je
moet spreken over deze schuldgevoelens. Veel mensen zeggen me dat zij schuldgevoelens hebben omdat er in Vietnam oorlog
is of omwille van andere nonsens zoals, mijn voorvaderen gingen naar Argentinië en doodden er tal van Indianen. Dat is allemaal
nonsens, zie je? Het schuldgevoel komt voort uit de werking van het onderbewustzijn, het is wat je de conditioneringen van de
linkerkant noemt. Als er een soort van immorele handeling gebeurt, zelfs als je misschien niet weet wat moraliteit is, zie je, als je
het dharma niet kent, dan kan het zijn dat je iets doet wat je niet had mogen doen. Vergeet het dus, onthecht jezelf. Degene die
de vergissing beging is je ego, niet jij. Je bent zuiver want je bent de Spirit. Veroordeel jezelf daarvoor dus niet. Je hoeft je geen
zorgen te maken. Als er bijvoorbeeld een mankement is aan het instrument, is er niets mis met de elektriciteit. Elektriciteit is
zuiver. Zij stroomt niet door omdat er een mankement is in het instrument, we moeten dus het instrument herstellen. Als je nu
denkt dat jij de elektriciteit bent, dan kan je het herstellen, maar als je denkt dat je het instrument bent, dan kan je het nooit
herstellen omdat je dan opnieuw naar je onderbewustzijn gaat en tracht uit te zoeken wat voor dingen je gedaan hebt. Het kan
ook van vorige levens komen, het kan ook zijn dat je het opgelopen hebt door iets smerigs te zeggen dat je je niet meer herinnert.
Onderzoek je geheugen dus niet. We zijn helemaal geen psychoanalisten om psychologisch uit te zoeken wat met ons mis is,
door vragen te stellen en het onszelf lastig te maken met ons ego. Psychologen denken alleen aan de linkerkant maar ze weten
niet dat je het ego ontwikkelt door dat te doen. Als je erover nadenkt waar dit vandaan komt, ontwikkel je onmiddellijk het ego
van de persoon in kwestie en hij gaat in een egotrip die zelfs gevaarlijker is dan het probleem van het onderbewustzijn. Want
mensen met ego verstoren de hele maatschappij terwijl mensen met een superego alleen zichzelf last bezorgen. Mensen met
ego zijn veel gevaarlijker en lastiger dan mensen met superego. Kijk eerst en vooral wat er mis met je is. Nu, de linker Vishuddhi

is verstoord. Goed, dat betekent dat de Kundalini niet voldoende door de linker Vishuddhi stroomt. Goed? Wees dan gehecht aan
jouw Spirit. Tracht jezelf aan je Spirit te hechten en dan klaar je het uit. Ik zie het zo. Veronderstel dat ik de Spirit ben en jij het
lichaam. Ik zie mijn Spirit en ik zie jouw Spirit. Het maakt mij niet uit wat jij hebt. Zo zie je jezelf op twee manieren, dat je de Spirit
bent en niet het lichaam of het verstand of wat dan ook. We moeten het dus uitklaren. Het is paroksha, het is anders, het is iets
anders. We moeten het corrigeren. Zoals elektriciteit gescheiden is van het instrument (toont de micro) zo ook ben jij gescheiden
van je Spirit, maar deze scheiding moet begrepen worden in meditatie. Daarom is meditatie nodig. Om te mediteren zou je
moeten zeggen, “Moeder, maak mij de Spirit, ik ben de Spirit, Moeder ik ben de Spirit.” Je begint alles door de ogen van de Spirit
te zien. Dan voel je je niet slecht. Je lacht om jezelf, maakt plezier met jezelf, je geniet alleen met jezelf, je speelt een spelletje
met jezelf, je maakt grapjes met jezelf en het geheel wordt een spel. Maar hiervoor moet je, terwijl je mediteert, eerst en vooral
uitzoeken wat er mis met je is. Maar je lost het niet op een mentale manier op, wel met je vibraties en mantra’s. Mantra’s zijn
voor Sahaja yogi’s zeer belangrijk. Het is beter als deze mantra’s in het begin luidop worden gezegd. Daarom kan je je beter
afzonderen om al deze dingen te doen. Je kan het doen op je kamer. Nu kan je citroenen gebruiken, water, vuur, ether, akash
(geluid), de zee, dat alles kan je gebruiken om jezelf te zuiveren. Eens je jezelf bekijkt via je Spirit zal je niet zo bang zijn. Want je
wil jezelf niet zien, je vertoeft de hele tijd in een sfeer van angst. Maar eens je het onder ogen ziet, zal je verrast zijn hoe mooi je
bent en al deze zaken zullen verdwijnen. Het is niet nodig jezelf op welke manier ook te veroordelen of trots te zijn, wees gewoon
de Spirit. De beste manier om bij je Spirit te zijn is te vergeven. Vergeef, want dan zullen je gedachten verdwijnen. Ik bedoel, hier
zijn er mensen met superego, maar zodra je hun superego verwijdert, gaan ze heel snel in het ego. Ik heb het gezien. Ik bedoel,
het zijn echt primaire ego’s. Het is alsof ze een tijdje geleden van een paard gevallen zijn en zodra je hen opvangt, hen rechtzet,
springen ze weer zomaar op het paard. We moeten dus op dit punt heel voorzichtig zijn. Wanneer je dan mediteert ... hoe lang?
Weer ben je aan het denken. Dat alles is pietepeuterigheid, als je dat probeert ben je weer aan het denken. Je moet gewoon op
een geschikte plaats gaan zitten, de foto voor je zetten en de vibraties voelen. Waar zijn je verstoringen? Goed. Dan weet je hoe
je de verstoringen kan verwijderen. Zonder denken, probeer dat te doen. Maak dan ... zeg eerst en vooral de mantra’s voor de
verschillende chakra’s, waar ook de verstoringen zijn. Bevestig ze, maar je hoeft niet alle mantra’s te zeggen. Zeg alleen de
mantra’s met je hart waar het nodig is. Verwijder de badha’s met je handen en bewegingen die je kent en het zal uitwerken. (baby
begint te huilen) Je kan haar beter buiten brengen, het is veel te druk voor kinderen, het zal beter voor haar zijn. Het is te veel voor
haar. Hoe minder je denkt, hoe sneller je met je realisatie vooruit zal gaan. Dit is een zegen van de Indiërs. Daarom kan je Ray
vragen wat hij over Sahaja Yoga te zeggen heeft. Zij denken niet veel. Zie nu mijn kok die ik wou leren koken. Hij leerde het in één
jaar. Hij leerde het al heel goed in één maand. Maar ik kan zeggen dat ik het jullie niet kan leren in zes maanden. Ik weet zelfs niet
of ik jullie zoveel kan leren in één jaar want er zullen maar weinig dingen in het brein doordringen en dan komen tot de handeling
is ook moeilijk. Jullie bespreken alles, laat ons zeggen, de indeling van de kamer, iedereen zal beginnen argumenteren zonder te
denken: laat ons het plan krijgen en laat ons zien wat het is. Iedereen zal beginnen argumenteren. Op dezelfde manier moet je
niet argumenteren als je moet leren hoe de Spirit te zijn. Denk er niet over na. Tracht gewoon de Spirit te worden, hem te worden.
Je moet hem worden. Nu heb ik het begrepen. Aan de basis is je probleem dat je alles met je verstand wil uitzoeken en je je
handen niet wil gebruiken. Daarom komt de lethargie opzetten. Mensen worden lethargisch zie je. Tenzij je fysiek beweegt, hoe
gaat de inertie aan het werk? Niet door je verstand. Verminder dan je denkproces. Probeer niet om zaken te regelen via je
denken. Het zal je sereniteit geven, een soort van vredig bestaan. Als jullie met elkaar praten is het beter te fluisteren, praat
langzaam. In mijn aanwezigheid zou je niet mogen roepen en luid praten, wel fluisterend. Je bent hier nu in de stilte. Gewoonlijk
praten de mensen alsof ik gewoon een huisvrouw of zoiets ben. Je zou moeten begrijpen dat dit niet de juiste manier van praten
is, want dan mis je de essentie, zie je? Je speelt met mijn maya en daar zou je je niet mee mogen inlaten. Tracht dat ook met
elkaar te doen, want jullie zijn heiligen. Maak geen ruzie en kibbel niet. Herleid je argumenten tot het minimum van het minimum.
Zoek bovendien alle paden uit die je brein bewandelt en stop het. Tracht het te stoppen, want op dit punt heeft jouw brein al
genoeg gedacht voor de volgende zeven levens. Je hebt geen nood aan nog meer denken, dat heb je genoeg gedaan. Welk brein
God je ook gegeven heeft, je hebt er zodanig op ingebeukt dat je het nu beter met rust laat en niet meer denkt. Dan zal de
inspiratie van binnenin tot je komen. En wanneer de inspiratie komt, zal je zien dat het heel anders is, het zal heel mooi zijn,
absoluut fantastisch. Ik denk, als je leest ... over Zen, ik zeg niet dat je het moet gaan lezen, onmiddellijk ga je tien boeken kopen
en beginnen lezen. In godsnaam, doe dat niet. Ik zeg gewoon dat als je over Zen leest, je het niet zal begrijpen. Normaal zullen
mensen het niet begrijpen. Ze zullen het gewoon beschrijven als een bloemetje dat eenzaam en alleen in het bos staat. Ze gaan
het bekijken en ervan genieten en zien die identificatie met eenzaamheid, dat God alleen is, hij heeft geen gezel. Hij kan niets
delen. Maar jij kan dat niet. Je zal er over nadenken, er woorden voor gebruiken en er iets van maken dat nonsens is. Maar zij
zullen genieten, gewoon genieten. Ze zullen een patroon maken met wat stenen en zand. Ik heb gezien dat alle Amerikanen en

andere mensen die er naartoe gaan, zeggen: ”Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit?” Het is een patroon om je gedachten te
neutraliseren zodat je in gedachteloos bewustzijn komt, je bekijkt het patroon zonder te denken. Probeer tenminste naar mijn
gezicht te kijken zonder te denken. Mijn gezicht zelf maakt je gedachteloos. Als je mijn gezicht aankijkt, maakt het je
gedachteloos. Kijk dus naar mijn gezicht zonder te denken. Op de foto kan je naar mijn gezicht kijken zonder te denken en het zal
uitwerken. Tracht jezelf gedachteloos te maken. Dat is het eerste stadium dat je niet bereikt hebt en dan spring je daarop.
Zonder enige reden spring je op de gedachten. Dit is het enige verschil in kwaliteit tussen jullie en de Indiërs. Zij denken er niet
over na, zij absorberen gewoon. Heb je al gekeken naar een kind dat gezoogd wordt? Het denkt niet, het zuigt en geniet. Wat zij
zeggen is dat je de aandacht naar binnen moet brengen, maar als je tegen iemand van hier zegt dat je de aandacht naar binnen
moet brengen, dan zal je met je brein alle trucs uitproberen en niets bereiken. Het gaat erom jezelf stil te maken, je brein stil te
maken en dan is er een serene atmosfeer die je rondom je voelt en die ik in India sterk voel. Hier ook komt het in je op, tijdens
puja en zo meer. Tijdens de puja is het nu veel beter. Vroeger maakten ze ’s morgens vroeg ruzie, voor de puja was er veel
gekibbel en dan begon de puja. Wat moest ik doen met dat soort puja? Het belangrijkste is dat we één moeten zijn met ons Zelf.
Zonder de Atma te kennen kan je God niet kennen. Je moet je Spirit kennen. Eens die mooie persoonlijkheid in jou ontwikkeld is,
zullen de mensen weten dat je de Spirit bent. Als je minder denkt, zal al het werk dat je verricht in orde zijn. Ik heb gezien dat als
je iemand vraagt om buizen aan elkaar te zetten, ze dat niet kunnen. Er zullen lekken zijn, er zal één of ander probleem zijn want
ze worden niet aan elkaar gezet zonder te denken. Kijk, Douglas heeft nu die hoedanigheid, hij denkt niet. Je hebt gezien hoe hij
verbeterd is. Hij denkt niet veel. Hij handelt gewoon en daarom is hij in Sahaja Yoga vooruit gegaan hoewel hij heel erg achteruit
gegaan was. Hij weet dat heel goed. Maar hoe is hij vooruit gegaan, door niet te denken. Jullie zijn over ontwikkeld. Tracht dus je
brein niet meer te doen werken en maak het nederiger. Zie je, al deze ideeën over de hippie cultuur en zo meer is in feite de
beleving van dit overontwikkelde brein. Maar door het dragen van deze kleren, door als hippies te leven of door drugs te nemen,
kan je het denken van dit brein niet stoppen. Sahaja Yoga en jezelf in evenwicht brengen is de enige manier. Er zijn ook veel
dingen die je zullen helpen. Neem bijvoorbeeld fysieke dingen: je moet leren op je dieet te letten. Welk dieet voor wat nodig is,
welke oefening voor wat nodig is. Begin eraan. Nu ga ik voor een maand weg, je moet het uitwerken. Het is zo dat niemand het
zal geloven tenzij je met dat soort van liefde en sereniteit indruk maakt op diegenen die je toespreekt of die je zal ontmoeten.
Ten tweede, wat maakt het meest indruk op mensen? Weet je dat? Wat maakt veel indruk op mensen, zelfs als het kunstmatig
is? Eenvoud, eenvoud in karakter, in taal in kleding ... Eenvoud. Zelfs, laten we zeggen, als je een slonzig gekleed persoon bent
weten de mensen dat je slonzig gekleed bent. Zelfs als je bijvoorbeeld een spijkerbroek draagt en doet alsof je niet van een pak
houdt en zo, dan nog probeer je iets op te leggen. Maar als je gewoon een normale, eenvoudige jurk draagt, als je je op een
eenvoudige manier kleedt, absoluut op een normale manier, dan zijn mensen verbaasd: hoe kun je zo normaal en eenvoudig zijn.
En het tweede dat indruk maakt op mensen is wat je voor Sahaja Yoga hebt opgeofferd. Of voor alles wat je doet. Hoeveel
toewijding je hebt. Niet wat je ermee hebt bereikt, maar wat je hebt opgeofferd. Dat is heel belangrijk. Dit tweede punt is heel
belangrijk: wat heb je opgeofferd. Zie je, als je ziet wat Indiërs schrijven of zelfs wat jullie zoal schrijven: Moeder heeft alle
comfort, ze heeft haar eigen gezin, haar kleinkinderen, Maar ze is nog steeds... Ze is zo in ons geïnteresseerd. Ze komt naar hier
en vindt dat niet erg, ze offert al haar tijd en al haar vreugde op aan ons. Ze geniet van ons gezelschap, ze wil bij ons zijn. Ik heb
vele manieren om indruk op de mensen te maken, maar jullie: tracht iets van jezelf op te offeren. Ondertussen hebben jullie
opgemerkt dat sommigen echt parasiteren. Dit is nog iets waardoor mensen gechoqueerd zullen zijn. Ook de guru's natuurlijk,
maar die laten het niet zien. In het begin laten ze zien hoe opofferend ze wel zijn, dat ze hun gezin hebben opgeofferd, ze dragen
een kashaya vasta (monnikspij), ze zijn een sadhu geworden. En ze hebben alles opgegeven. Al die lama’s hebben zo indruk
gemaakt op de mensen! Natuurlijk is dat bedrog, wij houden ons niet bezig met bedrog. Maar als we ons in ons leven opofferen
voor anderen, dingen doen voor anderen, telkens je begint af te wegen hoeveel ze gedaan hebben... Bijvoorbeeld als ik begin af te
wegen: “Hoeveel hebben de Engelsen gedaan voor Sahaja Yoga in vergelijking met anderen?” En dan ga ik je betalen volgens het
werk dat je hebt gedaan, en ik geef je zoveel tijd als je nodig hebt, onmiddellijk zal ik geen voldoening meer hebben van mijn
werk. Het gaat niet, ik ben te eerlijk, te oprecht, ik kan niet zonder mijn eerlijkheid en oprechtheid, ik kan het gewoon niet. Jullie
hebben zoveel vrijheid, ik heb die helemaal niet, dit is mijn natuur. Ik kan het niet helpen. Of jullie groeien of niet, tot mijn laatste
ademtocht zal ik hard voor jullie werken. Maar om het voor mij gemakkelijk en voor jullie aangenaam te maken, moet je proberen
te werken zonder er bij na te denken. Jullie kunnen mij toch niet begrijpen door te denken. Hoe ver kan je gaan met denken? Je
kan er enkel gek van worden! Dus, niet denken. Ontwikkel sereniteit in jezelf. Er is geen meerderwaardigheidscomplex nodig.
Jullie kregen je realisatie, anderen zullen die ook krijgen. Anderen zullen misschien beter zijn dan jullie nu. Je zult de waardigheid
en sereniteit in je zien opkomen zodra je beseft dat je de Spirit bent. Voor je brein betekent realisatie dit helemaal niet. Zie je, met
mijn verstand als ik ‘besef’ dat ik de koningin van Engeland ben, kan ik dat niet worden! Ik moet in mezelf beseffen, dat betekent

dat het in mij moet actualiseren dat ik de koningin ben. Het is een actualisatie, niet enkel een denken, niet enkel een ‘geloven in’
iets. Het is de natuur, de ware natuur, dat moet het worden omdat je feitelijk de Spirit bent, Jullie natuur is de Spirit. Jullie zijn
niets anders dan de Spirit. De tijd is gekomen voor de manifestatie van de Spirit, en al die oppervlakkige en domme, stomme
dingen die je door je brein doet: stop er mee! Verspil je energie niet. Er is niet veel tijd meer! En hiermee wil ik jullie allen zegenen,
dat jullie die sereniteit in jezelf ontwikkelen en die affectie en eerbaarheid en dat respect voor jezelf, en dat wordt. Zoals ik jullie
eer, eer jezelf en hou van jezelf en begrijp jezelf. Moge God jullie zegenen. In India zeggen ze “Zuig de vibraties op”. Nu zullen
jullie zeggen “Wel, hoe moet ik ze opzuigen?” Word gedachteloos, en het zal gaan! Word gedachteloos en het zal gaan. Probeer
enkel gedachteloos te zijn, je zult het in je opnemen. Als je gedachten uit je ego komen zeg hen dan: “Wees nederig, wees
nederig, wees nederig.” En ze zullen verdwijnen. Omdat je verstand je niets zinnigs kan aanbieden. Enkel je Spirit kan zich
manifesteren. Zeg tegen je verstand: “Wees nederig”. Het relatieve, dat je iets unieks moet zijn, dat je een hogere ziel bent of
zoiets zal verdwijnen. Al die onzin. Jullie moeten het ‘Geheel’ zijn, jullie moeten in het centrum zijn. Zie je, wat er gebeurt, is dat je
in het centrum bent, in deze richting beweegt, klaar? Zoals dit. In het centrum. Zodra je naar iets buitengewoons probeert te
gaan, verander je van koers. Zie je, je houdt je aan de centrifugale kracht of moet ik zeggen de centripetale kracht. Er is ook een
centrifugale kracht die werkt. Als je probeert er, waar dan ook, uit te geraken tracht iets uitzonderlijk of beter te doen en zo, en je
probeert op te scheppen of je probeert hoe dan ook boven het geheel uit te komen, dan vlieg je eruit en wel zo krachtig dat je er
versteld van staat. En zulke mensen verdwijnen dan van het toneel. ‘t Is beter nu. Denk niet. Maar sommige mensen nemen niet
eens een voetbad, mediteren nooit. Ik bedoel, ik begrijp niet hoe ze Sahaja yogi’s kunnen zijn, ik kan het echt niet begrijpen. Elke
dag moet je een voetbad nemen! Elke morgen moet je jezelf shoebeaten. Dat is een ritueel binnen Sahaja Yoga. Maar als je dat
niet doet, moet je je daarvoor niet dood schamen, maar heb je de kans om het te doen, doe het, want zo kan je jezelf zuiveren.
Dat is een deel. Niet door te denken “Ik heb een voetbad genomen!”. Ik was verbaasd dat sommige mensen geen voetbad nemen
en helemaal niet mediteren. Ze doen helemaal niets. En ze worden verondersteld om Sahaja yogi’s te zijn. Zie je, Sahaja yogi’s
worden door het Goddelijke beoordeeld, niet omdat je ‘lid’ wordt van Sahaja Yoga dat je ook een Sahaja yogi bent. Dat wordt door
het Goddelijke beslist. Mensen denken, wat ze ook doen, “Wij zijn Sahaja yogi’s.”. Zij die niet mediteren worden helemaal geen
Sahaja yogi’s. Dit is onze manier van leven. Zie je, zo zijn er in de Islam regels betreffende de Sharia. Sharia is een manier van
leven. Zo is dit onze manier van leven, om onszelf zuiver te houden, hoe we ons reinigen, door ons te baden, door al de smerige
dingen in ons eruit te halen en zo. Dat is het belangrijkste. Dan zal je verbaasd zijn dat je je energie niet verspilt aan, laten we
zeggen, je werk. Je zal je werk veel beter doen omdat je al je energie verspilt door je hersenen. Dan hoef ik geen uitleg meer te
geven, zodra je de Spirit bent. Dan geniet je gewoon. Nu is het goed, laat het uitwerken, tot rust komen, zet je aandacht op de
Spirit. Hmm Hmm. Kijk gewoon. De Agnya is te veel. Kan je van mijn Agnya nemen? Juist. Zie je: denken is het belangrijkste
punt: te veel. Ga je in een [?] of zoiets. Het zou beter zijn. Het gaat tot hier. Het blokkeert hier. Zie je, het denken vermindert nu.
Tracht je gedachten te bekijken. Houd mekaars hand vast en één hand moet buiten zijn. Een hand moet vrij zijn. En wat je kan
doen is haar hand vast houden, één hand, één hand ... goed zo. Beter, het denken vermindert. Agnya is zo kleverig. Je kan de
deur niet open krijgen, niet? Ja, tracht ze te openen. Wat voor regelingen zijn hier getroffen? Dit is allemaal denkwerk! Doe de
deur open, het is vrij warm vandaag, heel warm, zet ze open! Wat gebeurt er met Cooly, waarom krijgt hij zo’n groot ego? Sahaja
yogi: Hij kon vroeger komen maar hij probeert... Shri Mataji: Ik weet het, hij probeert me te ontwijken. Zie je, dat is het probleem.
Hij heeft ego en jij ook. Hadden jullie ruzie? Als je niet met hem omgaat, komt het wel goed met hem. Hij heeft zijn werk
verwaarloosd. Als je je werk niet goed doet, waarom zouden de mensen je dan accepteren? Je moet meer oprechtheid en
betrokkenheid bij je werk tonen. Als je denkt dat je het niet beter kan doen. Cooly deed dat vroeger nooit. Nu plots, ik weet niet
wat er gebeurd is met hem. Hij is veel te veel beginnen denken. Don heeft hem helemaal geen goed gedaan. Don, tracht
alstublief lief voor hem te zijn en overhaal hem terug, oké? Hij is al een oude Sahaja yogi en hij mag niet uit circulatie verdwijnen.
Als je niet werkt... zie je, als je een goede werker bent dan zal niemand denken, niemand toestaan dat je eruit stapt. In tegendeel
ze zullen zeggen: “Werk alstublieft voor ons”. Maar als je een slechte werker bent, zullen ze manieren en methodes vinden om je
eruit te gooien. Hetzelfde geldt in Sahaja Yoga. Als je oprecht bent, ben je eenvoudig. God weet dat je in orde bent, je zult er zijn.
Zo niet dan gooit hij je eruit. Hij weet alles. Je gaat eruit. Je zal verbaasd zijn hoe je er wordt uitgegooid. Jullie moeten niet met
elkaar vechten. En tracht te begrijpen dat tot je met volledige overgave werkt, niemand je zal accepteren om welk werk dan ook
te doen. Al die mensen die zijn opgekomen, zelfs in het werkveld, hebben de dingen goed gedaan. Als je hem probeert er
bovenop te krijgen John, dan ben je zijn vriend. Tracht mekaar te helpen door te zeggen: “Verlies je geduld niet, word niet boos,
alles komt goed. Doe het rustig.” In tegendeel, als een persoon dingen tegen een ander zegt, zal een ander het uitbazuinen. Jullie
kennen jullie eigenwaarde nog niet, dat is het belangrijkste. Zie je, omdat, stel dat je in een koninklijke familie geboren bent, dan
zou je een soort kunstmatige eigenwaarde hebben. Maar je bent niet in zo’n familie geboren, jullie zijn normale mensen uit

gewone gezinnen. En nu? Jullie kunnen gelijk waar geboren zijn. Christus is in een kribbe geboren. En dan? Hij verloor nooit zijn
eigenwaarde. Hoe kunnen Sahaja yogi’s zo vechten? Ik vind het niet leuk, zeg het aan Cooly, en wees sober en nederig. Neem de
wetten van God niet in eigen handen. Niet vechten. Oké? Waar is Peter? Waar is hij naartoe? Allemaal ego. Waar is Peter?
Sahaja yogi: Hij is voor het een of ander naar boven Moeder. Shri Mataji: Roep hem. Haal hem hier. Egoïstische kerel. Hij zal vlug
uit circulatie verdwijnen. Op het moment dat de mensen mediteren, wat doet hij dan boven? En hij wil de leider zijn! Peter Pierce:
Ja Moeder? Shri Mataji: Zet je neer en hou de handen van de mensen vast! En je moet elke dag een voetbad nemen en als je
mediteert... dan zit je beter hier. En al degene die Sahaja yogi willen zijn en die in de ashram willen wonen moeten elke avond een
voetbad nemen, en ze moeten mediteren! Omdat jullie ego’s op elkaar overgaan. Het is besmettelijk, echt besmettelijk. Tracht
om nederig te zijn. Nu meteen. Laat het eruit. Zoveel ego kun je je niet voorstellen. Kijk. Zie je dat? ‘Huk, huk, huk, huk’ het gaat
maar door. Zeg gewoon: “Moeder, u bent ons ego, u bent het ego.” Ik ben, jullie niet. Jullie doen niets. Dat zal het probleem
oplossen. “Wij doen niets, u doet alles”, zeg het zo anders zal het niet gaan. Wees nederig. En daarom zijn er geen emoties,
niets. Enkel praten, praten, praten, praten! Geen gevoelens, niets komt naar boven. Wees nederig! Wees nederig in je hart. Ah,
het zit hier allemaal vast. Zie je? Er komt iemand binnen die ik niet ken. Het is allemaal warmte. Zie? Zie je? Ziekmakend,
absoluut! En dat is dan hoe je Ekadesha Rudra blokkeert. Weet je, als het ego te sterk ontwikkelt dan wordt de Ekadesha Rudra
een probleem en dat geeft echt aanleiding tot kanker... Beter nu. Maak je geen zorgen en denk dat... zodra ik van kanker spreek
begint iedereen te denken “heb ik het?”. Niemand van jullie kan het hebben. Zie je, ik weet wat jullie de hele tijd denken: echt
dwaze dingen, niets zinnigs! Als je kanker krijgt, denk je dan: “Ik zal in vrede rusten?” Hmm, zie je? Zie hoe veel ego en nutteloze
activiteit en de rook van dit verschrikkelijke ego er in je brein zijn. Zo veel, het blijft kleven. Zorg dat je je lever verzorgt. Wat
jullie moeten overgeven is jullie ego, ik bedoel jullie denken. Als je denkt, open dan je ogen en zeg: “Ik vergeef, ik vergeef.” Zie je,
om je gedachten te neutraliseren, gebruik mantra’s. “O Moeder, ik vergeef” zelfs enkel mijn naam gebruiken is voldoende, het kan
je ... Mijn naam noemen is zeer goed, dat help enorm. Hmm, mijn naam noemen is de beste manier om je ego te onderdrukken
denk ik! Aha, ik kan het nu zien! Zie je? Op een subtiele manier denkt iedereen: “Mataji is zoals wij, waarom zouden we dan haar
naam noemen?” Noem mijn naam, je maakt een einde aan je ego, dat verzeker ik je. Ik ben niet [als jullie], ik ben heel
verschillend, absoluut een andere persoon. Ik zeg jullie telkens weer: laat je door mij niet in de war brengen. Zie je? Ik ben
eigenlijk een illusie, een complete illusie voor jullie, jullie kunnen mij niet begrijpen. Noem gewoon mijn naam en alles zal
uitwerken. Beter? Het blijft hier nog hangen! Nu is het beter nietwaar? Aah, beter? Al de hitte gaat eruit. ‘t Is beter. Het zicht zal
verbeteren. Nu aan de linkerkant, het komt meer op de linker kant. Hmm God zegene jullie. Eén ding moeten jullie doen: zorgen
dat jullie niet denken. Is het heel koud buiten? Yogi: Ja Moeder. Shri Mataji: ben je zeker? Phillip, wanneer gaat Bala naar
Singapore? Philip: ik weet het niet zeker Moeder. Shri Mataji: Zoek het eens uit. Goed? Zeg hem dat hij me telefoneert voor ik
vertrek want ik moet hem adressen geven van mensen die hij in Singapore moet ontmoeten. Phillip: Ja. Shri Mataji: Omdat jullie
donderdag allemaal vertrekken, zeg hem dat hij daarvoor bij mij komt. Phillip: Voor deze donderdag? Shri Mataji: Hm. Phillip: Ja
Moeder. Shri Mataji: Dat wil zeggen woensdag of zoiets als hij kan komen. Ha, zie je? Het klaart op. Beter? Veroordeel jezelf niet
zie je, er moet vrolijkheid zijn om alles uit te klaren.
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Letargie is zeer anti-God - Chelsham Road Ashram, Londen (VK) - 27 september 1980 NlTVD 2019-0509 Gisteren sprak ik over
twee dingen die we in Engeland moeten doen en die we zouden moeten begrijpen, zie je. Want elk land heeft zijn eigen
problemen en we absorberen de problemen. [Shri Mataji in Hindi “Left hamari aur kar. Left hand, ha.] [in Hindi: richt je linkerhand
naar mij en je rechterhand naar buiten] Het is zo dat ons werk zich heel vlug verspreidt en de mensen beginnen eraan. Ik zie dat
Europa verrassend genoeg, veel vruchtbaarder is en eens de mensen hun realisatie gekregen hebben, worden ze fantastisch. Ik
bedoel, ze denken dat het iets is waar ze op zaten te wachten en ze begrijpen Sahaja Yoga veel beter dan wij hier. Hoewel jullie
Kundalini heel hoog opstijgt. Dat heb ik gezien, maar de vooruitgang is niet zo goed in orde. Ray is pas naar India geweest en hij
zal jullie vertellen wat voor mensen we daar hebben en hoe ze vooruitgegaan zijn. Zoals ik zei: het grootste probleem van ons
land is lethargie en lethargie is iets dat we op de een of andere manier moeten overstijgen. Lethargie is eigenlijk een satanische
kracht. Het is niet alleen lethargie van de materie, die voortkomt uit de dominantie van het materiële over de Spirit, maar ze is
echt satanisch, want ze blokkeert je vooruitgang en moet vermeden worden. En om eruit los te geraken moet je heel alert zijn
over hoe het je besluipt. Krishna zegt dat de ergste van alle ondeugden de Alasya is, wat lethargie betekent. “Alasyso Bijayate”
Alles komt voort uit de alasya. Volgens hem begint het met lethargie en daardoor ontwikkelen we ondeugden en dan gaan we
ook naar de rechterkant door die lethargie. Want om de lethargie te vermijden gaan we teveel naar de rechterkant. Volgens hem
begint dus alles met lethargie en dan verliest iemand door die lethargie de essentie van het leven. Dat is een typisch kenmerk van
de mens en dat is ons echte probleem, dat is de lethargie. Want Sahaja Yoga is ‘akriya’, waarbij we zeggen: we hoeven niets te
‘doen’, er is geen inspanning. Alles gebeurt zonder inspanning, spontaan. We denken dus dat alles voor ons spontaan zal
uitwerken. Alleen de Kundalini-jagruti (Kundalini-ontwaking) is de eerste keer spontaan. Alleen de eerste keer, niet de tweede.
Dat is omdat ik het moet doen, of mijn foto, maar daarna moet je zelf aan het werk. Je moet ervoor zorgen dat je Kundalini blijft
stromen. Je moet begrijpen wat je problemen zijn en waaraan je begint. Ik bedoel hiermee, individueel is ieder van jullie een
meesterwerk, individueel. Door de lethargie zijn jullie vertroebeld. Ten tweede sluiten jullie je af door de lethargie. Lethargie
bezorgt je ook ego, want als iemand er iets over zegt, zal je tegen hem in opstand komen, je vindt zo iemand niet leuk. Maar de
aandacht van mensen die lethargisch zijn, is niet op spirituele ontwikkeling gericht. Zoals ik gisteren zei is hun aandacht gericht
op andere zaken die niet belangrijk zijn voor het spirituele leven. We besteden zoveel aandacht aan andere dingen dan aan ons
spirituele leven. Waarom is dat zo? Waarom besteden we zoveel meer aandacht aan materiële zaken, materieel comfort,
materiële prestaties, materiële obsessies? Waarom? Je moet erover nadenken. En waarom niet aan onze spirituele evolutie? De
reden is dat wij ons met de materie geïdentificeerd hebben. We zijn door die cirkel gegaan. We dachten dat we (meer) materiële
ontwikkeling nodig hadden en dus ontstond de industriële revolutie. We creëerden een maatschappij die gedomineerd werd door
de industrie, de machines kwamen op. De mechanisatie nam toe. De machines begonnen ons te domineren en wij
identificeerden er ons verkeerdelijk mee. De mechanisatie heeft dus ook lethargie veroorzaakt, want we gebruiken onze handen
niet meer omdat we machinaal gemaakte voorwerpen gebruiken. Wij zijn onze handvaardigheid verloren. We kunnen ook niet
meer wandelen. We kunnen alleen nog een bus of een auto nemen, want we willen niet meer stappen. De mechanisatie en het
overdadig gebruik van materie heeft onszelf tot materie herleid. We zijn zelf materie geworden zodat we niet meer zonder
kunnen leven, zozeer hebben we ons ermee geïdentificeerd. Als die identificatie met de materie ook na de zelfrealisatie blijft
bestaan, vertraagt ze je realisatie. We moeten dus goed begrijpen dat de materie absoluut op de tweede plaats komt. Zonder
lichaam kan je natuurlijk geen zelfrealisatie krijgen. Je hebt je lichaam nodig, maar grove materie is niet belangrijk. Alleen
subtiele materie is voor ons in orde, dat is belangrijk. Zoals dit licht dat brandt, dat is belangrijk. Het water in de oceaan is in
orde. De lucht, open lucht, is hier niet zo goed, maar op de buiten is het beter. Ik weet niet precies hoe het hier gesteld is met
Moeder Aarde, maar op sommige plaatsen in India is Moeder Aarde heel subtiel. Ze absorbeert je materiële identificaties.
Materie werd dus met ons geïdentificeerd. We hebben ze gebruikt, ermee geleefd, en daarom is het voor ons heel gemakkelijk
om in dezelfde cirkel van het materiële te vervallen. We geraken er in verzeild en we besteden er meer aandacht aan. Maar als ik
je vraag er geen aandacht aan te besteden, dan ga je naar een andere kant, door op een subtiele manier andere gebreken te
ontwikkelen. Gebreken als slordigheid, smerigheid, vuiligheid, wanbeheer. Je gaat dus van het ene uiterste naar het andere. We
zouden vanuit het midden moeten begrijpen wat materie is en we zouden ons dan met onze Spirit moeten identificeren. Wat is
nu materie? Laten we proberen erachter te komen wat materie is. En wat wordt ermee gemaakt? Zoals je weet, is materie
samengesteld uit vijf elementen. Je kent de vijf elementen die dit lichaam hebben opgebouwd. Deze vijf elementen bevinden

zich aan de rechterkant van de mens en ze duwen je naar de linkerkant of trekken je naar de rechterkant. Ik bedoel dat je, als je
de materie begint te gebruiken, beetje bij beetje lethargisch wordt. Je wordt er slaaf van, het wordt een gewoonte. Als je een
stoel gebruikt, kan je niet op de grond zitten. Als je een comfortabel leven gewend bent, kan je geen leven leiden zonder comfort.
Je geraakt er eigenlijk aan verslaafd. Ten tweede, als je probeert de materie te beheersen, als je overactief wordt met materie, als
je alles juist en nauwkeurig doet en je maakt alles netjes in orde en je bent te efficiënt met materie, dan ontwikkel je ego en als je
ego ontwikkelt, neig je naar geweld. Want als je meer produceert, moet je meer geweld aanwenden, anders kan je niet verkopen.
Je wordt een agressieve zakenman of een land dat materie probeert te verkopen, dat andere landen probeert te overweldigen
met zijn materiële vooruitgang. Met geweld geraak je niet ver en jij wordt alleen maar materialistisch. En materialisten hebben
geen hart. Iemand die materialistisch is heeft geen hart. Hij is gewoon opgedroogd. Hij begrijpt alleen geld, geld en geld. Hij
geraakt niet verder dan dat. Teveel gehecht zijn aan geld is dus materialistisch, geldverspilling is ook materialistisch en
wanbeheer van geld is het ergst van al. Wij zijn dus materialistisch van aard. We zijn daarmee gestart. Materialistisch zijn zit in
de menselijke aard, want we zijn ontstaan uit materie. Maar zich verheffen is ook de menselijke natuur. Zoals het “natuurlijk” is
een dier te zijn, is het nog natuurlijker een Sahaja yogi te zijn. Het zijn beide een deel van onze natuur. Maar het gaat erom welke
weg je opgaat, de ladder kan je naar boven of naar beneden brengen. Als je naar boven wil, dan moet je blik naar boven gericht
zijn Wat creëren deze vijf elementen nu in jullie? Ze creëren de vijf chakra’s binnen in je. Of je kunt zeggen dat de zes chakra’s uit
die vijf elementen worden gecreëerd. En wanneer deze vijf elementen de chakra’s creëren, geven ze ons ook een ondersteuning
voor de godheden, een 'asana', een zetel waar de godheden kunnen verblijven. Ze zijn dus belangrijk. Maar als je een godheid een
zetel aanbiedt, dan geef je geen smerige zetel. Je geeft een mooie, de beste zetel die voorhanden is aan de godheid. Als je
materie gebruikt, moet je dus kijken of het voorspoedig is. Je moet weten of de dingen die je gebruikt voorspoedig zijn of niet.
Kleren kopen we willekeurig. We kopen dingen willekeurig. Je zou je vibratorisch bewustzijn kunnen gebruiken om aankopen te
doen, om te zien wat je zou moeten kopen, wat mooi is, want schoonheid en voorspoed gaan samen. Het zijn geen aparte zaken,
want schoonheid geeft vreugde aan de Spirit. Wat voorspoedig is, doet hetzelfde, het geeft vreugde aan de Spirit. Alle andere
schoonheid is geen (echte) schoonheid. Voor een Sahaja yogi is het dus noodzakelijk om materie te gebruiken die voorspoedig
is. Voorspoedige materiële zaken, die belangrijke zaken zijn, moeten altijd op een hoger niveau gebracht worden. Mijn foto
bijvoorbeeld is heel voorspoedig. Je zet hem dus niet op de grond en je loopt er niet overheen. Ook daarin zijn er gradaties in
voorspoed. Maar nu jullie heiligen zijn, zijn jullie kleren heel belangrijk. Beseffen jullie wel dat jullie heiligen zijn? Heb je eerbied
voor jezelf? Jullie zijn nu heiligen. Welke kleren draag je? Jullie zijn geen schooiers of zwervers, jullie leven niet op straat, dus
moeten jullie fatsoenlijke kledij dragen. Ik heb jullie dat allemaal al gezegd: “Draag iets netjes, niet iets onwaardigs.” Het moet
koninklijk zijn, want je bent nu een heilige. Je bent geen gewone mens meer die over de straat loopt, jullie zijn door God
geselecteerde heiligen. De kleren die je dus draagt, zouden dus niet raar of belachelijk mogen zijn, maar je waardigheid moeten
verschaffen. Geen valse, maar echte waardigheid. Je kan de vibraties van een kledingstuk nagaan. Draag de kledij van je land. Je
moet niet de kledij van iemand anders dragen of zo. Maar het belangrijke aan kledij is dat ze je waardigheid geeft en een gevoel
voor fatsoen. Je moet kleren dragen om je waardigheid te vrijwaren, dat is het nut ervan. Nu iets anders, alles wat je gebruikt,
bijvoorbeeld je huis. Je huis zou een vrolijk huis moeten zijn, een huis met waardigheid, waar mensen komen, waar ze comfort
hebben, waar ze comfortabel kunnen zitten. Maar teveel comfort is tegen Sahaja Yoga. Maar een Spartaanse stijl ook niet nodig,
zodat je bijvoorbeeld niets hebt om de vloer te bedekken. Het moet comfortabel zijn, maar het mag geen extreem comfort zijn,
want comfort sluipt bij je binnen. Comfort is iets wat Engelsen beter helemaal zouden vermijden. Het is heel goed voor hen, hun
lichaam niet toe te laten comfortabele houdingen aan te nemen. Ik heb gezien dat vooral de verslaving aan de badkamer bij
Engelsen erg overdreven is. Het is zo erg dat, ik was heel verbaasd als ik bijvoorbeeld naar een receptie ga, ik je meteen kan
zeggen of het huis toebehoort aan een Engelsman of niet. Als het van een Engelsman is, dan zal het toilet piekfijn in orde zijn. Er
zullen allerlei handdoeken en zepen zijn. Ze zijn extreem kieskeurig en meteen weet ik dat het toebehoort aan een Engelsman,
want die zijn erg bewust van de badkamer, alhoewel ze daarom nog geen bad nemen. Ik heb huizen gezien met zestig kamers,
maar zonder bad, alleen in Engeland. Nu zijn ze er natuurlijk wel mee begonnen maar baden is niet hun sterke kant. Maar voor de
badkamer zijn ze zeer kieskeurig. Als je er een gemakkelijke stoel zou neerzetten, zouden ze het niet erg vinden om er te blijven
zitten. Wat de badkamer betreft zou je er een gewoonte van moeten maken er na maximum 10 minuten uit te komen. En als ik je
zeg dat je een bad moet nemen, betekent dat niet dat je ’s morgens vroeg een douche neemt. Je moet je bad nemen op een
moment dat je een uur kunt wachten voor je naar buiten gaat. Maar doe ook dit vanuit een standpunt van voorspoed, jullie zijn nu
heiligen. Gebruik zoveel water als je kunt. Was je handen tien keer, dat is essentieel. Om je vibraties in orde te krijgen is het
belangrijk je handen regelmatig te wassen. In India zijn er mensen die hun handen al tellend precies 64 keer wassen. En ik
waarschuw ook altijd voor het andere uiterste, zoals dokters altijd hun handen wassen, zo wassen sommige mensen

voortdurend hun handen. Je moet de huid niet van je handen wrijven, maar dikwijls je handen wassen is goed. Jullie zijn heiligen,
maar ook kinderen, dus moet ik tot jullie spreken als tot heilige kinderen. Dat maakt het erg moeilijk. Omdat jullie volwassen zijn,
voelen jullie je misschien gekwetst door de manier waarop ik het jullie zeg, maar het is belangrijk te beseffen: “We zijn heiligen en
wat doen we als het om materie gaat?" Welnu, een huis mag niet vuil zijn. Vuil is geen teken van heiligheid. Gierigheid, vuil. Je
gaat naar het huis en je vindt er een ellendig armoedig krot. Zoiets zou niet mogen. Je moet degelijke borden hebben, degelijke
dingen. Een gebroken bord, neen… Al deze dingen zouden proper, netjes moeten zijn, misschien handgemaakt en als ze niet
handgemaakt zijn, zouden ze tenminste proper moeten zijn, voorspoedig. Er gaat niets boven handgemaakte voorwerpen. Het is
goed zich handgemaakte voorwerpen aan te schaffen en ze indien mogelijk te gebruiken. Ik denk dat we naar de ashram van
Gandhi geweest zijn, is het niet? Je hebt gezien dat het een zeer eenvoudige plek was, maar alles was er in orde. Japanners zijn
hier heel goed in, je kunt veel van hen leren. Je moet van zoveel mensen leren. Onder de invloed van Zen hebben de Japanners
zich toegelegd op levenskunst. Hun huis zal eenvoudig maar heel comfortabel zijn. Zij weten hoe ze een huis mooi kunnen
maken en hoe ze mensen een comfortabel gevoel kunnen bezorgen. Materie moet met respect behandeld worden, want ze is
door God gecreëerd. Wat ook respectabel is, moet gerespecteerd worden, niet alles. Niet alle materie moet gerespecteerd
worden. Als je bijvoorbeeld een schilderij ziet dat niet voorspoedig is, dat is niet voorspoedig. Je zou moeten weigeren ernaar te
kijken. Je zou moeten vermijden naar zo’n schilderij te kijken want het zal je geen enkele vreugde, geen enkel gevoel van geluk
geven. Dat zal niet werken. Nu is een van de dingen die mensen mij zeggen dat: Sahaja yogi’s geen voorkomen hebben. Dit is
heel belangrijk. Het voorkomen wordt bepaald door de materie. Als ons voorkomen niet in orde is, zullen mensen dat merken.
Alles wat in ons aanwezig is, heeft een voorkomen als het voorspoedig wordt. Waar we ook staan, mensen zullen weten dat er
een aanwezigheid is. Die aanwezigheid is een geschenk van de materie aan ons. Je moet materie dus respecteren in de keuze
van de kleren die je draagt. Kleren op de grond gooien, ze zomaar ergens neergooien, leven als een ezel, als een varken, is niet de
stijl van een Sahaja yogi. Hij moet ordelijk zijn, zijn kleren respecteren. Dat wil niet zeggen dat je jouw kleren zo erg respecteert
dat je die van een ander weggooit. De anderen zijn ook Sahaja yogi’s. Je moet elkaar respecteren, want jullie zijn allemaal
heiligen. Als je jezelf respecteert, moet je ook anderen respecteren. En eens je materie begint te respecteren, materie die de
essentie in je is, aandacht. De essentie van materie is aandacht. Aandacht verleent je voorkomen. Bijvoorbeeld: onlangs stond
Marie naast mij. Terwijl ze vertaalde wat ik zei, zag ze dat sommige bloemen niet goed stonden en ze begon ze te schikken.
Daardoor ontstond een rare situatie. Iedereen vroeg zich af wat er met haar aan de hand was. Nu heeft ze het begrepen. Ik zei
haar: “Als je spreekt, doe het dan met volle concentratie. Waar is je aandacht, je aandacht?” Als je aandacht op geld gericht is, zal
je aan geld denken, zelfs als ik over de meest verheven onderwerpen spreek. Als je aandacht op iets anders gericht is zal je, ook
als ik spreek, aan iets anders denken. Daarom moet ons voorkomen zo zijn dat niemands aandacht afgeleid of verstrooid wordt.
Begrijp je mijn punt? Als je voorkomen raar is, als een joker, als een clown, raar, vies, dan zal ieders aandacht verstoord worden.
Als je buitensporig gekleed gaat eveneens. Maar als je één en al voorkomen bent dan zullen mensen, waar je ook bent, voelen
dat daar een geweldig iemand staat. Het respect stroomt, het respect stroomt echt. En het is zo opmerkelijk, je zult zien hoe
mensen je trachten te helpen en hoe het uitwerkt. Als je aandacht gedomineerd wordt door de materie kunnen mensen dat
merken. En dat is iets waar je heel goed voor moet zorgen, want dit zijn landen die zeer ver staan met materiële vooruitgang. Wat
er gebeurt is dat elke materie je aandacht trekt. Je gaat de straat op en daar staat een vrouw of er wordt iets verkocht. Altijd die
aandacht. Zie je, het is hun job om jouw aandacht te trekken. Hoe kunnen ze je anders uitbuiten? Kijk, ze hebben geen
rechtvaardiging. Ze produceren dus voorwerpen, maken er reclame voor om je aandacht te trekken. Dit is een kracht die tegen de
aandacht ingaat. Hou dus zoveel mogelijk de aandacht zuiver of richt ze op Moeder Aarde. Als je de aandacht kunt controleren,
kan je de dominantie van het materiële overwinnen. Het beste is de aandacht op je Spirit te richten. Als je de aandacht op de
Spirit brengt, zal de zachtheid van de Spirit alles lieflijk en mooi maken. De aandacht moet bij de Spirit zijn. Zelfs terwijl je je
klaarmaakt hou je de aandacht bij de Spirit. Dat is niet moeilijk, want de Kundalini heeft dat stadium bereikt. Als ik het voor de
zelfrealisatie had gevraagd, dan had je gezegd: “Moeder, hoe moeten we dat doen?” Maar nu je je realisatie hebt gehad: probeer
de aandacht bij de Spirit te brengen. Dat betekent eerst en vooral dat je naar de Spirit kijkt als de Kundalini opstijgt, of, laten we
zeggen dat je met de zelfrealisatie de Spirit “ziet” in die zin dat de Spirit door je heen begint te vloeien en dat je dat proces
gadeslaat. Maar na een zekere tijd moet je in de Spirit binnengaan en alles door het venster van de Spirit zien door de
ontwikkeling van je staat van getuige. Als je de staat van getuige ontwikkelt, word je vanuit aandacht de kennis, de waarheid.
Materiële zaken worden dan kennis. De schoonheid van de materie gaat je vreugde geven. Je wil ze niet bezitten maar ze begint
je vreugde te geven en zelfs al wil je ze bezitten, dan is het alleen maar om er vreugde aan te beleven en ze weg te geven aan
iemand anders. Zo is het. Ze is er om te genieten en je wil ze weggeven. Als je de staat van getuige ontwikkelt, zal het zo
evolueren dat je de dingen niet meer voor jezelf zal willen houden, maar ze weggeven en delen. Dan zal je weten dat je getuige

bent geworden, want je geniet ervan. De staat van getuige is de staat van Shri Krishna, van de Virata. Als je je zaken begint te
delen dan is het een goede zaak. De essentie van puja is ook dat we onze materiële grofheid overwinnen. Puja is niets anders
dan onze materiële grofheid te boven komen. Als we iets materieels willen voor onszelf, moeten we beseffen dat het ons door
God geschonken wordt. Alles behoort God toe. Stel dat we God een bloem geven, het is tenslotte zijn eigen creatie, wat geven we
dan? We offeren licht en doen Aarti voor God. Wat doen we dan, want het licht is van God. Als we God licht offeren, wat doen we
dan? We vereren het licht in onszelf. Het element licht wordt in ons verlicht. Het element licht bevindt zich hier op de Agnya. Als
je Aarti doet, of licht voor God zet, of God licht aanbiedt, wordt het element licht in jou verlicht. Geef je bloemen, dan wordt je
Muladhara verlicht. Geef je honing, dan wordt je aandacht verlicht. Waarom geven we dus iets aan God? God heeft tenslotte
niets nodig. Maar God is de Genieter. Jij bent geen genieter, jij kunt niet genieten. God is de genieter. Als God in jou aanwezig is
en geniet, dan is dat de Spirit. Wat ook de Spirit behaagt, wordt in de puja gebruikt om geofferd te worden. Je offert bijvoorbeeld
rijst. Dit werd allemaal ervaren. Je offert rijst aan de Godin. De rijst moet in haar schoot gelegd worden. Maar wat betekent een
beetje rijst voor een Godin? Door rijst te offeren zal in jou de bevrediging door voedsel, of voedsel dat je bevrediging geeft,
verlicht worden. Maar dat betekent niet dat je mij moet bedelven onder allerhande dingen. Dat betekent het niet. Wat ik probeer
duidelijk te maken is: doe het met waardigheid en begrip waarom je me rijst geeft. Wat het offeren van rijst betreft, begrijpen
deze mensen dan niet waarom rijst aan God moet geofferd worden? Waarom Hem palmbladeren geven? Wat gaat hij doen? Als
Christus de zoon van God was, welk nut had het dan om palmbladeren voor hem uit te spreiden, of hem olie aan te bieden, of zijn
voeten met olie in te wrijven? Dat gebeurt omdat jij er baat bij hebt. Dat is nu met Sahaja Yoga bewezen. Als je mijn voeten
inwrijft, voel jij je beter, niet ik. Als je over mijn handen wrijft, voel jij je beter. Als je aan mijn voeten neervalt, voel jij je beter Zij is
een grote … wat was het weer, wat deed je? Shri Mataji: Voetreflextherapie. Een grote naam, niet? Voetreflextherapie. Ze werd
verondersteld veel te weten over voeten. Op een dag zei ze: “Moeder, ik wil uw voeten komen masseren, ik weet er een en ander
over”. Dus zei ik: “Goed, kom maar”. Ze kwam dus om mijn voeten te masseren. Terwijl ik had moeten ontspannen, ontspande zij.
Hoe meer ze masseerde hoe meer ze ontspande. Dus als je iets voor God doet, ontvang je zijn zegeningen. Je bent gezegend.
Wat je probleem ook is, geef het gewoon aan God om het op te lossen. Maar ook alles wat je bevredigt, moet je aan God geven
en dan verkrijg je tevredenheid. Als je deze bloemen aan mij geeft: Muladhara. Ze verschaffen je twee dingen: Swadishthan en
Muladhara. Daarom zijn bloemen heel belangrijk. Ze steunen de Swadishthan, als ze mooi zijn steunen ze de Swadishthan en als
ze geurig zijn, genezen ze je Muladhara. Ik bedoel bloemen zijn ook onuitputtelijk, maar denk er aan, dat je het doet om je
chakra’s te verbeteren. Er worden ook nog andere zaken gebruikt, zoals ghee (geklaarde boter) voor de Vishuddhi. Shri Krishna
houdt heel veel van boter en ghee. Als je dus mijn voeten inwrijft met boter, zal je Vishuddhi verbeteren, je weet dat. Niet de
mijne, ik heb er geen probleem mee. Mijn enig probleem is dat jullie binnenin mij aanwezig zijn en als jullie problemen hebben,
dan heb ik die ook. Want deze vibraties moeten naar jullie toe komen. Ik creëer dus vibraties als tegengif en ze moeten
doorvloeien, het is heel subtiel om te begrijpen. Om van het grofstoffelijke naar de Spirit te evolueren, is dit wat je doet bewegen,
want eerst worden je chakra’s verlicht. Door je chakra’s te verlichten, worden de godheden binnenin gelukkig, 'prasanna'. Door de
godheden gelukkig te maken, hou je de weg vrij om de Kundalini te laten passeren. Door een doorgang te maken voor de
Kundalini, stijgt zij op en je aandacht begint één te worden met de Spirit. Stap voor stap ga je van materie naar subtielere materie,
van subtielere materie naar je chakra’s, van je chakra’s naar de godheden, van de godheden naar de Spirit en dan geniet de Spirit.
Hier moet je dus niets doen, alleen jouw Spirit overgeven aan de Spirit. Daarom werden deze zaken voorgeschreven, maar de
mensen konden het verband niet zien. Ze dachten: “Waarom zouden we God iets schenken? Eigenlijk behoort alles hem toe.” En
de discussie begon: “Waarom zouden we een kaars gebruiken, het is niet nodig.” Maar dat is een vlucht, want waar sta je? In
welk stadium? Je bent in een stadium dat je je moet losmaken van materie. Zo ook met Sahaja Yoga. Ik vind dat je de volledige
visie van Sahaja Yoga moet begrijpen. Wat je doet is heel belangrijk. Je bent niet klein. Je verricht een heel groot werk, want het
is 'de' oplossing voor de hele mensheid. Dit is de oplossing van alle problemen, of ze nu politiek, economisch of van welke aard
ook zijn. En niet alleen dat, hoe meer mensen er bijkomen, hoe beter ik alles kan uitwerken. Collectief kan ik kanker genezen als
jullie met meer zijn, als jullie zuiver zijn. Maar je kanalen zitten zo vol problemen dat er niets door je heen kan vloeien. Als jullie
jezelf uitklaren, kan ik de verspreiding van kanker op collectief niveau stopzetten. Want als jullie meer vibraties verspreiden,
worden de linker- en de rechterkant van de Virata gezuiverd en de aanvallen van de linker- en rechterkant, die kanker
veroorzaken, die deze verschrikkelijke ziekten veroorzaken, zullen verminderen. Omdat er minder zullen zijn. Maar je begrijpt je
verantwoordelijkheden niet. Je speelt in de kaart van satanische krachten door geen aandacht te besteden aan reiniging, door
geen aandacht te besteden aan je spirituele groei. Je helpt me helemaal niet, want de vibraties vloeien niet. Ze moeten door je
heen gaan stromen. Als ik het alleen zou kunnen, dan hoefde ik niet achter je aan te lopen. Het moet door je heen vloeien. Jullie
zijn de kanalen en als je jezelf niet zuiver houdt op een nederige en zachtmoedige manier, dan werkt het niet. Je helpt mij

helemaal niet. Je kleine, plaatselijke beperkte problemen moeten opzij gezet worden voor de grotere problemen die je zal
oplossen. Ik kan de verspreiding van kanker volledig stoppen als er 21.000 Sahaja yogi’s zijn. Kanker zal volledig uit …
verdwijnen. Melaatsheid heb ik onder controle. Kanker begin ik onder controle te krijgen, maar het zal ook collectief verminderen.
Ik bedoel ik heb de statistieken niet gezien maar het zal verminderen. Het is een aanval op de linkerkant en hoe meer je naar links
gaat, hoe meer aanvallen er zullen komen. Er zijn ook veel aanvallen op de rechterkant, met oorlogen. Al die oorlogen en
dergelijke vinden plaats, omdat we op de rechterkant aangevallen worden. Al deze agressieve mensen, zoals Hitler, vallen ons
aan. Het is heel hard nodig dat jullie boven je lagere zelf uitstijgen, dat moet je begrijpen, en je niet te buiten te gaan aan de
nonsens die je nu doet. Je moet daar echt heel hard voor werken. Zelfs als je ’s morgens vroeg moet opstaan; je moet opstaan
en het doen. Het belangrijkste punt is dat je je verantwoordelijkheden moet begrijpen. Mensen zijn nu alleen maar bezig met hun
jobs, met werken, met hoeveel ze verdienen, hoe dikwijls en wanneer je gaat werken en zo meer. Dat is voor ons niet belangrijk.
Dat betekent niet dat je je jobs moet opgeven en op kosten van de ashram gaat leven. Dat betekent het niet! Je doet gewoon je
werk, je hebt geld nodig. Voor wat wij doen is geld nodig. Ik heb geld nodig. Je weet hoeveel geld nodig is voor al dit werk. Jullie
hebben zo een groot project uitgewerkt om door Europa te reizen met zo weinig geld. Het is onmogelijk, maar op de een of
andere manier doen we het. We hebben dus geld nodig. Je moet geld verdienen, je moet geven, je moet geld geven. Hier
bijvoorbeeld willen de mensen nog geen tien pond geven. Waar ga ik met zulke mensen Sahaja Yoga beoefenen? We zijn op een
subtiele manier zo aan geld gebonden, dat we niet begrijpen dat we geld moeten geven. We moeten het doen. Niet alleen geld.
Geld is niet de enige oplossing. We moeten zelf kanalen worden. Maar dan zijn er mensen met geld, en ze worden dan weer
verkeerd ingezet en al het geld wordt verspild. Dit is kostbaar geld. Dit is geld dat voorspoedig is, dit geld komt in de juiste
handen en op de juiste plaatsen terecht. Daardoor ontstaan problemen. Maar dit geld heb ik niet nodig en dat weet je goed
genoeg. Je moet geven voor je eigen bestwil. Vraag het aan Gavin en hij zal het je vertellen. Hij is een erg vrijgevige man en hij
heeft ondervonden dat het heel goed is. Ik heb van jullie geen cent nodig. In tegendeel, ik ben bereid om mijn eigen geld te
gebruiken, dat weet je. Maar je moet begrijpen dat dit werk gedaan moet worden, dus heb je geld nodig. Ik hoef je niet te zeggen
dat je moet betalen. Aan Indiërs heb ik zoiets nog nooit gezegd. Op dat gebied zijn er met hen nog nooit problemen geweest.
Hoe ze hun problemen oplossen? Alleen God weet dat. Ze houden zich niet zo bezig met geld. Er zijn nooit discussies over geld.
Niemand praat over geld, niemand vertelt er mij iets van. Niemand oefent druk uit op anderen of benadeelt of controleert
anderen. Ze doen het zeer correct. Het geld is niet in handen van een enkeling, maar van twee of drie mensen. Iedereen weet
hoeveel geld ze gebruiken. Dit is belangrijk. om dit probleem op te lossen, geef je mij rijst. Dat je mij rijst geeft wordt “Oti bharne”
genoemd. In feite smeek ik je er om. Je legt de rijst in mijn sari; je geeft het me vijf keer. Ik geef het je zeven keer terug. Dat is de
symboliek. Je weet hoe symbolen uitwerken. Zelfs als je zegt: “Moeder, bent U de Heilige Geest?” werkt het uit. Het geeft je
realisatie. Als iemand die zo gevoelig en alert is voor je zit, dan moet je weten hoe je met symbolen moet omspringen, op de
juiste manier, met maturiteit en begrip, op de correcte manier. Jullie zijn er op gesteld om puja te doen, maar weet je, voor de
puja wordt er altijd geredetwist. Eerst komt er iemand die bezeten is en dan begint iedereen ruzie te maken. Stel je voor. Je moet
een bad nemen. Wat doe je? Spreek ’s morgens met niemand. Wees stil. Je bent kandidaat om je open te stellen voor de enorme
kracht die de problemen van de wereld zal oplossen. Dus ga je je reinigen. Je wast jezelf, je reinigt jezelf, zodat je chakra’s
kunnen evolueren. Mensen spraken dat tegen, omdat ze enkel ritualistisch, mechanisch werden. Materie werd zeer belangrijk.
Dan werd alleen het ritueel belangrijk. Maar nu zijn jullie anders. Jullie zijn gerealiseerde zielen. Dat betekent niet dat jullie
moeten leven als sanyasi’s. Ik heb al gezegd dat jullie als normale mensen, maar heel waardige mensen moeten leven. Geen
onwaardigheid, kinderachtigheden, oppervlakkigheid of onnozel, clownesk, ongewoon, raar gedrag. Je kleren mogen niet
versleten zijn. Je moet netjes gekleed gaan zodat je een voorkomen hebt. Het is alsof ik tegen kinderen spreek. Je moet het
voorkomen hebben van volwassen Sahaja yogi’s. Jullie zijn allemaal heiligen. Je weet zoveel dingen die echte heiligen zelfs niet
weten. Je kunt het hen vragen. Maar zij weten één ding: dat ik 'dat' ben. Dat is iets wat jullie niet weten. Zij weten het. Dat is een
groot verschil. Omdat ik voor jullie gemakkelijk bereikbaar ben, begrijpen jullie het niet. Voor hen ben ik groot. Zoals ik je gisteren
vertelde, hoe deze heiligen mij herkenden en mensen naar mij toe zonden om mij te helpen. Op het vlak van heiligheid is je
herkenning van mij, zeer pover. Als dat niet zo was, zou je in mijn bijzijn niet roepen en geen ruzie maken. Je bezorgt mij
hoofdpijn. Je zegt mij zaken die je niet zou mogen zeggen. Iemand vertelt mij: “Hij klopte op mijn deur.” Iemand anders zegt: “Hij
kwam hier en deed dit.” Zo zou je niet tegen mij mogen spreken. Je bent, weer op materieel vlak, gebonden door het spreken.
Waar komt het spreken vandaan. Het komt van de Vishuddhi, maar de hele 'vani', al het geluid begint veel dieper. Om dus hoger
te komen, doorloopt het geluid verschillende stadia. En het wordt 'madhyama' in het hart, de hartstreek waar het gewoon bonst.
Je voelt het bonzen niet. Dan komt het hier. Hier wordt het 'vaikhari'. Dan wordt het 'pashyanti' wat betekent dat het ziet, gewoon
ziet. Dan wordt het 'para' waar het gewoon stil wordt in het ontzag van de tegenwoordigheid (van God). We moeten deze dingen

ontwikkelen. Maar we begrijpen niet dat al deze zaken onze essentiële eigenschappen zijn die we moeten verlichten en
opwekken en dat we elk deel, elk bloemblad van ons wezen mooi moeten maken Als je deze kleine, kleine dingen maar begint te
begrijpen, die zeer belangrijk zijn want ik spreek van zeer grootse dingen. Maar zelfs iets kleins kan je ogen volledig afsluiten.
Het is een heel grote visie die ik heb, heel grote visie. En die visie kan door jullie worden vervuld. Denk niet dat je gewoon bent.
Anders zou ik je nooit gekozen hebben. Maar je erkent jezelf niet, zoals je ook mij niet erkent. Je moet jezelf erkennen en jezelf
respecteren. Respecteer materiële dingen niet, eerbiedig jezelf allereerst en de materie in jezelf. Als je op die manier evolueert,
zul je beter begrijpen wat ik bedoel. Het lichaam van een mens is een tempel van God. Maar deze tempel moet verlicht en
spiritueel voorspoedig zijn. Je moet je wezen uitklaren en volledig zuiveren, zodat het een prachtige tempel voor God is om daar
te verblijven. Maar we bedriegen onszelf, zie je? Wanneer ik praat, luister je naar mij en je denkt dat "O, Moeder sprak heel lieflijk,
prachtig", klaar. Maar er gaat niets naar binnen. Waarom? Vanwege lethargie. Lethargie is iets, wat een barrière is. Het staat mij
niet toe om bij jullie naar binnen te gaan. Het is een barrière. Het is heel lief, dat lacht, alleen zie je denken, O, Moeder zegt iets
leuks, het is heel goed, het geeft je geluk en zo, maar het gaat niet naar binnen, je neemt het niet in je op. Probeer daarom je
aandacht op jezelf te vestigen en je waardigheid en eer te voelen. Voel je aanwezigheid, je moet een uitstraling hebben en als ik
tegen sommige mensen zeg, zullen ze zeggen: "Ik weet het, moeder, ik weet dat ik dat doe." Waarom doe je het dan? Dat
betekent dat je bezeten bent. Je bent een bezeten persoon als je weet dat dit fout is en het toch doet. Dan ben je een bezeten
persoon. Dan is het beter dat je jezelf slaat met schoenen (shoebeating). Maar die fase zou nu moeten groeien, ik vind het niet
leuk dat je jezelf shoebeat, ik bedoel, ben jij dat, op dat niveau? Maar het niveau is zo, nog steeds. En jouw aanwezigheid is
degene die ‘Prasannata’ moet geven, is de opgewektheid voor anderen. Anderen zouden zich vrolijk moeten voelen in jouw
gezelschap. Een aanwezigheid is iets dat je kunt begrijpen. Een aanwezigheid heeft behoedzaamheid. Ze begrijpt hoe je je in een
bepaalde situatie moet gedragen. Ze is niet lichtzinnig, heeft geen haast. Het zal niet ergens op springen. Als iemand praat, word
je niet absoluut dominerend daarover... Als je praat, praat je niet op een manier die dramatisch is of wat theatraal; en ook praat je
niet op een manier die gek is of zoiets. Aanwezigheid heeft zijn eigen balans in het midden en die aanwezigheid moet worden
gehandhaafd. Aanwezigheid is erg belangrijk en kijk naar jezelf: heb je een presentie? Sommige mensen zijn erg goede Sahaj
yogi's, maar ze hebben geen "go", ze hebben helemaal geen enthousiasme. Ze ontvangen dingen, ze zien dingen, ze moeten wat
pit hebben. Ze moeten het mensen vertellen, maar op een manier die sympathiek is, die lief is, die mooi is, die werkt, dat is het
punt. Als het niet werkt, wat is het nut dan? Nu ga ik weer weg voor zeventien dagen. Echt zeventien dagen ben ik weg. Ik mis
jullie allemaal heel erg en ik voel me erg bezorgd omdat jullie nog behoorlijk moeten groeien. Ik voel dat er onder jullie geen
begrip is van collectiviteit. Een zeer prikkelbaar volk; je wordt geïrriteerd door elkaar, hoe kan dat? Jullie zijn allemaal heiligen. Je
moet elkaar respecteren; je moet van elkaar houden, lief tegen elkaar praten. Jullie zijn allemaal heiligen! Een heilige ontmoet
een andere heilige, hoe verloopt zo'n ontmoeting? Heb je het ooit gezien, een echte heilige die een andere echte heilige ontmoet?
Je zou het moeten zien. Zo zien jullie er niet uit. Het eerste bewijs is dit. Ben je echt heiligen of niet. Hij is naar India gegaan, hoe
zij jou hebben ontmoet? Yogi: ... Ze omhelsden mij. Shri Mataji: Zie? Yogi: Ik kon hem niet geloven ... Shri Mataji: Hoe ze elkaar
ontmoeten! Ze omhelzen elkaar en genieten van elkaars gezelschap. Ze lachen om grappen en begrijpen dat ze gelijkgezind zijn.
Niemand denkt: "Ik heb gelijk." Niemand denkt zo. Als je eenmaal begint te denken: "Ik heb gelijk en die persoon heeft ongelijk."
Het gaat goed met me, hij heeft ongelijk, dan is het afgelopen. Ze vermaken zich alsof ze een golf zijn die beweegt, snap je? Ze
lachen de hele tijd, genieten, luid weet je. Ze helpen elkaar zoveel. Het is absoluut de moeite waard om dat te zien. Hoewel we
om te beginnen maar vijf of zes mensen hadden, in Nilambur uit Londen. De ene beter dan de andere. Ze vechten allemaal, ruzie
maken op het punt om te slaan. Kun je het geloven? Dit gebeurde echt. Zo beschamend zeg ik je en iedereen kwam eraan en zei:
Wat voor soort Sahaj yogi's heb je, moeder? Zijn zij Sahaj yogi’s, echt waar? Argumenteren en dit en dat doen. Er waren allerlei
dingen aan de hand en zij informeerden mij niet van alles, maar een deel ervan kwam naar mij. Ik schaamde me zo. Vraag
Malcolm maar. Vroeger, ik bedoel, ze zouden elkaars hoofd breken. Dat was de toestand. Kun je het geloven? Hoewel je nooit
een Sahaj yogi zou vinden die dat doet, nooit in India. Ik heb niemand gezien. Iedereen die probeert gek te doen, gaat weg,
onmiddellijk uit de roulatie. Er is geen groepsvorming, niemand vecht met wie dan ook, niemand. En iedereen was verrast hoe
vreemd deze mensen waren, de een beter dan de ander. Ze waren erg prikkelbaar, opvliegend, vechtend en zo. Ze waren zo
verrast dat dat kan. Ik geef je hier een voorbeeld van Chhaya. Ondanks dat, is ze behoorlijk geschrokken; maar ze weet niet hoe
ze dingen echt moet verslaan. Mensen geven zoveel kritiek, dus dit, maar ze probeert het evenwicht te bewaren. Ze staat altijd
achteraan. Ze staat nooit vooraan, als het op werk aankomt, zal ze de eerste zijn om het te doen. Ze neemt
verantwoordelijkheden op zich. Dit is wat er de vorige keer gebeurde. Het is niet alleen lethargie, het is erger dan dat. In lethargie
zie je dat het een duivelse geest is, en wanneer je uit lethargie komt, beginnen jullie te argumenteren. Maar zoals het in India is,
heb ik mensen niet zien argumenteren, echt waar. Heel zelden zie je mensen die een ruzie hebben. Ik bedoel, mensen praten

zelfs nooit luid of driftig. Normaal gesproken zijn mensen erg stil. En dan Sahaja yogi’s, Oh! Je zou moeten zien hoe ze genieten.
Oh! De meisjes en jongens en iedereen, de manier waarop ze genieten. Ik hou ervan ze te zien. Je moet van elkaar proberen te
genieten. Het ergste wat de mens kan overkomen is het ego. Het ergste, bezetenheid is beter, je voelt tenminste de beklemming
ervan. Maar je voelt nooit de beklemming van ego. Je hebt nooit het gevoel dat er een ego in je is en je denkt dat je de meest
correcte persoon bent, dat je de beste persoon bent en de drift zie je aan de neus. Ik zie de neus zo omhoog komen. Zo'n ego,
zo'n ego en dit ego hebben Indiërs ook van jullie opgepikt. Degenen die met je in contact zijn gekomen, zie je, zoals de hond
wanneer hij in contact komt met de mens en veel dingen leert, op dezelfde manier hebben de Indiërs die in contact met jullie zijn
gekomen, het ego hebben opgepikt en we kunnen het verschil zien. Maar in eenvoudige dorpen proberen mensen aardig te zijn,
sympathiek en goed. Hoe - door het begrip van voorspoed. Een gunstige aanwezigheid is rustgevend, geruststellend,
absorberend, mooi. En hoe ontwikkel je dat? Een kleine aarti doen voor mijn foto is een goed idee. Nu, wanneer je de aarti ook
doet, schreeuwt iemand op de top van zijn stem. Hij probeert anderen te leiden. Dan probeert iemand anders anderen te leiden,
dit zou niet zo moeten. Er zou een beetje homogeniteit moeten zijn, ik kan het zien, er is geen ritme. Zing op dezelfde toon,
dezelfde stijl, probeer het een eenheid te maken, harmonie zou er moeten zijn. Op een nederige manier, op een vreugdevolle
manier dat we allemaal zingen, vanuit ons hart. We zijn er allemaal om het te doen. Zoveel van ons zijn ... voel die vreugde, we
zijn met zoveel. En het heeft een zeer slecht effect op anderen wanneer ze je op deze manier zien. Ik bedoel dat iedereen
geschrokken is. Waarom het zich in India verspreidt, omdat zij die liefde tussen de mensen zien. Nu over onze aandacht, als je ze
tot de Spirit brengt, zul je de collectiviteit voelen. De aandacht zou, zoals ik je gisteren heb verteld, moeten uitzoeken hoe vaak je
vriendelijk met anderen hebt gepraat en hoe vaak je ruzie hebt gemaakt. Als iemand zelfs maar een gemeen woord zegt, blijf dan
gewoon rustig. Voel je niet slecht, het is in orde, het komt en gaat. Sommige mensen zijn negatief in de zin dat ze zich aan de
linkerkant bevinden en sommige mensen zijn negatief omdat ze aan de rechterkant zijn. Soms werken deze combinaties heel
goed. Wanneer een dominante man probeert een linkse persoon te domineren, zijn ze geweldige vrienden, er gaat niets boven.
Omdat de een domineert en de ander de overheersing accepteert. Zodra de linkse persoon een beetje naar het midden gaat of
probeert naar rechts te komen, beginnen de dominanten te botsen. Dan zijn ze de ergste vijanden van elkaar. Zo gebeurt dat, dus
wees op je hoede. Nu moet iemand die negatief is aan de linkerkant, proberen in het midden te komen en op dezelfde manier
moet een persoon aan de rechterkant naar het midden komen. Hoe doe je het? Wat is de manier waarop we het kunnen doen?
Laten we eens kijken. Iemand die erg aan de rechterkant is, moet proberen vriendelijk te worden met linkse personen en de
persoon aan de linkerkant moet proberen vriendelijk te zijn met de rechterkant. Laten we zo beginnen. Dus wat geven en nemen
we hier? De persoon aan de rechterkant zal een betere organisator zijn, misschien, misschien ook niet. In ieder geval zal hij een
betere spreker zijn of misschien een betere leider, misschien wel, misschien niet, je kunt niet zeggen. Hij is misschien degene die
dingen zal suggereren en wie dingen naar voren zal brengen, die zullen zeggen: "Ik zal dit doen; Ik zal..." zoiets, misschien. De
linkse persoon zal bang zijn maar zal nederig, liefdevoller en toegenegen zijn. Hij zal veel meer onder het bevel staan van
anderen. Deze zal het bevel voeren en de ander zal het bevel ontvangen. Dit zal er zijn. Hoe lossen we nu het probleem van dit
mengsel op, begrijp je? Degene die erg aan de kant van het ego staat, moet proberen de persoon die aan de linkerkant zit te
gehoorzamen. En degene aan de linkerkant moet proberen om de rechtse persoon meer te bevelen, en het zou moeten
geaccepteerd worden. Het moet wederzijds worden begrepen, er zou een contract moeten zijn. "Oké, ik ben een
ego-georiënteerde persoon en jij bent superego-georiënteerd, laten we het zo doen: je probeert me te overheersen en ik zal
proberen je te gehoorzamen.” Het zal lukken. Het is een psychologische stijl. Jullie lossen het gewoon op. Probeer iemand die
een linkszijdige persoon is, je te laten domineren. Maar het is nogal moeilijk om hier linkse mensen te krijgen. Het zijn er maar
heel weinig, omdat ik geloof dat sommige mensen links waren, maar als het om ego gaat, zijn ze slechter dan wie dan ook, zie
je? Het is dus nogal moeilijk, maar je kunt een persoon hebben die aan de linkerkant is en laat dan de ego gerichte hem vragen
om te domineren. totdat hij zijn ego ontwikkelt, is hij in orde. Als hij het ego ontwikkelt, stopt het. Maar met volledig begrip,
kijkend naar jezelf, hoe je ontwikkelt, hoe ver je gaat - een soort spel moet het zijn. Speel met jezelf een spelletje. Maar als je je
identificeert met jezelf: ik heb altijd gelijk en niemand heeft gelijk, kan niets uitwerken. Ik kan je dit vertellen. Want als je perfect
bent, hoef ik mijn woorden hier niet te verspillen. Dus de beste manier is om dit soort dingen te doen: "Oké, jij beveelt en ik doe
het. Kom, laten we eens kijken wat denk je? Organiseer jij het en we doen het. Jij vertelt ons hoe het te doen." Dus hij zal je hart
gebruiken en jij zult je aandacht gebruiken, het zal heel goed werken. De combinatie zal goed zijn. Laten we besluiten om onszelf
te verbeteren en ons er niet slecht over te voelen. We moeten veel verbeteren, heel veel, omdat de relatie tussen jullie zo slecht
lijkt te zijn. Het is net kanker - absoluut kanker. Het is kwaadaardig. Dus probeer je ego te zien en als het een ... nu zijn er zelfs
mensen als je hen vertelt dat iemand zegt dat je zou moeten zeggen Het spijt me, zullen ze het niet zo zeggen. Ze zullen
sarcastisch zeggen ... "Aha, sorry" of zoiets. Ze zullen het op een sarcastische manier zeggen, zodat sorry ook geen betekenis

heeft. Oké, goed, zeg niets. Dit is niet de manier. Je zou moeten zeggen: "Zie jezelf. Dus dit ego is opgekomen. Vertel me
alsjeblieft iets anders, ik zal het doen." Christus waste de voeten van zijn discipelen. Denk daar maar aan. En dat is wat een
verstandige Sahaj yogi doet. Hij wast de voeten van een andere discipel. Als je je Aradhna nog herinnert, mijn kleindochter, toen
jullie naar mijn huis kwamen. Ik dacht dat er ongeveer acht of tien waren. Ze haalde een kleine emmer; ze waste elk en ieders
voeten. Telkens bracht ze het terug naar de badkamer gooide het weg, vulde het opnieuw en bracht het met geestdrift. Ze was
vijf jaar. Ze was nog niet eens vijf jaar en ze waste de voeten van iedereen, veegde ze af, en begon opnieuw. Ze deed het voor
iedereen en daarna kwam ze bij mijn voeten en toen zei ze: "Ik ga niemand aankijken, ik ga wegrennen, nu heb ik mijn werk
gedaan", en ze ging weg. Aradhna is een Sahaj yogini van een zeer hoge kwaliteit, van zeer hoge kwaliteit. Maar ze dacht dat dit
de beste manier was om hun voeten te wassen, om zo de essentie van collectiviteit te tonen. Een deel van mij is niet in orde, laat
me het uitklaren. Als je bijvoorbeeld aan mij en jou denkt, zal je begrijpen hoe hard ik aan je werk. Waarom? Omdat ik erg veel van
je hou en jij een deel van mij bent. Als jij niet in orde bent, ben ik niet in orde. Als je dan nadenkt, zul je nooit denken dat iemand
minderwaardig dan jij is. Het is beter om de voeten van iemand te wassen dan om je eigen voeten te wassen, is een goed idee.
Breng je ego elke keer naar beneden. Mohammad Sahib gebruikte deze methode. Maar ze werd het beste gebruikt door Nanaka:
Hij zei: "Laat alle Sikhs wat seva doen." Ze moeten, als een straf moeten ze wat seva doen. Dus, wat is een Seva als er een groep
is? Iemand moet gaan zitten. Zelfs één guru, heel grote guru, moest de schoenen van alle mensen schoonmaken die voor het
programma kwamen. Hij kreeg schoenpoets, borstel en alles – heel recent werd hij gestraft om de schoenen van de mensen die
kwamen schoon te maken. Hij moest hun kleren wassen, hun spullen wassen, als een straf. Iedereen die arrogant is, zou het
moeten doen. Iedereen die ruzie maakt of vecht moet het doen. Iedereen die arrogant is, zou het moeten doen. En het werkte,
het werkt. Ze moeten hun kleren wassen, ze moeten hun voeten wassen, hun voeten wrijven, een massage geven en beter
voelen. In India zie je, werken alle Sahaj yogi's op elkaars chakra's. Maar hier accepteert zelfs niemand dat je deze geblokkeerde
chakra’s hebt. Heb je dat gezien? Elke dag werken ze, iedereen schoonmaken, zullen ze zeggen: "Baba, maak mijn chakra
schoon", zullen ze zeggen. Wanneer ze het doen, zeggen ze: "Bedankt, je hebt de mijne schoongemaakt." En dan hielpen zij ze, ze
wreven hun handen, voeten omdat je zoveel werk voor hen hebt gedaan. Dit wordt hier niet gedaan. Ik zou graag zien dat meer
wederzijds begrip, wederzijdse liefde, wederzijdse aantrekking voor elkaar, je zou naar elkaar moeten uitzien. Probeer elkaar te
helpen in plaats van te bekritiseren. Ik haat het om kritiek te horen op iemand van iemand van jullie. Maar wanneer het gebeurt ,
te veel dan is het beter om het mij te vertellen. Maar je moet jezelf beoordelen: "Wat doen we voor anderen?" Sommige mensen
denken: "Zolang we stil blijven , is het in orde." Dat is het punt niet. Probeer aardig te zijn, cadeautjes te geven, met ze te praten
en er zijn zoveel manieren om je liefde voor hen uit te drukken. Geef soms bloemen, probeer uit te vinden wat de voorkeuren en
de antipathieën van de persoon zijn, is een goed idee. Doe geen dingen waarvan mensen niet houden, soms zie je het. Het is
beter om het niet te doen. Wat is het nut? Als de relaties bedorven zijn, doe die dingen niet. Ontdek gewoon wat je niet leuk vindt.
Iets simpels: mijn man vindt het niet leuk dat ik bloemen in het haar doe. Maar in Maharashtra zouden alle getrouwde vrouwen
de bloemen in het haar moeten doen, dat is een gewoonte. Maar omdat ik met hem getrouwd ben, houdt hij er niet van omdat in
hun gemeenschap alleen slechte vrouwen bloemen op het hoofd stoppen; Ik heb nog nooit bloemen op mijn hoofd gedaan.
Alleen als het een speciale puja is of ze maken ze vast - in Maharashtra, daar ben ik het mee eens. Maar ik maak nooit een knot
en doe iets. Het is goed, als hij het niet leuk vindt, waarom het doen? Onnodig om alle schermutselingen en het probleem te
vergroten. Doe niets dat mensen niet leuk vinden. Probeer het te vermijden, het veroorzaakt problemen. Probeer iets te doen dat
anderen behaagt. Laten we eens kijken of je deze methode hebt uitgewerkt om te behagen. Als je anderen behaagt, zullen je
goden heel gelukkig zijn, omdat ze allemaal één zijn, in jou, in haar, in haar, zijn ze allemaal één. En ze voelen zich gelukkig,
omdat ze allemaal met elkaar verwant zijn, en ze voelen zich ongelukkig als je onaardig tegen elkaar probeert te zijn, omdat ze
één zijn. Als dit goed, correct, begripvol is uitgewerkt, worden jullie allemaal geweldige heiligen. Ik zie je imago ook in de
toekomst. Sommigen van jullie zullen heel, heel erg goed zijn en sommigen van jullie gaan het opnemen. Het is een, het is een
project gelanceerd. Lanceer een project tegen jezelf, voor jezelf, jezelf opbouwend. Hoe vriendelijk zullen jullie tegen anderen
zijn, laten we het doen. Praat met anderen. Sommige mensen praten gewoon niet, ik heb gezien dat ze de hele tijd ... ; ze zullen
een zeer slechte Vishuddhi hebben. Je moet praten; je moet aardig zijn, je moet openhartig zijn. Dit Joegoslavische meisje is
heel openhartig, daarom vind ik haar aardig. Ze heeft een groot hart. Praat met een groot hart, open! Geen geheimzinnigheid en
deze kille, hoe heet het, Engelse manier? Yogini: afzijdig? Yogini: op een afstand? Yogini: als je jezelf boven mensen houdt. Shri
Mataji lacht: terughoudend. Ik denk dat er een Engels speciaal woord voor dit ding moet zijn. De manier waarop ze koud doen,
weet je. Wanneer je zit ...Andere yogini: stijve bovenlip, moeder. Shri Mataji: Ha? Verschillende yogi's: stijve bovenlip ... Bovenlip.
Shri Mataji: Bovenlip? Bovenlip, niet zozeer bovenlip. Er hoeft geen bovenlip te zijn, kan trots zijn. [Yogi's lachen en één maakt
een onduidelijke opmerking waarop Shri Mataji lacht] Shri Mataji: Dat soort aanwezigheid is hier, wat ook een specialiteit is van

Engelsen, toch? Je gaat in een trein, ze praten gewoon niet. Ik bedoel, ze staan je niet toe om te praten, ze bevriezen je met stilte.
Ze kunnen mensen niet zien lachen, lachen of grappen maken, niets ... en je weet niet wat je ermee moet doen. Ze lezen alleen de
krant de hele weg en ze zullen het vouwen en lezen. Maar zij weten alles over je. Yogini: zou het 'bekrompen' kunnen worden
genoemd? Shri Mataji: bekrompen. Ah ja! En is erg gevaarlijk voor Sahaj yogi’s. Degene die bekrompen wordt, staat voor
problemen. Is in voor problemen, bekrompen. Je weet waarom, omdat je alleen gelaten wordt, je zal aangevallen worden.
Samen zijn. Al deze bhoots weten ook dat je bekrompen bent. Ze zullen je aanvallen. Als je probeert om uniek te zijn, zullen ze je
aanvallen. Zelfs sommige mensen worden, door te veel te praten, kunnen ze ook bekrompen, uniek worden; je voelt je boven
iedereen. Beter bij iedereen zijn, is beter. Wees een met iedereen, sympathiek. Neem een grap van anderen. Anderen maken
grapjes met je, je moet niet boos worden. Als iemand een grapje met je maakt, "Oh! Zwijg". Zoiets zou je niet moeten doen. Lach
om een grap, wees sportief. Engelse taal heeft een heel goede kwaliteit dat ze om zichzelf kunnen lachen, zie je. Alle talen
hebben manieren en methoden ontdekt om jezelf uit te lachen, dat is iets moois over de Engelse taal. Ik denk niet dat een taal
zoveel woorden heeft om deze vreemde situaties te uiten, wat heel, heel gênant is. Je kunt ze alleen markeren en door ze te
merken, weet je waar je bent. Je weet precies welk medicijn hiervoor nodig is. Je ziet dat het zo is. Het is gewoon branding, "Oh
dit is het," en het is heel interessant om deze dingen in de samenleving en overal te bekijken. Dat is beschreven, zelfs Charles
Dickens, bijvoorbeeld, in die tijd ontdekte hij deze dingen en hij zei het. En ik bedoel, de beschrijving van al deze dingen is zo mooi
gedaan in de literatuur dat je verbaasd bent hoe mensen een capaciteit hadden om zichzelf te zien, de samenleving zoals het is
en de karakterisering van mensen: hoe karakters worden opgebouwd, zie je en hoe het een sociaal probleem wordt. Het is
prachtig gedaan en dat is de wijsheid. Dat is de echte wijsheid van de Britten, zeg ik je. Ik bedoel, je kunt het verliezen als je wordt
gedomineerd door onzinnige ideeën, maar anders heb je die wijsheid aangeboren. Ik bedoel iemand als Shakespeare zelf laat
zien wat? Ik bedoel, je bent een land van geweldige mensen. Hoe kan dat zijn? Waar sommigen, niet 'sommigen' zijn, er zijn er
nogal wat van hen en jij wordt de wijste omdat je het voordeel hebt van hun creatie. Bovendien heb je het voordeel van jouw
creatie. Dan hoor je bij zo'n geweldig land. Stel je voor dat het hele land in de put raakt van lethargie, wie gaat dit land redden?
Jullie mensen. Dus het is keer op keer tegen lusteloosheid en alles wat lethargie is, is anti-Christ, is anti-God, is anti Mataji.
Probeer vrolijk en gelukkig te worden, gelukkig, waardig, verstandig, lief. Het zijn niet teveel dingen, het is maar heel weinig, het
is er maar één. En ik weet dat we heel veel van het leven gaan genieten. Je gaat heel gelukkige mensen zijn. Haal eerst je humeur
uit je hoofd, de woede die je ziet en te zeggen: "Ik werd heel boos." Betekent wat? Waarom ben je boos geworden? Om trots te
zijn op je boosheid en humeur en je irritaties! Het zal heel mooi zijn, dat weet ik zeker. Je groeit op, maar de groei wordt weinig
overschaduwd door deze onzinnige dingen, weet je. Dus je moet je groei beschermen tegen deze dingen als we een kleine plant
beschermen tegen bijvoorbeeld vorst die op een plant valt. Zo is het. Vorst is niets vergeleken met de plant, omdat de plant
groeit, maar de vorst kan het doden en zo maak je er geen vorst van. Wees vrolijk. Mensen komen naar boven en ze gaan naar
beneden. Ik heb mensen zien opkomen en dan gaan ze naar beneden. Probeer voor jezelf te zorgen. Nu na zeventien dagen kom
ik en zal ik je heel mooi ontwikkeld zien en de hele tijd dat mijn aandacht op jou gericht is, werk ik voortdurend aan je. En ik ben
veel intiemer met jou dan met iemand anders, omdat deze mensen me slechts twee dagen zien en toen begonnen ze te huilen!
Ze zijn verloren. Maar ik zie je zo veel meer dan zelfs Indiërs. Is Paul daar? Paul is gekomen? Yogi: Ja moeder. Shri Mataji: Ja.
Hm. Paul, wat is er gebeurd? Paul: Ik wil een bericht geven van de mensen in India ...Shri Mataji: Ja? Paul: ... Afgezien van de - de
mensen van India sturen hun liefde. Maar een van de Sahaj yogi's in India is erg ziek geworden. Shri Mataji: Wie? Paul: Professor
[onduidelijk: Manneh] in Rahur. Shri Mataji: Ik weet het. Maar waarom ben je boos geworden op Dhumal? Paul: Dhumal? Tegen
die tijd had ik echt genoeg van India gezien, zoals er twee klassen mensen in India zijn: zij die veel geld hebben en zij die- Shri
Mataji: En hoe zit het in dit land? Paul: Nou, het is dezelfde deal in dit land, maar de mensen in dit land die niet veel geld hebben,
ze hebben tenminste levensbehoeften. Je weet, als een dak boven hun hoofd. Shri Mataji: Je ging erheen om Sahaj Yoga te doen
of om deze dingen te doen? Zie je wat ik zeg, waar was je aandacht? Nu weet je dat Dhumal realisaties heeft gegeven aan
tienduizend mensen. En hij is je oudere broer, je zou hem moeten respecteren. Hij heeft een bediende, want in India is de situatie
anders. Als hij zijn bediende opgeeft, zal hij geen eten hebben om te eten. Het is niet dat iedereen hersenen gebruikt. Je ziet dat
dit één ding is in dit land dat mensen zich niet realiseren. Als je het gebruikt, werk je veel harder dan zijn bediende, weet je dat?
Omdat je brein nooit stopt. Zijn dienaren werken met hun handen, hij denkt niet! Zijn energie gaat naar zijn handen, hij rust ook.
Je ziet hier dat het idee is dat iemand met de handen werkt, het is wreedheid. Maar hoe zit het met dit brein? De hoeveelheid
hersenen die je de hele tijd gebruikt - vertel me nu, je kunt je denken niet stoppen, oké? Zie nu mijn bediende, hoewel hij hard
werkt, is hij veel meer ontspannen dan mijn man is. Mijn man doet niet eens een, zeg maar een glas opheffen. Oké? En wat
gebeurt er, dat je kunt zeggen dat deze man een luie kerel is, dat hij geniet van alles in het leven, hij geniet van alle comfort terwijl
de dienaar dat niet doet. Maar mijn bediende is in zekere zin zijn handwerk aan het doen, want dat is alles wat hij kan doen; zijn

hersenen zijn niet zo ontwikkeld. En hij heeft veel meer rust dan mijn man heeft. Hij is veel meer ontspannen. Iemand is de hand,
iemand is de voeten en iemand is het hoofd. Maar als je met je hoofd werkt, is hetzelfde. Als je nu met je hoofd aan het werk
bent, moet je bepaalde mate van comfort voor je lichaam hebben, anders zelfs als je lichaam moet lijden – natuurlijk zeg ik niet
dat bedienden mishandeld zouden moeten worden, dat zou niet gedaan moeten worden - maar ... en niemand geeft jouw geld
aan iemand anders op die manier. Je ziet dat hij ervoor betaald wordt en hij doet het werk met zijn handen zodat je het kunt zien.
Maar hoe zit het met de hersenen, zie je de hersenen hoe het werkt? Ik wou dat je een microscoop kon hebben om te zien hoe de
hersenen werken, en alle chakra's, "cutcutcutcut-cutcutcutcut" gaan door. Eén gedachte zelf is een dynamiet en je kunt het niet
stoppen, vraag het hem. Gisteren ging zijn gedachte als een machine door! Er werkt hier een machine. Dus dit gebeurt en dan
moet je begrijpen dat wanneer je naar een land gaat, je daar een gast bent ... Hij was erg ongelukkig en hij schreef een heel
droevige brief aan mij en dat was niet goed. Je wilde niet dat hij ongelukkig was, jij ... Paul onduidelijk: Wat als ik schrijf? Shri
Mataji: Ha, Dhumal? Paul: We hadden geen argument Shri Mataji: Ha? Paul onduidelijk: ik had geen argument Shri Mataji: Je had
niet wat? Paul: Ik heb hem verteld wat ik voelde. Shri Mataji: ja? Paul: Ik vertelde hem wat ik voelde, ik ging gewoon… je kent de
meeste, vrij veel plaatsen in India. En- Shri Mataji: Jij, wat voelde je? Paul: Nou, ik voelde dat als iemand me vertelt hoeveel
huizen ze hebben en hoeveel huizen ze kopen, als hun bediende geen dak boven zijn hoofd heeft, als het dak lekt en de
kinderen... Shri Mataji: Nu, veronderstel, hier hebben mensen zoveel huizen die hier leeg staan, in Engeland. Geven ze hun huizen
aan jullie? Doen ze dat? Is er een manier? Hoeveel mensen moet je ook geven, is er een systeem waarmee je zou moeten geven?
Zie dat is niet het probleem van Dhumal, dit is het probleem van de overheid. Dhumal heeft huizen, hij heeft ons een enorm groot
fort gegeven als een geschenk voor Sahaj Yoga. Als hij een huis gratis geeft aan zijn dienaar, denk ik dat hij een parasiet van hem
zal maken. Weet je in India, bedelaars hebben grote, grote gebouwen? Ken je dat feit? Sommige van de gebouwen op Marine
Drive zijn eigendom van mensen die professioneel bedelaars zijn. Dus als je een probleem ziet, heeft het zoveel diepere wortels,
die je niet ziet. Maar je schrijft hem gewoon een verontschuldiging. Ik was erg gekwetst, omdat hij, hij heeft zo geweldig werk
gedaan. Hij gaat ons een grote plaats geven voor Sahaja Yoga. Niemand heeft dat tot nu toe kunnen doen. Hij heeft mij
tienduizend mensen gegeven als Sahaj yogi’s. En wanneer jullie zeggen: "Ik voelde", wat is dit "ik", wat is dit "ik"? Ik weet dat je
een zeer sympathiek hart hebt, maar soms word je erdoor beïnvloed. Sympathiek hart, tot op zekere hoogte is goed. Het moet
een voorzichtig hart zijn, het moet niet onverstandig zijn. Je moet het gevoel voor verhoudingen kennen. Ik bedoel, dat is een
systeem in India, dat werkt, maar je kunt niet zonder bedienden. Hier ook. Wat gebeurt er met je, zonder bedienden, je bent
allemaal intelligente mensen, waarom leef je in een puinhoop, in varkensstallen? Omdat je je hersenen gebruikt, je weet niet hoe
je je handen moet gebruiken. Al deze communistische ideeën hebben geen zin. Mensen moeten een soort van baan, deze baan
of die baan doen. Er is niks mis. Sommige mensen die met de hersenen werken, moeten hersenwerk doen, zij die handwerk
moeten doen, moeten handwerk doen. Natuurlijk moet er niet veel verschil in leven zijn, daar ben ik het mee eens, maar dat is
niet zijn probleem, is het probleem van het hele land. Maar ik zeg je zelfs tegen bedienden die ik heb gezien, je geeft ze iets ... Er
was een vrouwelijke verpleegster, begrijp je? Toen ik eenmaal behoorlijk ziek was, kwam ze altijd naar me toe en hielp me een
beetje. Dus ik dacht dat om haar een plezier te doen, ik doe iets voor haar. Dus ik stuurde haar met ons schip naar zee, ik zei:
"Laat haar vakantie houden, het komt wel goed." Dus stuurde ik haar naar Afrika. Ik bedoel, de problemen zijn veel dieper dan je
begrijpt. Ik stuurde haar naar Afrika. Weet je, ze kwam terug en ze begon de dokter te vertellen. Ze dacht dat ze de dokter was
geworden. En de dokter zei tegen mij: "Waarom deed je het?" Ze worden onevenwichtig. Zie je, zelfs voor arme mensen, als je ze
zoiets geeft, worden ze onevenwichtig. Ik zal je nog een heel concreet voorbeeld geven. Mijn man, die erg socialistisch is in zijn
aanpak, en het is een goede zaak, dus wat hij deed, was het salaris van de chauffeurs verhogen. Je ziet dat de chauffeurs
duizend Rupee kregen, wat heel, heel veel was. En de laagste klerk krijgt ongeveer zeg twaalfhonderd. Er was dus een heel klein
verschil. Er was dus een heel klein verschil. De chauffeur krijgt nu duizend Rupees, was te veel. Binnen zes maanden kwamen
hun vrouwen naar mij toe. Ze zeiden: "Dit was een heel verkeerd iets dat hij onze mannen aandeed. Ze hebben nu wachttijden; ze
zijn begonnen te drinken; ze geven ons geen geld meer. Dus voor arme mensen als je ze meer geld geeft, weten ze niet hoe ze
het moeten gebruiken, ze zullen drinken. Arme mensen drinken veel meer dan de rijke mensen. Dus moesten ze worden getraind
in het gebruik van geld. Ze gewoon geld geven heeft geen zin. Je begrijpt het diepere ... ding niet ... Mensen moeten behoorlijk
opgevoed worden. Zoals we in India Schedule Caste hebben - ik ben het ermee eens dat Schedule Caste onzin is, het zou er niet
moeten zijn, je zou iemand niet als een lagere kaste moeten behandelen, het is goed. Maar wat ze nu hebben ingebracht,
plotseling, moet Schedule Caste gelijkwaardige zetels hebben, gelijke rechten in elke baan en alles, of ze nu gekwalificeerd zijn
of niet. Dus je hebt mensen die niet gekwalificeerd zijn, of zelfs in examens, in de colleges, je moet zoveel Schedule Caste
hebben. Wat er nu is gebeurd, door dit soort topzwaar werk te doen, is er wat modder opgekomen en het zijn absoluut nutteloze
mensen, ze kunnen geen administratie doen. In plaats daarvan, wat Ghandiji had gezegd, dat: "Train ze op, onderwijs ze, breng ze

naar boven." De ontwikkelde mensen zijn daar en plots worden sommige ongeschoolde mensen er naar toe gebracht. Ze
kunnen dit niet verdragen. Nu hadden we een bediende bij ons die naar mij toe kwam, die een ... je moest hem kennen,
Paramshivam - die hierheen kwam. En hij gebruikte, hij kreeg nauwelijks honderd Rupees daar, we gaven hem een grote
bezoldiging en alles, toen hij hier kwam begon hij zich slecht te gedragen. Toen zijn moeder, toen ik hun schreef: "Hij heeft zich
misdragen, ik weet niet wat ik moet doen. Hij heeft alle slechte gewoonten ontwikkeld." Hij kocht hier pornografische foto's, ging
naar de kroeg, had daarna vriendinnen en deed allerlei dingen, hij begon hier. Dus toen ik zijn moeder schreef, wat zijn moeder
me schreef is heel interessant om te lezen. Ze zei: "Die mensen die in de modder leven, als ze op een bed moeten slapen, het
doet pijn. Dus hen ineens iets materieels geven verbetert hem niet. Je moet ze opleiden. Je weet niet welke problemen er zijn
van armoede. Armoede is net als melaatsheid. Lepra: weet je wat de lepra parasieten eten? Ze eten benzine; ze gedijen op
benzine. Zo vies is het. En dan, als Engelsman zou je het niet moeten zeggen, want Engelen zijn verantwoordelijk voor de
armoede van India, of je het leuk vindt of niet. Ze hebben dit probleem voor ons gecreëerd, we hadden dit probleem niet eerder.
Onze bedienden waren een onderdeel van ons huis. Ze behandelden ons als slaven, dus we hebben dit idee van hen. Hoe ze ons
behandelden! Ik moet zeggen dat Dhumal heel redelijk was om dit niet tegen je te zeggen, maar dit is het wel. Zoals ze ons in
India behandelden, heb je geen idee. Tot recent hadden we "White Clubs" waar Indiërs niet op onze eigen grond mochten! Toen
we onafhankelijk waren, en ze vechten ervoor. Ze hebben duizenden mensen gedood, zoveel vrouwen verkracht. "Wij Engelsen"
zouden dat niet moeten zeggen, in dat land waar we geregeerd hebben en ze tot slaven hebben gemaakt. Je ziet dat zij ons niet
toelieten op te komen. Wat doe je met buitenlanders hier die hier komen? Hoe behandel je ze? Welk racisme heb je hier
vergeleken met wat we in India hebben, wij hebben geen racisme. Ze behandelden je met zoveel respect. Ze hadden moeten
zeggen: "Je bent blank, dus ‘racisme’, goed, we zullen je slecht behandelen." Maar als je naar Afrika gaat, zullen ze je leren.
Afrikanen, West-Indiërs- ze staan boven je. Wat ik wil zeggen, om de vicieuze cirkel te doorbreken, probeer het probleem van elk
land te begrijpen. Vanwaar komt dit probleem naar India, en naar de meeste landen die onderontwikkeld zijn. De Fransen, zij
domineerden ook veel landen. Dit is ook, men moet begrijpen dat we niet meer mogen domineren. We moeten hun voeten
wassen, dat is het. Nu heb je de cultuur van alle Afrikanen gedood en hebben Afrikanen alle Franse en Engelse cultuur
meegenomen. Absoluut, ze hebben prostituees op dezelfde manier als jij, ze hebben de vrouwen op dezelfde manier als jij; hun
ideeën over bevrijding zijn hetzelfde, alleen de Indiërs hebben je weerstaan. Anders heb je overal nooit de cultuur van iemand of
iets gerespecteerd. Je moet het onder ogen zien. Als je naar Zuid-Amerika gaat, zul je geschokt zijn over de manier waarop
mensen alle ... al de mensen die daar woonden zijn uitgeroeid; allemaal, allemaal. Behalve Columbia, kun je je dat voorstellen?
Elk land, elke ziel is uitgeroeid. Zie dat gewoon. Natuurlijk, als hij hem slecht behandelde, kan ik het begrijpen, maar hij behandelt
niet slecht. Deze ideeën zijn westerse ideeën; ze zijn van toepassing op jullie mensen, niet op Indiërs. En dit is de grote fout die
mensen maken om je ideeën aan ons op te dringen. Bijvoorbeeld bij landhervormingen, zie je? Mijn schoonzoon is een zeer
verlichte man, hij had vijfentwintig mijl, vierkante mijlen van zijn eigen land. Maar hij kreeg zijn werk van al deze gebieden, hij
voorzag hen altijd van alles, hij betaalde ze heel goed; ze leefden heel goed. Plots kwam het idee: "Nee. Ze moeten hun eigen
land bezitten, "oké - zonder te begrijpen dat ze moeten worden opgeleid, ze moeten worden opgevoed, ze zijn niet opgeleid, er
moet communicatie zijn - dus iedereen kreeg hier een patch hier en een patch daar en daar een patch en daar een patch. Wat er
gebeurde, dat ze in die gebieden verstrengeld raakten. Er was geen manier om met hen te communiceren, ze konden hun tarwe
niet krijgen, ze konden hun zaad niet krijgen, ze konden niets doen, ze begonnen te verhongeren. En zij kwamen naar mijn
schoonzoon, die zei: "Jij komt naar voren, jij bent degene die ertussenin stond en jij had het moeten doen." Maar zij verwijderden
het agentschap zonder deze mensen op te leiden. Ghandiji stelde deze dingen voor. Hij zei: "Je moet de rijke mensen verlichten
en je moet ook proberen deze mensen te emanciperen door onderwijs, door ze begrip te geven", en zo. Er zijn enorme gebieden
in India, die worden aangeduid als 'achtergebleven gebieden', waar deze aboriginals leven. Ze geloven niet in sedentaire
gewoonten, ze zijn zoals, wat je de zigeuners noemt. Dus wat ze doen, deze mensen ploegen hun velden en zo, en ze komen in
de nacht en plunderen het. En ze leven zo. En ze hebben zo geleefd en ze voelen zich er erg gelukkig mee. Ten tweede zijn er de
zogenaamde armen van India. Je moet zien hoe melaatsheid ook groeit. Ze begonnen in Maharashtra een plan waarmee ze
zeiden: "We zullen je banen verschaffen en anders zullen we je een uitkering geven." Dit is het ergste dat iemand kan overkomen;
die we zeer snel hebben gerealiseerd, ik hoop dat ze het hebben ingetrokken. Dus dat is wat ze deden – Indiërs zoals het is, ze
zijn erg sluw en slim – dus wat ze deden, ze schreven hun namen als de mensen die werkeloos zijn, uitkering krijgen, begrijp je?
En ze zouden ergens werken en de buit ook krijgen, dubbel geld. Dan zouden ze gaan drinken. Wat doen deze mensen, dan te
drinken? Het is zo'n probleem, verbod; zij, ze drinken jodium, ze drinken, hoe je dit noemt ... Wat eet je, drink je voor dit ding, het is
een soort zwavelzuur of een soort zuur dat ze drinken? Ik weet het niet? Verschillende yogi's: Spiritus Shri Mataji: Gemethyleerd
of wat dan ook ... [lacht] ik weet het niet! Ik begrijp het niet. Dus je ziet dat ze zo dwaas zijn, wat ik zeg dat willekeurig aanpakken

van zoiets niet goed is. En het speet me omdat zijn vrouw me schreef: "Hoeveel hebben ze gedaan voor Sahaj Yoga." De enige
oplossing is Sahaj Yoga. Er is geen andere oplossing, dat heeft me veel geholpen. "Ziet u," en het speet hem zeer dat zei hij: "Hoe
kan ik het doen zonder bedienden?" Je ziet het dienaren systeem is zo. Als hij iedereen een dak geeft, blijft er hem geen huis
over. Doe dit niet, dit soort vrijgevigheid gebeurt nergens. Als er zo'n bureau was, dat dit werk doet, dan is het mogelijk. Zelfs de
zogenaamde communisten overal, waar ze zich ook in een democratie bevinden, hebben hun eigen huizen. Zodra de democratie
verdwijnt, kunnen ze zelfs niet meer praten. Maar ik zeg niet dat het kapitalisme de oplossing is; Ik zeg dat Sahaj Yoga de
oplossing is, oké? Het is de Sahaj Yoga en hij heeft zoveel gedaan voor Sahaj Yoga. Voor die bediende kunnen we hem op geen
enkele manier beledigen; bediende is niet belangrijk voor ons, wie is de bediende? Wat zijn deze arme mensen voor ons? Wij zijn
niet verantwoordelijk voor hen, de staat is verantwoordelijk. Wij zijn verantwoordelijk voor Sahaj yogi's, omdat zij de mensen zijn
die het verschil maken.
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Toespraak tot Sahaja yogi’s - Het nieuwe tijdperk - Plaw Hatch, UK - 16/11/1980
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Je kan de mensen die zeer serieus geïnteresseerd zijn in Sahaja Yoga er zo uithalen, zij die toegewijd zijn, die een passie hebben
voor Sahaja Yoga, die voelen dat het het meest belangrijke is in het leven.
Welnu, jullie moeten beseft hebben dat jullie de mensen zijn die de mannen en vrouwen van God zijn. En dat jullie erop bedacht
moeten zijn deze bannier van het Nieuwe Tijdperk op te nemen om Sahaja Yoga te transformeren in de Maha Yoga, in een
eindeloos gebied van spiritualiteit. Jullie zijn de kanalen en jullie gaan deze energie voortbrengen. Als jullie slechts kanalen
waren, dan zou jullie verantwoordelijkheid veel kleiner geweest zijn.
Maar Sahaja Yoga is een levend proces van een erg verschillend type. Misschien is het jullie opgevallen dat, eens je je realisatie
hebt gekregen, het je eerst begint om te vormen. Door jullie bestaan beginnen jullie de atmosfeer om te vormen, de subtiele
problemen van negativiteit, ze werken allemaal uit. Zoals bij een boom in de bloesemtijd, de geur van de bloesem een
verschillend type van aura eromheen creëert, dat al de bijen aantrekt om de honing te verzamelen. Op dezelfde manier gebeurt
het dat, als iemand gerealiseerd is, verlicht is, die aura zich verspreidt en je mensen begint aan te trekken. Jullie moeten je een
paar punten betreffende Sahaja Yoga herinneren, namelijk dat jullie eerst het licht ontvangen en de tweede stap is dat jullie het
licht voortbrengen. Het is nog nooit in enig ander proces gebeurd dat je het licht voortbrengt, zelfstandig, met je wil, met je
begrip, met je vrijheid.
Een boom kan zaden voortbrengen en de zaden worden misschien bomen. Maar zaden regenereren niet, ze hebben geen wil.
Want hier zijn de zaden mensen. Alleen de mensen hebben een wil. Nu zijn jullie verlicht met jullie wil. Met je wil kan je nieuw
leven inblazen of je kan zeggen, je kan jezelf ontwikkelen - Sahaja Yoga - om verder te gaan. Het is erg subtiel om te begrijpen
dat, als het licht in deze kaars komt, zij geen andere kaars kan aansteken door haar wil.
Iemand anders moet dat doen.
Daarom is jullie wil erg belangrijk in Sahaja Yoga.
"Wat willen jullie?" Dat is heel erg belangrijk.
Welnu, wil betekent niet "verlangen". Wil betekent: verlangen omgezet in actie. Wat jullie dus doen is verlangen en dan zetten
jullie het om in actie. Jullie kunnen dat doen. Allereerst moeten jullie weten dat we moeten verlangen. Daar is geen twijfel aan.
Jullie zijn zeker en vast zoekers. Ik bedoel jullie zijn van die categorie, jullie zijn geboren als zoekers, daar kunnen jullie niet
omheen. Jullie zijn zoekers. In deze kamer bijvoorbeeld, kunnen jullie zien hoeveel lichten er zijn.
Ten hoogste zes, zeven, acht, negen, tien, elf, zie je in beide kamers samen. In deze kamer slechts vijf. Iedereen is geen licht.
Jullie zijn de lichtgevers en het zal gaan uitwerken door jullie wil. Hoe krachtig moet onze wil dus zijn? Hoe toegewijd moeten we
zijn betreffende onze wil? Dat dienen we te weten, jullie moeten die wil in jullie peilen.
Als jullie eenmaal Sahaja Yoga beginnen te doen, dan herkennen jullie het belang van Sahaja Yoga, dat het een werkelijke
betekenis geeft aan de hele schepping in de ogen van God en de Goddelijke Kracht.

Dat moet uitwerken, dat is het doel van het leven. En verrassend als het is, is het aan jullie wil overgelaten, niet aan Mijn wil. Ik
heb geen wil, Ik heb geen actie. Daarom is het jullie wil die het gaat uitwerken.
Daarom moeten jullie jezelf overgeven. En nu moeten jullie jezelf peilen. Hoe zeer ben ik bereid? De seminars helpen jullie te zien
hoeveel jullie werkelijk willen dat Sahaja Yoga succesvol zou zijn. En dit is de tweede zaak. Wat kunnen we doen om het
succesvol te maken?
We moeten de basisbegrippen van Sahaja Yoga begrijpen en proberen in ons zelf te zien: begrijpen we de basisbegrippen en
hebben we de kwaliteiten waardoor we deze begrippen kunnen handhaven?
Het eerste basisbegrip van Sahaja Yoga is, dat jullie de Spirit moeten worden zodat jullie lichaam alleen de krachten van de Spirit
uitzendt. Dit is het eerste basisbegrip in Sahaja Yoga. Tot nu toe is in alle religiën, alle grote boeken, zelfs de Bijbel of de Geeta,
geschreven dat jullie geloof moeten hebben. Jullie moeten geloof hebben. Het woord "geloof" werd nooit in een van deze boeken
uitgelegd en meestal dachten de mensen aan blind vertrouwen en dat dat de enige manier was om te geloven, door blind
vertrouwen te hebben. Het zou uitgelegd moeten worden. Maar het werd als één grote term gehouden: geloof.
Ze gebruiken echter blind vertrouwen en vertrouwen. Daarom begonnen de mensen het uit te werken. Laten we bijvoorbeeld
zeggen: je wandelt langs de weg en je zegt:" Ik dacht aan God en plotseling vond ik een gouden ring zodat mijn geloof in God was
bevestigd, dat het God is die mij geholpen heeft deze gouden ring te krijgen". Of laten we zeggen dat er een echtscheiding was of
zoiets en ik bad tot God en de echtscheiding ging niet door, dat is Gods hulp. Maar deze manier van bidden kan ook een andere
kant hebben. Mensen kunnen zeggen dat de mensen die in het geheel niet in God geloven aardig succesvol zijn.
Hoe leg je dat dan uit? Zij hebben geen geloof, ze zijn eigelijk heidenen, ze zijn erg succesvol in het leven. Zo, hoe verklaren jullie
die kant?
Sahaja Yoga heeft een andere grote eigenschap, het is de openbaring van alle grote begrippen die voorheen gebruikt werden.
Omdat mensen geen realisatie gegeven werd, kon men niet spreken over geloof, blind vertrouwen en het echte vertrouwen. Want
wanneer ze hun ogen niet hebben, hoe kan je hen vertellen over het licht of het donker? Daarom was het geloof in die tijd een
voedingsbodem: hoe jezelf in stand houden? Het tweede basisbegrip was, vertrouwen te hebben dat je herboren zal worden, dat
je je Spirit zal zijn.
De derde stap is vandaag, te weten dat realisatie je ervaring geeft en dan is je geloof gevestigd. Niet blind, maar open verlicht
geloof. Je komt bijvoorbeeld in dit huis binnen en ziet zelf wat het is.
En dan heb je er vertrouwen in dat het zo is. Geloof er in dat jullie het gezien hebben, nu hebben jullie sakshat gezien.
Sakshat hebben, betekent het geheel te vatten, wat je via je organen, je vijf zintuigen gevoeld hebt. Het is zo duidelijk als zonlicht
om te bewijzen. Daarom is deze manier de werkelijkheid, geen gissing, niet alleen maar erover praten. Daarom zijn al deze
woorden die in de geschriften worden gebruikt een openbaring. Het betekent dat jullie deze dingen in het werkelijke leven hebben
zien gebeuren, zoals wanneer Ik "Ha" zeg en de Kundalini omhoog gaat, jullie hebben dat vele keren gezien. Ik zeg "Ha" en jullie
beginnen het te voelen.
Dat jullie alleen al bij het zeggen van "Ha" en "Ho" en "He" de vibraties krijgen. Het is er absoluut, nu kunnen jullie voor jezelf zien.
Er is geen maar, dat het niet uit zou werken of misschien uit zou werken, of niet uit zou werken, misschien waar, misschien niet
waar. Al deze dingen zijn er niet bij. Het is absolute waarheid.
Maar eerst en vooral moeten jullie jullie Spirit worden. Zonder de Spirit te kennen, kunnen jullie God niet kennen. Maar de Spirit
zelf is een gevoelig iets. Het is daar zonder twijfel, het blijft daar zonder twijfel, maar de Spirit zou jullie aandacht moeten

verlichten. Jullie moeten weten dat jullie aandacht verwant moet zijn met de Spirit.
Als de aandacht er niet mee verwant is, dan schijnt de Spirit niet.
De Spirit verlicht een aandacht die gestadig is. Maak haar gestadig door evenwicht te brengen, dan kom je in een toestand van
rust. Breng evenwicht in je gedachten, in je ogen, in je verlangens. Probeer evenwicht te vinden. Ego en superego, jullie brengen
ze in evenwicht. De aandacht wordt op die manier sterk in evenwicht gebracht.
Nu, hoe doen jullie het met jullie wil? Eerst en vooral moeten jullie verlangen en dan gaan jullie tot actie. Waar ga ik heen? Wat
ben ik aan het doen? Ik ben een zoeker. Is dit hetgeen ik moet doen als een zoeker? Onmiddellijk zal het evenwicht komen.
Nu moet dit evenwicht er komen. Het belangrijkste is jezelf in evenwicht te brengen. Elk extreem gedrag moet in evenwicht
gebracht worden. Elke extreme levenshouding moet naar beneden gebracht worden.
Hier zien we dat de wil handelt om tegen te werken, in tegenovergestelde richting. Mensen worden bijvoorbeeld koppig. Ze willen
niet accepteren dat we ons in evenwicht moeten brengen en zij zeggen: "Ho, ik ben in orde". En dan geven ze allerlei verklaringen
om aan te tonen dat ze in orde zijn. Voor wie leg je die verklaringen af? Je vecht met jezelf. Waarom? Omdat je nog niet volledig
in jezelf geïntegreerd bent.
Daarom is het tweede gedeelte de integratie. De integratie van je aandacht. Eenwording begint als je iets doet, je hetzelfde
wenst, je van hetzelfde geniet. Als je iets anders wil, dan zie je dat eenwording ook onstandvastig is in je aandacht. Maar als je je
Spirit wil, dan wil je alleen dat je Spirit gelukkig is. De Spirit is altijd gelukkig. Hoe ga je de Spirit gelukkig maken? Het enige wat je
zegt is, als je de Spirit gelukkig wil zien, wat je zegt is dit: dat je je aandacht gelukkig wil zien.
Wanneer je je aandacht gelukkig en vrolijk kan houden, is je wezen geïntegreerd, niet met je ego. Hier moet wijsheid gebruikt
worden.
Dan gaan we, via evenwicht brengen en integratie, naar het derde punt, dat is het onderscheidingsvermogen omdat jullie al oude
leden van Sahaja Yoga zijn, al oude studenten. En nu weten jullie hoe onderscheid te maken. Wat te nemen, wat niet te nemen.
Het is heel gemakkelijk om anderen te bekritiseren, het is erg gemakkelijk te zeggen dat anderen verkeerd zijn, maar het zou het
gemakkelijkst te zien moeten zijn wat er verkeerd is met jou omdat je anderen niet kan verbeteren, je kan alleen jezelf verbeteren.
Zo eenvoudig is dat! Bijvoorbeeld: je dochter is getrouwd met een andere man, stel je voor dat er een probleem tussen die twee
is. Het is dan beter het "je dochter" uit te leggen dan die andere man omdat zij van jou is. Op dezelfde manier is het beter jezelf te
verbeteren dan anderen. Het is het gemakkelijkst jezelf te verbeteren als je naar je ego kan kijken dat dit in de weg staat. En wie
heeft er baat bij? Wie is het die de zegening ontvangt en de zaligheid van Sahaja Yoga?
Daarom moeten die oude gewoonten die in ons zitten, die ons koppig maken, met groot onderscheid gezien worden en met al
deze training in Sahaja Yoga zouden jullie nu in staat moeten zijn, zelfs met de rede, het onderscheid in te zien. Ik heb mensen
gezien die altijd langs een zelfde weg gaan, heel voorzichtig, ze weten hoe te draaien, welke bocht te vermijden en welke bocht te
nemen en hoe aan te komen.
Dat is het teken van jullie volwassenheid. Daarom moeten jullie inzicht hebben. Iets anders is dat jullie je vibraties hebben om je
inzicht te leren. Maar soms zijn deze er niet.
Maar als je met het verstand inzicht wil verkrijgen en trachten te vinden wat er verkeerd is, waar ga ik verkeerd, zal je heel
gemakkelijk kunnen begrijpen: Dit gedeelte doe ik verkeerd en het is beter mezelf na te gaan en niemand anders. Want je rijdt in
je eigen auto en je kan alleen je eigen remmen controleren en niet de remmen van iemand anders.

Het is zo'n gekke situatie dat mensen in de auto van anderen rijden maar nooit in de hunne. Daarom zal je met wijsheid weten
hoe jezelf te corrigeren, zelfs verstandelijk. Nu is jullie rede absoluut logisch. Voordien was beredeneren onlogisch. Maar nu met
eenwording wordt het beredeneren logisch en het vertelt jullie: "Nee, dit is verkeerd, dit kan zo niet zijn." Jullie weten alles nu,
praktisch alles. Ik denk niet dat er iets is dat informatie vereist voor jullie mensen. Dat betekent dat je gewoon aan iets denkt en
je krijgt het antwoord.
Dat is allemaal in jullie hersenen. Het opent zich, het enige wat Ik zei is: "Ontwikkel jullie onderscheidingsvermogen." Als jullie dit
niet hebben, dan moeten jullie dit ontwikkelen, jullie moeten opgroeien, jullie moeten volwassen worden.
Zo, dan gaan we van het onderscheid naar het begrijpen. Wanneer je inzicht krijgt en iets vindt: wat je dan te doen staat is je
eigen fout vinden en deze dan discreet corrigeren. Waarom over anderen praten?
Wat moeten we doen? Als jullie mensen zijn van dat niveau dat je zelfs verstoord wordt als er een vlinder om je heen vliegt of als
er een blaadje van de boom valt, Ik bedoel, als jullie op dat niveau waren, dan zou Ik jullie nooit op deze manier testen. Maar dat
zijn jullie niet.
Jullie zijn tot veel grotere tests in staat dan deze en het is leuk om hiermee te spelen, niet? Anders, waarom zou iemand zelfs
met iemand anders in de auto meerijden? Laat het liften vallen, waarom zouden mensen zwemmen? Ik bedoel: het is beter op
een bank te blijven zitten en alles te zien. Waarom zelfs naar de rivier gaan? Je kan kou vatten. Daarom is het beter in huis te
zitten. En waarom zelfs het licht aandoen? Je zou iets kunnen zien en daar zou je bang van kunnen worden. Zo is het beter om te
slapen. Maar zelfs, waarom gaan slapen want je zou kunnen gaan dromen. Als dit de situatie is, dat "blijf van me af gedoe", dan
kan Ik jullie zeggen dat we nergens op kunnen rekenen.
We zijn soldaten en we moeten een afweer ontwikkelen tegen alle soorten badhas van alle soorten mensen. Tegen alle soorten
Sahaja Yogi's die erbij komen omdat dit een wijde poort is waar iedereen moet komen, alle soorten. Ze kunnen honderd bhoots
hebben of ze kunnen er tienduizend hebben. Komaan, welke soort bhoots er ook is, weet hoe ermee om te gaan. Dit zou de
houding moeten zijn.
Omdat Ik er niet één kan opgeven. Ik moet iedereen een kans geven. Het zijn jullie die een onderscheid maken en jullie gooien
deze mensen weg. Ik kan het gewoon niet doen. Neem Mij niet kwalijk.
Sommige mensen zullen komen, naar Me schreeuwen, Me beledigen, Me moeilijkheden geven. In orde, het maakt niet uit. Zij
komen wel in orde. Ik kan ze uit de circulatie brengen als ze absoluut onbruikbaar zijn. Maar Ik moet tot het einde toe proberen.
En als Ik ook maar de kleinste vooruitgang bemerk, hou Ik vast. Ik moet misschien veel harder met hen werken. Ze krijgen
misschien veel meer aandacht dan andere mensen. Als ze verloren mensen zijn moet Ik voor hen zorgen.
Daarom moeten jullie weten dat het jullie verantwoordelijkheid is dat jullie je werk zouden opnemen en voor die andere dingen
moeten zorgen waar Moeder geen tijd voor heeft. Dat is de kwaliteit van mensen die jullie zijn. Die kwaliteit van mensen. Alle
Goden en alle Engelen buigen voor jullie. Zij schenken jullie aandacht. Jullie hebben gezien dat zelfs de zon gekomen is, door
deze wolken, net nog omringd door wolken, zij is daar. Dan moeten jullie opkomen.
En een kleine zaak zoals collectiviteit is het begin van Sahaja Yoga.
Als jullie niet collectief willen worden, Sahaja Yoga is niet bedoeld voor individualisten, dit moet Ik op z'n minst zes of zeven jaar
geleden gezegd hebben in Engeland en het moet tien jaar geleden zijn in India.
Hier komen jullie om een collectief wezen te worden omdat de Spirit een collectief wezen is. De kwaliteit van de Spirit is, dat het
een collectief wezen is. Het is een deel van het collectieve geheel. Het is absoluut één met het collectieve. Het is zo collectief dat
jullie je op menselijk niveau niet kunnen voorstellen hoe collectief het wel is. Gisteren was Ik bijvoorbeeld de Geeta aan het

bespreken en de Vishuddhi was geopend. Krishna zit hier en spreekt door Mij. Er is daar in het geheel geen verschil. Het is
gewoon hetzelfde. En Ik ben Krishna, Ik ben Mataji en Ik ben Christus. Zozeer één dat jullie je niet kunnen voorstellen hoeveel
eenheid daar is. Het is zo'n eenheid die bestaat. Opdat de Spirit in ons absoluut levendig zou zijn en absoluut in ons zou schijnen,
moeten we weten hoe we ons aan anderen verstaanbaar moeten maken.
Hoe praten we met anderen? Wat is onze manier van oordelen.
Maar er zijn natuurlijk, zoals Ik gezegd heb, mensen met wie jullie je in het geheel niet moeten bemoeien. Zij zijn niet
geïnteresseerd in Sahaja Yoga. Zij zijn anti-God. Zij zijn anti-Christus. Vergeet ze. Zij zijn een andere beweging naar de hel toe
gestart. Jullie kunnen hen niet stoppen. Begin eerst met eenvoudige mensen om te gaan.
Maar als iemand in Mijn aandacht komt, dan moeten jullie die persoon accepteren. Maar jullie moeten jullie energie niet op eigen
houtjes met hen gaan verspillen. Ik zeg niet dat jullie naar één van deze plaatsen moeten gaan waar bhoots zijn en gewoon met
hen moeten gaan vechten. Nee. Probeer, indien mogelijk of het werkt. Maar verspil niet je energie met mensen, zoals Christus
heeft gezegd: "Werp geen parels voor de zwijnen". Want in de zwijnen leven alle parasieten.
Daarom zou er in de collectiviteit van hen die Sahaja Yogi's zijn, van hen die zich hebben aangesloten bij Sahaja Yoga, een
complete eenheid en begrip moeten zijn. Absoluut. En geniet van elkaars gezelschap.
Ieder van jullie is een prachtige bloem. Maar Ik heb mensen gezien die zich meer aangetrokken voelen tot andere mensen die
niet binnenkomen. Stel je voor dat een bezeten persoon binnenkomt.
We hadden een goed voorbeeld in India, één van de dames die steeds kwam was bezeten. Iedere keer wou ze komen, vooraan
zitten, ze wou nooit achteraan zitten. En zo gauw de tape startte ging ze zo te keer, zoals dat. Ik probeerde alles met haar, we
probeerden allemaal, ze kon niet genezen worden. En ze was er alleen in geïnteresseerd dat te doen. Dan wilde ze gedichten voor
Me schrijven en ze wilde de gedichten voorlezen. Erg vervelend. Ik zei haar: "Lees ze niet voor", want alle bhoots kwamen dan uit
haar gedichten.
We hebben het haar op zoveel manieren gezegd. Het ging een jaar of zo door en zij bleef komen en creëerde alleen maar een
probleem voor alle Sahaja Yogi's. Ze was slechts een medium voor al deze bhoots om binnen te komen. En Ik zei haar dikwijls:
"Je kan hier beter niet komen. Dan zei Ik het haar heel openhartig. Dan zei Ik: "Je gaat er hieruit".
Zo ver ging Ik. Het tweede jaar ging voorbij. Nog steeds wilde ze niet luisteren. Dan zei Ik gewoon tegen haar echtgenoot dat als
ze naar het programma kwam zouden we het bij de politie melden. Dan stopte haar man haar. Maar weet je, mensen hebben
sympathieën voor zo'n bhoots en zien niet dat ze tegen Moeder ingaan, zij gaat tegen Sahaja Yoga in, zij brengt alle soorten
bhoots binnen en waarom zou Moeder dan steeds weer zeggen dat ze niet zou moeten komen? Toen Ik dus wegging, begon ze
weer te komen. Iedereen zei haar: "Bah! Je komt niet"!
Maar er waren een paar sympathisanten met haar die zeiden: "Zij is een dame, waarom zou je iets tegen haar zeggen?" en zo
meer.
Maar eens toen ze kwam zegden de mensen haar, absoluut onvermurwbaar: "Als je niet weggaat, gooien we je eruit".
Nog steeds wilde ze niet gaan, ze ging daar gewoon neerzitten. Daarom schopte één van hen haar tas naar buiten. Ik bedoel
maar, wat heeft het voor zin om haar tas ook nog met je handen aan te raken, je maakt geen contact. En dan stond ze op om
haar tas te pakken want als de tas naar buiten was gegaan kon zij daar niet blijven zitten. Na die tijd kwam zij niet meer en ging
weg. En er kwamen brieven over, zie je: het is niet fijn om je als Sahaja Yogi zo te gedragen en op die manier de tas weg te
gooien en dit en dat zou niet hebben mogen gebeuren. Ik zei dat dit onbezonnen was. Als zij een bhoot is zeg je haar niet te
komen, zij is daar niet gewenst, zij kan geen Sahaja Yogini zijn, zij is geen zoekster, zij is een medium voor bhoots. Nog steeds
geeft zij problemen.

Wie sympathiseert dan? Natuurlijk de mensen die bezeten zijn. Zij sympathiseren met een ander bezeten persoon. Zij is geen
Sahaja Yogini.
Er moet collectiviteit zijn met Sahaja Yogi's. Niet met anderen. Want als het er niet is, is het namaak. Het is zoals zeggen: "Wij
zijn broeders en zusters." Hoe zijn jullie? Jullie voelen het niet. Het is binnenin jullie niet ontwaakt. Als een blad zegt: "Ik ben de
bloem", wordt het dat dan ook? Een blad is een blad en een bloem is een bloem.
Onder de bloemen zou er collectiviteit moeten zijn. Omdat dat een natuurlijke zaak is die daar is en bestaat. Niet met anderen.
Dit is één van die dingen waarbij mensen niet weten hoe onderscheid te maken. Jullie zijn samen allemaal één, maar jullie zullen
onder elkaar vechten en zo gauw er anderen binnenkomen, zeg je: "Kom mee, kom mee, ga zitten". Verrassend! Ik heb dat zien
gebeuren.
Het zijn jullie die Mijn kinderen zijn. Het zijn jullie die dezelfde taal spreken. Het zijn jullie die alles weten. Jullie zijn de mensen
die begeerd worden. Jullie zijn prinsen. Zij moeten het nog steeds worden. Dat is een ander punt. Jullie zitten in jullie eigen
glorie.
En wat betreft het idee dat alle heiligen naar de voeten van elke derde persoon zouden gaan. Het is niet zo dat jullie koningen
zijn, jullie leven als koningen. Jullie moeten afstand houden van anderen die gewone burgers zijn. Sta natuurlijk jullie ego niet toe
zich te ontwikkelen.
Maar weet dat jullie niet van jullie koninkrijk zullen genieten tot en alleen dan wanneer jullie er meer mensen in krijgen. Jullie
moeten er meer en meer in krijgen, maar bewaar je waardigheid. Jullie zijn op dat niveau. Behoud je evenwicht. En ga dan met
anderen om op dezelfde manier als jullie met elkaar verenigd zijn. Jullie zijn de heiligen.
Men moet het op zich nemen, zijn eigen krachten op zich nemen. Neem het op, er is geen trots. Je bent zo, dus ben je zo, wat is
er om trots op te zijn? Ik bedoel dat jullie gerealiseerde zielen zijn, afgelopen. Hoe ben je je daarvan bewust? Je bent het, dus ben
je het. Jullie zijn goed ingelicht, jullie zijn kennis. Eens dat je dat beseft, zal je onderscheidingsvermogen veel beter worden, zodat
je niemand vernedert, je niemand opzij zet. Maar zij zijn niet hetzelfde als jullie.
Dit principe moeten jullie weten. Jullie zeggen niets van lager of hoger, niets daarvan. Maar jullie zijn anders, zij zijn anders. En zij
moeten komen en niet met jullie verenigen. Zij moeten worden.
Jullie kunnen dit niet worden, maar zij kunnen worden zoals jullie.
Daarom is onderscheidingsvermogen erg belangrijk. In Sahaja Yoga is één van de belangrijkste basisprincipes voor onze groei,
het onderscheidingsvermogen. Vertrouw Sahaja Yoga en vertrouw geen niet-Sahaja Yogi's. Vertrouw nooit een niet Sahaja Yogi
tegenover een Sahaja Yogi. Een Sahaja Yogi is je broer of zuster, is je geheel, is alles. En de anderen zijn anderen, zij zijn van een
andere partij, jullie zijn van een andere partij. Zij zijn niet jullie vijanden. Ze kunnen naar deze kant komen. Maar zij zijn niet
hetzelfde als jullie.
Dit moet in jullie doordringen. Dan zal de collectiviteit sterk groeien. Jullie moeten weten dat jullie door met elkaar te vechten,
jullie de kracht van Sahaja Yoga reduceren. Door op elkaar kwaad te worden, reduceren jullie de kracht van Sahaja Yoga. Stel je
voor als de kanalen met elkaar gaan vechten, hoe gaan jullie dan de energie kanaliseren. Maak daarom allereerst je kanaal in
orde.
En begrijp dat wij, alle kanalen tezamen, het werk beter gaan doen. We moeten allemaal samen zijn. Eenheid moet gevoeld
worden.

Welk centrum wordt er bij jullie verstoord als de collectiviteit verstoord is? Kunnen jullie dat zeggen? ... Vishuddhi en Sahasrara,
omdat Ik de collectiviteit van alle Goden ben. En alle centra zijn in de hersenen in de Sahasrara. Ten derde, als het voorbij een
bepaalde grens gaat, dan wordt je Hart verstoord.
Zo begint de combinatie van Vishuddhi, Sahasrara en Hart. Als de Agnya links of rechts, de ene of de andere zich aansluit, dan
ontwikkelen jullie Ekadasha rudra.
Welnu, hoe bederven wij andere mensen via de linker Vishuddhi en de rechter Vishuddhi? Het is zo vanzelfsprekend. Stel je voor
dat je een rechter Vishuddhi probleem hebt. Ik ging eens naar Japan, en de Japanse mensen, weet je, hebben bepaalde ideeën
waarin verlegenheid en schaamtegevoel geen belang hebben. En een heer, die voorzitter is van een erg grote internationale
compagnie, kwam Mij opzoeken in een hotel. En hij had een groot ding voor zijn mond, een wit soort ding, zoals een Hanumana.
En Ik vroeg hem, wat stelt dat voor?
En hij sprak met Mij en dit ding was op zijn neus, zo. Ik zag dat zijn rechter Vishuddhi erg verstoord was. Maar nog steeds kon Ik
het niet begrijpen. Daarom zei hij: "Sorry voor dit, Mevrouw, maar dit is hier omdat ik kou gevat heb". Daarom deden ze dat ding
om of je nu de koningin gaat bezoeken of wie dan ook. Zij doen dat gewoon om en dan gaan zij en zien maar. Want als je kou
hebt gevat krijgen anderen het. Dat is één van de zaken die het snelst wordt overgebracht.
Nu, jullie hadden kou gevat, daarom heb Ik die nu ook gevat.
Door dus kou te vatten, leert iemand dat, als iemand kou heeft gevat, zegt hij zelf: "Vandaag heb ik kou gevat, kom jij maar niet".
Als je iemand een excuus moet geven, als je nergens heen wil, dan zeg je: "Ik heb griep". In orde. Het is in orde en kom niet.
Niemand trekt er zich wat van aan.
Zo, dit is de rechter Vishuddhi, je kan het erg duidelijk zien. Maar de linker Vishuddhi kan je niet zien, maar voelen. De linker
Vishuddhi creëert alle soorten sociale problemen.
Rechter Vishuddhi creëert alle soorten politieke problemen.
Zij die bijvoorbeeld een rechter Vishuddhi hebben zijn sprekers.
Zij moeten teveel praten. Zij kunnen problemen creëren met hun rechter Vishuddhi door teveel te praten of door stil te zijn, op
beide manieren. De linker vishuddhi-mensen zeggen iets sarcastisch, iets verschrikkelijks, iets gemeens, geniepig, niet agressief
maar op een huichelachtige manier. Zij kunnen zo gaten in mensen maken zie je. Ze geloven niet in direct doden. Daarom zetten
zij onder druk.
Zij zetten de persoon hier en daar onder druk. De relatie tussen rechter Vishuddhi en linker Vishuddhi is erg nauw, zoveel als de
twee kanten van een munt. Eén kant is strijdlustig, zo zien we aan de rechterkant, dat als mensen met elkaar spreken, zij
onderdrukken of aanvallen.
Zij zeggen agressieve dingen. Extreem agressieve dingen zeggen ze. We hebben mensen op die manier zien praten, zulke
grootsprakerige, agressieve dingen. Mensen van de linkerkant, zoals Ik jullie vertelde, zijn geniepige mensen, en zo doen zij het.
De mensen van de rechterkant vernielen door teveel agressie, een man zal bijvoorbeeld opstaan en zeggen: "Ik ben het", de ander
zal zeggen: "Ik ben het".
De relaties tussen de politieke partijen zijn vernietigd.

Zij kunnen zich niet verstaanbaar maken. De andere kant die "het" is, kan zich ook niet verstaanbaar maken. Omdat, als de relatie
in geniepigheid teveel naar beneden gaat, zij eindigt in pervers seksleven. Dan ga je naar iemands huis, je vindt er een vriend die
kwam logeren en hij liep weg met de moeder of zoiets onzinnigs.
Dan, aan de linkerkant, is het deze soort van rare relatie, als je de zuiverheid van relaties niet begrijpt in het sociale leven, dat
neerwaarts gaat en problemen schept. Daarom spelen rechter en linker Vishuddhi in relaties allebei een erg belangrijke rol.
Dan komt de Sahasrara. Jullie weten wat de Sahasrara is. Mensen willen Mij beoordelen. Daar hebben zij recht op. Ik bedoel, Ik
kan niet neen zeggen. Jullie kunnen over Mij oordelen. Je kan doen wat je wil. Ik bedoel, Ik kan niet zeggen dat jullie Mij niet
mogen beoordelen.
Wij kunnen dus niet zeggen dat jullie Mij niet beoordelen.
Dat kan Ik niet zeggen. Jullie gaan ermee door Mij te beoordelen. Welnu, wat is het instrument dat jullie hebben om Mij te
beoordelen?
Ik heb zo'n camouflage, slechts een zeepbel en zo'n teruggetrokken persoonlijkheid. Hoe gaan jullie Mij beoordelen? Is er één
manier om over Mij te oordelen? Jullie kunnen me nergens vangen!
Het is een camouflage. Ten eerste ben Ik zonder hoogmoed, Ik ben egoloos, Ik ben zonder actie. Waar gaan jullie Mij vangen?
Aan de andere kant creëer Ik met al deze attributen problemen voor jullie, omdat Ik Mahamaya ben. Jullie kunnen een persoon
die geen hoogmoed heeft niet begrijpen.
Omdat jullie allemaal erg aardig tegen Me kunnen praten, jullie kunnen heel zoet zijn en jullie kunnen gewoon naast Mij zitten en
plotseling komen jullie met een opmerking die toont dat jullie je niet bewust zijn tegen wie jullie praten. Plotseling doen jullie iets
waarvan jullie niet bewust zijn. Omdat Ik doorga met spelen. Ik ben extreem vriendelijk met jullie, extreem aardig tegen jullie.
Absoluut zonder trost.
Zien jullie, om het even wie die zelfs zo'n positie in het leven heeft, loopt met de neus omhoog. De Mijne is al de tijd gebogen! .
Niets dan humor. En dan, hoe gaan jullie Mijn positie begrijpen? Zie je, er is geen uiterlijk kenmerk. Er zijn geen horens, er is niets
waardoor Ik een filmster zou kunnen zijn. Ik ben te eenvoudig, te zacht. Er is geen manier waarop jullie kunnen voelen dat Ik
groots ben. Ik ben absoluut werelds, gewoon. Maar Ik ben buitengewoon gewoon. Dit is iets dat mensen niet begrijpen. Het is in
orde voor hen die niet gerealiseerd zijn, geëxcuseerd. Maar jullie hebben de vibraties gevoeld en jullie hebben door Mij de
realisatie gekregen. Ik moet iets zijn.
Stel je aandacht op die manier in om het te begrijpen. Het moet een enorm iets zijn binnen in dit lichaam. Het kan anders niet
mogelijk zijn. Het is anders zo vanzelfsprekend voor jullie, mensen.
Dit moet begrepen worden, dat tot nu toe, Krishna, Christus, Rama, geen van hen op massaschaal zelfrealisatie aan mensen gaf.
Zij hadden andere krachten, zoals Krishna Samhar Shakti had.
Hij kon iedereen doden zomaar. Ik heb deze krachten ook in Mij, maar op het eerste gezicht ben Ik een erg simpel, gewoon,
werelds type van een Indische dame. En Christus had de kracht om Zichzelf te laten kruisigen. Dat heb Ik ook. Maar Ik ga dat
allemaal niet doen.
Ik heb ook een kracht om te verrijzen. Waarom deze krachten niet gebruikt worden? Men moet dat begrijpen. Omdat nu de
meeste aandacht gaat naar het laten opstijgen van de Kundalini en daarvoor zijn deze krachten niet nodig. Geef realisatie aan

welk aantal mensen ook. Wat is het nut ervan om gekruisigd te worden?
Wie gaat dan de Kundalini omhoog brengen? Ik zou het graag doen. Ik bedoel, als Ik het op dat ogenblik was geweest, had Ik
gezegd: "Hou je kruis nog even bij, Ik zal het later doen". Wat is het nut, juist nu, mensen te vernietigen? Laat ons zien hoeveel er
komen, zie je.
Daarom zijn deze krachten niet nodig. Vandaag is de kracht nodig om de Kundalini van duizenden en duizenden en miljoenen en
miljoenen mensen omhoog te brengen.
En Ik zal mijn hele leven precies zijn zoals jullie. In die zin dat Ik oud ga worden zoals jullie gaan doen. Ik bedoel, vandaag moet Ik
oud zijn, Ik zal zijn en precies zijn zoals jullie! Ik ga niets aan de buitenkant doen. Het is als een Duitse wagen. Maar het zijn jullie
die de kracht van een Duitse wagen moeten kennen. Het is het beste type.
En eens ga je beseffen dat alles met opzet zo gemaakt is. In het begin kunnen jullie dat zelfs niet begrijpen. Het gaat maar door:
"Hoe kan het zijn, hoe kan het zijn, Ze doet dit, Ze doet dat, het gaat maar door". Beoordeel Mij niet want dat is niet de manier
waarop je zal begrijpen. Besef en herken alleen dat er iets geweldigs moet zijn.
Dat het nodig was om zo iemand te hebben om deze enorme taak uit te voeren. En het voor jullie nodig was geboren te worden
om met Mij te zijn, om Mij te helpen. Ik ken deze die met Mij zijn.
Zij zullen door alles naast Mij staan. Ik zal ze misschien een beetje beoordelen, hier en daar, maar Ik weet dat zij in orde zullen
komen. Jullie moeten naast Mij staan. Zij die weg willen rennen, zij zullen wegrennen, vandaag of morgen. Ik zal proberen, Ik zal
proberen hen in orde te krijgen in de mate van het mogelijke.
Zo, we komen tot collectiviteit. Tot het begrip dat jullie cellen in mijn lichaam zijn. En Ik heb jullie wakker gemaakt.
Als jullie degeneren, degenereert Mijn lichaam. Jullie allen hebben dat gezien. Als jullie ziek zijn, ben Ik ziek. In die zin dat Ik meer
vibraties uitzend, vrijmaak, en Ik voel Me daardoor ziek omdat jullie het niet kunnen aannemen. Als jullie vibraties nemen voel Ik
me goed.
Maar alleen zij die vertrouwen in zichzelf hebben kunnen dit begrijpen en niet zij die een meerderwaardigheids- of
minderwaardigheidscomplex hebben ...
Complex betekent: geen vertrouwen in jezelf hebben. Jullie moeten vertrouwen in jezelf hebben dat jullie de uitverkorenen zijn.
Jullie zijn echt de mensen, speciaal "gemaakt" voor dit grootse werk. Het is een enorm iets, dat jullie allen geboren zijn. Zodra je
dat beseft en het herkent zullen jullie je niet meer storen over kleine, kleine dingen in het leven. Het is de kwaliteit in jullie die
gevoed en verzorgd moet worden door de collectiviteit. Maar collectiviteit van de "Sahaja Yogi's". Ik ken diegenen die juiste
reacties hebben voor bepaalde zaken.
Een Sahaja Yogi komt, zij voelen zich heel gelukkig: "Ho, hij komt eraan." Dan zeg je: "Er zijn vijf mensen die realisatie gehad
hebben".
Zij voelen zich erg gelukkig. Zij wenden niets voor, zij zullen gelukkig zijn, er op uit trekken om een Sahaja Yogi te zien, een
Sahaja Yogi te ontmoeten, om alles te doen voor een Sahaja Yogi.
Dit is het teken van een Sahaja Yogi. Een Sahaja Yogi zal in het geheim gaan en een Sahaja Yogi met moeilijkheden helpen. Niet
alleen om geld, maar alles.
Dit is een nieuw ras dat opkomt. De anderen zijn mensen, jullie zijn dat niet. Jullie zijn geen mensen meer. Jullie zijn Sahaja

Yogi's. Het is een verschillend ras. Over de gehele wereld moet dit ras opkomen.
Daarom moeten we onszelf opbouwen. In één groep, in één begrip. Absolute eenheid.
Er moeten geen geheimen zijn, er moet geen dominantie zijn.
Alles moet verstaan worden, iedereen moet met elkaar praten, iedereen moet weten wat er met die ander gebeurt. Jullie moeten
absoluut eerlijk, open met elkaar zijn. Absoluut. Vertel hen je problemen. Ik catch hier, wat te doen? Ik catch daar, wat te doen?
Hoe het uit te klaren, niet verlegen zijn. We moeten genieten van onszelf en ook van onze zwakheden, zodat we ze kunnen
uitklaren. Lach het eruit. Iemand heeft enige gewoontes, lach het eruit. Dat is de beste weg om het te doen.
Het verschil tussen een mens en een Sahaja Yogi is hetzelfde als tussen een mens en een dronkelap. Ik zal jullie een grap van
een dronkaard vertellen. Er waren twee dronkaards die dronken waren. Zij gingen naar een hotel. Ze wilden een kamer.
God weet wat zij wilden, zij wisten het niet. Zij gingen dus naar de klerk en vertelden hem dat ze twee bedden met een kamer
wilden hebben. Hij begreep het niet. "Nee, twee kamers met een bed". Daarom zei hij: "In orde, jullie willen één kamer met twee
bedden". Hij opende dus een kamer en zei: "Hier zijn de bedden voor jullie". Wel, helemaal aangekleed, zoals ze waren, sliepen ze
in hetzelfde bed. Dan roept de één de ander; hij zegt: "Er is iemand in mijn bed!" De ander antwoordt: "Ik heb ook iemand in mijn
bed".
Dus zegt de eerste: "Wat zullen we doen?" De tweede zegt: "Laat ons proberen ze eruit te gooien". Er was een enorm geworstel
en een hoop lawaai in de kamer. Dan zegt de eerste: "Ik heb hem eruit gegooid".
De tweede: ""Maar hij heeft mij eruit gegooid". Dus zegt de eerste: "In orde, je kunt bij mij komen slapen", omdat hij hem eruit
gegooid heeft, dus wat te doen? Dit is wat ze zijn.
Dit is het verschil. Wat heeft het dus voor zin om met hen te argumenteren en kwaad te worden, gespannen te worden. Ik bedoel,
zij zijn dronken. Als jullie een dronkaard zien, ren dan met de snelheid van 5000 mijl per uur. Dat is mijn principe. Het heeft geen
zin met een gek of een dronkaard te argumenteren. Met een gek gaat het misschien nog maar met een dronkaard? Voor drie uur
zal hij zijn drankjes niet verteerd hebben. Dat is dus het verschil: zij zijn dronken.
Zij zijn dronken door macht, dronken door geld, dronken door dat of in elk geval iets. En jullie zijn gevuld met het licht van God
Almachtig.
Dat is wat het is, wat het verschil is. Als jullie het verschil begrijpen, zullen jullie beseffen dat het geen zin heeft met deze mensen
te vechten. Zij zijn dronken. Zij zijn zo. Wat kan je zeggen als je met hen praat, Ik bedoel, ze begrijpen het niet. Ze begrijpen het
gewoon niet.
Vergeet het. Ik zal jullie zulke tests geven, waarbij jullie met hen in contact komen, hen zien en er tussenuit geraken zonder dat er
enige schade aan je wordt toegebracht. Dit is nodig. Jullie moeten hen aanraken. Jullie moeten vlak bij hen zijn, jullie moeten bij
hen zijn.
Jullie staan er buiten. Ik geef zulke tests aan mensen en dat moet goed uitwerken. Ik weet dat jullie het kunnen, dat is waarom Ik
zulke tests alleen geef aan mensen waarvan Ik zeker ben dat ze eruit zullen komen. Dit is, denk Ik, wat we vandaag moeten
beslissen, dat we allemaal met één hart, één verlangen, gaan leven, met één hoofd en met één lever. Wij allemaal. Laat ons zien
hoe het uitwerkt.
Bijvoorbeeld, jullie gaan met vijf Sahaja Yogi's naar een hotel. Eén zegt: "Ik zal dat nemen". Iedereen zal dat nemen. Dat is het
teken.

Geen beslissingen zijn nodig. Waarom energie verspillen aan beslissingen, argumenteren? Of jullie nu vis met friet of friet met vis
eten, het is hetzelfde. Zo gaat het met ruzie.
Een Sahaja Yogi verspilt zijn energie hier niet aan. Jullie hebben jullie Moeder gezien, geen keuze. Alleen genieten. Waar is de tijd
om te argumenteren? Het is vreugde die binnen stroomt. Laat ons genieten.
Moge God jullie zegenen.
Kijk, waarom is er het probleem? Dat komt omdat jullie een wil hebben, dat niets anders de wil heeft. Jullie hebben de wil.
En wanneer jullie de wil op elkaar proberen af te stemmen, voelen jullie dat je ego er is, jullie ego raakt gekwetst. Jullie willen niet
zijn, jullie willen dat niet verliezen, of jullie denken door dat te doen, dat jullie dan minder dan normaal worden.
Nee, je bent een gerealiseerde ziel en een gerealiseerde ziel is iets dat zo uniek is dat je het met niets kan vergelijken. Er is niets
om mee te vergelijken. Ik kan bijvoorbeeld zeggen: "Als er een wind waait, bewegen de bomen allemaal in dezelfde richting. Maar
als de wind waait met mensen..." Stel je voor welke wind ook komt, iemand zal deze kant opgaan omdat zij een wil hebben.
Maar, als de wind waait met Sahaja Yogi's, zullen ze allemaal hun hoofden tegen de wind zetten en deze bevechten.
Dit is iets wat nergens mee te vergelijken is omdat jullie boven menselijke dingen uitgaan. Tot nu toe heeft zoiets nog nooit
bestaan. Ik kan jullie met niets vergelijken dat lager was of moet Ik zeggen, van dit niveau.
Het niveau is verschillend. Als jullie dus alles op dezelfde manier doen, dan doen jullie dat omdat jullie je bewust zijn van de
collectiviteit, van het oorspronkelijke wezen in jullie. Dat is waarom jullie dat doen.
Deze overgave is het punt dat jullie moeten vatten. Het is iets dat Ik voel, hoe kunnen jullie een analogie, een vergelijking maken
met iets dat nooit eerder bestond.
Nooit. Autla, dat wat niet vergeleken kan worden. Dat is één van de namen van de Godin.
Daarom kan Ik jullie geen uitleg geven, maar Ik kan jullie doen begrijpen dat als jullie Spirit gewekt is, in iedereen is het de Spirit
die een collectief wezen is, dan doen jullie het omdat jullie Spirit het doet.
Jullie geven niet om ego, superego en al deze onzinnige dingen, welke barrières zijn in de groei van een levende collectiviteit. Nu
moeten jullie levend collectief worden en jullie zijn dat. Het is een nieuw wezen dat binnenin jullie is. Als jullie iets anders
proberen dan zullen jullie het niet leuk vinden omdat het deze keer niet jullie ego is, maar jullie Spirit. Zoals jullie vroeger
luisterden naar jullie ego en er gelukkig mee waren, zullen jullie nu gelukkig zijn als jullie naar je Spirit luisteren.
Omdat jullie nu de Spirit geworden zijn. Het is een erg unieke situatie. Jullie zijn de Spirit. En als jullie de Spirit zijn, dan worden
jullie anders. Welke uitleg kan Ik geven? Dan is er ook de verantwoordelijkheid beter te begrijpen. Als je "ja" zegt en een ander
zegt "ja", voel je je gelukkig . Je zegt bijvoorbeeld "vis met friet" een ander zegt "vis en friet", een ander zal zeggen "vis en friet",
iedereen zal dit zeggen. "Laat ons naar rechts gaan". "Laat ons naar rechts gaan. "Laat ons naar rechts gaan". Iedereen zal het
zeggen. Alleen dan wanneer er iemand is die de weg kent en zegt: "Nee, nee. Dit is niet de weg, rechts is niet de weg, laat ons
links gaan". Jullie zouden moeten weten dat hij de weg kent. "Laten we dus naar links gaan". Argumenten verdwijnen omdat jullie
een eenheid zijn. In de tweede helft moet Ik jullie vertellen over de ondersteuning van Sahaja Yoga. Maar de eerste helft ging over
de basisprincipes waarover Ik nu gesproken heb.
Jai Shri Mataji.

1980-1201, Je bent deel van het Goddelijke Wezen
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"Je bent deel van het Goddelijke Wezen". Caxton Hall, London (UK), 1 December 1980. NlTVD2020-1220 Ik kon jullie niet allemaal
in mijn huis ontvangen, dus dacht ik dat ik beter hierheen kon komen, waar er plaats is voor jullie allemaal! En vandaag is de
laatste dag voor onze Sahaja yogi's (voor Moeders reis naar India). We moeten enkele heel belangrijke dingen over onszelf en
onze Goddelijke organisatie begrijpen. Ik kan het enkel in grote lijnen vertellen, geen individuele problemen en individuele zaken
omdat jullie niet langer individuen zijn. Jullie zijn deel geworden van het Goddelijke Wezen en jullie zijn ontwaakte cellen en dus
moeten we in algemene zin begrijpen wat we eraan moeten doen. Het eerste wat we moeten weten is dat we gerealiseerde
zielen zijn, en dat jullie de Zelfrealisatie gekregen hebben en dat jullie heiligen zijn, dat jullie alle krachten hebben die een heilige
kan hebben. Geen enkele heilige heeft ooit meer krachten gehad dan jullie hebben, wat zich aan het manifesteren is. Geen enkele
heilige had de kennis die jullie vandaag hebben. Jullie zullen verbaasd zijn - geen van de boeken die tot nu toe geschreven zijn,
hebben jullie kunnen vertellen over het spirituele wezen dat in jullie aanwezig is, zoals jullie dat door Sahaja Yoga hebben leren
kennen. Men moet het accepteren. Het is zo. Wie onder hen, wie er ook boeken heeft geschreven - zelfs, zou ik zeggen Adi
Shankaracharya, hij kon zoveel dingen die jullie weten niet uitleggen. Maar het niveau van Adi Shankaracharya is erg hoog, of
mensen van zijn type - Markandeya of Boeddha. De kwaliteit is zeer hoog, want ze zijn extreem zuivere mensen - zuiverheid. Ze
hebben individuele verlossing van een zeer hoge graad bereikt. Terwijl jullie beter jullie collectieve verlossing hebben bereikt.
Maar individueel zijn ze van een heel hoge kwaliteit. Ze hadden bijvoorbeeld geen twijfels over de Goddelijke Kracht, ze hadden
geen twijfels over God. Ze hadden nooit enige twijfel en ze waren zeer waardig. En ze hebben zich nooit druk gemaakt over hun
kleine problemen in het leven. Voor hen was dit te bekrompen om over na te denken. We besteden heel veel tijd aan alles wat
onbeduidend is. Ik weet dat we het moesten doen omdat we tenslotte mensen zijn en in Sahaja yoga komen met onze menselijk
bewustzijn en dan hebben we onze Zelfrealisatie gekregen. Dus de tijd om ons te zuiveren is heel erg kort. Terwijl zij zoveel tijd
hadden om zichzelf te zuiveren. Mozes was bijvoorbeeld een incarnatie, een zeer zuivere vorm van een persoonlijkheid of,
bijvoorbeeld Jezus was een incarnatie, absoluut de zuiverste vorm van incarnatie. Maar zij zijn er om onze idealen te zijn, terwijl
wat wij gedaan hebben, is om van mensen tot profeet te evolueren. Dus jullie begrijpen beide dingen heel goed, wat de
zwakheden van de mens zijn, wat hun problemen zijn, hoe ze afdrijven van de realiteit, hoe ze misleid worden. Maar toch
gebruiken we onze vibratorische kracht niet zoals we die zouden moeten gebruiken. En dit is het punt dat ik je wil vertellen - dat
jullie allemaal vibratorische krachten hebben. Wanneer we onze vibratorische krachten beginnen te gebruiken, weten we ook niet
met welke waardigheid, met welk protocol we deze krachten moeten gebruiken. Het is de kracht van de godheden in ons en het
is een ritueel waarmee we hun kracht in ons laten werken. Zoals jullie weten deden mensen uit de oudheid veel wonderen door
deze kracht, maar ze waren zeer waardige mensen. Er was geen lichtzinnigheid in hun karakter en geen nutteloze problemen in
hen, die absoluut van geen enkele spirituele waarde waren. Wanneer je je vibratorisch bewustzijn gebruikt, moet je het niet
gebruiken voor nutteloze krachten zoals bijvoorbeeld naar een bioscoop gaan en er is veel verkeer en je denkt: “Er is veel verkeer
en dus moet ik mijn vibratorische kracht gebruiken om die plek te bereiken”. Omdat het frivool is, het heeft geen belang. In
Sahaja Yoga maakt het niet uit of je naar een bioscoop gaat of niet. Waar het om gaat is: welke zijn je spirituele krachten, hoever
ben je gekomen in je spiritualiteit. Het (de bioscoop) doet er helemaal niet toe. Je bent een heilige, en welke heiligheid je bereikt
binnenin jezelf is het voornaamste probleem. Daarnaast hebben al de rest van de dingen die je hebt geen betekenis. Of al deze
problemen hebben geen betekenis in de spiritualiteit. Dus alle Sahaja yogi's moeten zich realiseren dat ze nu opnieuw geboren
zijn en jullie zijn mensen met een nieuw bewustzijn en jullie moeten die waardigheid hebben. Ik geef een voorbeeld omdat ik
vandaag met iemand aan het praten was. Als je iemand een soort van een bandhan geeft, dan draai je hand je gewoon zo of zo.
Dit is niet de manier waarop het zou moeten worden gedaan. Je handen zelf moeten worden gerespecteerd, want dit zijn de
handen van een heilige. En alle godheden verblijven op je handen en vingers, dus wanneer je ze een bandhan moet geven of wat
dan ook, dan moet je ze fatsoenlijk gebruiken. Gebruik ze op zo'n manier dat het waardig is om het te doen. Elke onwaardigheid
of goedkoop gedrag moet absoluut worden vermeden. Wanneer jullie met elkaar omgaan, moeten jullie weten dat jullie nu
allemaal in de stroming van de Goddelijke Kracht zijn. Jullie moeten elkaar respecteren en echt van elkaar houden. Jullie moeten
respect hebben omdat jullie allemaal heiligen zijn. Elke heilige moet een andere heilige respecteren. Dat is het minimum van het
minimum. En als jullie elkaar niet respecteren, zullen jullie chakra’s uit balans raken, vooral de Vishuddhi, omdat het een
collectief ding is. En ook Moeders chakra zal uitvallen omdat jullie gevoel van veiligheid jullie collectiviteit is. En de liefde tussen
elkaar moet niet alleen verzorgd worden, maar moet ook gevoed en vereerd worden en het zou een deugd moeten zijn. Jullie

mogen elkaar niet behandelen zoals mensen elkaar behandelen. Nee! Het is een kostbaar iets. En zelfs als je praat met iemand
die erg nabij is - je broer, zus, man, vrouw - moet je hen respecteren, je moet respecteren, anders heeft het geen betekenis. Je
moet je ouders veel meer respecteren dan je ooit hebt gedaan, omdat ze Sahaja yogi’s zijn, omdat ze heiligen zijn en ze zijn je
ouders. Allereerst staat respect centraal in de relatie met elkaar. En respect zonder liefde heeft geen betekenis. Respect en liefde
voor elkaar. Of iemand nu hooggeplaatst is in het leven of laaggeplaatst is in het leven, in Sahaja Yoga maakt het niet uit.
Hoeveel je verdient, wat je positie in het leven is, waar je woont is niet belangrijk. Het belangrijkste is dat we één zijn en dat we de
mensen zijn die profeten zijn geworden en wij zijn degenen die de kracht hebben om de Kundalini van anderen te laten opstijgen
en zo'n kracht is in ons gekomen omdat onze Moeder heel veel van ons houdt en het is onze plicht om van elkaar te houden. En
hoe respecteer ik jullie? Ik hoef dat niet want jullie weten dat er een groot verschil is tussen jullie en Mij. Maar ik respecteer jullie
omdat jullie heiligen zijn. En een land waar heiligen niet gerespecteerd worden, zal geruïneerd worden. Dus eerst moeten jullie
leren hoe jullie elkaar kunnen respecteren. En dat is een heel, heel belangrijke training die we zouden moeten doen. Of het nu je
man of vrouw is, of je broer of zus, vader, moeder of kind, omdat hij een heilige is - respect! Maar ik weet niet hoe jullie hierop
zullen reageren, onmiddellijk beginnen jullie te denken aan mensen die jullie niet respecteren. Bedenk hoeveel mensen jij niet
respecteert. Het is een typische ego-georiënteerde reactie dat we meteen beginnen te denken: "O, die man heeft geen respect
voor mij! Die man respecteert niet!" Maar denk eens na over hoeveel mensen jij zelf niet gerespecteerd hebt. Als Ik hier niet ben,
ben Ik hier veel meer. Ik ben niet in Australië geweest, en je weet hoe enorm deze mensen zijn gegroeid - zo puur en zo goed en
zo fantastisch. Maar dat is hier niet zo vaak gebeurd want Ik moest werken, echt werken hier. Niet dat Engeland zo slecht is.
Maar de hele tijd voelen: "Moeder is in de buurt. We zullen al onze problemen aan Haar voorleggen en Zij kan ze oplossen." Zelfs
kleine, kleine problemen brengen jullie naar Mij - het is in orde - maar nu zijn jullie in staat om jullie eigen problemen op te lossen
en die van anderen. Tenzij het iets fundamenteels is, hoef je Mij er niet mee lastig te vallen en hoef je er Mij ook geen vragen over
te stellen. Je kunt er mee doorgaan. Maar je moet altijd in de termen van Sahaja Yoga denken: hoeveel doe je daardoor voor
Sahaja Yoga? Hoeveel werk je voor Sahaja Yoga? Dit was de bijeenkomst van de Sahaja yogi's vandaag. En in principe moeten
we één ding begrijpen: dat we moeten groeien en dat we anderen moeten laten meegroeien met onze groei. Niet door onze groei
te beteugelen, maar door onze groei. Je groeit alleen als je anderen met je mee laat groeien. Anders zal er geen groei zijn. Nu,
wat ik ook zeg, wordt genoteerd, soms in het brein van de mensen. Het moet in het hart gaan. Het hele Sahaja Yoga-systeem
werkt op het hart; dus de Spirit. De Spirit is waar Ik het over heb. Het is de Spirit die daar blij mee is. Sommige mensen, zo is Mij
verteld, gebruiken hun handen als een wapen en zo. Dit is erg gevaarlijk! Jullie zijn niet verondersteld dit allemaal voor jullie zelf
te doen. Jullie zijn nog steeds heiligen, jullie zijn nog geen goden! Dus probeer zulke dingen niet. Sommige mensen hebben de
gewoonte om ook een persoon te slaan met de hand, zo. In mijn aanwezigheid, als Ik het zeg, dan is het in orde. Maar anders
zouden jullie dat niet moeten doen. Jullie moeten respecteren. Gebruik alle tedere en zachte methoden, nooit iets waarmee je
een gebrek aan respect voor een heilige toont. Natuurlijk, je slaat de negativiteit in een andere persoon, dat weet Ik. Maar het is
niet aan jullie om dat te doen of om iemand te verwerpen of iemand daaruit te halen. Je zult heel erg naar beneden gaan. Dit is
iets ernstig dat men moet begrijpen. Je hebt alle krachten waarmee je weet hoe ver je moet gaan. Je moet bij je maryadas
blijven. Ga er niet voorbij, want deze dingen geven je ego, en ego is het gevaarlijkste, dat we altijd onder ogen moeten zien.
Probeer je taal te verbeteren. Wees zachtaardig. Wees heel zacht met elkaar. Ik verwacht dat je tegen de tijd dat Ik kom, veel
meer mensen zult hebben. Ik verwacht fantastische dingen van jullie. Ik weet niet of Ik dat zou moeten doen, maar Ik heb jullie
zoiets fantastisch, zo geweldig gegeven. Het is ongelooflijk. Ik verwacht het van jullie, ongetwijfeld, want jullie zijn speciaal
geselecteerd en Ik werk al jaren met jullie samen. Jullie hebben de opnames in het Engels. Franse mensen, arme mensen, ze
hebben geen opnames in het Frans en ze moeten worden vertaald. Ze hebben geen boek in het Frans en ze hebben grote
problemen om Mij te begrijpen. Maar ze waren zo toegewijd, ze zijn zo diep. Elk van hen kwam en zei: ”Moeder, ik hou heel veel
van U. Ik hou van U. Ik heb veel gebreken en ik bied mezelf aan U aan. Zal U mij accepteren?" Ze zeiden het allemaal op deze
manier. Stel je eens voor! Ik bedoel, Ik was verrast hoe ze al deze dingen tegen Me zeiden en de manier waarop ze hun
tekortkomingen in zichzelf begrepen. Nu moeten we ons gedrag veranderen ten aanzien van het financiële, materiële,
emotionele, fysieke en zo meer. Bijvoorbeeld, stel, iemand is getrouwd - huwelijken zouden succesvol moeten zijn. Als je huwelijk
niet succesvol en gelukkig is, zal je niet gezegend worden, helemaal niet. Probeer je huwelijk erg gelukkig en succesvol te
maken. Dat is heel belangrijk. Het huwelijk is het instituut dat gevestigd is door Adi Shakti. Je kunt het niet onteren. Speel niet op
een frivole manier met jullie huwelijken. Dan moeten jullie ook de kinderen toestaan bij u geboren te worden, zodat er grote zielen
naar deze aarde komen, waarmee wij hen een kans, een zeer goede kans geven om een heel gelukkig leven te leiden. Maar als
echtgenoten, echtgenotes niet gelukkig zijn, en zelfs als er gerealiseerde zielen worden geboren, dan hebben ze een probleem
met jou en ze ontplooien zich niet goed in het leven en ze hebben problemen. Maak dus in de eerste plaats een gezin van geluk

en vreugde. Sommige mensen denken dat ze een goed, gelukkig huwelijksleven zullen leiden als ze weg geraken van Sahaja
yogi's. Het is absoluut verkeerd! Absoluut fout! Als je geen gelukkig getrouwd leven kunt leiden in de ashram, kun je het nergens
anders realiseren. Probeer het eerst in de ashram. Het is de moeite waard om te proberen. Anders red je het niet. Omdat je dan
begrijpt hoe je je leven en je huwelijksleven deelt met anderen. Zoiets als iets materieels, zoals het verkrijgen van een huis of het
krijgen van dit of dat is niet zo belangrijk. Het huis binnen in jezelf moet schoon zijn, de tempel van je hart. We zijn hier niet om
huizen te bouwen, niet om geld te verzamelen. We zijn hier om tempels te bouwen binnen in onszelf. De echte tempels die
groeien, die de levende tempels zijn van de levende God binnenin ons. Dus deze materiële zaken zijn tot op zekere hoogte
belangrijk, maar niet meer dan dat. Het belangrijkste is niet hoeveel je door Sahaja Yoga hebt gerealiseerd, maar hoe sterk je
Sahaja Yoga hebt waargemaakt doorheen jou. Veel mensen denken: "We verdienen een goed huis omdat we naar Mataji zijn
gekomen." Ja, dat krijgen jullie. Jullie krijgen goede banen. Oké. Jullie krijgen die. Jullie krijgen betere financiële
omstandigheden. Oké. Die dingen gebeuren. Maar hoeveel hebben jullie aan Sahaja Yoga gegeven? In de zin van: hoeveel
hebben jullie gerealiseerd? Mensen denken soms, dat als ze geld doneren, dat dat voldoende is. Dat is het niet. Het verrijken met
jullie hart, met jullie liefde, met jullie vriendschap, met jullie vriendelijk begrip voor elkaar, genieten van elkaars gezelschap in de
zuiverste vorm, niet met enig doel of met enige intentie om een lager soort vreugde of een lager soort geluk te krijgen van
iemand die ego-georiënteerd of seks-georiënteerd is. Maar het is pure vreugde, pure vreugde. Zuiverheid is het thema waar we
naartoe moeten. We moeten proberen om zuiverder en zuiverder te zijn. En de zuiverheid zal op briljante wijze zichtbaar worden
op jullie gezichten, in jullie gedrag, in jullie hele wezen zoals jullie zouden zijn. Jullie aanwezigheid zelf zal aantonen dat jullie
Sahaja Yogi's zijn. Jullie zullen het niet hoeven te verklaren. Jullie zullen geen speciale kleren hoeven te dragen maar de mensen
zullen van jullie gezichten weten dat jullie heiligen zijn, door jullie gedrag. Jullie moeten achteraan in de laatste rij staan. Jullie
zijn de mensen die moeten observeren. Jullie moeten niet de eerste willen zijn, [dat] jullie er als eerste bij moeten zijn, om eerst in
de rij te staan. Nee! Jullie zijn de laatste omdat jullie met jullie zelf zijn. De anderen zijn dat niet. Zij hebben hun eigen zekerheden
niet gekregen. Ze proberen zekerheden te vinden in deze zaken. Jullie hebben jullie eigen zekerheden. Verander al jullie
prioriteiten, in overeenstemming met de Spirit, en dan wordt de vreugde de jouwe. Ik verwacht werkelijk fantastische dingen van
jullie en ik hoop dat jullie allen samen zullen verenigen en het zullen uitwerken en iets fantastisch zullen creëren. Ik weet niet hoe
Ik jullie individueel over dingen moet vertellen, maar zoals het nu is heb Ik al met deze Sahaja yogi's in Parijs gesproken en Ik heb
hen gezegd dat Sahaja Yoga een heel gezwind iets is. Het is heel snel. Het is zo’n snelheid en als je de snelheid van Sahaja Yoga
niet bijhoudt, dan word je eruit gegooid. Je moet je aan de snelheid van Sahaja Yoga houden. Degenen die er zich op de een of
andere manier niet aan kunnen houden, of [die] vastgezet raken door iets of door een verkeerde identificatie, zullen afhaken. Je
zult pas groeien als je je aan de snelheid van Sahaja Yoga houdt. Het zal enorm zijn in India. Ik weet dat deze vijf jaar geweldig
zullen zijn in Australië. Engeland kan ook, afhankelijk van jullie mensen die het tempo opvoeren. Het zal enorm snel gaan en je
moet dat begrijpen – geef al jullie handboeien op en geef al jullie verkeerde identificaties op, alle onzin van fanatisme of van
verkeerde identificaties dat je Brits bent en zo. En word gewoon Sahaja Yogi's en universele wezens. Het is heel belangrijk. De
tijd is nu gekomen. Vanaf volgend jaar begint het. Dus Ik wens jullie een heel gelukkig nieuwjaar en een heel, heel gelukkig en
vrolijk kerstfeest. Moge God jullie zegenen!
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Nederlandse vertaling versie datum 2022-0718 Public Programma Melbourne Australia, 2 april 1981 Het is echt prettig om naar
Melbourne te komen. Ik ben naar hier gekomen omdat iemand die ik in Sidney had ontmoet, tegen mij zei: “ Moeder je moet naar
Melbourne komen, wij hebben je nodig”. Toen ik naar hier kwam voor iets anders, voelde ik dat de vibraties van Melbourne zeer
goed waren en het is best mogelijk dat er hier misschien veel zoekers zijn. Zoals ik al zei is het echt prettig om bij jullie te zijn.
Het is een feit dat de tijd gekomen is voor duizenden en duizenden en duizenden, en miljoenen mensen die op deze aarde als
zoekers zijn geboren, dat zij hun realisatie moeten krijgen. Ze moeten de zin van hun leven kennen en weten waarom de natuur
hen van amoebe tot menselijk wezen heeft laten evolueren. Wat is het doel van hun leven? Zolang je het doel van je leven niet
kent, kan je niet echt gelukkig zijn. Je zal geen gevoel van tevredenheid kennen, zelfs al probeer je van alles. Misschien raak je
verzeild in één van die egotrips, zoals geld- en winstbejag nastreven, of je kan naar drugs grijpen, of alcoholisme, seksuele
bevrijding, allerlei zaken... maar deze dingen zullen je geen enkele voldoening schenken, voor niemand. Jullie moeten datgene
vinden dat absoluut is, zonder hetwelk wij in verwarring blijven. Dat Absolute ligt binnenin je. Daarom is Sahaja Yoga een
spontane beleving, een levend proces. ‘SAHA’ betekent ‘met’ en ‘JA’ betekent ‘geboren’. Het is iets aangeboren, zoals in een
zaadje dat reeds alles bevat wat het later zal manifesteren. Op dezelfde manier is het ook in jou ingebouwd, je Spirit en Kundalini
zijn reeds aanwezig en ze wachten gewoon op een gelegenheid om je je zelfrealisatie te geven. Vooraleer ik jullie over de
voordelen van de zelfrealisatie vertel, wil ik jullie vragen om met open geest te luisteren, zoals jullie het zouden doen bij om het
even welke wetenschappelijke of andere voordracht. Er is geen goochelarij of verkooptechniek en geen guru-shopping in Sahaja
Yoga. Het gaat over een gebeuren, een proces dat men kan ervaren. Het is een levende kracht die in ieder van jullie aanwezig is,
zoals een bloem een vrucht wordt of een ei een kuiken wordt. Zo verkrijgen jullie door zelfrealisatie een nieuwe persoonlijkheid
en groeit er in jullie in een nieuwe dimensie van bewustzijn. Deze nieuwe bewustzijnsdimensie kan je werkelijk fysiek ervaren
(actualisatie). Het zijn geen loze praatjes of een soort van hersenspoeling, maar er grijpt een innerlijk proces plaats waardoor
jullie het collectieve bewustzijn beginnen te voelen. "Je bent een deel van het grote geheel." Zovelen hebben ons dit al
voorgehouden en wij geloven ook dat we een deel van het grote geheel zijn, maar tot nu toe hebben we dit nog nooit gevoeld op
ons centraal zenuwstelsel. Dit zou je werkelijk moeten kunnen ervaren. Bij deze moeten we al wat goed is voor onze groei na
zelfrealisatie aanvaarden. Geleidelijk aan zullen jullie het aanvaarden en ik zal jullie uitleggen waarom het plaatsvindt. Maar het
is een feit dat in Sidney de mensen zeer eerlijk zijn in hun zoeken en ze nemen dan ook mijn eerlijkheid in dank af. Dit is een
proces dat al zeer lang in ons is ingebouwd. Hier zie je de afbeelding met de verschillende centra of chakra’s en waar deze zich
bevinden. Deze centra bevinden zich binnenin elke mens en ze bestaan als subtiele centra in de ruggengraat en in de hersenen.
In het Sanskriet noemt men ze chakra's. Deze centra binnenin ons vertegenwoordigen mijlpalen van onze evolutie. Bijvoorbeeld
de laagste chakra, die Muladhara chakra genoemd wordt, vertegenwoordigt het niveau waar we nog koolstofatomen waren,
namelijk zuivere materie. Op dat niveau waren we de onschuld zelf. Materie is onschuldig. Het eerste wat dus in ons geschapen
werd is de onschuld. Het hele universum werd pas gecreëerd nadat eerst de onschuld werd gecreëerd. Deze chakra is zoals je
duidelijk ziet onder de Kundalini geplaatst. De Kundalini is de zuivere kracht van het verlangen. Zuivere kracht van verlangen.
Alles wat zuiver is noemen we heilig. Het is de heilige kracht van het verlangen die in rustende toestand wacht en verlangt om
één te worden met de Spirit. Zonder de Spirit te kennen kan je God niet kennen. Je moet aangesloten of verbonden worden met
het net. Tot nu toe was je niet aangesloten. Dit instrument (de micro) bijvoorbeeld, heeft zonder aansluiting op het net geen nut
en werkt niet. Het moet dus gebeuren. Het is als een kiem in een zaadje, zoals de ontkiemende kracht in een zaadje, zo heb jij die
latente, slapende kracht in je en zij wacht om te ontkiemen tot iemand, die reeds gerealiseerd is, langskomt en jou je
zelfrealisatie geeft. Niet iemand van één of andere organisatie of met een bepaald diploma, maar iemand die zelf een
gerealiseerde ziel is, een verlichte persoon, die weet wat deze kracht is. Het wacht op zo’n persoonlijkheid en dan ontwaakt de
Kundalini vanzelf in ons en krijg je je zelfrealisatie. Het moet spontaan gebeuren, alles wat vitaal is in het leven gebeurt
spontaan. De ademhaling in elk van ons gebeurt ook spontaan, we vinden het vanzelfsprekend tot het stopt of tot we in
ademnood verkeren. Als we eerst een boek zouden moeten lezen over hoe te ademen, hoeveel onder ons zouden er dan na vijf
minuten nog leven? Het is zo vitaal, het is het hoogtepunt van onze evolutie. en daar de hele schepping door God werd gecreëerd
en jullie ook door God zijn geschapen, zo zal dit grote gebeuren door God gedaan worden. Sommige mensen vragen mij of dit nu
ook niet uit zichzelf kan gebeuren. Het is zo dat in elk stadium van onze evolutie een bepaald aspect van God moest incarneren
of dat er wat hulp van het Goddelijke moest komen om ons tot een hoger bewustzijn te tillen. Maar speciaal in deze tijden is het

belangrijk dat iemand het doet, omdat je een stadium bereikt hebt waar je het Goddelijke moet kunnen verwoorden. Het is een
veel voorkomende vraag, ik denk dat mensen ego-georiënteerd zijn, ze vroegen: "Waarom jij Moeder?" Ik zei dat je er maar beter
bij kon zijn! Ik zal heel blij zijn als jij het zou kunnen doen, want ik ben een gelukkig getrouwde vrouw, Ik heb van niemand iets
nodig, Ik moet gewoon geven, maar als jij mijn werk kunt doen, zal ik blij zijn om met pensioen te gaan. Het is heel gemakkelijk
om te zeggen, "waarom jij?" Ik bedoel, je moet God vragen waarom hij mij deze krachten heeft gegeven? Maar ze zijn er, niemand
hoeft zich gekwetst te voelen. Jullie hebben tenslotte een aantal krachten die ik niet heb. Ik weet bijvoorbeeld niet hoe je moet
autorijden, ik weet het echt niet. Er zijn veel dingen die ik niet kan, ik weet zelfs niet hoe ik gewone blikken moet openen maar als
ik weet hoe ik de Kundalini moet openen, waarom zou dat dan je ego kwetsen? En waarom zou je je slecht voelen, want ik moet
echt dag in dag uit werken. Dit werk te kunnen doen, is gewoon een geschenk aan jullie. Er wordt niet gewinkeld, je kunt het niet
betalen. Het is buiten jouw controle. Om God te ontvangen, moet je zien hoe de werkelijkheid is. Je moet je opvattingen laten
varen. Stel dat ik een zaal had bedacht voordat ik dit zag, ik zou grappige ideeën hebben gehad. Maar enkel nadat ik het gezien
heb, weet ik pas echt wat het is. Op dezelfde manier hebben mensen boeken geschreven, duizenden boeken of zelfs miljoenen
boeken hebben ze geschreven, dus om wat te doen? Als ze de boeken hebben geschreven, hebben ze je daardoor dan
zelfrealisatie gegeven? Hebben ze je die ervaring van het Absolute gegeven waardoor je jezelf kent, je eigen centra kent alsook
de centra van anderen en je begint je eigen krachten te manifesteren. Je wordt de meester van je krachten. Dit zouden de criteria
van je zoektocht moeten zijn. Waarom zou je geïdentificeerd worden met iets anders dan jezelf? Want ik zie mensen die tot deze
sekte of deze groep of deze religie of dit en dat behoren. Maar je moet begrijpen dat je hier niet bent om te pleiten voor één van
hen. Ik bedoel, je betaalt ze om hun pleiter te zijn of om hun advocaten te zijn, of hoe je het ook moge noemen. Maar je moet echt
proberen om eerlijk naar de waarheid te zoeken en erom vragen en dan pas krijg je de waarheid. Dus eerst moet je begrijpen dat
je het Goddelijke niet kunt kopen. Je kunt er niet voor betalen, het is een belediging, het is een belediging. En ten tweede kun je
daar geen moeite voor doen. Wat doe je als je een zaadje moet laten ontkiemen? Je stopt het in Moeder Aarde, en het ontkiemt
vanzelf, spontaan. Het heeft die kracht in zich, alleen moet je het in Moeder Aarde stoppen. En Moeder Aarde ontkiemt door haar
warmte het zaad. Word je daarom boos op Moeder Aarde, waarom zou je dat doen? Als Moeder Aarde het moet doen, moet ze
het doen. Wat de zon ook moet doen, moet ze doen en wat jij moet doen, kan je doen en wat de dieren moeten doen, doen ze. Als
we begrijpen dat we nog niet hebben bereikt wat we wilden bereiken, dan zul je je realiseren dat er een heel klein hiaat is. Het
ontwaken van Kundalini duurt een fractie van een seconde, maar het rijzen ervan kan bij bepaalde mensen langer duren vanwege
blokkades in het centrum of misschien vanwege wat onevenwichtigheden in ons. In het kort zal ik proberen je te vertellen wat de
Kundalini is en waar deze afbeelding over gaat. Ik hoop dat je wat boeken bij je hebt, je kunt ze ook openslaan en het zelf
bekijken. Zij die geen boeken hebben, kunnen er krijgen, het zal gemakkelijker zijn om het te begrijpen. Op de achterzijde van het
boek vind je een mooie kaart. Eerst en vooral moet je eerlijk zijn wat je zoektocht betreft, er absoluut eerlijk over zijn, dan komt
alles goed. Nu zie je hier op deze kaart welk het eerste centrum is dat Muladhara chakra genoemd wordt, zoals ik al zei, en het
heiligbeen. Vandaar de betekenis van het woord heiligbeen dat heilig betekent. Sacrum is het bot waarin de Kundalini zich
bevindt. Ik zou graag willen dat je van bovenaf deze blauwe ballonachtige structuur ziet die naar beneden gaat tot aan de eerste
chakra. Dit vertegenwoordigt een subtiele kracht binnenin ons, die de kracht van verlangen is. Het manifesteert het linker
sympathische zenuwstelsel. Dit is de emotionele kant van een mens. Het is niet alleen emotioneel. Het neemt hier ook de
conditioneringen in zich op, wanneer we zeggen "Doe dit niet, doe dat niet..." creëert het zodoende door zijn activiteit een
ballonachtige structuur genaamd superego die in het Sanskriet ‘mana’ genoemd wordt. Dit is dus de kracht van mana, van
manashakti. In de Engelse taal is het een beetje verwarrend, als over mentale gevallen spreekt, bedoel je niet, de mentale
gevallen die iets te maken hebben met het denkproces van het brein. Maar als je mentale gevallen zegt, bedoel je dat het
mensen zijn die lijden onder emotionele problemen. Het is een beetje verwarrend maar in de psychologie wordt het heel mooi
beschreven door Jung, die zelf een gerealiseerde ziel was, het superego en het ID-deel is deze kracht waarmee we al onze
conditioneringen binnen krijgen en we geven het door aan ons verleden. Voorbij dit gebied aan de linkerkant ligt het
onderbewuste, het collectieve onderbewustzijn, alles wat dood is, sinds de schepping ligt deze kant aan de linkerkant. Dit
manifesteert, zoals ik je al zei, het linker sympathische zenuwstelsel. In de medische wetenschap is er geen verschil tussen links
en rechts. Maar je zult ontdekken dat ze twee totaal verschillende functies hebben. Het linker sympathische zenuwstelsel zorgt
voor onze emotionele kant, wat kan bewezen worden in de beoefening van Sahaja Yoga. Aan de rechterkant is er nog een andere
kracht, namelijk de kracht van actie. Als we verlangen, moet het verlangen in daden omgezet worden. En deze kracht van
verlangen wordt de ‘pranashakti’ genoemd, of de kracht van actie de ‘kriyashakti’, zoals sommige mensen het noemen en het
zorgt voor onze intellectuele kant, onze intelligentie en het brein waarmee we denken over de mentale kant en onze fysieke kant,
waardoor we in actie komen. Dit creëert als resultaat van zijn activiteit een andere ballon die je daar kunt zien, een geel gekleurde

ballon die we ego noemen EGO, ego. En deze twee krachten ontmoeten elkaar op een punt, wanneer een kind zeg maar 12 jaar
oud is, dan is hij hier op dit punt volledig verkalkt. Maar enkel in de kindertijd zie je, dat op de leeftijd van één jaar of anderhalf
jaar, je de verkalking begint te voelen van dit zachte bot dat fontanelbeen genoemd wordt. In het midden bevindt zich de derde
kracht, de kracht van evolutie genoemd. De kracht van ondersteuning. De kracht van religie die ons aangeboren is. Nu, ‘religo’
betekent een capaciteit, je kunt zeggen dat een kwaliteit als goud onaantastbaar is, dat is de kwaliteit van goud. Koolstof heeft
vier valenties, dat is de kwaliteit van koolstof. Op dezelfde manier hebben mensen ook tien kwaliteiten en deze tien kwaliteiten
zijn het dharma of de religies van een menselijk wezen. Het heeft niets te maken met externe religies of met de religie waarin je
gelooft of waar je in terecht gekomen bent of waar je in geboren bent. Maar er zijn tien kwaliteiten binnenin ons, die zich hier in
dit gebied bevinden, we noemen dit de Void, het is echter niet dezelfde leegte zoals bedoeld wordt in Zen, maar in dit gebied ligt
de viscerale holte, hier ontwikkelen we onze kwaliteiten. Alleen door onze intrinsieke kwaliteiten te ontwikkelen, evolueren wij.
Bijvoorbeeld, eerst kwam er slechts één vis uit het water en die ontwikkelde zich zodanig dat hij begon te kruipen en hij een
reptiel werd. In het begin kwam er slechts één vis en toen begonnen er ganse scholen vissen uit het water te komen. Dus zo ging
de evolutie verder en verder totdat we uiteindelijk mensen werden. In dit proces, zoals je heel goed weet, zijn er de linkszijdige en
rechtszijdige dieren, de rechtszijdigen zijn de meer ambitieuze dieren, het dominante type. De linkszijdigen zijn de sluwe dieren.
Er zijn veel nachtdieren, deze zijn ze allemaal linkszijdig, ze zijn bang en leven aan de linkerkant en degenen die agressief zijn,
leven aan de rechterkant. Ze werden verbannen, zelfs sommige groenten en planten werden afgedankt in het proces van
evolutie. En ze werden naar de rechter- en linkerkant verbannen. En God schiep de mens naar zijn eigen beeld. Dat betekent dat
de mens alles heeft wat God heeft. Als hij het oorspronkelijke wezen is, hij is de macrokosmos, dan ben jij de microkosmos, je
bent een cel in zijn lichaam maar daar ben je je niet van bewust. Er is een verschil tussen besef en gewoon bewustzijn.
Bewustzijn is een actualisatie, terwijl gewoon het zich bewust zijn betekent dat je mentaal gelooft, rationeel ben je een bewust
iemand, dat weet ik, we denken dat we broers en zussen zijn. Nu de centra die erin zijn geplaatst. De eerste, zoals ik je al zei, is
de Muladhara chakra. Je zult blij zijn te weten dat in het universum Australië de Muladhara chakra is. Het is een feit dat je dat
weet door vibraties, als je een vraag stelt zal je het weten. In wezen zijn jullie onschuldige mensen. Je beseft ook niet dat als je
zonden begaat dat dit zonde is, je doet het gewoon heel onschuldig. Je doet het niet bewust, je doet het in onschuld. En het
tweede centrum, is het centrum dat Swadisthana chakra wordt genoemd. Het eerste centrum manifesteert je bekkenplexus. De
rechterkant, zoals ik je vertelde, manifesteert het rechter sympathisch zenuwstelsel. De middelste manifesteert je
parasympathische die onderbroken is, die nog niet compleet is. Wat je ook bereikt hebt in je bewustzijn als mens, er is een kleine
opening, waar je gewoon doorheen moet breken en verenigd moet worden met die kracht. Deze tweede chakra is de chakra die
Swadisthana chakra genoemd wordt, je hoeft je geen zorgen te maken over de namen, maar dit centrum staat voor actie,
waardoor je denkt, denkt aan de toekomst. En dit centrum zorgt voor vele andere visra's, of je kunt zeggen organen in ons. Het
zorgt voor je lever. Alle aandacht wordt verzorgd door dit centrum. Behalve voor de lever zorgt het ook voor je pancreas, je milt,
je nieren en bij de vrouwen voor de baarmoeder. De belangrijkste functie van dit centrum is de aorta plexus te manifesteren, het
omzetten van de vetcellen in de maag om de vetcellen van de hersenen te vervangen, want de vetcellen van de hersenen moeten
vervangen worden omdat je steeds denkt, denkt, denkt, denkt en gek wordt van het denken. Je denkt zo veel dat het lijkt alsof er
twee horens uit je denken komen. Onlangs zei je: "Moeder, het brein is erg belangrijk omdat het brein het probleem is." Weet je
niet dat dit brein beperkt is? Deze rationaliteit is beperkt. Je moet naar onbeperkt gaan. Toen ik naar deze hal moest komen,
moesten we de auto buiten laten staan. Dit brein kan tot op een bepaald punt gaan en als je verder probeert te gaan, dan word je
echt gek. We brengen de auto's niet binnen, net zoals dit brein je niet naar het onbeperkte kan brengen. Het is een beperkt ding,
je moet voorbij het brein gaan. Dit centrum doet dit werk van het leveren van de vetcellen en als je te veel denkt, worden alle
andere visara's of alle andere organen niet verzorgd, ze worden verwaarloosd wanneer iemand te veel denkt, in de toekomst
leeft, te veel plannen maakt, en veronderstel dat hij daar bovenop ook nog eens drinkt, en daarnaast nog andere dingen doet
zoals het innemen van drugs en veel vet voedsel eet en zo, dan belast hij de lever enorm. En die lever is degene die alle vergif in
het lichaam opruimt, alle soorten vergif. Maar deze lever begint te mankeren en je voelt het niet, de hitte begint zich dus op te
stapelen, je voelt je altijd misselijk en je voelt je zo ongelukkig, je wilt het heden niet onder ogen zien, je wilt wegrennen. Je voelt
je echt afschuwelijk, je weet niet wat je met jezelf aan moet. Dat komt allemaal door een slechte lever. behalve de lever zal ook je
pancreas het laten afweten en je ontwikkelt een ziekte die diabetes genoemd wordt. Daarbovenop drink je ook nog koffie en al
die soort dingen en die maken het nog erger. Ik bedoel koffie, de hoeveelheid koffie die mensen consumeren, soms begrijp ik het
niet. En die koffie kan de alvleesklier zodanig beschadigen dat je nog ernstigere ziekten kunt krijgen dan diabetes van de
pancreas. Voorbij de pancreas ligt de milt. De milt is echt slachtoffer van de moderne mens, echt slachtoffer is een slechte milt.
De milt is de snelheidsmeter binnenin ons, het regelt je snelheid. Wanneer je je voedsel eet, en je kijkt opeens naar het nieuws op

tv of zoiets, je ziet vreselijke dingen die gebeuren. Je wordt zo opgeschrikt dat ingebouwde noodsituaties in het werk gesteld
worden, de milt is op dat moment al druk bezig met het produceren van rode bloedcellen, rode bloedlichaampjes voor de
vertering van het voedsel, en plotseling is er weer een noodgeval, en een derde noodgeval. De manier waarop we ons ontbijt
nuttigen, half broodje in de mond en half erbuiten, in de auto stappen, tegen je vrouw zeggen: doe dit, doe dat en dan raas je door
de mallemolen, waarbij je jezelf met een doorgedraaide milt opzadelt. De milt weet niet hoe hij verder moet met je telescopische
gedrag en het wordt zodanig gek dat het abnormale cellen gaat produceren en dit zijn de doorgedraaide cellen die uiteindelijk
een zeer ernstige ziekte genaamd bloedkanker creëren. Onlangs stelde iemand me een vraag: "Moeder, hoe krijgen kinderen
bloedkanker?" Ik zei dat als ik het je vertel dat je niet boos op me moet zijn, maar het leven van onze kinderen verzorgen,
ocharme onze kinderen, het zijn kleine kinderen. We proberen goede burgers van hen te maken. Zodus deze uit balans zijnde milt
wordt absoluut oncontroleerbaar, ze begint bloedcellen te produceren die kwaadaardig worden. Ze produceren op goed geluk, op
elk moment en de kwaadaardigheid begint daar waar één cel erg groot wordt, zo uniek als we zijn, soms zijn we ook verderfelijk.
Jullie willen unieke mensen zijn in de samenleving, iedereen overtreffen, beslag leggen op andere mensen, in deze competitie
willen we alles voor onszelf hebben, en tegen de tijd dat je oud bent, merk je dat je handen beven, voeten trillen, je kunt niet goed
lopen of je krijgt ziektes zoals bijvoorbeeld een hartaanval of een beroerte. Deze mallemolen is zeer competitief. Competitie
waarvoor? Iedereen moet kunnen groeien in relatie tot anderen. Als bijvoorbeeld je neus zomaar begint te groeien, niet in relatie
tot je lichaam of gezicht, wat gaat er met de rest gebeuren? Om op jezelf te zijn, ik ben onafhankelijk, en dan begin je te groeien
zonder enige relatie of coördinatie met de ander, delen van de samenleving, andere delen van de wereld, dan word je
kwaadwillig. Je verliest elke vorm van evenwicht, je weet niet wat je doet. Dit is de tragedie dat wanneer dit ons overkomt, zijn we
al zo ego-georiënteerd dat de pijn niet gevoeld wordt totdat je een stadium bereikt, dat je plotseling ontdekt dat ze zo iemand
"ga-ga" noemen in het Engels, Amerikaans Engels. Als je ze tegenkomt kunnen ze niet praten, ik heb het meegemaakt in Parijs.
Een aantal mensen, niet erg oud, jonger dan ik, ze stappen de bus op en ze praten luidop, allerlei soorten Franse woorden en ik
vroeg wat ze aan het doen waren? Ze zeiden: "Moeder, ze hebben het over de laatste oorlog”. Ik vroeg waarom. Ze zeiden:” ze
blijven gewoon doorpraten, ze zijn niet meer goed bij hun verstand. Ze zijn, hoe zeg je het, ze staan niet meer met beide voeten
op de grond. Omdat je zo’n sprong met aanloop naar de hel maakt, zal de zogenaamde vooruitgang onze samenleving met zeer
eigenaardige mensen opzadelen die zo nerveus zijn, waardoor ze met hun hoofd, nek en overal spasmen krijgen en hun kinderen
zijn zo agressief dat het onmogelijk te begrijpen is waarom ze zich zo gedragen. We moeten begrijpen dat we een essentieel
onderdeel zijn van het geheel. En al wat gedaan wordt zonder de relatie met anderen kan enorme problemen voor de hele wereld
creëren. Het tweede centrum is erg belangrijk voor moderne mensen, zoals ik je al vertelde want als je ook nog eens te veel gaat
nadenken, wat je dan doet is je rechterkant gebruiken, en de linkerkant raakt bevroren. Je moet je denkprocessen verbeteren, je
denkt teveel aan de toekomst en je plant teveel en natuurlijk gaan de meeste plannen verloren. je verspilt zoveel energie door te
denken en we ondervinden dat als we niet zoveel hadden nagedacht, dan zouden we niet zo gefrustreerd geweest zijn. Ook het
teveel aan planning helpt op geen enkele manier. Stel dat ik naar deze zaal moet komen en ik ken de weg niet. Welke planning
kan ik hebben? Ik moet gewoon iemand vragen hoe je daar geraakt. Stel dat een zaadje moet uitgroeien tot een wortel, heeft het
daar een plan voor opgemaakt? Neen. Wat het doet, is dat het de confrontatie aangaat. Het is een kleine cel, en zo wijs, en het
weet dat er een obstakel is, het heeft geen zin om met deze rots te vechten, dus het gaat er omheen, het doorboort alle zachte
plekken en legt zichzelf verstandig en wijs in een bedding en het gebruikt die rots, het gebruikt die rots om de boom te
versterken. Dus als we anderen proberen te domineren, Ik bedoel, hoe geraffineerder je wordt, zo wordt ook je ego meer en meer
geraffineerd en met deze geraffineerdheid ben je erg blij, sorry, ja en al die dingen zijn er, maar binnenin ontwikkelt zich een groot
Mr. ego, als een ballon. En het verdringt je superego, het onderdrukt het. Nu is de opening tussen de twee of de plaats waar deze
opening zou moeten zijn, is er niet en ego verdringt het superego, totdat het superego het kolossale ego begint te zien. En dan
probeert zo iemand daaraan te ontsnappen, hij grijpt naar alcohol, waardoor het superego groeit of hij neemt drugs en allerlei
soorten ontsnappingen uit het leven, om weg te lopen van zijn eigen ego omdat hij er niet mee kan omgaan. Nu begint het
schommelen, het ego en het superego beginnen te schommelen en zo krijg je mensen die totaal in de war zijn. Bovendien, wat
het ganse probleem nog erger maakt is dat in de moderne tijden, dat in deze verwarring het laatste oordeel al begonnen is. Enkel
en alleen door je Kundalini-ontwaking zul je jezelf beoordelen en jezelf corrigeren en je zal het koninkrijk van God binnengaan.
Deze verwarringen hebben mensen in feite naar zulke extreme precaire tijden geleid dat Sahaja Yoga op deze aarde moest
komen om de problemen voor eens en altijd op te lossen. Na het verkrijgen van realisatie, het is zo merkwaardig wanneer je het
Absolute vindt door Kundalini-ontwaking, zo heb ik mensen gezien die van de ene op de andere dag zoveel dingen opgaven. Zo
ken ik een oude man, een heel oude man uit Singapore die een zeer bekende, zeer rijke man en een zeer bekende persoonlijkheid
is, en hij kreeg zijn realisatie en hij vertelde me dat van de ene op de andere dag, "Ik gaf het gokken op, ik gaf het drinken op en ik

gaf het racen op". Dit zijn evengoed vluchtmiddelen uit het leven, dit zijn allemaal ontsnappingen omdat we ons zo vervelen. Stel
je voor dat iemand gevangen zit. Als hij gewoon op een mooie plek wordt opgesloten, hoeft hij zich niet van streek te voelen. Ten
slotte het is heel goed om jezelf onder ogen te zien, dat is het mooiste wat we hebben. Maar enkel omdat we zo bang zijn van
onszelf, willen we niet alleen gelaten worden, we denken dat we eenzaam zijn. We willen van onszelf weglopen. We willen
iemand anders bij ons hebben, het is beter om iemand anders te hebben, en zelfs als iemand anders binnenkomt, willen we die
persoon niet recht in de ogen kijken, maar we willen er iets tussenin hebben, zoals een flesje bier ofzo. Na realisatie begin je voor
het eerst van elkaar te genieten. Je begint voor de eerste keer de vibraties van een andere persoon te voelen en je geniet echt
van de schoonheid van een ander door deze koele bries die van die persoon komt. En dit zou jullie allemaal moeten overkomen.
Je zou het allemaal moeten bereiken, het is erg belangrijk want jullie zijn door en door zoekers . Maar eerst moet je
zelfwaardering hebben. Je moet weten dat je hier niet bent om deze spelletjes met jezelf te spelen. Allerlei soorten spelletjes zijn
beschikbaar. De industrieën hebben de industriële revolutie verschaft, alle moderne denkers en de boeken en dat alles
beschikken erover en voeg daarbij nog de guru’s die uit India zijn gekomen om aan deze vraagmarkt te voldoen. Het plaatje is
dus compleet. Dit mag niet onrustbarend zijn, want achter alle nep en onwaarheid moet de realiteit zitten. Als je duizenden
kunstbloemen ziet, dan weet je dat er één echte roos moet zijn. En op dezelfde manier schuilt er achter al deze onwaarheid en
verwarring realiteit die zo mooi is binnenin jezelf, die je moet bereiken door Kundalini-ontwaking. In het kort zal ik je nu vertellen
over de andere centra, want als je dit boek doorneemt zal je de benamingen en van alles leren kennen, maar in het kort kan ik het
je vertellen. Dit derde centrum is het centrum van ons zoeken, het is het centrum dat ervoor zorgt dat we zoeken, het is het
navelcentrum waardoor amoebe, een amoebe honger voelde, hij zocht voedsel. Door het zoeken naar voedsel gingen we naar
het verdere stadium van zeg maar mammoet en al die grote dieren. Maar het waren zulke onpraktisch grote dingen dat ze
zichzelf niet konden onderhouden. Dus toen kwamen de intelligente dieren in beeld. Onder dezen waren ook sommigen van hen
erg afschuwelijk, zoals vossen en zo. Toen kwamen er zeer krachtige dieren die meer fysieke kracht hadden dan hun grote
lichaam. Doorheen dit zoeken ontwikkelden we tot op een punt waarop we echte mensen werden en toen we mensen werden,
begonnen we dingen als bezittingen te zoeken; zo niet bezit, dan wel macht, zoals in politiek, economie, maatschappelijk werk,
sociale zaken en tot slot de Spirit. Spirit is de oplossing voor hen allemaal. Zonder het licht zie je niets in deze wereld. Ik kan je
niet zien zonder dat er licht is daarbinnen. Voor mij ben je in duisternis niets anders dan duisternis. Ik zie het niet. Ik kan het één
niet met het ander in verband brengen. Ik weet niet wie hier zitten en naar mij luisteren, maar eenmaal er licht is, kun je alles
duidelijk zien, en dat is wat gebeurt. Dat wanneer je je verlichting krijgt, je de meester van jezelf wordt. Dit is het einde van het
zoeken dat begint. Enkel bij dit zoeken, tijdens het zoeken worden onze kwaliteiten geleidelijk aan ontwikkeld en uiteindelijk
worden we mensen. En voor mensen zijn er tien gedragsregels of kwaliteiten beschreven in de Tien Geboden. Toen ik het over de
Tien Geboden had, werd een heer eens erg boos en zei: "Je bent... een christen, je bent een christen, je bent een christen!" Maar
de Tien Geboden werden geschreven toen er joden waren, ze werden niet geschreven... Mozes was geen christen, hij was een
jood en de jood werd boos op mij omdat ik een christen was. Mozes, Abraham, Confucius, Socrates, Mohammed, Nanak, Janak,
Lao Tse, dit zijn de oorspronkelijke meesters. Het principe van de oermeesters, de Adi-guru’s die op aarde incarneerden om ons
te leren hoe onze kwaliteiten in ere te houden. Ze spraken zich uit tegen het gebruik van alle sterke alcoholen en sterke dingen.
Christus sprak niet, maar dat betekent niet dat toen hij zei dat hij water in wijn veranderde, dat het betekent dat hij de wijn
fermenteerde. Je kan wijn niet in één minuut doen gisten, dat begrijp je. Wijn is een veelgebruikt woord, zelfs vandaag de dag
ontdek je dat met wijn druiven bedoeld wordt. Ik bedoel, zelfs een klimplant van de druif noemt men wijn, zelfs het sap ervan
wordt wijn genoemd. Om nu te differentiëren beginnen we het druivensap te noemen. Maar het is heel, heel ruim, maar het zal je
verbazen dat het een zeer... Ongeveer vijftig jaar geleden zouden mensen ermee begonnen zijn in India ofzo, of misschien in het
buitenland, ik weet het niet. Zelfs vandaag noemen veel mensen wijn "raksasia", zelfs in de Indiase taal gebruikt men de
benaming ‘wijn’. Elk druivensap wordt wijn genoemd. Er zijn dus nog veel meer dingen die deze incarnaties ons hebben verteld,
dingen die je beter niet doet, als je jezelf in het midden wilt houden. Nu verdeel ik onze fouten in categorieën. De eerste fout die
we maken is niet geloven dat de Almachtige God voor ons welzijn zal zorgen. Krishna zei heel duidelijk ‘Yoga kshemam
Vahaamyaham’. Betekenis ‘na yoga, na vereniging met God, zal ik voor je welzijn zorgen’. Dat betekent dat je verbinding moet
maken. Stel dat ik geen Australisch staatsburger ben, waarom zou de Australische regering dan voor mij zorgen? Op dezelfde
manier als je geen lid bent van Gods gemeenschap of als je het Koninkrijk van God niet bent binnengegaan of als je geen burger
van zijn koninkrijk bent, is het niet zijn verantwoordelijkheid om voor je welzijn te zorgen. Ik bedoel, natuurlijk hij heeft je
geschapen, dus hij zorgt voor je. Maar in andere opzichten is het niet zeker dat hij voor je zal zorgen. Mensen eisen zoveel van
God, ze denken dat ze al verbonden zijn. Ze behandelen hem alsof ze hem ergens onder een steen kunnen vinden. Ze blijven
eisen, zorg alstublieft voor mijn zoon, doe dit alstublieft, van 's morgens tot ’s avonds, biddend. Ik bedoel, het is pesterij. Als je

niet verbonden bent met God, trouwens als je je op die manier tegenover mensen gedraagt, word je gearresteerd. En dat is wat er
gebeurt, dat we leven met mythes: "Oh, ik heb gebeden en God heeft me dit gegeven, en ik heb dit gedaan." Maar we vragen ons
niet af of we het verdienen. Zijn we de Spirit? Hebben we geprobeerd de Spirit te zijn? We hebben allerlei soorten dingen gedaan
behalve trachten de Spirit te zijn. Als je de Spirit bent, dan ben je echt gezegend - echt gezegend, niet alleen door zijn krachten
maar je wordt de meester van je eigen wezen, en je begint je eigen krachten te manifesteren. Deze zoektocht en het dharma dat
we onderhouden wordt verzorgd door de primordiale meesters. Een ander centrum hier, erboven, is het centrum van de Moeder
van het Universum, die ons het veiligheidsgevoel geeft. Wanneer dit centrum beschadigd is, wordt het veiligheidsgevoel
aangetast, vooral bij vrouwen, wanneer ze voelen dat hun echtgenoot nalatig is tegenover hen of dat hij flirt met andere vrouwen
en al dat soort dingen. Dan werkt dit centrum niet zoals het hoort. Als dit centrum defect raakt, dan ontwikkelen vrouwen ziekten
zoals borstkanker. Borstkanker komt vaker voor in samenlevingen waar echtscheidingen zijn. Ik heb hier regelmatig een
toespraak over gehouden, deze zou je in Sydney kunnen opvragen en je zult er alles over weten. Nu, het hart aan de rechterkant
zoals je hier ziet, is het centrum van de Vader, aan de linker is het centrum van de Moeder. Het rechter hartcentrum blokkeert
wanneer je als vader je plichten niet hebt vervuld of als je vader heel vroeg overleden is, je was geschokt, dan ook kan het
gebeuren. Anorexia en al deze ziekten kunnen ook door dit soort gebeurtenissen worden veroorzaakt zo ook astma. Astma
wordt steeds veroorzaakt doordat dit centrum buiten werking treedt. De linkerkant is het centrum van de Moeder, onze vader en
moeder die we kozen. Voor onze geboorte kozen we hen. Het was dwaas om vreselijke ouders te kiezen. Maar je kunt er maar
beter mee leren leven. In één mensenleven is het beter om met deze verschrikkelijke mensen te leven zodat je ze de volgende
keer niet meer uitkiest. Maar we mogen ze niet veroordelen. Als ze geen zoekers zijn, is het heel moeilijk om met hen te leven,
dat weet ik. Het is heel moeilijk om te leven met ouders die van 's morgens tot' s avonds elke cent tellen, elk blikje tellen dat
geleegd wordt, elke tube die geleegd wordt, ze vergaren van alles, ze zijn zo materialistisch en je kunt zulke mensen gewoon niet
verdragen, dat kan ik heel goed begrijpen. Zelfs een vrouw kan zo zijn, en een echtgenoot kan zo zijn, extreem materialistisch, je
krijgt er genoeg van. Ze schrijven alles op, alles moeten ze weten, alles tellen ze. Vandaag stelde een dame die me interviewde
de vraag: "Aan hoeveel mensen Moeder, heb je realisatie gegeven? en hoeveel mensen hebt u genezen." Ik zei: "Je kunt beter
eerst aan de zon vragen hoeveel bladeren ze groen heeft gemaakt en dan met me praten." Ik schrijf nooit iets van rekeningen op,
laat staan van mensen, zelfs niet van geld. Ik schrijf nooit, ik heb geen tijd, Ik heb geen verstand van boekhouden. In het volgende
leven word ik misschien boekhouder, ter uwer informatie. Dit gebeurt dus met ons als we tegen onze ouders ingaan. Ik zeg niet
dat je het moet volhouden met malle mensen, het heeft geen zin de stier te vragen om je aan te vallen, klopt. Maar je hoeft ze niet
te veroordelen, je kunt ze achterlaten, wegblijven en ze niet in je leven toelaten, dat is oké. Maar als je belangstelling voor hen
toont en met hen van 's morgens tot ‘s avonds bekvecht, dan blokkeer je in de hartchakra. Ik zou zeggen dat Indiërs in dit opzicht
verstandige mensen zijn. Ze zijn heel verstandig dat ze met hun ouders goed overeen komen. En de ouders zijn ook nog heel
verstandige mensen. Ze houden van hun kinderen, ze geven alles wat ze hebben aan de kinderen, en kinderen beginnen echt van
hun ouders te houden, tot ze sterven zorgen ze voor hen. Het resultaat in alle westerse landen is natuurlijk erg slecht, want hier
zijn de ouders zijn nog steeds in een bruidsstemming, ik bedoel, het zijn bruiden en bruidegoms ze worden nooit oud genoeg om
ouders te zijn. Hier zie je zelfs een tachtigjarige man die trouwt met een achttienjarig meisje. ik bedoel het is iets dat de hele tijd
gebeurt. God weet wat voor soort intelligentie is dat? Maar door al dit gebeuren weten arme kinderen niet welke ouders ze
moeten kiezen. En het laatste oordeel is begonnen, wat nu? Nu, zet je jezelf eens in hun plaats en bedenk wat je zou doen als je
zulke onbezonnen ouders kent die vandaag samen zijn, morgen gescheiden zijn. Op straat zullen ze elkaar kussen, elkaar
omhelzen, allerlei onzinnige dingen doen. Heel beschamend, en als je ze vraagt waar ze naartoe gaan, zeggen ze dat ze naar hun
echtscheidingszaak gaan. Dit soort absurditeiten vinden plaats en daarom willen kinderen niet geboren worden op al deze
plaatsen; Engeland, Duitsland, Zwitserland, overal. Het geboortecijfer is aan de negatieve kant. Vooral in Duitsland,
West-Duitsland en Oost-Duitsland, vreemd genoeg geven mensen zoveel geld aan een vrouw die als ze drie kinderen voortbrengt,
ze meer geld verdient dan de eerste minister. Maar nog steeds willen vrouwen geen kinderen voortbrengen. Ze willen vrij en
onafhankelijk zijn, ze willen geen moeder zijn. Als gevolg hiervan moet dit arme India alle kinderen opvangen die vandaag
geboren worden, en we krijgen de schuld van overbevolking, dus wat nu? We moeten de last dragen. Het is dus ook jouw
verantwoordelijkheid om in te zien dat als je geen kinderen voortbrengt, dat je dan tenminste wat medeleven hebt voor degenen
die het wel doen en dat je wat begrip toont. Geef ze niet de schuld. Oh, iedereen vraagt me, hoe zit het met jullie
bevolkingsprobleem. Ik vertel ze nu wel wie verantwoordelijk is voor onze bevolking want in dat land, zelfs als je veertien
kinderen hebt, ze houden van elkeen van hun kinderen. Ze zijn niet zo ego-georiënteerd dus is hun hart niet gesloten, ze zijn niet
zo emotieloos, diegenen die geen kinderen hebben, gaan naar alle heilige plaatsen om zegeningen te vragen zodat ze kinderen
zouden krijgen, een kind krijgen is zo'n zegen in India en een kind is zo belangrijk. Maar de fout die ze begaan is gewoon

helemaal anders dan die van jullie. De fout in die ontwikkelingslanden is dat ze niet geloven dat God de Almachtige degene is die
voor je welzijn zal zorgen. Ze geloven niet in de kracht van hun Vader, Zodus begaan ze misdaad tegen de Vader of je kunt
zeggen zonde tegen de Vader. Als je niet gelooft in de capaciteit van de Vader, dan ontstaat er omkoping, corruptie, van alles is
er gaande, weet je, het zich in bochten wringen wat geld betreft en al die dingen gaan maar door. Nochtans zou ik niet zeggen
dat in India gewone mensen oneerlijk zijn. Ik bedoel, onze bureaucraten kunnen dat zijn, onze politici en zakenmensen kunnen
dat zijn. Maar gewone mensen zijn heel eerlijk in India. Maar dit is wat er gebeurt. Dit terzijde, stel dat een Indiër naar je huis
komt, wees dan oplettend want hij kan weglopen met alles wat je in huis hebt, wat dan ook, zie je, maar als een Amerikaan bij je
thuis komt, pas dan op voor je vrouw. Hij kan er met je vrouw of je dochter vandoor gaan. Of zeg dat een Engelsman komt, hij zal
het op een subtielere manier doen omdat hij een geleerde is. Dus hij leest wat poëzie voor aan je vrouw en 's nachts merk je dat
ze er niet meer is. Dit is iets fundamenteels, ik bedoel, de vrouw die op die manier weggaat, creëert eigenlijk problemen voor het
huishouden. Denk maar aan een huis waar er kinderen zijn, de echtgenoot er is, de keuken en alle kamers, iedereen slaapt lekker,
vroeg in de ochtend vinden ze dat de spilfiguur van het huishouden ontbreekt en de hele boel stort in. Wat er met de kinderen zal
gebeuren, daar denkt niemand aan. Niemand begrijpt dit, ze denken dat ze verliefd zijn en dus gaan ze weg. Mannen doen
hetzelfde. Ik bedoel, er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Maar dit is zonde tegen de Moeder, vrouwen moeten
respectabel zijn en gerespecteerd worden. De positie van huisvrouwen is hier binnenin ons aan de linkerkant, Nabhi en als een
huisvrouw, de godheid van huisvrouw, niet in ons huis is, niet de vrouw maar de huisvrouw, dan slaat onze milt tilt. We krijgen
kinderen die onstuimig zijn, ongedisciplineerd. Iemand vroeg me vandaag wat er gebeurt met mensen zoals degenen die Reagan
probeerden te vermoorden? Ik zei, vraag het aan zijn moeder. Ze moet zich met het leven van het kind bezighouden, van 's
ochtends tot 's avonds en daarom onderneemt hij actie, het is een reactie op wat hem overkomen is. Hoe deze complicaties
ontstaan heeft een basis in het gezin, in het nest, dat jouw thuis is. Je moet in het gezin leven als een vader en een moeder die
voor de kinderen zorgen. Kinderen zijn de belangrijkste wezens in de hele wereld voor mensen. Laat de politiek naar de hel gaan,
en laat de economie zijn eigen gang gaan, maar voor kinderen moet gezorgd worden, dat is je primaire plicht. Maar in India gaan
we naar het andere eind, als we voor onze kinderen gaan zorgen, vinden we het niet erg om ook onze landerijen te verkopen in
naam van de kinderen. Maar ik voel dat we met twee uitersten leven, de zonde tegen de Moeder en de zonde tegen de Vader.
Wanneer we als Australiërs tegen de Moeder zondigen, vermits ik nu een Australiër ben, laten we onder ogen zien wat er dan met
ons gebeurt. Absoluut, we zijn emotioneel gechanteerd door onszelf. We martelen onszelf, we leven met artificiële dingen. Zoals
een vrouw die ervandoor wil gaan met een andere man we gaan zelfs een huwelijksreiskaartje voor haar kopen omdat we zeer
attente, goede echtgenoten zijn. Hetzelfde bij de vrouw als ze ontdekt dat de man geïnteresseerd is in een andere vrouw, mag ze
niet jaloers zijn. In Sahaja Yoga wordt dit niet erg gewaardeerd. Echtgenoot moet zich gedragen als echtgenoot. Hij zou zijn
vrouw het huis moeten laten leiden. En de vrouw moet een vrouw zijn. Ze moet ervoor zorgen dat de kinderen niet in gevaar
gebracht worden. We hebben niet het recht om iemand zo te kwetsen en we beseffen niet hoe erg we kwetsen, zo geven we
kanker aan onze echtgenotes en echtgenoten. We brengen allerlei vreselijke ziekten teweeg, mentale kwellingen, we maken ze
gek, door onze gekke, grillige emoties en zeer oppervlakkig begrip van onze emoties. Als een man begint om te gaan met een
andere vrouw, dan gaat hij telkens opnieuw naar een andere vrouw en dan gaat hij naar tien vrouwen en dan gaan tien mannen
naar tien vrouwen en belanden ze in een gekkenhuis of weeshuis. Ik had een buurman in Engeland die een heel groot huis had, hij
overleed, hij was een oude man en het zal je verbazen maar ze hebben zijn lichaam een maand lang niet ontdekt. Omdat er geen
familiegevoel is, niets, zelfs een rat komt zo’n huis niet binnen. Kun je je voorstellen! Dit is wat er gebeurt door te denken, “Ik ben
gescheiden, ik ben individualistisch. Ik ben exclusief". Als je echt individualistisch bent, als je echt matuur bent, individueel, dan
ken je de eenheid veel beter. Dan begrijp je dat je de steun van het geheel bent omdat je zo volwassen geworden bent. Geen
wonder dat onze kinderen niet volwassen worden. Ze gedragen zich niet zoals het hoort. We zijn daar verantwoordelijk voor, we
moeten accepteren dat we verantwoordelijk zijn door onze eigen ideeën over compatibiliteit en al deze onzin, dit hebben we niet
in India, we voelen ons absoluut comfortabel, we brengen best wel wat kinderen voort. We hebben geen problemen. Waarom ren
je deze grillige, deze oppervlakkige ideeën achterna? Je zal verantwoordelijk gehouden worden voor al deze vreselijke ziekten die
mannen en vrouwen hebben en de kinderen die zullen lijden, als je liefdadigheid in je hebt, begin er dan beter thuis mee. Wees
liefdadig voor je eigen vrouw en je eigen man. Wees liefdadig voor je kinderen. Ga niet uit van het concept van verliefd worden, je
zult vallen, echt en maken dat ook anderen vallen. Het is een concept, gewoon een concept. Ik denk dat sommige van deze
vreselijke mensen je dit concept hebben ingegeven. Als je echt verliefd bent, hoe kan je dan met iemand anders trouwen? Je valt,
trouwt met iemand anders, en opnieuw ben je klaar om met iemand anders te trouwen. Je houdt de hand vast van een persoon
die verondersteld wordt je geliefde te zijn of wat het ook is en je kijkt naar iemand anders. Dit concept is absoluut fout. Je moet
groeien in liefde. Zoals je eigen kind op dezelfde manier je metgezel is. Het zijn twee delen van één wagen. De ene is links en de

andere is rechts. Ze zijn niet ongelijk, ze zijn gelijk maar ze lijken niet op elkaar, ze hebben hun eigen rol. En vrouwen moeten hun
rol moedig op zich nemen, om de moeder te zijn, zoals ik altijd zeg, kijk naar mij, ik ben een moeder en op geen enkele manier
kan ik me indenken dat alles beter zou kunnen zijn dan dit. Nu, als ik begin na te denken: Oh God, ik ben een moeder, oké, maar ik
moet kunnen autorijden, dan is het gedaan. Ik moet weten hoe ik een bus moet besturen, Ik moet weten hoe ik een trein moet
besturen! Wat is de behoefte? Ik zag een fotograaf die naar me toe kwam. Hij werd verondersteld om foto’s van mij te maken en
zijn handen zaten helemaal vol blaren. Ik zei: “Laat mij eerst je blaren genezen. Hoe ga je anders mijn foto maken?” Ik vroeg: “
Wat heb je gedaan met je fotografie? “ “Neen”, zei hij: “dit, ik ging naar een bos en hakte wat bomen om.” Ik vroeg: ”waarvoor? Je
bent een fotograaf, je handen zijn zacht en behendig waarom wil je de behendigheid van je vingers kapot maken?” Hij zei: “nee,
we moeten ook andere dingen doen.” Ik zei: ”waarom moet je? Je weet toch dat de neus niet het werk van de ogen doet en de
ogen niet het werk van de oren. Waarom zou je het moeten doen, je handen zijn helemaal geruïneerd! En dit is wat het is.” “Voor
ons voelt het dat we als mannen fantastisch zijn als we mannenwerk doen. Een man denkt, “waarom zouden vrouwen zo moeten
zijn?" Jullie zijn metgezellen - jullie zijn eeuwige metgezellen. Jullie zijn twee prachtige wielen van een strijdwagen. Dit moet
groeien en matuur worden binnenin jezelf. En als dit centrum mankeert, krijg je de problemen van dit centrum waardoor je astma,
tuberculose en borstproblemen krijgt. Mannen krijgen astma, zeer ernstige astma en andere longproblemen en uiteindelijk kan
ook longkanker ontstaan. Als je te hard met de rechterkant werkt, ben je ego-georiënteerd, het ego ontwikkelt zich teveel, dan
verwaarloos je dus je linkerkant, je wordt emotieloos, en dan geeft je hart een signaal en krijg je een hartaanval. Als je te veel
doet, ontkom je soms aan een hartaanval, maar je krijgt misschien een hersenverlamming. We zijn erop uit onszelf te
vernietigen. De vernietiging zal van binnenuit komen, niet van buitenaf. Diegenen die je proberen te shockeren, dit zal gebeuren,
dat het door de zon komt, dit is niet zo. Het zit allemaal in jou, de vernietiging is begonnen. Je wordt ermee geconfronteerd
omdat je het niet kunt accepteren. Je moet accepteren dat dit een uitdaging is, ik laat niet toe dat ik mezelf vernietig door dwaze
en domme ideeën die er zijn. En dan zul je naar eigen inzicht en glorie verrast worden. Na realisatie zal je verrijkt worden, maar
zonder realisatie, weet ik het niet, het wordt een lezing en een lezing, gewoon een hersenspoeling. Dat mooie zou je moeten
overkomen, en als je eenmaal je schoonheid in jezelf hebt gevonden, zo heb ik van de ene op de andere dag mensen zien
veranderen. Van de ene op de andere dag gebeurt het en ik hoop dat het vanavond jullie zal overkomen. Vandaag heb ik met julle
over dit centrum gesproken en later zal ik praten over twee andere centra die hier en hier zijn. En de realisatie die plaatsvindt,
buiten het limbische gebied, in het fontanelmembraan, die in het Sanskriet de Brahmarandra genoemd wordt. Heel erg bedankt.
Moge God jullie zegenen. Als je vragen hebt, stel ze gerust. Maar vragen zouden iets moeten zijn dat nuttig is, niet een soort van
ruzie. Ik ben hier niet om ruzie met jullie te maken. Als je je realisatie niet wilt, ga ik je niet dwingen. Gelieve niet te pleiten voor
een andere organisatie of een andere guru, want ik ben niet geïnteresseerd. Ik ben alleen in jou geïnteresseerd, ik zie die
sprankeling in jou, daarom ben ik alleen in jou geïnteresseerd, ik maak me niet druk om anderen. Dus je probeert anderen niet op
het idee te brengen dat deze guru dit of dat gezegd heeft, Wat gezegd is staat in het boek. De proef op de som is of je je
realisatie wel of niet hebt gekregen. Als je het hebt, kun je verder gaan. Als je zeker weet dat je het hebt gekregen, wil ik het je niet
opdringen. Er is geen ruzie over wat dan ook. Er zijn geen verkiezingen gaande, niets.
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Toespraak tot Sahaja yogi's - De kracht van de kundalini - Londen, UK. - 17/05/1981 NlTVD 2020-1127 Vandaag vertelde ik jullie
over de Kundalini en dat Kundalini het zuivere verlangen binnen in ons is dat zich manifesteert of gewekt wordt om ons onze
zelfrealisatie te geven. Het betekent dat het verlangen alleen dan is vervuld wanneer je je zelfrealisatie krijgt, anders manifesteert
zij zich niet, dan slaapt zij alleen, is zij latent. Zij heeft het geheel binnenin ons gecreëerd maar dan en alleen dan wanneer je
zelfrealisatie krijgt, dan en alleen dan totdat je één wordt met je Spirit, heb je de manifestatie van deze kracht niet bereikt, wat
jullie door zal doen gaan met rennen en rennen en rennen met het idee dat je nog steeds je eigen betekenis niet bereikt of
gevonden hebt. Zij zal er zijn, de hele tijd slapend, maar zij zal je ondertussen een gevoel van vervoering geven. Deze kracht moet
dus snel ronddraaien om zich te manifesteren maar wanneer zij zich manifesteert... [Shri Mataji pauzeert om een baby te
troosten: "Wat is het? Wat is er gebeurd? Wel, laat het zijn, laat hem zitten, kom op. Wat is er gebeurd? Kom mee. Wat is er aan de
hand? Eh; Het is goed. " (Shri Mataji kust het kind) "Oké. Oké? "(De baby:"Ja")" Goed. Nu moet je je stil houden, oké? "(Shri Mataji
kust het kind.)] Dan heeft deze kracht bepaalde kwaliteiten. De eerste kwaliteit die zij heeft, is dat zij tegen de zwaartekracht in
gaat, het gaat tegen de zwaartekracht in, zie je, er rijst iets op, het gaat niet naar beneden, een persoon moet dus van nature uit
streven, als een persoon geen strevend type is, stijgt de Kundalini niet op, omdat het is zoals wanneer al het voedsel door onze
maag naar beneden zakt dan drukt het tegen de wanden van de darmen. Daardoor vinden deze neerwaartse bewegingen plaats.
Begrijp je wat ik bedoel? Als de Kundalini dus begint te bewegen en tegen de wanden van de chakra's gaat drukken creëert zij
een gevoel van opwaartse druk, hoger en hoger, de chakra's stuiten het omhoog. Alle zware dingen, allemaal gaan ze naar
beneden maar de Kundalini rijst hoger en hoger en hoger, omdat zij als vuur is, vuur brandt nooit naar beneden, het brandt altijd
naar boven toe. Zij ziet er ook uit als vuur en zij heeft de kwaliteiten van het vuur. Zij heeft de kwaliteit om te zuiveren en wat ook
maar verbrand kan worden te verbranden. Zij zuivert de zaken die niet kunnen branden en zij verbrandt datgene dat brandbaar is,
wat verbrand kan worden... [Terzijde: "Kom mee, kom naar voren". Man: "Heel erg bedankt."] De kwaliteit van het vuur, die in de
Kundalini bestaat, verbrandt wat ook maar nutteloos is, zoals we in ons huis al de nutteloze dingen vinden en ze naar de tuin
brengen om ze te verbranden, afgelopen, voor eens en altijd is het ermee gedaan. Als de Kundalini dus opstijgt verbrandt zij ook
alle nutteloze dingen die er zijn. Al je nutteloze verlangens, je nutteloze ideeën over ondernemingen, alle soorten nutteloze
verzamelingen van gevoelens en ego's en alle soorten van onzinnige dingen die zich ertussen bevinden, alles wordt door haar
verbrand omdat ze verbrand kunnen worden, ze zijn van nature niet eeuwig. Zij zijn van nature niet eeuwig. Ze zijn er tijdelijk.
Alles wat tijdelijk is brandt zij uit en zo verlicht zij de Spirit, omdat de Spirit door niets verbrand kan worden. Maar dit vuur is zo
mooi, dat het alles wat slecht is en stagneert, alles wat vervuilend werkt, alles wat ziekte is verbrandt en het systeem afkoelt. Het
is erg interessant te zien hoe deze kracht van het vuur, de koele bries wordt. Maar in de wetenschap vind je ook dat elektriciteit je
een hete of een koele bries kan geven, je kan van het ene naar het andere overschakelen, maar er is geen beperking voor deze
dingen, het is altijd mogelijk terug te schakelen. Iets wordt bijvoorbeeld magnetisch, je kan het altijd omzetten in elektriciteit,
elektriciteit kan altijd worden omgezet in magnetisme. Maar de Kundalini is van die aard dat je, zodra zij alles wat er is heeft
weggebrand, hitte krijgt, omdat zij aan het uitbranden is, maar als zij afkoelt en koel wordt dan draait zij niet terug, daarom is het
een levend proces, een levend proces is nooit omkeerbaar. Alle dode processen kunnen worden terug gedraaid. maar dat alles is
omkeerbaar - Nu stel je voor: je bent opgegroeid, je kan niet opnieuw een kleine baby worden, wat je ook mag proberen, je kan
een ontelbaar aantal operaties ondergaan, je kan niet meer klein worden, nu ben je opgegroeid, nu zijn jullie modern, over
ontwikkeld. Je kan alles proberen om een primitief persoon te worden, dat kan je niet, je kan het gewoon niet. Wat je ook mag
proberen, het zal allemaal kunstmatig zijn, het kan zijn dat je voelt dat je primitief geworden bent door een bepaalde kleding te
dragen, door te voelen dat oh, nu is er niets moderns meer in ons en nu zijn we erg, erg primitief, niets ervan Het is te genezen
maar niet terug te draaien, want, het is een levend proces. De Kundalini binnenin ons versnelt dus het innerlijke levende proces
van onze evolutie. De kracht van Kundalini is dus zuiveren. Zij zuivert ons zoals vuur. Zij zuivert ons niet zoals water, verrassend,
zij zuivert ons niet zoals water. Wat nu water betreft, wat doet water? Water brandt nooit iets uit, maar het lost bepaalde dingen
op. Het kan iets in zichzelf opnemen, zie je, het kan in zichzelf wat van het vuil bevatten. Veronderstel dat je kleurstof in het water
brengt, het neemt de kleur op. De Kundalini neemt geen kleur op, zij brandt weg, volgen jullie dat punt? Als jullie dus ook maar
iets verkeerd binnen in jullie hebben, brandt zij het uit, maar zij zal niet absorberen. Zij is zuiver. Zij kan dingen die haar zullen
vervuilen niet in zich opnemen. Zij kan niet vervuild worden. Dit is de kwaliteit van het vuur. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je
goud of zilver in het vuur steekt, dan kan je het zuiveren, de zuivere vorm komt er uit, zo weet je het. Maar als je goud en zilver in

het water steekt, dan gebeurt er niets. In het beste geval kan je het aan de buitenkant wassen, maar je kan het niet door en door
doen. De buitenkant kan je dus met andere dingen behandelen, maar met de Kundalini doe je het door en door. Ook het
aangezicht ziet er prachtig uit alsof er een glans op gekomen is, een nieuw helder gezicht. Het is niet vaal, of vreselijk rood, niet
bleek of lelijk, maar het wordt stralend, uitstraling. Dat is wat de Kundalini jullie geeft. Het ziet er ook wel uit als gesmolten ijzer,
zie je, hebben jullie gesmolten ijzer gezien? Veronderstel dat je een ijzeren staaf neemt en verwarmt tot een punt, waar het je
koper kleur laat zien, alle kleuren. Koper en alle soorten kleuren, zie je, goudachtig koper en alles wat je in een oven kunt zien.
Maar als het stil is, erg stil dan werkt het uit. Nu wat het geluid van de Kundalini betreft. Ik heb jullie in één van mijn lezingen
verteld, hoe zij geluid creëert. In de Vishuddhi creëert zij bijvoorbeeld het geluid van al de klinkers die er in het Sanskriet zijn. Zie
je, Engelse klinkers zijn er zeer weinig. In het Sanskriet zijn er zestien: I E AI O AU AM AH. Dit zijn de geluiden die je in de
Vishuddhi kan horen. Zij creëert geluiden in alle chakra's, maar als zij bij de Nabhi komt wordt het “VAHANi”, VAHANI betekent
informatie, gecodeerde informatie. Dat is de beste omschrijving, gecodeerde informatie. Eerst is het “PARAVAHANI” dat je niet
hoort, dan stijgt het op vanuit de verblijfplaats van de Kundalini, dit is de Muladhara, de Muladhara waar het niet gehoord wordt,
er is geen geluid. Als het bij de maag aankomt start” PARAVAHANI”. Dan komt het in het hartcentrum waar je het als
“MADHYAMA” altijd kan horen, waar je het RAB DAB RAB DAB RAB DAB kan horen, net als het hart, zuiver. Met een stethoscoop
kan je het goed horen. Dan komt het bij de Vishuddhi, het wordt een getuige, “PASHYANTI”, wat betekent degene die ziet,
misschien hebben jullie dat zelf geconstateerd, wanneer je in de Vishuddhi blokkeert, dan voel je het ding hier bewegen. Maar
hier ziet zij. Dan wordt dat het geluid, dat het geluid is waarmee we spreken, als het aan de keel komt wordt het “VAIKARI”, het
spreekt. Zelfs voor de Kundalini, is er de “VAHANI” of de gecodeerde informatie, de taal die eerst slechts gecodeerd is, wordt hier
gedecodeerd, daarom wordt het “VAIKARI” genoemd, het spreekt. Maar na realisatie verlicht de Kundalini de “VAHANI” en
verlicht zij al het andere. Door die verlichting worden jullie mantra's verlicht en daarom is een mantra effectief als je hem zegt, hij
is verlicht. Voor dit is bereikt, heeft een mantra geen enkele betekenis. Het is een gewone VANI (of VAHANI) net als bij ieder
gewoon persoon. Daarom wordt het een mantra genoemd die “JAGRUT” is, opgewekt. Daarom kan een mantra die “JAGRUT” is
niet gecreëerd worden uitgaande van een mantra die niet verlicht is. Zoals jullie bijvoorbeeld, laten we zeggen een aarden pot of
een ander ding zoals dit of deze zou ik zeggen (lamp) en je hebt de olie en alles wat nodig is, nog steeds zal zij geen licht geven,
tot zij wordt aangestoken. Op dezelfde manier is een mantra niets, het is gewoon als een dode kat, tot dan en alleen dan wanneer
hij door de Kundalini verlicht wordt is het gewone VANI, die niet verlicht kan worden en die geen verlichting kan geven aan de
mantra's en daarom hebben deze mantra's in het geheel geen betekenis. Een persoon wiens Spirit verlicht is en wiens VANI
verlicht is, bij zo'n persoon komt wat hij ook zegt uit, waar hij ook om vraagt gebeurt, zelfs voor hij iets zegt. Het verlangen, het
verlangen binnen in ons dat de PARAVANI is, die de gecodeerde informatie is van het verlangen dat je hebt, wordt verlicht en dat
is hoe je de resultaten krijgt en je krijgt iets waarvan je zei, oh ik heb het gehaald en Moeder heeft het gedaan. Dat is hoe het
werkt. Het hele systeem werkt uit via deze weg van de Kundalini. Deze zuivere Kundalini creëert dus zuiverheid binnenin ons.
Zonder de zuiverheid kunnen we niets zien, alles wat onzuiver is, laten we zeggen, mijn handen zijn niet schoon, dan kan ik de
lijnen niet zien. Bij alles wat vuil is kan je het echte beeld niet zien, je kan de realiteit niet zien als zij niet gezuiverd is, maar ook
niet als zij oppervlakkig gezuiverd is, of kunstmatig geschilderd, dan kan je nog steeds zeggen dat het kunstmatig geschilderd is,
en je kan de schoonheid ervan niet zien omdat het kunstmatig gedaan is. Op deze manier verbrandt de Kundalini energie,
BHASMASAN, maakt zij alles tot as en dat wat overblijft is het zuivere goud van de Spirit binnenin ons. Daarom als mensen
proberen de Kundalini te laten opstijgen door verkeerde methodes laat zij haar boosheid zien. Eigenlijk wordt zij nooit kwaad. Als
Kundalini kwaad wordt kan zo'n persoon nooit bestaan, onmogelijk, Maar normaal gebeurt het niet. Maar het is Shri Ganesha die
de Godheid is van Shri Kundalini die kwaad wordt en hij creëert dat hitte probleem, omdat zij vuur is en hij de Godheid, daarom
werkt het vuur van deze Kundalini uit op zo'n manier dat de sympathische zenuwen geprikkeld worden door hitte en dan kan je
zelfs blaren en zo meer krijgen als je trucs probeert uit te halen met Kundalini, een onheilig gewoonte. Het “URDHVA-VATI” gezag
van de Kundalini, het opstijgen van de Kundalini is haar natuur. De manier waarop ze beweegt en de Sahasrara aanraakt, is een
belangrijk punt. Als ze de Sahasrara niet aanraakt dan komt de zegen niet binnen en de zegen moet binnenin ons komen aan
beide zijden van de Ida en Pingala nadi, dat is hoe je je ontspannen voelt. Nu, hoe belangrijk is het voor ons om ons wezen te
beschermen voor we tot realisatie komen, het in stand te houden zoals het is, maar we beschermen niet, we maken vergissingen.
De Kundalini is niet de vergeving. Zij vergeeft niet. Zij is niet degene die kan vergeven omdat haar natuur als het vuur is. Zij kan
niet vergeven. Alleen de Spirit kan vergeven, alleen de Atma kan vergeven omdat zij degene is die al jullie problemen aanwijst. Zij
is het die je reinigt, zij moet je reinigen. Als ze begint je te vergeven, zal je vuil daar achter blijven. Zoals we het doen, zie je,
zuiveren we: "Oh, het kan niet gezuiverd worden, laat het met rust, wat moet ik doen?" Zo is zij niet. Als het niet schoon is zal zij
het verbranden. Kanker wordt veroorzaakt door veronachtzaming van Kundalini ontwaking. Tot dan en alleen dan wanneer

Kundalini is ontwaakt, kan je kanker van wie dan ook niet genezen. Als iemand dus, laten we zeggen een echtgenoot heeft, het
kan ook een verwante zijn en ze is een normale dame, ze probeert ook vibraties en dat alles te nemen, ze was vriendelijk,
misschien kan ze ook een zoekster zijn. Maar het werkt het beste op zoekers omdat de Kundalini gewekt moet worden, en zij
moet niet opgewekt worden tot dat en alleen dan wanneer je betrachtingen hebt en als je niet echt betrachtingen hebt, als je het
alleen wil krijgen om jezelf beter te maken, kan je misschien beter worden door de ontwaking maar het is een erg geforceerde
actie. Het is niet zo natuurlijk. Er is geen aandrijving. We kunnen het zo zeggen: stel je voor dat we in deze kamer een vuur
aansteken, en er is geen zuurstof, dan zal het niet branden. Daarom moeten we die zuurstof van onze betrachting binnenin ons
hebben. Als die atmosfeer niet bestaat, dan duurt het lang voor de Kundalini opstijgt. Je kan je Kundalini slechts omhoog houden
als je gerealiseerd bent. Je kan het misschien alleen bereiken, het gaat weer naar beneden, je bereikt het, het gaat weer naar
beneden. Als een gevolg hiervan, beginnen sommige mensen dus een schuldgevoel te ervaren, waarom zou ik dit gedaan
hebben? Ik zou dat niet gedaan moeten hebben, er zijn er veel. Maar na de realisatie is dit schuldgevoel een groot probleem,
zelfs voor realisatie vind ik dat het zo is. Omdat schuld een vlucht is waar alle dingen verzameld worden. die verbrand zouden
moeten worden. Kijk, alle dingen worden aan de kant verzameld, netjes opgestapeld, weggestopt zie je, zij worden daar netjes
bewaard, zo komen ze niet met de Kundalini in contact om verbrand te worden. En dat is hoe de linkerkant van een persoon de
hele tijd zijn rekening maakt via deze twee punten, van de linker Nabhi en de linker Vishuddhi. Sta de Kundalini toe het te
verbranden. Stop het gewoon in het vuur, als je dit nu in het vuur van de Kundalini stopt, zal het volledig verbranden. Bouw geen
enkel samenraapsel van schuld op, ten minste na realisatie, voor realisatie dient men zich natuurlijk een beetje ongerust te
maken, maar zelfs door dit alles te vertellen is het gemakkelijk zich schuldig te voelen. Je vermijdt alle problemen door je
schuldig te voelen, oh ik had dit niet mogen doen. Neem me niet kwalijk de Engelse taal is erg... neem me niet kwalijk, ik had dit
niet mogen doen, neem me niet kwalijk. Ik vertel jullie dat ik me vergiste, in orde, maar je zegt het niet op deze manier, zoals in
orde neem me niet kwalijk, vergeet het, dat moet vermeden worden. Zie je, als je tegen iemand zegt, neem me niet kwalijk, zegt
hij oh vergeet het, de andere persoon binnenin jullie zou ook moeten zeggen vergeet het. Als jullie dat niet proberen, zie je, dan
wordt dit hier steeds keurig opgestapeld en dit schuldgevoel is een erg gemakkelijke methode om de waarheid te ontvluchten:
toon dat je erg bang bent, dat je erg opgewonden bent en zo meer, en je stapelt de hele zaak op, hier in de linker Vishuddhi. Hoe
zal je vooruit komen? Je kan niet vooruit komen. Dit idee dat je schuldig bent, zelfs als je het bent, wat zal je eraan doen? Wil je
de gevangenis in? Ga bij het legioen, ga daar naartoe. Ik zou zeggen (lachen): waarom Sahaja Yoga vervoegen? Ja, ga naar de
hel. Je kan erg ver gaan. Het is niet nodig. Maar als je gered bent, neem dan aan dat je gered bent en bouw deze linker Vishuddhi
problemen niet op. Het is te veel nu en het is de hoogste tijd dat we het verbranden, verbrand al deze dingen, deze
schuldgevoelens, deze verkeerde ideeën die ons altijd naar beneden houden, als iets dat je in je nek legt, een zware steen en dan
zegt, ik kan het niet, wat moet ik nu doen. Nu moet de steen verwijderd worden. Hoe kan Mataji jullie eruit trekken? Wat ik ook
mag proberen, er is een grote steen die jullie naar beneden drukt. Ik denk dat het nu een erg groot probleem is, omdat de
Kundalini niet weet wat te doen en hoe je linker Vishuddhi te bereiken om dat onzinnige ding dat je erg netjes hebt opgestapeld
te verbranden. Ah, ik ben bang. Ik ben bang, neem me niet kwalijk. In Sahaja Yoga zijn er enkele bepaalde Engelse gebruiken niet
toegestaan, niets van dat "Ik ben bang dat". Zelfs een politicus die zo dominerend is zal zeggen: "Ik ben bang". Waar zijn jullie
bang voor? Iedereen is bang voor jullie. Wat is er om bang voor te zijn. Daarom is dit gebruik niet toegestaan, dat "ik ben bang".
Het is in het geheel niet toegestaan te zeggen: "Ik ben bang". Waar zijn jullie bang voor? Als ik vandaag zeg dat het loon van
zonde angst is, in orde, maar als het loon van de zonde angst is, en de zonde wordt verwijderd, dan zou de angst moeten
opbranden. Maar nog steeds is het zo, er is licht, maar nog steeds gedraag je je alsof je in het donker zit, nog steeds zeggen
jullie, ik kan niet zien, ik ben bang. Er is licht, kijk zelf. Dit is iets dat men dient te weten: jullie Kundalini is ontwaakt, jullie Spirit
straalt, open jullie hart hiervoor, aanvaard dit, herken het, weet dat je nu een gerealiseerde ziel bent en dat de Kundalini jullie
gezuiverd heeft. Alsjeblieft hoop nu dit vuil niet hier aan de linkerkant op, omdat je het zo fijn vindt, omdat het zo vreselijk
gemakkelijk is een gezicht te trekken en "oh" te zeggen en dat is het dan. Als er hitte op komt, zo of zo, zal het gezuiverd worden,
laat het begaan. Laten we het onder ogen zien. Wat nog als er hitte is? Iemand krijgt een beetje hitte, oh, ik heb het weer, opnieuw
ben ik verloren. God weet wat ik gedaan heb. Corrigeer. Het gebeurt dikwijls, plotseling zie ik mensen (met zo'n uitdrukking op
hun gezicht) zonder dat ik iets zeg (zo'n gezicht)... zeker goede morgen. Goede morgen. Wat is er aan de hand? Het is erg heet.
Is dit de manier om je Moeder te begroeten? Jullie zijn de strijders. Jullie zijn de krijgers. Maar wat zie ik: trillende handen, waar
ga ik dan de zwaarden steken. Nu is het mijn ondervinding dat de spons van de linker Vishuddhi een erg moeilijke zaak is. Mijn
oren worden ook absoluut verscheurd door deze vibraties. Zo veel aan de linkerkant van deze Vishuddhi zodat ik van links nu
niets kan horen. Dus heb tenminste wat medelijden met mij en geef die nonsens van schuldgevoel op. Zelfs als je je een minuut
schuldig voelt, duw het gewoon naar buiten en kijk naar de vogels die tjirpen, kijk naar de zon die schijnt, kijk naar de prachtige

natuur, die jullie zo'n prachtige kleur gegeven heeft en dat alles. Kijk daar naar. Neem gewoon de schoonheid binnen en buiten
jezelf op en geniet. En geef dit triestige uitzicht op. Jullie zouden er tenminste uit moeten zien als gerealiseerde mensen. Zie er in
ieder geval zo uit, als je het niet bent. Deze soort van ernst heeft in Sahaja Yoga geen betekenis. Een Sahaja yogi staat op deze
manier, praat op deze manier en loopt op deze manier, gewoonlijk. Het schuldgevoel is niet alleen de specialiteit van de
Engelsen, maar Ik heb het bij alle westerse mensen gezien, ze zijn er erg goed in om zich schuldig te voelen en er schuldig uit te
zien. Ik ging naar Frankrijk, ik heb jullie verteld over de Fransen. Zodra ik daar aankwam, waarschuwden ze mij voor één zaak.
Moeder, zeg nooit dat u de gelukkige persoon bent die u bent, erg gelukkig. Ik zei: "Waarom? Want ik ben dat, ik ben een gelukkig
persoon, moet ik een leugen vertellen?" Ze zeiden, ze zullen u nooit geloven en ze zullen het aanvoelen alsof u absoluut
onwetend bent betreffende de waarheid, alsof u onwetend bent betreffende realiteit en alsof u een onderontwikkeld persoon
bent, omdat u geen boeken gelezen hebt over de shocks van de toekomst. Ik zei: "In orde". Maar dan zweepte ik de Fransen daar
echt mee op en ze lachten en lachten om zichzelf. Erg miserabel, zei ik jullie mensen daar, iedereen is vanwege jullie miserabel.
Als welke Fransman ook waar dan ook naartoe gaat, dan weten de mensen niet waar zij zouden gaan zitten. Zij weten niet aan
welke kant deze kameel zal gaan zitten, op wiens hoofd hij gaat zitten en de kameel is erg miserabel. En hier is iedereen bang
voor de kameel. Hoe gaat hij zich gedragen? Het is een erg moeilijke persoon, het is een Fransman. Het is overal internationaal
bekend dat zij moeilijk zijn. En daar staan jullie nu, waarom zijn jullie zo miserabel. En de Engelsen hebben bepaalde kwaliteiten
die zij beter hadden gelaten, van Amerikanen overgenomen en ook sommige van de Fransen. Zij begrijpen niet dat hun kwaliteit
van denken de beste is. Ze hebben hier en daar wat van genomen en zo komt het dat zij ook Fransen aan het worden zijn, zie je.
W.C. cultuur, dat is het. En jullie allen hoeven niet van hen te leren. Het is zo dat zij moeten leren van anderen. Wat hebben ze?
Hebben ze geleerden? Erg weinig. En jullie zwakheid om miserabel en schuldig te worden en zo meer komt daar vandaan. Ik kan
het echt niet begrijpen. Waarom zou men miserabel zijn? Als je geen werk hebt, krijg je bijstand. Nergens ter wereld krijgen
mensen bijstand. Dat weten jullie. Nergens krijgen mensen bijstand. Terwijl jullie behoorlijk bijstand krijgen, jullie lijden geen
honger. Duitsland, Frankrijk overal, daar krijg je een goede uitkering. Waarom zou men dus miserabel zijn. Jullie zouden
tenminste gelukkige mensen moeten zijn. De Engelsen zouden tenminste de weg moeten wijzen. Wees gelukkig binnen jezelf.
Alleen dan zullen jullie in staat zijn de Spirit te zien. Wees niet miserabel. Er is niets om miserabel over te zijn. Wij zijn speciale
mensen die de zegening van onze Spirit hebben gekregen. Wij zouden allen moeten zingen, lachen, genieten, met levenskracht.
Er is niets om miserabel over te zijn, Ik bedoel na enige tijd zal je merken dat je echt toneel moet spelen om nog miserabel te
kunnen zijn. Het zal moeilijk voor jullie zijn om je langer dan vijf minuten miserabel te voelen. Daar kan ik om wedden. Met
datzelfde probleem is dat ook voor mij onmogelijk zie je, ik probeer erg ernstig te zijn, ik ga nu iets ernstigs zeggen. Persoonlijk
barst ik uit van het lachen, omdat het hele ding voor mij niets anders is dan een grote grap. Hou dus deze Franse ideeën om
zonder reden miserabel te worden uit je hoofd. Wees gelukkige mensen. Straal geluk uit. Vreugde naar anderen. Er is niets zoals
een gruwelijke toekomst, tenminste voor jullie zijn er geen toekomstproblemen. De toekomst is prachtig. Jullie hebben er alleen
geen idee van. Blijf dus niet achter met de grote steen om je nek gebonden. Want mensen die weten dat ze de Spirit gevonden
hebben moeten weten dat ze de vreugde hebben gevonden. De Spirit is de bron van vreugde en dat zou duidelijk moeten zijn als
je spreekt. Geen remmingen, geen bedenkingen. Volledige vrijheid. Maar probeer jezelf niet te vormen volgens anderen die niet
gerealiseerd zijn. Nu zijn jullie verschillend, jullie zijn veranderd, het is niet meer terug te draaien. Wat je ook mag proberen, laten
we zeggen na twee jaar of drie jaar zullen jullie allen borrelen van het lachen, maar waarom het nu niet doen? Als het later toch
gaat gebeuren, waarom zou je de bloesemtijd nu niet beleven? We beginnen er over te denken, we beginnen er ons zorgen over
te maken. Er is niets van die aard. Onze problemen zijn opgelost, onze levens zijn mooi. Alles is zo fijn en goed, gewoon om jullie
gelukkig te maken. Als je dan nog steeds niet gelukkig bent, als je je nog steeds zorgen maakt, dan trekt het Goddelijke zich
terug. Het trekt zich terug. Het is zoals de zonneschijn, als je het zonnelicht niet wilt zien. Dan krijg je het niet. Je moet naar de
zon kijken. Anders krijg je het gewoon niet. Alles beweegt zich in de richting van de zon. Elk blad probeert omhoog te komen naar
de zon toe. Zij hebben die ingeboren wijsheid. Op dezelfde manier zou het met jullie moeten zijn, en jullie zullen zien dat hierdoor
ieder moment in jullie leven volledig zal veranderen. Jullie zullen van elk moment genieten, jullie zullen in iedere minuut van het
leven genieten. Jullie zullen genieten van alles wat jullie doen. Jullie zullen van elke kleine handeling genieten. Mensen zijn soms
ook uiterst verbaasd over mij. Eens beklom ik een plaats Paletana genaamd, wat ongeveer 7 mijl lopen is, met mijn schoonzoon
en dochter En ze zeiden als u niet kan lopen, kan u beter één van deze draagstoelen nemen. Oh, nee zei ik, ik kan lopen, laat ons
gaan. Ik wandelde en genoot alleen maar, weet je. ik voelde niet dat ik op iets liep omdat ik genoot van de natuur, ik genoot van
de mensen, hoe ze naar beneden kwamen en hoe de mensen omhoog gingen en dat alles en de bladeren en dingen, ik genoot
alleen van dat alles, en toen we daar aankwamen, waren de mensen die aan beide kanten met mij meegingen absoluut afgemat
en moe. (zuchtend). Ik ging ook met hen zitten, ik keek opzij, kijk, hier zijn zoveel olifanten, en elke staart is verschillend gedraaid.

Hoe moeten ze gedacht hebben aan zo'n verscheidenheid en combinaties. Mijn schoonzoon zei. Hoe kunt u naar een
olifantenstaart kijken, als u zo moe bent. Zie je, ik zag het gewoon heel spontaan en ik zei hoe verrassend het was dat zij de
staarten van de olifant hadden gedraaid. Er waren veel olifanten gemaakt zie je, er moesten tenminste ongeveer honderd
olifanten in dat patroon zijn. De staart van elk van hen was anders gedraaid. Ik zei, het is zo, ik bedoel stel je voor als honderd
olifanten hun staart op een andere manier zouden draaien. Het is opmerkelijk voor mij. Zij zeiden hoe kan u een staart zien, wij
zijn zo moe en we willen wat water. Dat is wat het is. Het is onuitputtelijk, deze kracht van vreugde is onuitputtelijk. Ik wil dat
jullie daar allemaal van genieten. Om die nectar van jullie Spirit te drinken en al deze kunstmatige problemen die jullie hebben te
vergeten. Jullie moeten genieten, want nu zijn jullie ondergedompeld in jullie Spirit. Geniet dus, waarom zou je je zorgen maken.
Sommige mensen hebben het niet gekregen. Zij zullen het ook krijgen. Maak je geen zorgen om hen. zij zullen het allemaal
krijgen. Zij zullen het allemaal moeten krijgen. Zij die zoekers zijn zullen allen moeten komen. Het is fijn dat jullie vroeger zijn
gekomen. Dat is fijn. Maar stop nu jullie vooruitgang niet door rond te blijven hangen met deze vracht om je nek. Laat de
Kundalini jullie opnemen. Zij houdt van lichte dingen. Zij zelf is licht, daarom houdt zij ervan. Alles wat binnen in jullie zwaar is zal
zij verbranden, maar maak jezelf niet steeds weer zwaarder. Moge God jullie zegenen. Heb je wat water voor mij alstublieft. Heb
je hier deze heer (een standbeeld) gebracht? Heb je hem gebracht? [Yogi: "Ja, moeder"] Ah ha. [Yogi: "Is het de juiste plaats in de
tempel ...?"] waar dan ook, het is prachtig, weet je, Sommige dieven kwamen ons huis binnen. En deze zware heer kwam uit India.
Het had veel vibraties. En de dieven kwamen met wat zilverwerk en legden het in de eetkamer. Ze hadden al het zilver verzameld,
en op een tafelkleed gelegd, en hebben het gehele ding in de eetkamer gezet. En dan God weet wat plotseling er gebeurd is. Ze
renden gewoon weg, daar alles achterlatend. Deze heer was daar op de gang. Ze zijn gewoon weggelopen. Kun je je voorstellen,
deze dieven - ik bedoel, ze zijn inbrekers, zeer gespecialiseerd, specialisten - niemand kan het geloven, behalve dat we een paar
stappen zagen en onze deur werd geopend. Anders zou niemand het kunnen geloven. Niet hier, Oxted Ze hebben zelfs niet eens
een lepel genomen. Het is een mysterie. Ik was er niet... Onlangs meegebracht uit India. Zie je, arm - waren erg sterke mensen
die onze bagage brachten - ze lieten hem daar en ze brachten hem hier. Ze zei: "Dit is een echt sterke heer uit India." Ze waren
allebei zowel heet en uitgeput, maar hun Kundalini was ontwaakt. Dit is Kartikeya. Hmmm! Dit is het vuur van Christus. Dit is
degene die zal komen. Werkelijk. Het vuur van Christus. De vernietigende kracht, Rudra’s. Dit is een van de Rudra's van Christus.
Hmm, het is best warm, denk ik. Kundalini werkt het uit. Ze stijgt. Hoe ben je hier? [Iemand zegt: "Goed"] Oké? Alison? hm kom,
kom. Ik zou graag zien dat alle kinderen vandaag aan mijn voeten zijn.
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Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Het. eerste wat Europa moet doen, is aandacht geven aan de Swadishthan, want Europa is de lever van de wereld, en de lever is
afhankelijk van de Swadishthan. De functie van de lever is alle ongezonde elementen te elimineren, alle gifstoffen die slecht zijn
voor de ontwikkeling van het individu: al deze dingen kan men gifstoffen noemen. Dus, de rol van Europa bestaat erin om alles
wat gif voor de gemeenschap is, te elemineren.
Dit land heeft belangrijke, zeer goede personen gekend, voor dewelke Ik veel respect heb; een van hen is Emile Zola, die zeer
duidelijk de verdorvenheid van het mentale heeft beschreven, hoe een menselijk wezen zichzelf kan vergiftigen, en hoe de
maatschappij zich vergiftigt.
In een roman, Nana, beschrijft hij een zeer decadente en verdorven maatschappij, hij vertelt erin hoe deze maatschappij een
mens volledig tot een stompzinnige transformeert. Hij beschrijft een mens die een beetje op Aristoteles gelijkt, en hoe iemand
extreem stompzinning kan worden wanneer hij buigt voor zijn fysieke verlangens; en de vier aspecten van een zelfde vrouw; hoe
ze terzelfdertijd een goede echtgenote en een kompleet verdorven wezen kan zijn.
Er is ook de Maupassant die Ik op 13, 14-jarige leeftijd gelezen heb, en die, in deze periode, zeer veel indruk op Mij gemaakt heeft,
en die geprobeerd heeft te beschrijven, hoe het gif uit de maatschappij te verdrijven. In Frankrijk zijn er ook veel religieuse
schrijvers die gerealiseerde zielen waren.
Jeanne d'Arc is een ander voorbeeld van een zeer krachtige vrouw die de kracht van de maagdelijkheid had; een zeer eenvoudig
landbouwersmeisje kon een heel leger kontroleren, dank zij haar maagdelijkheid.
De vraag is niet te weten of zij succesvol waren, maar zij hebben op zeer dappere en duidelijke manier de krachten van het
Goddelijke, en de zuiverende kracht van de lever getoond.
In het menselijk wezen zijn er verschillende soorten gifstoffen. De eerste is de fysische: als je gifstoffen inneemt, wordt je lever
beschadigd. En om als het ware de collectieve lever, de universele lever uit te dagen, is men begonnen met het distilleren van
wijnen, van sterke alcohol, die zowel de individuele lever beschadigt, alsook de universele.
Onze lever is het symbool van de lever van het primordiale wezen. Men kan zeggen dat onze lever één van de cellen is van de
Europese lever. Dus is de verantwoordelijkheid van de Europeanen de gifstoffen van het universum te verwijderen, en niet van ze
te consumeren of aan te pr ijzen.
Deze lever die Europa is, zou in goede staat geweest kunnen zijn, maar er zijn zoveel soorten gifstoffen die zich geïnstalleerd
hebben, dat ze niet meer in staat was ze te elemineren.
Het is een vicieuse cirkel, want de lever ondersteunt onze aandacht en als je aandacht niet gefixeerd is op de noodzakelijkheid
van de zuiverende functie, kan om het even welke gifstof je vergiftigen. Alcohol, of om het even wat stijgt naar het hoofd en
zwakt je bewustzijnsniveau af.
En dit verzwakte bewustzijn maakt het mogelijk de zogenaamde realiteiten van het leven te vergeten. En meer en meer
aanvaardt men deze situatie alleen maar om aan het heden te ontsnappen.

En heel het systeem van de Europeanen is vergiftigd. Ze zijn begonnen te leven in een wereld van valse aanmatigingen. Als een
mens alcohol drinkt, is men meer gevoelig voor de aspecten van het onderbewuste, en de start van het onderbewuste begint op
het niveau van sex. Als men zich in deze richting beweegt, gaat men veel belang hechten aan het extreme. Het teneer gaan
brengt je op het punt van de sex. Dit is de reden waarom de profeten tegen het gebruik van alcohol waren; als men alcohol
gebruikt verliest men het begrip voor menselijke waarden.
Men begint compromissen af te sluiten, en men zegt: "Wat is er slecht aan het drinken van een beetje alcohol?" Als het dharma,
de manifestatie van onze deugd, door dit gif aangevallen is, wordt de basis zelf op dewelke ons zijn steunt, aangetast. En op dit
niveau van het conflict, begint men te denken aan God en aan religie. Maar ook dat is vervormd door de vergiftiging van de lever.
Bij voorbeeld zijn er mensen die asceten geworden zijn. Het katholicisme in dit land is zeer krachtig geworden, maar heeft het
consumeren van alcohol niet verbannen. In het begin wel, maar daarna hebben ze de verbanning verzwakt...
Als je niveau van bewustzijn vertroebeld is, zijn je ideeën in verband met sex ook vertroebeld. Je begint compromissen te sluiten
op het niveau van je seksueel gedrag. Zo ontstond een soort grappig conflict bij de menselijke wezens dat zij asceten moeten
zijn én alcohol drinken. Door het drinken van alcohol verliezen ze hun waarden in verband met sex, en ze weten niet wat te doen
met zichzelf. Het is daarom dat religieuzen en asceten innerlijk met problemen zaten, maar zij uiterlijk een schijn van vrede en
ascetisme te kennen gaven.
Op een dag vroeg ik aan de vriend van mijn man, zeer duidelijk:
"Wat gebeurt er wanneer je dronken bent ?" En hij antwoordde: "Ik heb een nieuw type van gehechtheid aan vrouwen en aan hun
lichamen.
Ik respecteer hen niet meer als moeder of als zuster, maar ze behagen me als vrouw". Op dezelfde manier als een dier de andere
helft van zijn soort ziet als een aantrekkelijk dier. Op een manier dat alle aspecten van de ontwikkeling van het familiale, van het
huwelijksleven, het respect voor de maagdelijkheid van de vrouw, dit alles is verdwenen. En wat hij ook zei is, dat sommige van
zijn vrienden hun eigen zusters begonnen te zien als aantrekkelijke vrouwen, dat vaders hun eigen dochters als vrouwen zagen,
en moeders hun eigen zonen als man zagen.
Op zo'n manier dat de edele relaties die zich in de evolutie van het menselijk bewustzijn hebben ontwikkeld, die het mogelijk
gemaakt hebben dat die verschillende graden van liefde, van relaties onder de mensen groeiden, en die het mogelijk gemaakt
hebben een maatschappij op te richten verloren zijn gegaan.
Als een menselijk wezen zich zo gedraagt, voelt hij innerlijk dat hij een fout heeft begaan, zelfs als hij het niet toont, voelt hij het
innerlijk. Hij begint te vechten tegen zijn eigen zuiverheid, tegen zijn eigen onschuld, tegen zijn eigen innerlijk.
Hij komt ertoe zichzelf ervan te overtuigen dat hij niets verkeerd heeft gedaan, en dat dit alles helemaal normaal was, zoals een
dief na meerdere diefstallen een overtuigde boosdoener wordt. Het is zo dat hij zijn innerlijk conflict oplost met een sterke
rationalisatie, omdat hij niet elk moment met dit conflict kan leven.
Het. probleem is, dat wanneer de lever door deze conflicten aangetast is, het zelfvertrouwen fel vermindert. Als Moeder, verwijt
ik niemand, en Ik verwijt eerder mezelf, want toen de Incarnaties op deze aarde gekomen zijn, hebben de Profeten tegen alcohol
gesproken, maar ze hadden duidelijk moeten uitleggen dat alcohol gif is, gecreëerd en, getormenteerd door demonen om de
wereld te vernietigen. Veronderstellen we dat ze zouden uitgelegd hebben dat het effect hetzelfdezou zijn als een atoombom,
niemand zou er van gedronken hebben! Maar ze hebben enkel gezegd: "Drink niet". En door dit alleen te zeggen hebben ze een
probleem voor de mensen gecreëerd, want als men hen een keer zegt iets niet te doen, zullen ze het tien keer meer doen.
Kinderen zijn zo... En één keer ze deze gewoonte aangenomen hebben, hebben ze niet meer de mogelijkheid terug te stappen.

Bij voorbeeld heeft Christus niet tegen alcohol gepraat, want zijn werk lag anders. Krishna heeft nooit tegen alcohol gepraat,
Rama ook niet. Wat dat betreft, geen enkele van de Incarnaties heeft ooit tegen alcohol gepraat, met uitzondering van de
Primordiale Meesters.
En toen deze Profeten zegden; "Drink niet", zijn de volkeren waar ze zich incarneerden nu de grootste alcoholiekers geworden.
In het begin zijn de Europeanen, als lever van de planeet, zich hiervan bewust geweest.* En hun bewustzijn zelf was zo'n
krachtige guru dat zij helemaal tegen het gebruik van alcohol waren. En om het bewustzijn te domineren, is het ego begonnen
met te zeggen: "Al drinkende zullen we ze doen zwijgen...". Wat de moslims betreft; Mohammed heeft zeer duidelijk gezegd dat
men geen alcohol mocht drinken, hij heeft gezegd dat geen enkele gifstof genomen mag worden. Maar eerst zijn ze beginnen te
roken, zeggende dat Mohammed niet tegen tabak gesproken had. Dit is normaal omdat in deze periode men dit niet deed. Hij
kon niet weten dat de mensen deze gewoonten zouden ontwikkelen, en hij wist niet dat er drugs zouden bestaan als LSD,
hashies enz... Als hij dit geweten had, zou hij het zeker duidelijk gezegd hebben: "Je moet dit niet nemen, want het zijn gifstoffen,
want dit kan dit of dat veroorzaken voor uw aandacht, voor de maatschappij, enz."
Hij heeft niet gedacht dat de mensen hun wijsheid niet zouden gebruiken; wat deze Incarnaties ontbrak is het menselijk
bewustzijn; Zij verstonden de natuur niet van deze gekke mensheid. Zij konden niet begrijpen dat de mensen zo vaak
kinderachtig en stompzinnig waren.
En anderzijds hadden ze een ander werk te doen dat hen sterk bezig hield.
Maar een Moeder begrijpt. Daarom vergeeft ze. En zij weet dat men dit heel duidelijk moet uitleggen; Dat men moet uitleggen,
een klaar en volledig beeld geven, zeggen waarom deze gifstoffen je fysisch, mentaal, emotioneel en spiritueel benadelen.
Zo moet men begrijpen nadat men bij Sahaja Yoga komt dat, als onze aandacht niet klaar is, het licht van de Spirit niet zal
schijnen, zoals deze plaats een zuivere atmosfeer heeft.
En als de zon opkamt, schijnt het licht zeer goed in deze plaats. De Spirit is onveranderlijk. Hij kan niet onzuiver worden, hij kan
niet vernietigd worden. Maar als de aandacht niet zuiver is kan zij je verhinderen de Spirit te zien.
De lever is als een lampekap van een lamp: hij bevat de ruimte die de aandacht is. Als men de lamp binnenin de lampekap zet en
de lampekap is vuil, ziet men het licht niet. Als de lampekap volledig zwart is, voelt men zelfs niet dat er licht is aan de
binnenkant. Dit is een analogie vertrekkende van dode zaken, en wij praten over levende zaken.
Wanneer de Kundalini rijst voedt ze eerst je Swadishthan. En het is de Swadishthan die waakt over je aandacht: hij reinigt, hij
zuivert uw aandacht via de lever, de pancreas en de nieren. Hij onderhoudt deze aandacht via de milt. Hij maakt de aandacht
rijker door de vetcellen te transformeren in hersencellen. De hersencellen zijn zeer bijzonder; zij hebben een aandacht die naar
buiten gaat.
Als een mens iets bekijkt dan creëert hij een gedachtengolf van zichzelf daarover. Alle dimensies van de estetiek, kleuren,
vormen, zijn in de menselijke hersencellen. De dieren hebben dit niet. Als een artiest dit bloemstuk ziet, kan hij zijn aandacht op
die manier projecteren dat hij iets meer ziet. Hij kan de atmosfeer creëren, de atmosfeer door dit bloemstuk gecreërd
reproduceren met enkele zinnen. Een toneelschrijver kan een stuk maken waarin hij een stemming, een atmosfeer weergeeft.
Een musicus kan een melodie spelen die een atmosfeer van abstracte vreugde geeft.
Het is alleen de menselijke geest die naar abstractie kan gaan. Er bestaan zeer grove mensen, maar zij kunnen ontwikkelen en
zeer subtiel worden, en bekwaam worden om zich te projecteren in de dimensies van het abstracte. Er is geen einde aan de
dimensies van het menselijk brein.

Een wetenschapper kan vinden wat er in dit blad is, terwijl een dier er niets meer zal in zien dan een blad.
De dieren kennen geen manieren, of methodes om liefde die andere personen niet kwetst, uit te drukken.
Dit alles komt van de menselijke hersencellen. En deze multidimensionele hersencel wordt ondersteund door de aandacht.
Ik ken grote Indische artiesten die volledig verloren zijn gegaan omdat ze dronkaards geworden zijn, of omdat ze een ander deel
van hun wezen aangewend hebben door het gebruik van hashies of andere dingen...
Maar de slechte effecten van alcohol worden niet direct door de persoon opgemerkt, omdat alcohol het ego opblaast. Hoe is het
mogelijk dat iets dat je naar het onderbewustzijn brengt, het ego kan opblazen?
Het probleem is dat men alcohol drinkt om het ego te ontwijken, omdat men het ego niet onder ogen durft te zien. Men wil
ontsnappen aan zijn persoonlijkheid en men neemt alcohol. Indien men het ego onder ogen had genomen zou het verminderd
zijn. Wanneer men terugkeert van dit tripje, verweg van het ego, is het ego gegroeid, het is een grote ballon.
En omdat het ego geaktiveerd is zijn de hersencellen het ook gedurende een zekere tijd. Voor een bepaalde tijd,
niettegenstaande de drank, kan men zeer veel kracht hebben, men kan een succesvol persoon zijn, of een groot redenaar zoals
Hitler bijvoorbeeld, en dit zou lange tijd kunnen doorgaan als men niet aangetast was doop de katers. Maar al die gifstoffen
hebben de mogelijkheid om te reageren. Al wat niet Goddelijk is zal op de lange duur tegenwerken. En na een zekere tijd vind je
naties na naties die verdwijnen zoals het Romeinse keizerrijk. Engeland toont goed de weg. Ook Frankrijk, Zwitserland heeft nog
een ander probleem: zij hebben een soort verkeerde militaire training. In Noorwegen pleegt men zelfmoord, Zweden concureert
hierin met hen, Spanje, de Spanjaarden zijn een tijd zeer agressief geweest: zij zijn naar Chili en Argentinië geweest en nu worden
ze verondersteld een ontwikkelingsland te zijn. Het is een arm land. En Portugal?
De Portugezen zijn tot in Indië gegaan, ze hebben ons gedurende verschillende jaren gedomineerd.
De Engelsen hebben gedurende 300 jaar Indië gedomineerd, en nu kunnen ze met moeite een glas vasthouden zonder te beven.
Hoe zullen ze de kroon van hun rijk op het hoofd houden? Ze hebben overal stakingen. Dit alles om te drinken... waarom willen ze
meer geld?
Om te drinken... Zullen ze iets beters doen met dit geld? Als je meer geld geeft aan mensen, het eerste wat ze doen is naar de
kroeg gaan.
Als ze door God gezegend zijn met een mooie wijnoogst maken ze meer wijn. Geef hen om het even welke kracht, ze maken
atoombommen...
Maar de verwarde gewoonten, die de mensen ontwikkeld hebben, komen van het feit dat hun bewustzijn volledig bedekt is met
rook van gifstoffen.
De mensen hebben geen zelfvertrouwen meer. Ze hebben alleen nog ego. Maar het zelfvertrouwen komt door onze deugden,
door de manifestatie van je Spirit. Wanneer je gelukkig bent met je deugden, dan heb je zelfvertrouwen. De wandelingen in het
ego zijn slechte experimenten, als je je neus tussen alles steekt zal je hem pijn doen, en op die manier verliest men vertrouwen,
heeft men schrik. Maar een deugdelijk persoon heeft geen enkele reden om te wantrouwen, reageert niet in functie van zijn ego
want zijn grootste deugd is te beminnen.
En nu: HOE TE BEMINNEN ?

Onze ideeën komen vanuit ons ego. Liefde is dat uw echtgenoot, geliefde of uw vriend u bloemen brengt, en de vrouw moet
glimlachen. Of ze zin heeft om te glimlachten of niet, zij moet glimlachen. En al deze ideeën over liefde zijn romantisme...
Trouwens, men "valt" in liefde,(fall in love) men moet "vallen"... Men verheft zich niet in liefde, men "valt". Veel Sahaja Yogis
hebben me gezegd: "Moeder, wij zijn nog niet in liefde gevallen".
Het lijkt wel iets heel dramatisch alsof iets neervalt opdat gij in verliefdheid zou vallen. Ze hebben drie jaar nodig om in liefde te
vallen en twee dagen om te scheiden. Liefde beschrijven op de manier waarop de mensen het verstaan is onmogelijk.
Het zijn allemaal nonsens: het is een geschiedenis van het ego.
Je moet het vanuit het hart doen, maar waar is het hart? Het is volledig bedekt door het ego. Dus het idee over liefde is niets
anders dan een subtiele expressie van het ego. Gaat het nu om een moederliefde of een vaderliefde dat "ik" is daar altijd; Mijn
zoon. Mijn dochter. Mijn echtgenoot. Mijn vrouw. Mijn kind... en dat Mijn is niet de liefde.
Wij wensen dat wij anderen zouden beminnen.
Hoe kan men beminnen als men alles van iedereen analyseert? Bij voorbeeld men bemint deze bloem, men wil deze bloem
beminnen: als mens zal ik ze snijden, ieder blaadje wegnemen, er een brij van maken, het eten, en vervolgens zeggen "Ik heb het
werkelijk bemind... De liefde is niet zo.
Het is een toestand van je hart. Liefde is een gevoel van geven. De mensen noemen dit opoffering. Iemand zei me: "Oh! U offert
uw vakanties op!" Het is geven, en genieten van het geven, dat is liefde. Maar als je probeert te oordelen en te beslissen op een
zeer materieel niveau wordt het een grap.
Veronderstel dat je vriend in het Zwitserse leger is. Hij komt terug thuis en hij heeft reeds een grote snor laten groeien, en hij
scheert zijn snor. Nadien zegt hij "Gij hebt me nog geen goeiedag gezegd' Hij zet zijn rechtervoet voor, daarnaast zijn linkervoet
en hij zegt; "Laat ons mekaar kussen."
En vervolgens doe jij hetzelfde in de andere richting en je gaat naar hem.
Hij meet de hoek van uw hoofd, hij raakt met de top van zijn lippen je voorhoofd, en daarna versteent hij als een sfinx. Dit is niet
de de liefde...
Het is een staat van het mentale zijn (mind) die men moet bereiken, waarbij men niet oordeelt, men beoordeelt niemand. Men
weet dat er een tekort is, maar men omhult het in zijn liefde. Men maakt er een parel van, zoals de zon die schijnt, zij schijnt
overal, maakt geen onderscheid, zij bekijkt niet de gebreken, zij telt niet de blaadjes, zij geeft, zij geeft en zij geeft. Het is daarom
dat men tot die toestand moet komen waarbij men niets anders doet dan geven, zonder "mij, mijn, van de ander..." in acht te
nemen, zonder materiële en andere grove en zotte beschouwingen.
Laat uw hart smelten, laat de liefde vloeien. En jij bent het die er vreugde aan beleeft, niet andere personen! Jij zal er plezier aan
beleven!
En als anderen kwaad worden tegen jou, wat dan? Als ze gekke dingen vertellen, wat dan? Je beleeft geen vreugde aan hen, maar
aan jezelf.
Dat is echte liefde, het is geen grap.
Voor de liefde zou ik volle boeken moeten schrijven...

Als alle oceanen inkt gaven, en heel de hemel papier, er zou niet genoeg zijn. Omdat het zo mooi is, zo vol energie, zo
lichtgevend. Ik kan je niet zeggen hoeveel woorden men hiervoor nodig heeft. Je bereikt deze liefde; dat is de echte liefde. Niet
wat de mensen beschrijven. Het vergeeft, en hieraan beleef je plezier; het geeft volledig vertrouwen, het geeft totaal zelfrespect
en respect voor anderen, het is de communicatie van de Spirit met de anderen, het is niet rationeel, het is niet logisch. Men kan
het niet uitleggen. Men kan niet uitleggen hoe de genade van God werkt.
Bijvoorbeeld, een aartsbisschop in zwarte magie heeft zijn realisatie gekregen! Shri Mataji is vol liefde en genade. Deze die op
weg naar de hel waren, hen is de schoonheid van de Spirit gegeven!
Kan men dat in menselijke termen beschrijven? Liefde is dat.
Moge God u zegenen.

1981-0802, Open je hart
View online.
Toespraak tot Sahaja yogi’s - Open je hart - Dorset, UK - 02/08/1981 NlTVD 2019-0903 Wat zijn we hier allemaal op een mooie
plek! Het is een ware zegen van Sahaja Yoga voor jullie allemaal om te kunnen ontspannen. Ontspan je maar goed, want alleen
als je ontspannen bent, besef je dat wij nu gerealiseerde zielen zijn. Dat wij het Koninkrijk der hemelen zijn binnengegaan. Dat we
de schoonheid kunnen zien die God rondom ons heeft geschapen. Dat wij gevoelig zijn geworden voor zijn genade, en voor zijn
goedgunstigheid en voor zijn liefde. Dit is een seminarie wat jullie georganiseerd hebben, en dat maakt me heel blij. Ik wenste
altijd al dat jullie seminaries zouden organiseren waarbij jullie allemaal zouden samenkomen en samenleven en elkaar zouden
begrijpen. De seminaries werken ongetwijfeld heel wat dingen voor het grootste deel uit, maar op subtieler vlak zijn seminaries
van de Sahaja yogi's van veel meer betekenis. Het betekent het vestigen van sterke bases op allerlei plaatsen in een land. En die
bolwerken, of we kunnen zeggen die krachtige middelpunten die zo ontstaan, die kunnen een mechanisme gaan vormen
waardoor stralenbundels van sterke vibraties overal in deze plaatsen kunnen stromen of worden uitgestort. Het is een enorme
karwei om deze mechanismes op te bouwen, deze goddelijke mechanismes, in verschillende delen van jullie land. Moeder Aarde
bijvoorbeeld heeft haar werk gedaan. Waar het voor haar maar mogelijk was, heeft zij levende godheden gecreëerd om aan te
tonen dat God bestaat. Zodat jullie nu hun vibraties kunnen testen en zelf kunnen vaststellen hoe hard zij gewerkt heeft. Zij heeft
dit prachtige universum geschapen. Zij heeft ook jullie geschapen. Zij heeft de Kundalini in jullie geschapen. Zij representeert de
prachtige natuur kunnen we wel zeggen. In haar omgeving, als jullie door haar overvloed worden overstelpt wanneer jullie elkaar
allemaal ontmoeten, dan zien jullie zelf hoezeer zij jullie allemaal in dezelfde mate zegent. Er bestaat geen verschil voor haar
tussen jou en een ander mens. Maar zij die sensitief zijn, zijn subtielere mensen, die genieten nog meer van haar dan jullie
mensen doen. Nu hebben de problemen die in elk land wel voorkomen altijd hun eigen stijl, heb ik gemerkt. En ook in dit land
ontstaat er een bepaalde stijl in de problemen. Geleidelijk veranderen ze van vorm. Eerst vond ik dat mensen hier overdreven
agressief waren en sceptisch en dat ze soms ook ongemanierd konden zijn. Dat is oké, dat maakt voor mij geen verschil.
Langzaamaan zijn ze nu aan het omschakelen. Nu worden zij zich bewust van wat zij verkregen hebben, welke rol zij spelen en
hoe belangrijk het is om een Engelsman te zijn. En als ik "Engels" zeg, dan bedoel ik alle Engelse mensen, niet Wales of
anderszins, en hoe zij een essentieel onderdeel moeten gaan uitmaken van het hart van het universum. Ik vroeg mij af hoe velen
van jullie echt beseffen hoe belangrijk het is om een Engelsman te zijn? Omdat alles wat er in dit land gebeurt, zich verder
verspreidt. Als bijvoorbeeld dit koninklijke huwelijk in een andere koninklijke familie had plaatsgevonden, dan zou het niet zo’n
bekendheid hebben gekregen. Alles verspreidt zich vanuit dit land. Misschien hebben jullie niet zo’n hoge pet op van jezelf. Jullie
vragen je misschien af wat er zo bijzonder aan is, Engeland is toch net zoals ieder ander land? Maar je ziet toch waarom mensen
zoveel dingen van jullie aannemen? Zelfs wat de monarchie betreft. Ik bedoel de meeste landen hebben hun monarchie
overboord gegooid. Maar in dit land bestaat het nog, en is het hoog in aanzien. En de symboliek van de monarchie blijft op fiere
wijze overeind. En wat dit huwelijk betreft: jegens de huwelijken van koninklijke families bestaat er altijd een afkeer en er wordt
tegen geprotesteerd en niemand is er in geïnteresseerd. En zo’n voorspoedige gebeurtenis moet dan hier plaatsvinden, zodat
iedereen het zou kunnen zien. Zo veel landen zouden er naar kunnen kijken, met waardering, en er van genieten. Het is
verbazingwekkend. Dat gaat alle rationaliteit te boven, en alle menselijk begrip en logica. Men kan zich afvragen wat de logica
hierachter is? Maar als je ervan geniet, dan geniet je gewoon. Je wilt er niet over nadenken waarom je zit te genieten. Men moet
dus begrijpen dat jullie een substantieel onderdeel zijn van het hart van het universum. Een ding is essentieel, dat jullie heel
flexibele mensen moeten zijn. Jullie moeten de flexibiliteit van hartcellen hebben, zeg maar. Het hart moet wel pompen. Het
moet sterk zijn. Verrassend genoeg is jullie embleem de leeuw, dus moeten jullie een leeuwenhart hebben. Als iemand het hart
van een leeuw heeft, dan wil dat zeggen dat hij niet bang is. Hij is de koning. Hij weet dat hij de koning is en hij leeft als een
koning. Als een leeuw en de Leeuw in de astrologie is naar men zegt een man die buitengewoon edelmoedig is, met het hart van
een leeuw, van niemand bang. Er zou geen angst moeten zijn. Maar als je in het Engels iets van iemand leest of als je naar
iemand luistert, dan komt hij om de drie zinnen met de woorden: "Ik ben bang. ik ben bang te moeten zeggen dat, ik ben bang dat
dit zo is ..." Dat woord moet geschrapt worden uit het woordenboek van Sahaja yogi’s. Waar zou je bang voor moeten zijn?
Sommige mensen beweren dat dit gezegd wordt omdat we andere mensen niet willen kwetsen. Er zijn zoveel andere manieren
om iets te zeggen zonder anderen te kwetsen. Maar wat is er dan om bang voor te zijn? Een mens die zwak is, kan niet
liefhebben. Alleen een sterk persoon kan liefhebben. Als jullie over liefde spreken, kijk dan allereerst of jullie sterk genoeg zijn om
lief te hebben of niet. Liefhebben is niet iets wat makkelijk is, zelfs fysieke liefde niet, zelfs in alledaags opzicht van je geliefde

houden niet. Dat is niet iets wat gemakkelijk is. Je moet een heel sterke morele visie hebben, anders gaan mensen om de vijf
minuten hun geliefde omruilen. Dat soort van liefde heeft geen betekenis. Je moet heel standvastige ideeën hebben. Niet alleen
ideeën in je hoofd, maar vanbinnen in jezelf ingebouwd. Heel weinig mensen kunnen echt een liefde zoals Romeo hebben, dat
kan ik jullie wel vertellen. Je kunt makkelijk denken dat je een Romeo bent, maar dat is iets anders. Je kunt wel denken dat je de
koning van Engeland bent – dat is prima hoor - maar daarom word je het nog niet. Dus om Romeo zelf te zijn, moet je beschikken
over een geweldig karakter, over een enorm gevoel van opoffering en over liefde en over het inzicht in wat je werkelijk wilt. Je wilt
liefhebben, niets meer en niets minder. Ik bedoel, als een mens verliefd wordt, wordt hij verliefd voor eeuwig en altijd. Als hij keer
op keer verliefd wordt, dan kan het geen liefde zijn. Zo wordt deze ervaring ook een soort van verboden vrucht voor de meesten
van hen. En zo is God liefhebben zelfs nog moeilijker, zonder hem te zien, zonder hem te kennen, zonder zijn generositeit te
kennen, zonder realisatie te krijgen. Dat is heel moeilijk. Maar tegenwoordig is dat niet zo. Maar toch moet je je geen angst in je
hoofd halen, maar vertrouwen, heb vertrouwen in jezelf en vertrouwen in anderen. Probeer in de eerste plaats vertrouwen in
jezelf te hebben. Als je fouten hebt gemaakt, moet je zeggen, "Ja, ik heb fouten gemaakt, oké, wat dan nog?" Heb het vertrouwen
in jezelf dat je jezelf ook kunt corrigeren. Vertrouwen hebben betekent niet in den blinde egotrippen. Dat betekent het niet.
Vertrouwen wil zeggen: "Ja, ik kan mezelf corrigeren. Ik kan verbeteren. Ik kan het beter doen." Sommige mensen menen dat als
je jezelf vertrouwt dat je dan nooit hoeft te bekennen dat je iets verkeerd gedaan hebt. Dat je nooit zou hoeven toe te geven dat
het verkeerd was en dat je het kunt corrigeren. Dit is een misvatting. Je moet jezelf vertrouwen door te zeggen: "Ja, ik heb fouten
gemaakt. Ik heb het verkeerd gedaan. Ik heb gewankeld, maar ik kan verbeteren. Ik heb die kracht in mij. Ik kan boven al die
dingen uitstijgen. Ik heb dat speciale in mij wat ik ten nutte van mezelf kan aanwenden." Vertrouw op jezelf. Vertrouw erop dat
jullie gerealiseerde zielen zijn. Vertrouw erop dat God van jullie houdt. Dat hij je gekozen heeft om zijn instrument te zijn. Hou van
jezelf. Je bent uniek, daarover bestaat geen twijfel. Zo is dat met mensen, ieder individu is een unieke persoon. Maar na de
realisatie ben je absoluut een unieke persoon. Het betekent nooit egotripperij. Men moet onderscheidingsvermogen hebben om
dat te begrijpen. Het betekent nooit egotripperij. Als je jezelf niet kunt corrigeren, ben je geen meester over jezelf. Ja, je bent niet
perfect. Je bent uniek, maar je bent niet perfect. Je moet jezelf perfectioneren. Deze woorden kunnen heel verwarrend zijn. Als ik
zeg dat je uniek bent, dan denk je meteen dat je perfect bent. Dat zijn twee verschillende woorden, uniek en perfect. Iemand kan
uniek zijn, maar hij kan onvolkomenheden hebben. Dus moet je jezelf perfectioneren. En vertrouwen hebben in jezelf dat je jezelf
kunt perfectioneren, door middel van het ontwaken van je Kundalini, waarbij je chakra's gezuiverd worden. Door jezelf te
begrijpen kun je jezelf perfectioneren. Je moet tot perfectie komen. Ik heb zoveel mogelijkheden om jullie dat duidelijk te maken:
direct, soms indirect, door middel van vrienden, om er op een of andere manier op te wijzen dat dit het probleem met je is. Je
moet er aan denken dat ik binnenin je aanwezig ben. Ik ben dat gedeelte in je dat het onderscheidingsvermogen is. Wanneer je je
eigen onderscheidingsvermogen niet verstaat, zal ik proberen om je op een of andere manier de weg te wijzen. Maar mensen
voelen zich gekwetst. Mensen voelen zich slecht, of, sommigen van hen aanvaarden het. Als je een zoeker bent en als je
spiritueel aan het groeien bent, dan ben je absoluut uniek, iemand die speciaal gezegend is. En je moet speciale aandacht aan
jezelf besteden. Je kunt het je niet veroorloven om jezelf voor de gek te houden. Dus je moet onderscheid maken tussen ego of
egotripperij, zoals ze dat noemen, en spirituele groei. Egotrips voeren je terug op de meest pijnlijke wijze. Het zou zoiets zijn als
dat je in de lucht geworpen wordt en dat je met een bons terugvalt en dan je nek breekt, of zoiets. Dat is egotrippen. Maar bij
spirituele groei stijg je daar helemaal bovenuit. En niet alleen dat jij stijgt, maar samen met jou laat je anderen meestijgen. In je
spirituele groei ontwikkel je enorme krachten. Hoe hoger je opstijgt, hoe beter het is. Maar niet door te beseffen: “Oh ik ben zo
perfect”, kun je opstijgen, dat nooit. Er is een verhaal over een leraar en een leerling. De leraar was heel vriendelijk tegen de
leerling die hem steeds zijn ontwerpen kwam laten zien. Hij was heel aardig tegen hem. En elke keer zei hij dan weer: "Dit heb ik
goed gedaan en dit is iets wat me niet gelukt is, dus zou u me alstublieft willen vertellen hoe ik dat kan beter kan doen?" En de
leraar zou zeggen, "Ja, goed, je kunt dit gedeelte beter veranderen, en dan doe je dat." En op een dag kwam de leerling zeggen:
"Nu is het perfect". Hij antwoordde: "Nu ben je geen leerling meer." Zo zei hij het: "Niet meer. Je hoeft niet meer naar me toe te
komen." Er was een andere leerling die elke dag kwam om zichzelf te laten corrigeren. En hij zei tegen zijn leraar: "Vandaag denk
ik dat ik anderen wel kan lesgeven, maar nog niet perfect." Hij antwoordde: "Goed, ga jij maar lesgeven." De derde leerling die
kwam, probeerde altijd in te zien wat er fout was en hoe hij zich kon verbeteren en hij werkte heel hard, heel vlijtig, heel ijverig. En
op een dag kwam hij bij zijn leraar en hij zei: "Meneer, ik zal u nu niet meer lastig vallen." Hij antwoordde: "Dat is waar. Nu neem jij
mijn plaats over." Dat is wat je moet begrijpen. Je bent aan het groeien. Je bent bescheiden aan het worden. Het is juist het
tegenovergestelde van hoe mensen het verstaan. Je ziet dat als ze groeien dat ze menen dat ze speciale krachten gekregen
hebben. Ik weet het niet. Plotseling zie je hoe ze zichzelf diploma’s gaan geven. “Ik ben zo goed in spiritualiteit.” “Ik ben zo ver
gekomen”, en dat soort dingen, die zelfverheffing die er ontstaat. En dat kan dan zo'n punt bereiken dat je opeens ontdekte dat je

weer op aarde beland was. Dit is niet de manier waarop het werkt. In feite zie je bij mensen die spiritueel groeien dat ze bepaalde
kwaliteiten aan de dag gaan leggen. De eerste is je collectiviteit. Hoe collectief je bent. Met hoeveel mensen je verder kunt
doorgaan. Om hoeveel dingen je kunt lachen. Dat is een van de grootste kwaliteiten. De tweede kwaliteit is tot hoe ver je de
overheersing van een ander accepteert, die je collectiviteit inperkt. Je moet jouw persoonlijkheid hebben, die losstaat van
iedereen. Als je anderen jouw persoonlijkheid zou laten inperken, stel bijvoorbeeld dat er een baas is en jij bent de, jij bent de
werknemer. En de baas is geen gerealiseerde ziel en jij bent wel een gerealiseerde ziel. Of misschien zijn het allebei
gerealiseerde zielen. Veronderstel dat maar. En een van hen is spiritueel aan het evolueren. Dan wordt hij nederiger, hij wordt
beter. Ze hebben een gelijkwaardige relatie, maar tot een bepaald punt. Hij zal het nooit op een akkoordje gooien met zijn baas
als het om zijn spirituele groei gaat, om zijn collectiviteit, om zijn vrijgevigheid, om het doen van dingen voor anderen. Op dat
punt zal hij nooit overheersing dulden, want hoe verantwoordelijk voel je jezelf, dat is het tweede punt. Hoe verantwoordelijk ben
je omdat je daar bent, omdat je een cel bent in het hart. Elke cel die faalt, laat het hart tekortschieten. Alle cellen in het hart
moeten uiterst sensitief zijn en uiterst gehoorzaam aan het Zelf, aan de Spirit. Ze moeten actief worden, en harder gaan werken
als het nodig is, als er een noodgeval is. Dat vinden ze het fijnst. En geen smetje mag er worden getolereerd, dat is het derde
punt. Zoals ik jullie al vertelde staat collectiviteit voorop, als tweede komt je verantwoordelijkheid en het derde punt is zuiverheid.
Zuiverheid van je eigen hart als eerste, van je eigen hart, wat betreft oprechtheid, bedrevenheid. Terwijl ik dit tegen jullie zeg,
zullen jullie je realiseren dat alle Engelsen in het omgekeerde geloven, tegenwoordig, niet voorheen, maar heden ten dage. Een
zuiver hart, transparant, een open hart. Vertrouw anderen. Praat met iedereen met een open hart. Vertrouw anderen. Waarom
twijfel je? Als je niet aan jezelf twijfelt, twijfel dan ook niet aan anderen. Wat zullen ze van je afpakken? Wat heb je dan? Niemand
kan je neus, of je ogen wegnemen, niets. Het is allemaal nog aardig intact. Het zit allemaal keurig vastgeplakt. Dus zal er niets
verdwijnen. Wat voor schade zullen ze iemand berokkenen die een gerealiseerde ziel is? Als je hart zuiver is, kun je de andere
persoon duidelijk helemaal doorzien. Onschuld is zoiets krachtigs, zo krachtig dat zelfs één blik genoeg is om een satan te
doden. Zuiverheid van hart, in feite gaat op het moment dat het hart onzuiver wordt, de onzuiverheid naar andere plekken
toestromen. Het is niet andersom, het komt vanuit het hart. Veel mensen menen dat het ‘t lichaam is wat onzuiver wordt. Ik denk
dat het ‘t hart is, wat in werkelijkheid onzuiver wordt, en dan gaat dat in het lichaam doorsijpelen waar het dan bezinksels gaat
vormen. Daar blijft het achter. Dus heb een zuiver, open hart, zoals het hart van een kind. Een open hart. Waarom zou je bang
voor iemand zijn? Waarom zou je iemand niet vertrouwen? Waarom zou je boos op iemand zijn? Praat met iedereen, schud
iedereen de hand, wees vriendelijk tegen iedereen. Onderweg merk je wat er moeilijk voor iemand is, neem hem bij de hand. Als
iemand niet goed kan zitten of daar een probleem mee heeft, probeer dat probleem dan op te lossen. Als de persoon niet goed
kan staan, sta hem dan je plaats af. Probeer te geven vanuit je zuivere hart. Als je hart niet puur is, kan het nooit geven. Hoe kun
je nu je hart zuiveren, dat is het onderwerp waar Felicity me graag over wilde laten spreken, hoe je het hart zuivert. Daar is geen
bezem voor verkrijgbaar in de supermarkt. Er bestaan geen tovervloeistoffen voor of zo, om het mee te wassen. Maar er is een
manier. Laat je hart onderdompelen in de liefde van je Moeder. Laat het gewoon gebeuren. Zie hoeveel zij van je houdt. Ik
vertrouw jullie. Mensen lachen wel eens om mij. Sommigen van die heiligen, die als zo geweldige mensen worden beschouwd,
die kunnen niet begrijpen hoe ik jullie vertrouw. Zij zouden zeggen: “Oh, die mensen zijn allemaal reddeloos verloren. Dat zijn
vreselijke mensen, hoe kun je die vertrouwen? Dat zijn geen sanyasins, dat zijn geen sadhu’s, ze stellen niets voor. Dat zijn maar
gewone mensen.” Voor hen, denk ik, stelt jullie waarde niets voor. Die zullen, als je naar hen toegaat, die zullen jullie drie
maanden lang op je hoofd laten staan. Drie jaar lang zouden ze jullie aan een put kunnen ophangen. Ik weet niet wat ze zouden
doen om jullie te testen. Maar ik vertrouwde jullie vanaf de dag dat ik jullie zag. Vanaf de dag dat jullie bij me kwamen,
vertrouwde ik jullie. En ik heb vanaf de allereerste dag op jullie gewerkt, omdat ik weet wat jullie zijn, ik vertrouw jullie Spirit toch,
dat die gaat schitteren, op net zo’n manier, vertrouwen. We lachen om anderen. Ik heb Sahaja yogi's om anderen zien lachen; hen
zien uitlachen als ze naar mij toekomen. Vertrouw hen.. Als je hen gaat vertrouwen, ga je hen ook respecteren. Dus je moet
geloven in jezelf, en genieten van de manier waarop je zachtjes meegevoerd wordt in de stroom van je Moeders liefde. Geniet er
gewoon van. Als een bloem die in de stroom valt en meedrijft en geniet van al het mooie van die stroom. Op zo’n manier zou je
moeten genieten. Als dat plezier in je opkomt, zul je vertrouwen gaan krijgen. En vertrouwen stellen in je Moeder. Ik probeer heel
veel om jullie te corrigeren. Maar vertrouw op één ding, dat wat ik ook maar voor jullie probeer te doen, alles wat ik ook maar voor
jullie zou kunnen doen, dat gewoon is om jullie te reinigen. Dat is mijn taak. Soms zou je het gevoel kunnen hebben dat ik in het
openbaar iets zeg wat voor jou bestemd is. Misschien wordt het beeld wat je hebt gevormd daardoor beschadigd of wat je er ook
van mag denken. Zo moet je het niet zien, het is voor je hitha, het is voor het welzijn van je Spirit. En dat is het aller moeilijkste
werk. Houd bij dit alles vertrouwen in je hart. Vertrouw allereerst op jezelf, en vertrouw anderen, andere Sahaja yogi's. Houd van
je buren zoals van jezelf. Wie is je buurman? Hij is een Sahaja yogi. Sta klaar voor hem. En vertrouw op je Moeder. Zoals ik jou

vertrouwde, moet je mij vertrouwen, en dan komt alles voor elkaar. Open je hart voor dit vertrouwen. Je zou je geen zorgen
moeten maken of het verloopt volgens het juiste protocol of niet, of het precies naar behoren gaat of niet, want het hart weet het
wel. Wat je hart ook zal doen, vanuit waarachtigheid zal het respectabel zijn want daar verblijft de Spirit, en die manifesteert zich
dan. Die zal voor je zorgen. Door uiterlijkheden, wat je ook probeert te doen, zal het niet gaan werken. Het is dat vertrouwen in je
liefdevolle hart wat zal gaan werken. Het doet er niet toe. Jullie zien dat zij vandaag wat bloemen meegebracht heeft. Er zijn er bij
die als onkruid worden beschouwd, volgens haar. Ze ging naar het station en daar plukte ze wat bloemen. En de stationschef en
zijn vrouw waren heel vriendelijk en die zeiden: "Oh, doe maar. Het is gewoon onkruid, dat mag je hebben." En ze ruiken zo
heerlijk. Een van de geurigste bloemen die ik ooit gezien heb. Het zijn gewoon wilde bloemen. Die zijn niet zoals gekweekte
bloemen, maar gewoon een paar bloemen bij andere bloemen gevoegd en dat rook aller heerlijkst. Liefde levert al die verfijning
en odeur op en alles wat bij het telen nodig is. Niet praten over liefde maar echt liefhebben, dat is de manier, en dat is het fijnste.
Vandaag wilde ik jullie iets moois vertellen over Griekenland voordat we met de puja beginnen, over ongeveer tien minuten. Daar
zijn heel interessante dingen gebeurd. Toen ik naar Griekenland ging ... Ik wist dat ik naar Griekenland moest gaan. En ze
vertelden me dat ze oorspronkelijk in één Moeder geloofden, in één Primordiale Moeder. Maar na verloop van tijd waren er een
aantal Indo-Arische mensen, Indo-Iraans, die bij hen terechtkwamen. En die zeiden: "Ja, er is één Moeder, maar zij heeft heel veel
aspecten en die aspecten worden als verschillende goden tot uiting gebracht." En toen vertelden ze over al die goden, waar jullie
wel van hebben gehoord. Maar later maakten zij er een soort absoluut vermenselijkte goden van en vergalden ze het. Maar er
zijn nog steeds bepaalde dingen overgebleven, zo verrassend was dat. Zoals Athena, wat de naam is van de Godin, van de
Primordiale Moeder. En Athena, "Atha" betekent "het primordiale" (de oorsprong) in het Sanskriet. En ze ontvingen het woord van
Athena. En water noemden ze, dat noemden zij "Niron" , "Niro". En in het Sanskriet is dat Nira. Mijn naam is, zoals ik thuis
genoemd werd, is Nira, wat water betekent. Het is verrassend zoveel woorden als er zijn, wat ik al zei – ik vertelde hen over de
centra. Zij zeiden: "Kendro", in het Sanskriet is dat "Kendra". Maar het mooiste gebeurde in Delphi, toen ik daar heenging,
verbaasden we ons over iets wat ze zeiden: “Dat is de navel van het universum.” Ik zei: "Europa is de lever en Griekenland is de
navel." Zij toonden een punt waar de navel aan het vibreren is. En niet alleen dat, maar het aller opmerkelijkste wat zij lieten zien
was dat deze aardverhoging die daar is, die in feite de navel uitbeeldt, de ophoping die er is, dat die effectief uit Moeder Aarde
naar boven gekomen is. En dit is werkelijk Athena volgens hen. Dit is wat uit Moeder Aarde voortgekomen was. Ik merkte hoe
enorm de vibraties waren. En daarnaast bovendien, kwamen er nog een heleboel vibraties te voorschijn dus keerde ik me om en
wat zag ik? Een Ganesha, absoluut een Ganesha die daar zat met een prachtige slurf, zijn gezicht en de oren en de ogen, en de
buik! Kun je dat geloven? Als je naast haar gaat zitten, komen de vibraties absoluut. Ik bedoel ik had geen foto, ik bedoel een
fototoestel of zo anders zou ik een foto hebben genomen maar nu als je erheen gaat, kun je zelf gaan kijken. En nog iets, ze
lieten het ei zien, stel je voor, het eeuwigdurende ei waar de andere eieren uit voortkomen, zie je daar! En de eieren worden
getoond in net zulke dunne plakjes verdeeld zoals ze dat bij dokters doen, die weten wat ze onder de microscoop zien. Maar hoe
konden zij dat zien, die Grieken? Alleen God weet dat. Maar er zit ook een andere kant aan. Het eerst zijn ze gewoonlijk op de
Amruta uit, datgene wat voor de goden was bestemd, waardoor ze eeuwig leven verkregen in de zin dat hen een permanente
hoofdrol was toegewezen, weet je. Maar ze wilden dat iedereen hetzelfde zou hebben, dus gingen ze iets gebruiken wat als
ambrosia aangeduid werd. Ze schakelden over op iets anders en gingen dat Ambrosia noemen, een soort van LSD-spul.
Zodoende raakten zij ook in trance en de rest ervan is dus allemaal bovenbewust. En dat bovenbewuste bestaat ook zij aan zij.
deeltje voor deeltje? Het onderscheidingsvermogen moet nu worden ingezet om te zien hoe rondom de werkelijkheid altijd het
bovenbewuste of het collectief onderbewuste zich op een of andere manier ontwikkelt. En je moet naar het punt gaan waar de
waarheid echt bestaat. Maar wat er gebeurt, is dat je verloren loopt in het bovenbewuste of dat je verdwaalt in het superego, of
zeg maar het gebied van het collectief onderbewuste. Zo zie je dat beide zaken onderzocht moeten worden. Net als bij een
Indiase tempel, als je daarheen gaat zul je merken dat die helemaal omringd wordt door collectief onderbewustzijn. Teveel
gehechtheid aan rites, ritualistisch, ritualisme brengt hen naar de linkerkant. Daarmee krijgen ze het probleem van al die vrouwen
die de geest krijgen, die maar blijven doorgaan met “hoohoohoo” voor de godheden, en dan noemen ze de naam van het paard
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https://www.amruta.org/1981/08/02/open-your-heart-mill-farm-1981/ Early teachings of H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
1981-0802 1 In de tempel van Mahalakshmi, wat een echte tempel is, waar alle drie de godheden zijn verschenen in Bombay,
heel dicht bij de plek waar ik woonde, stel je voor, en dit is heel gebruikelijk. Dus om te begrijpen hoe mensen erop reageerden
dat laten ze heel goed zien in Delphi. Dat is daar heel mooi gedaan. Maar ik was verbaasd toen we naar de tempel van Athene
gingen. Het lijkt zo veel op wat bij de Mooladhara te zien is, daar waar de Kundalini zich bevindt. Zij is ook degene die slangen
om zich heen heeft, zie je. En ze heeft kleine slangetjes als haar kinderen. Kun je je dat voorstellen? En zij is een, zij heeft een

dochter, die de Kundalini in jullie is en een God, die een kind-God is. En als ze staat heeft ze een Kundalini in haar hand, de slang
die uit haar hand komt. Compleet met alle chakra’s is ze gemaakt. Het wordt zo mooi getoond. Het beste was haar Sanctum
Sactorum waar niemand naar binnen mag, waar zij resideert als de Adi Kundalini. Maar ze zeggen dat ze uit het hoofd van Zeus
is voortgekomen, de primordiale Kundalini. En niemand mag haar plek binnengaan, niemand behalve haar zoon, haar kind. Haar
voetstappen zijn heel groot en enigszins gebogen. Ze boog af. Kun je je dat voorstellen? Ze maken een bocht alsof ze deel
uitmaken van de Kundalini. En ze gaan 3 ½ keer de hoogte in, dat kun je zien, in de hoogte en ook in de breedte. Zoals elk plekje
gemaakt is van grote, ik bedoel dat die drie gemaakt zijn van grote stenen en de laatste is gemaakt van de kleine, drie en een
half, en die gaan in een bocht. En dat is het Sanctum Sanctorum waar niemand naar binnen mag. Wat een uitbeeldingskracht
was dat. De uitdrukkingswijze van weleer en de stad Athene is naar haar genoemd, Athena. Als je naar het gezicht kijkt, zul je
daar ook je Moeder heel sterk in terugzien. Ik heb de foto’s allemaal gekregen, die zal ik jullie later laten zien. Maar wat ik wil
zeggen is dat Moeder Aarde haar werk goed gedaan heeft. En mensen hebben hun werk goed gedaan. Christus, of zeg maar
Mohammed of Boeddha, Kabira, wie van hen dan ook; zij hebben hun werk gedaan, en goed. Zij hebben hun werk voor jullie
gedaan. Zij hebben plekjes in jullie gecreëerd. Zij hebben hun werk gedaan. Nu zijn jullie het die ten tonele verschijnen, niet ik. De
Sahasrara moet het uitwerken. En de Sahasrara omringt het hart altijd. Jullie worden verlicht door je Spirit, die in je hart verblijft.
En het geheel van Sahasrara mandala’s bevindt zich rondom het hart. Nu je dus de tempel bent van die Spirit, ben je het hart. Je
moet heel, heel ijverig zijn. Dit is het vierde punt, wat alweer tegen alle Engelsen indruist. Zij houden permanent vakantie. De
volle aandacht is op vakantie gericht. Onder het minste voorwendsel gaan ze op vakantie. Het Engelse woord “holiday’ komt van
‘holy day’, dat je iets heiligs doet op die dag. God nam een dag vrij van de hele wereld om zichzelf te zuiveren en om in een
geheiligde conditie te komen. Want je merkt dat wanneer je andere mensen zuivert, wanneer je iets creëert, dat je dan graag wat
tijd voor jezelf wilt hebben, om van te genieten. Daarom nam hij deze holiday, deze vrije dag. Hier is het permanent holiday/vrije
dag, en niet holy day/heilige dag. Holly betekent “hollow”, hol. Het is een lege dag, zonder inhoud. En deze holiday-gekheid wordt
natuurlijk op mijn niveau opgelost om het in te perken. Dit is de tijd om echt in Sahaja Yoga te komen, om hard te werken, dit is
de tijd om al je lethargie op te geven. Jullie moeten wakker worden. Ik heb mensen ontmoet - dat zei ik al, ze vroeg me: “Moeder
we zouden graag uw puja houden.” Ik zei: “Ik weet waarom je puja wilt houden, dat voelt goed, want puja betekent overstroming.”
Het stroomt naar binnen en oh iedereen voelt zich heerlijk. Sommigen voelen zich een maand lang heerlijk, sommigen een week,
of een dag, of een uur. En dan is het weer als voorheen. Want bij een overstroming voel je dat het water binnengekomen is. Maar
er moet behoefte aan bestaan; er moet enige diepte zijn. Zoiets hoort niet. Elke Sahaja yogi moet dit elke dag doen, dat maakt
deel uit van zijn leven. Zuiveren maakt deel uit van zijn leven. Dat is net als je tanden poetsen. En zelfs als hij zijn tanden niet
poetst, doet dat er niet toe. Ik poets mijn tanden niet elke avond. Wellicht hebben jullie dat opgemerkt. Ik hoef niet te poetsen.
Mijn tanden zijn nog goed en ik vroeg mijn man al eens: “Wanneer verliezen mensen hun tanden?” Hij antwoordde: “Jij bent die
leeftijd al gepasseerd.” Ik zei toen: “Betekent dat dat ik mijn tanden nooit zal verliezen?” Hij antwoordde: “Wellicht niet.” Maar ik
poets mijn tanden nooit ‘s avonds voor het slapen gaan zoals jullie mensen zo secuur doen. Veel belangrijker is het om jezelf
iedere avond te zuiveren. Ofwel zuiver je je met water of wrijf je jezelf in met zout of met boter of je doet de tratrika, met de vlam,
doe wat je wilt maar je moet iedere avond aandacht besteden aan je zuivering. En ‘s morgens moet je je overgeven nog voordat
je wat dan ook gaat doen. Je moet vroeg opstaan, goed vroeg opstaan. Doe wat je wilt, maar je moet hard werken. En je moet
iedere dag bedenken: “Wat heb ik vandaag voor Sahaja Yoga gedaan?” Het is niet dezelfde cyclus die we weer in gang zetten,
weet je. Eens hebben jullie het materialisme afgezworen toen jullie hippies werden, nu je dat achter je gelaten hebt, gaan we niet
weer diezelfde cyclus van materialisme doorlopen. Dit is een nieuwe weg die we moeten gaan, waarbij we begrijpen dat we ons
losmaken van dingen. Dat is goed. We gaan niet voor materie weglopen, maar we gaan er meester over worden. Of we het prima
voor elkaar krijgen of dat we het niet prima voor elkaar krijgen, is precies hetzelfde, dat maakt geen verschil. En hard werken is
nodig nu, echt hard werken zeg ik jullie omdat ik nu naar Amerika ga. Als ik daar ben, daar komt zoveel lethargie voor, dat ik jullie
na 6 uur niet meer laat slapen, zelfs al probeer je het. Dat heb ik gedaan, als het je opgevallen is: best moeilijk voor mensen om
na zessen te slapen. Maar, als ik weg ben moeten jullie echt heel hard door blijven werken en jezelf iedere dag zuiver houden en
het op een stuk papier schrijven. Tegen de tijd dat ik terugkom, vind ik al mijn paarden wel weer terug. Dat zal deze keer niet
gebeuren. Vandaag moeten jullie me beloven dat jullie allemaal heel hard gaan werken, zuiver jezelf compleet. Ga er helemaal
voor. Tenslotte is dit land niet zo groot om doorheen te reizen. Het is indrukwekkend. Jullie hebben de Australian Times
gelezen. Ik had maar één Sahaja yogi bij me godzijdank, dat was meneer Regis. Ik hield hem alleen maar in de gaten. Ik hoefde
maar één paard in het gareel te houden en hij deed het heel goed. Hij gedroeg zich heel goed, anders had hij kunnen vertrekken
weet je. Alles is mogelijk onder de zon. Maar hij gedroeg zich heel netjes. Hij was echt heel beheerst en ze waren onder de indruk
van zijn aanwezigheid daar en ze vonden hem heel sereen. Stel je Regis voor, heel sereen. Maar hij was heel innemend moet ik

zeggen en hij legde hen alles heel goed uit want hij is goed opgeleid, hij is dokter. Vandaag haalde ik toch een grapje met hem uit,
het spijt me wel. Het was teveel, wat dan ook, maar hij loste het op en heeft het heel goed gedaan. Zo ook is het aan jullie
mensen, ik heb het gezien en telkens weer gezegd, dat jullie de mensen zijn die Sahaja Yoga zullen gaan overbrengen. Jullie zijn
de mensen die dat gaan doen. Ik ben niets. Jullie zien wel een waterval als die er is, maar wat voor energie zien jullie dan? Geen,
het is alleen maar een waterval. Maar als je er turbines op aansluit en die elektriciteit uit de turbines haalt dan zien jullie het hier
en dan zeggen jullie: “Ja, daar zit elektriciteit in.” Wat er mogelijk zou kúnnen zijn, heeft geen betekenis. Wat aantoonbaar
kinetisch is, dat telt. En zo is het aan jullie om de paradepaardjes van Sahaja Yoga te zijn, niet aan mij. Want sommigen zullen
zeggen: “Oh jullie, wie weet, wat dan, jullie zijn van tweede categorie.” En sommigen zouden kunnen zeggen: “Oh, we kunnen
jullie niet geloven.” Maar ze zullen jullie veel eerder geloven dan mij. Ze zullen mij helemaal niet geloven. Ze zullen zeggen dat ik
een fantast ben. Ik, ik kan niet begrepen worden, zie je. Dus zullen ze me niet geloven, ze zullen jullie geloven. Ze zullen mij niet
vertrouwen, maar ze zullen jullie vertrouwen. Ze wilden Christus niet vertrouwen maar ze zullen jullie vertrouwen omdat je een
van hen bent. Daarom is het belangrijk dat jullie in alle oprechtheid vooruitgaan, in alle eerlijkheid ten opzichte van jezelf. Word
een perfect werktuig van God. Geen twijfels, er zouden geen twijfels mogen bestaan. Je ziet jullie denken: “Goed, als ik zoveel
doe dan is het goed, dan kom ik terug.” Dit gaat niet helemaal zonder moeite. Het schijnt heel gewoon te zijn zie je, om “de bocht
af te snijden” zoals ze dat noemen. “Oh zoveel, oké, moet ik zoveel doen of moet ik zoveel doen?” Ik heb zoveel afwegingen zien
maken bij al die dingen. Dat is typisch weet je: “Hoeveel mensen, dus hoeveel boterhammen? Ze zullen er hoogstens twee of drie
eten, waarom zouden we er dan meer klaarmaken? Maar niet iedereen zal er drie eten, dus maak er maar twee, is ook goed, en
soms maar eentje.” Die berekeningen, weet je. Wie gaat er maar één eten? Degene die aan het rekenen is zou helemaal niet
mogen eten, dat zou het beste zijn. Maar al dat gereken begint in het verstand, weet je, en die berekeningen doen je de das om.
Het is een heikele kwestie. Ik weet dat het heel lastig is. Maar voor je bevinden zich lichtbakens. Heus, ik zeg je, die zijn “aan”.
Niemand eerder had dat. En jullie hebben de fakkels in je hand. En de manier om te balanceren is automatisch bij je ingebouwd.
Vertrouw gewoon op al die dingen, en als je rechtuit gaat, rechtdoor, vergeet dan alles wat voorbij is, dat is allemaal onzin.
Vergeet ‘t, je bent een ander mens. Ik weet zeker dat je heel snel vooruit zult komen. En jullie zullen echt een levend, organisch
wezen vormen. Jullie allemaal samen. Levend en georganiseerd. Die twee zijn nooit complementair, vullen elkaar nooit aan.
Want leven gaat altijd ongeorganiseerd volgens menselijke begrippen, zo zal men zeggen dat deze bloem die op deze manier
uitkomt, dat die op die manier uit zou moeten komen. Dat denken mensen, maar God denkt dat dit de manier is waarop het is
georganiseerd. Dus, georganiseerd leven wil zeggen georganiseerd volgens de wil van God. Zo zullen Sahaja yogi’s dat
uitgangspunt gaan vormen, dat grote middelpunt, die krachtige kern, die enorme bron die alle flauwekul gaat overwinnen. Het is
geweldig, geloof me. Moge God jullie zegenen.
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Ik zal jullie iets vertellen over de praktische kant van meditatie. Goed?
Laat ons kijken wat meditatie is, wat we moeten doen in meditatie. Ten eerste hebben we de linkerkant, de mana shakti[1], de
kracht van je emoties. Goed? Nu zijn emoties ook verbonden met je rechterkant – prana[2]. Als je bijvoorbeeld op emotioneel
vlak uit evenwicht bent – daarnet raakten we verstoord, waardoor onze shva, onze ademhaling, ook versnelde en we het hele
lichaam in zekere zin voelden reageren; en we voelden ook de reactie van de prana, de rechterkant. Het probeerde zich te uiten.
Zo welden er tranen in ons op, het waterelement, en alles gebeurde zodat de hele emotie volledig naar buiten stroomde, en
daarbij was ook onze prana betrokken.
Stel nu dat je bang bent; als je bang bent, als je teveel angst hebt, wat gebeurt er dan? Als je bang bent, dan wordt ook je
ademhaling veel sneller, is het niet? Het staat dus met elkaar in verbinding. Het is met elkaar verbonden. Als je bang bent, is dat
verbonden met je prana , in je ademhaling, en je hele systeem is verbonden met je emoties, je fysieke systeem. Als je teveel huilt,
of teveel treurt, of een droevig persoon bent, dan uit zich dat op je gezicht; het uit zich in je Vishuddhi chakra, niet alleen Anahata
(Hart chakra) maar ook de Vishuddhi. En daarna raakt ook je Agnya geblokkeerd. Alle chakra's reflecteren dus de linkerkant op
zo'n manier dat ook de fysieke manifestatie tot uiting komt.
Dat bewijst dus dat beide heel nauw met elkaar verbonden zijn. Je zou dus op de één of andere manier deze twee kanten in ons
moeten neutraliseren, de linker- en de rechterkant; want als je ze niet neutraliseert dan blijf je ermee zitten, dus moet je deze
twee kanten neutraliseren. En wat moeten we doen om ze te neutraliseren? Wat kunnen we doen, in meditatie? Hebben jullie een
voorstel? We hebben prana en mana; prana is de rechter- en de mana shakti is de linkerkant. Goed? Deze twee moeten worden
geneutraliseerd, in de lucht opgelost. En hoe doen we dit?
Om deze twee kanten te kunnen oplossen zijn ze met elkaar verbonden. Na de realisatie, niet ervoor. Dus voor de meditatie
brengen we onszelf in evenwicht, goed? Deze kant is meer, deze kant is minder. Op dit moment. Stel dat je op een bepaald
moment emotioneel uit balans bent, dan breng je je rechterkant naar links. Als op dat moment je linkerkant uit evenwicht is – uit
evenwicht in de zin dat de linkerkant bevroren is – breng dan je linkerkant omhoog en balanceer jezelf voor de meditatie.
Laten we nu allereerst kijken welke kant minder is. Houd je handen zo.
Is alles goed met je? Voel je de koele bries? Voel je het? [Shri Mataji spreekt tegen een kind dat vooraan zit]
Als je jezelf dus eenmaal in balans hebt gebracht, dan kun je het best aandacht besteden aan je emoties, aan mana shakti.
Observeer ze. Je kunt je emoties verlichten door aan je Moeder te denken. Goed. Verlicht ze gewoon. Zij lost het probleem op –
alle problemen in de mana, goed? Eenmaal je dus verbonden bent met deze emoties en je ze begint te observeren in je meditatie
dan zul je zien dat deze emoties sterker worden in je; en als je deze emoties probeert af te geven aan je Moeder – aan de
lotusvoeten van je Moeder, zullen zij ook deze emoties beginnen op te lossen, waarop ze als het ware uitgespreid worden.
Uitgespreid, zie je. Je zult ze op zo'n manier naar buiten brengen dat je zult voelen dat je ze beheerst, deze emoties. Je beheerst
ze, en doordat je deze emoties beheerst – jouw emoties, die uitgespreid en verlicht zijn – zijn ze krachtig.
En als je deze emoties op die manier beleeft, dan kan de oorzaak van deze emoties worden opgelost. Zo raakten jullie

bijvoorbeeld net emotioneel beroerd, omdat ik over deze kinderen sprak. Dat spreekt voor zich; het zou iedereen overkomen. Als
je daardoor dus van streek raakt, leg dan dat probleem en die gevoelens die in je opkomen, de golven van opkomende gevoelens,
aan de lotusvoeten van je Moeder. Zo worden ze als het ware aangeraakt door die kracht, waarop deze emoties verlicht worden;
en zodra deze emoties verlicht worden, hebben ze de kracht om het probleem op te lossen. Begrijp je dat?
Ze hebben zogezegd het strand bereikt waar ze het licht vonden, waardoor het probleem kan worden opgelost. Je bevindt je nu
namelijk niet meer in een individuele cel, maar je bent in het firmament, je bent in de samashti[3], en doordat je deze positie hebt
verworven kreeg je deze krachten waarmee je in andermans lichaam kon treden, om de vibraties van een ander persoon te
kunnen voelen en om de Kundalini omhoog te brengen. Anders had je dat niet gekund. Voor jullie is dit erg gemakkelijk: ik zit hier
in eigen persoon. Het is dus gemakkelijk om deze emoties gewoon af te geven, zodat ze verlicht worden en je wens wordt
vervuld – want emoties zijn niets anders dan wensen, onvervulde wensen.
Maar hoe doen ze dat? Je kunt ook deze emoties nemen – de emoties bevinden zich in de linkerkant, zoals ik al zei, het
verlangen. Je neemt dus gelijk welk verlangen, en geeft het aan de prana. Hoe geef je dit nu aan de prana? Je kunt je prana
controleren; daarom doen ze pranayama's[4], zie je? Als je bijvoorbeeld zit zoals je nu zit, heel comfortabel, en je hebt een
verlangen, dan zet je je aandacht daarop. De aandacht is heel belangrijk, begrijp je? Deze aandacht moet nu dus op de prana
worden gericht, waar de emoties zijn, en vervolgens neem je deze emoties en brengt ze in je aandacht; dat wil zeggen dat ze er
nu zijn, en dat je je van ze bewust bent. Wat je dan doet is je ademhaling gadeslaan. Doe het nu: probeer je ademhaling te
vertragen; vertraag ze. Als je hebt uitgeademd, wacht dan een moment en adem daarna in, langzaam. Dan adem je weer uit. Zo
zal je ademhaling in één minuut minder zijn dan normaal. Goed? Probeer het. Adem in.
Nu de emoties: houd je aandacht op de emoties, zie je? Zo wordt de verbinding gelegd. Beter? Voel je de Kundalini opkomen? Als
je ademhaalt dan merk je dat daar een ruimte tussen zit, die je gewoon leeg laat. Adem in! Laat nu een leegte. Adem nu uit. Laat
weer een leegte. Adem in. Houd het vast. Laat het dan los. Blijf even zo. Adem nu in. Begin nu zo te ademen dat je je ademhaling
stopt. Je aandacht moet op het hart gericht zijn, of op je emoties. Dat is beter. Hou je adem even in, adem dan uit, en blijf even
zo. Dan opnieuw, en dan zul je merken dat je voor een tijdje niet ademt. Zie je, je wordt kalm. De laya[5] gebeurt tussen je prana
en je mana. Beide shakti's (krachten) worden één. Zodra je in dit stadium stil bent, denk dan aan je verstand. Het is verdwenen.
Denk eraan: het is verdwenen, het is er niet meer. Wat er dus gebeurt is dat deze 'laya' – de aandacht – in het verstand komt en
het verlicht.
Kijk: er is geen gedachte; probeer je verstand eens te vinden in je! Kijk nu! Waar is mijn verstand? Probeer het te vinden! Het is er
niet, het werkt niet meer. Probeer het opnieuw! Het werkt wel, maar het is de samashti geworden, het is nu collectief geworden.
Kijk nu eens! Kijk nu. Hebben jullie dat gezien? Er is geen gedachte. Deze oefening zal je in gedachteloos bewustzijn brengen, het
vestigt het gedachteloos bewustzijn in je. Er is geen gedachte.
[1] mana shakti: kracht die verbonden is met het linkerkanaal; de kracht van de emoties
[2] prana: vitale levensenergie, adem – kracht die verbonden is met het rechterkanaal, de ‘prana shakti’
[3] samashti: het geheel
[4] pranayama: (oefeningen voor) het beheersen van de ademhaling
[5] laya: (verlichte) aandacht
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Vandaag vertelde ik jullie over het belang van het Lakshmi principe in ons en de drie processen die we doormaken. Het eerste is
de Gruha Lakshmi. In feite wordt dit vooral gevierd op de dertiende dag van de maancyclus, waarbij men zegt dat je aan de
huismoeder een geschenk moet geven. En het beste wat ze kan krijgen is iets van keukengerei. Mensen geven haar dus wat
keukengerei en in feite is het iets wederkerigs, want als je keukengerei geeft wordt zij verondersteld voor jou te koken. Het is een
zeer lieve manier om aan te geven: kook iets voor ons. Daarna is de veertiende dag heel belangrijk, want dit is de dag van de
Godin als een kracht, als een kracht, want het was Kartikeya die Narakasura, de duivel, doodde. En hij was de ergste van
allemaal, hij kon niet gedood worden. Shiva en Parvati huwden met het aparte doel, deze krachtige Shaktiputra voort te brengen,
deze zoon van de Shakti die gekend is als Kartikeya. Hij werd enkel geboren om deze verschrikkelijke duivel te doden die
Narakasura genoemd wordt. En hij doodde. Dit is de dag, de veertiende dag. Die dag is zoiets als Hallwoween. Want die dag
openden ze de poorten van de hel en stopten er alle duivels in. Daarom moeten we die dag 's morgens zo lang mogelijk rusten.
Zo kunnen alle duivels er fijntjes in gestopt kunnen worden, want sommigen zouden kunnen blijven hangen. Het is beter hen de
tijd te laten om weg te gaan. Ik bedoel, in het gebied waarin jij leeft voel je niet zoveel van hun bestaan. Maar als je in het gebied
van het onderbewuste of collectief onderbewustzijn zou vertoeven, daar zien mensen zelfs sommige geesten en kunnen ze hun
bestaan voelen, zien ze zwarte vlekken en zo meer. Die dag is dus erg gevaarlijk, maar de mensen vieren omdat Narakasura
gedood werd. Die viering komt de volgende dag tot uitdrukking, en ze noemen die dag de dag van Diwali. Het is ook de dag
waarop ze Shri Lakshmi vereren want ze denken dat Lakshmi die dag op deze aarde geboren werd uit de zee, zoals ik jullie vorige
keer vertelde. Daarna komt dan nieuwjaarsdag want in het noorden van India is dat het moment waarop de mensen hun oogsten
binnenhalen en ze vonden het een heel goede dag om nieuwjaar te vieren. en, het is in India in feite meer zoiets als een sociale
gelegenheid. Wij moeten dat niet gebruiken maar wat ons past. Je kan je eigen nieuwjaar hebben. Want in het zuiden, laat ons
zeggen in Maharastra, hebben ze een ander nieuwjaar. Ik vertelde jullie dat Shalivahan in zijn dynastie een andere kalender
begon en deze vieren ze. In al deze zaken staat niets vast, in geen enkel aspect, dat moet je weten. Niets is star. Starheid komt
voort uit onwetendheid. Alles is er voor jou, voor jouw vreugde en geluk. Het hele festivalgebeuren is er voor jouw geluk en niet
voor het geluk van het tijdstip of de datum. Het is er voor jou, het moet dus aangepast kunnen worden aan jouw noden en jouw
mening. En ook aan jouw manier van leven en de manier van leven in jouw land. Er zou geen enkele verslaving mogen zijn aan
een bepaalde cultuur, aan bepaalde ideeën. Het is er allemaal voor jou. Al deze festivals zijn er voor jullie niet voor de goden. Zij
houden deze festivals niet. Deze festivals zijn er alleen voor jullie. En als je ze viert is dat alleen voor jouw vreugde en jouw geluk.
En zo zou je moeten vieren, op zo'n manier dat het je zoveel mogelijk geluk geeft. En de festivals, alle festivals van de wereld
moeten gevierd worden. Hoe meer je feestviert, hoe fijner het is. Zie je, waarom zou je die kans missen. Als Sahaja yogi's kan je
vieren, je kan jezelf niet in slaap laten vallen. Als Sahaja yogi behoor je niet meer tot een bepaalde kaste of gemeenschap, je
behoort tot de universele kaste. Eens je tot het universele begint te behoren kan je alle festivals van alle religies vieren en er het
beste uithalen. Het hele jaar door kan je alle festivals vieren. Kom er alles over te weten, hoe meer je erover weet hoe beter. En
gebruik alle mogelijke zoetigheden, wat je ook gebruikt, welke soort je ook gebruikt in welke gebieden, landen en culturen ook.
We moeten feestelijker zijn. Nu is de laatste dag zeer belangrijk, het is een universele dag zou ik zeggen, die Bhaiya Duja wordt
genoemd, in Marathi wordt deze dag ook Vao Dijum genoemd, er zijn verschillende namen voor. Het is de dag van broers en
zussen. Nu moet de relatie van broer en zus heel, heel sterk zijn. En de zuiverheid van die relatie moet behouden worden. Je
hoeft niet als broers en zussen geboren te worden, dat is niet nodig. Maar zo zijn jullie geboren, want als jullie gerealiseerde
zielen zijn, zijn jullie als broers en zussen geboren. Deze zuiverheid moet in de maatschappij van Sahaja Yoga dus behouden
worden. Het is heel belangrijk voor ons om te proberen deze situatie te ontwikkelen waarbij de relatie van broers en zussen iets
heel zuiver is. Hun relatie is zeer zuiver. En het zou niet in vraag mogen gesteld worden. Het is zelfs zo, dat als je iemand je broer
noemt, hij jouw broer is, en hoe beter je deze relatie ontwikkelt, hoe beter het met jouw linker Vishuddhi zal gaan. Want de linker
Vishuddhi is de relatie met God als een broer of met de Godin als een zus. Zoals je weet werd de zus van Shri Krishna geboren bij
Nand en Shri Krishna zelf werd geboren in de gevangenis. Er gebeurde dus een uitwisseling. Ze moesten hem door haar
vervangen. En toen Kamsa, de oom van Krishna, dat meisje trachtte te doden schoot zij de lucht in als een bliksem en zei: "Hij die
u zal doden leeft nog in Gokul, hij is daar nog." De bliksem die we zien stelt dus die kracht voor die we Vishnumaya noemen, de
kracht van de zus. Als jouw zusterlijke gevoelens tegenover vrouwen goed en sterk zijn, zal jouw linker Vishuddhi heel goed zijn.

Hij heeft veel andere kwaliteiten. Iemand met een zeer goede linker Vishuddhi zal bijvoorbeeld iemand zijn met zeer veel
zelfvertrouwen. Niet alleen dat, maar wat hij zegt komt uit. Zelfs wat hij per vergissing zegt, komt uit. Deze linker Vishuddhi is een
erg krachtig centrum. Wanneer zo iemand spreekt, bijvoorbeeld, om iets te bekritiseren, om iets te stoppen of om zich tegen iets
te keren, dan heeft hij de kracht om alles te verpletteren wat hij niet wil. Zoals bijvoorbeeld Christus, zijn linker Vishuddhi wordt
uitgedrukt in zijn relatie met Maria Magdalena. Toen hij opstond en zei: "Zij die geen enkele zonde begingen mogen haar
stenigen", dan was dit zijn kracht. De zonde van de mensen verpletterde hen totaal, het was met hen gedaan want de zonde was
daar. En de zonde was in de linker Vishuddhi. Er was geen zuiverheid. En als er geen zuiverheid is en iemand die zuiver is zegt zo
iets, dan verliezen al deze mensen hun krachten, ze konden zelfs niet stenigen. Nu werd zijn (Krishna) zus later geboren als
Draupadi in de buurt van Vani, de plek waar we geweest zijn, weet je, waar we zagen … Gavin herinner je je toen we naar Nagpur
gingen? Zij werd geboren in de buurt van Vani en er is daar een heel grote tempel van. Zij werd Draupadi genoemd en je weet hoe
Shri Krishna haar kuisheid trachtte te redden. Nu heb ik gehoord dat mensen dingen proberen in te brengen tegen Maria
Magdalena en tegen Christus, en allerlei andere dingen zie je. Dit is een teken van de decadentie van ons brein en van ons moreel
besef zodat we de zuiverheid in welke relatie ook, niet kunnen zien. We kunnen geen enkele zuiverheid zien in welke relatie ook.
Als Sahaja yogi's moeten we dit dus meer ontwikkelen. Maar ik zie eerder dat mensen, vooral in het Westen, proberen te zien wie
met wie zal trouwen. Dat deze relaties bevestigd worden is verkeerd. Het is niet nodig huwelijken te blijven organiseren en deze
romantische en andere spelletjes te spelen. Als een huwelijk moet plaatsvinden, zal het gebeuren. Maar verknoei de atmosfeer
niet. Er zijn mensen, zoals barbieren, die huwelijken proberen organiseren zie je en die er fier op zijn huwelijken te organiseren
van deze met deze en van deze met deze. Het is niet gewenst, het zou niet mogen. Er is geen deugdzaamheid in het voortdurend
organiseren van huwelijken. Als het tijd wordt voor een huwelijk, dan gebeurt het. Ten tijde van Mohammed kwam er een groot
probleem omdat er zeer weinig mannen waren en veel vrouwen van alle leeftijdsgroepen. En ze wisten niet wat te doen om al
deze meisjes te redden want zoveel mannen stierven in de oorlog. Ze vroegen zich dus af: "Wat kunnen we doen op dit moment,
in deze catastrofale situatie met zoveel vrouwen en zeer weinig mannen?" Toen zei hij: "Goed je kan trouwen met vier of vijf
vrouwen en je kan trouwen in elke leeftijdsgroep." Want als je dharmisch moet leven betekent dat huwen, betekent dat een
collectieve bevestiging en dat gaat niet zonder het huwelijk. Dus zei hij: "Goed, je kan zelfs vijf maal trouwen, maar je moet
trouwen, zonder het huwelijk kan je niet leven." En daarom stond hij er op dat iedereen getrouwd zou zijn en geen enkele relatie
zou hebben zonder het huwelijk, dat was zonde. Nu denken de moslims in tegendeel dat ze het recht hebben om met vijf mensen
te trouwen. Ik bedoel, als er meer mannen en minder vrouwen zijn is dat verkeerd. Je moet de oplossing vinden. En zelfs in die
tijd moest de relatie tussen broers en zussen begrensd worden want er was een groot probleem. Dus zei hij: "Goed, de kinderen
geboren uit dezelfde ouders mogen niet trouwen, maar neven en nichten wel." Nu zijn de tijden veranderd, goed, het zijn niet
meer die tijden. We zijn niet in oorlog, zo iets is nu niet aan de gang. Dat probleem is er niet. Laat ons nu dus onze zuivere
relaties als broers en zussen ontwikkelen. Toen we voor het eerst deze ceremonie van Diwali hadden, vroeg ik de mensen in feite
om één zus voor zichzelf te vinden. Iedere man zou één zus moeten hebben, moeten vinden. Op die dag zei ik: "Laat ons zo
beginnen, zodat, wanneer we elkaar terugzien op een dag die Rakhi Purnima genoemd wordt, dezelfde broers en zussen de rakhi
rond de pols knopen. We hebben dat in India zo gedaan en het werkte heel goed. Maar de relaties zijn daar zo sterk. Ik denk dat
Dhumal op een dag bij Raulbai een rakhi knoopte. En als ik zelfs nu tegen Raulbai iets zeg, dan houdt hij daar niet van. Het ging
zo ver. Het is zo lief zie je. En zelfs de vrouw van Dhumal respecteert Raulbai als een oudere zus zie je. Het is erg lief. Zo worden
veel relaties gevestigd. En vorig jaar denk ik, werd Raulbai de zus van één van onze beheerders, die er niet meer is. En ze zette al
die relaties verder, en zij ook, stel je voor. Het feit is dat die relatie zo speciaal is, zo diepgaand en zo zuiver. En zulk een relatie
zou men moeten ontwikkelen met een dame, eender welke vrouw of eender welke vriend die je wil hebben. We moeten beseffen
dat het bepaalde grenzen niet kan overschrijden, het moet een maryada hebben. Anders zullen ze broers en zussen worden en
dan trouwen, dat is niet mogelijk. We moeten dus begrenzingen hebben, dat is zeer belangrijk. In Sahaja Yoga moeten we
maryada's en begrenzingen hebben. Eén ervan is dat, eens je iemand broer of zus noemt, dat een absoluut zuivere relatie is. Laat
ons daar een beetje verder mee gaan zoals ik eerder zei, dat in de relatie met de jongere broers van jouw echtgenoot ze
evengoed jouw jongere broers zijn, allemaal, de jongere broers van jouw echtgenoot en alle Sahaja yogi's die jonger zijn dan jouw
echtgenoot. Zo is het evengoed voor alle dames, we kunnen zeggen dat voor alle mannen, hun vrouwen, oudere dames, ouder
dan hun vrouwen, als zussen zijn, oudere zussen. Ik bedoel, deze relatie is zo lief en doet in zekere mate inzien hoeveel afstand
je van iemand moet houden, met wie je vrij kan omgaan, met wie je afstand houdt. En dit moet aangehouden worden op zo'n fijne
manier, dat de zuiverheid niet bezoedeld wordt. Je houdt je aan zuivere normen. Dit is de voeding van Sahaja Yoga, de voeding
van jouw groei en zuiverheid. Zuiverheid is voor ons het belangrijkste, zuiverheid in al haar aspecten. Als je zuiver bent zal je
niets doen wat, zo te zeggen, onzuiver is. Eerst en vooral moet je zelf zuiver zijn en dan zal je zuiverheid accepteren, zuiverheid

appreciëren, en ondersteund worden door zuiverheid. Geen enkele onzuiverheid zal met je meewerken of met jou proberen
overleggen Daarom is zuiverheid de naam van je Moeder. Je weet dat mijn naam zuiverheid betekent. En deze zuiverheid is van
die aard dat zij alles zuivert, zij zuivert gewoon. De zuiverheid zou zo moeten zijn dat zij zuivert, anders betekent deze zuiverheid
niets. Zeep zuivert bijvoorbeeld, goed. Maar jij zuivert de zeep niet. Poets jij de zeep? Ik bedoel, sommige gekke mensen
misschien. Ik ken mensen die zelfs de kraan poetsen en ook het water. En zo komt het dat dit water, dat zuivert, water dat
zuivert, ons fysieke lichaam zuivert. En water verdrijft ook al ons vergif uit onze lever. Water is een fantastisch element om alle
problemen te verwijderen. Je gebruikt water voor zoveel zaken, je weet hoe het werkt. Deze Lakshmi, die zuivering is, werd uit
water geboren. Daarom werd zij Maria genoemd, zoals ik al zei. En ik word ook 'Nira' genoemd, wat 'geboren uit water' betekent.
We moeten dus begrijpen dat de boodschap van vandaag is dat we ons doordringen van zuiverheid. We mogen onszelf niet
bedriegen. Bedriegen is gemakkelijk, maar we moeten ons doordringen van zuiverheid in onszelf voor onze eigen maturiteit, voor
onze eigen uitstraling, voor onze eigen schoonheid en niet gewoon omdat het zwaar of erg moeilijk is, niet op die manier. Het
zou met veel plezier en geluk bereikt moeten worden. Hoe houden we ervan een bad te nemen of proper te zijn en er goed uit te
zien? Zo moeten we ook proberen onze gedachten te zuiveren. Gewoon door er aandacht aan te besteden kunnen we ze
zuiveren. Gedachten moeten gezuiverd worden. Waarom hebben we zelfs gedachten. Maar als je ze hebt, zorg dan dat ze proper
en zuiver zijn. Zelfs als je ze hebt, heb dan geen gedachten vol arrogantie, agressie of angst. Sommige mensen denken dat het
een goede zaak is aan angst te denken: "Oh, ik ben bang, ik ben angstig." Het is onzuiver, waarom zou je bang zijn? Het betekent
dat je linker Vishuddhi verstoord is. Bang zijn van wat dan ook is niet nodig, het is niet nodig welke angst ook te voelen. Als je
angst voelt betekent het dat er iets mis met je is. Als je gelooft dat God boven alles staat, dat je een gerealiseerde ziel bent en
dat God voor jou zal zorgen, dat hij jouw vader is, dat hij zijn poorten voor jou openzet, waar kan je dat bang van zijn? Veel
mensen denken dat je nederig bent als je angsten voelt. Nederigheid is iets anders dan iemand die bang is. het is absoluut een
egozaak, het heeft niets te maken met nederigheid. Nederigheid is iets anders en bang zijn is iets anders. Voor Sahaja yogi's is
het heel gemakkelijk om met hun vibratorisch bewustzijn uit te maken wat angst en wat nederigheid is. Waar nederigheid je
vibraties zal geven, zal angst je hele linkerkant blokkeren. De zuivering van ons verstand komt er via bepaalde methodes om
onszelf te begrijpen. Eerst moeten we begrijpen dat we geboren zijn in een familie, een maatschappij, een zogenaamde
religieuze secte of wat het ook is. Al deze fixaties hebben in ons een aantal onzuiverheden gebracht, die ons ego, superego, om
het even wat kunnen geven. Om het zuiver en simpel te houden: gebruik het element water zoveel als je kan. Het helpt in beide
richtingen, het helpt het ego, het helpt het superego. Gebruik het element water. En dat is Lakshmi. Het is Lakshmi die je de
Mahalakshmi Tattwa geeft. Het Mahalakshmi principe komt alleen voort uit het Lakshmi principe. En dit gebeurt na de zuivering
door het proces van Lakshmi. Christus zei: "Als je dat wil, kan ik je goud geven, gouden stukken, waarmee je kan leven. Maar zij
die van mij houden willen alleen het Koninkrijk van God betreden. En ik zal met hen de maaltijd nuttigen." Dat betekent dat hij
alleen met hen die zuiver zijn, de maaltijd zal nuttigen. Ik zal de maaltijd niet nuttigen met mensen die niet zuiver zijn. Hij was zo.
Ik bedoel, elke, alle incarnaties zijn er zich van bewust dat zij zich onder zuivere mensen moeten begeven en zuivere mensen
moeten helpen. Maar hij zei zo duidelijk dat je, als je Lakshmi wil, het ook kan krijgen, dat gaat over geld. Maar dat is
Mahalakshmi niet, het gaat dus van de Lakshmi naar de Mahalakshmi staat. Je hebt al je realisatie gekregen, je weet niet in
welke mate je ze al hebt. Je hebt het Mahalakshmi principe al in jezelf. En wat is het Mahalakshmi principe? Dat is het punt. Mag
ik deze vraag stellen? Wat is het Mahalakshmi principe in jou? Het is er helemaal voor de Spirit. Mmm? Het is er helemaal voor
de Spirit Moeder. Neen, neen. Maar je hebt een kracht. Je hebt de krachten van Mahalakshmi in jezelf, weet je dat? Moeder? Het
is het plezier dat het je geeft. Mmm? Het plezier dat het je geeft. Wat zeg je? Het plezier dat het je geeft. Het plezier? Ja. Neen,
neen, neen. De kracht om realisatie te geven. Ga nog verder, een klein beetje verder. Plezier is geen kracht. Plezier is waarvan je
geniet. Maar het is … je hebt een kracht van Mahalakshmi. De ondersteunende kracht? Wat is het? De ondersteunende kracht?
Dat is geen kracht. Kracht betekent dat je de kracht hebt om iets te doen. Potentieel? De kracht om Sahaja Yoga te verspreiden.
Mmm? De kracht om Sahaja Yoga te verspreiden, Moeder. Dat is nogal vaag, het is een bepaalde kracht. De kracht om realisatie
te geven. Om realisatie te geven, een andere. Om te evolueren Moeder. Om te evolueren. Maar evolueren is van jezelf. Een kracht
gaat om wat je doet met anderen. De hele zaak, ik vertelde het net, is te zuiveren. Je hebt de kracht om te zuiveren. Hoe genees
je mensen? Door ze te zuiveren. Goed? Denk nu gewoon hoe je anderen zuivert, door met anderen te praten kan je hen zuiveren.
Door anderen aan te raken kan je hen zuiveren. Door naar hen te kijken kan je hen zuiveren. Eén iemand die een gerealiseerde ziel
is, zuivert de hele atmosfeer. De atmosfeer wordt gezuiverd. Sinds ik aankwam, was het warm genoeg. Je zuivert alles. Je
zuivert dit licht, merk je dat? Je doet het licht ontwaken. Welke krachten heb je nog? Om de Kundalini te doen opstijgen. Mmm?
De Kundalini te doen opstijgen. Dat is ontwaking. De Kundalini, zie je, bestaat uit vele krachten, zij is veelvoudig. Je zuivert jezelf,
anderen en jezelf. Er zijn nog enkele andere krachten aanwezig. Komaan, breng ze aan. Je hebt al deze krachten en je bent er

niet van bewust, dat is het beste ervan. Ik kan er nu niet op ingaan. Breng ze aan. De kracht om de tijd naar je hand te zetten,
Moeder. Wat is dit? De macht over de tijd. De tijd voor jezelf aanpassen. Maar dat is niet de kracht van Mahalakshmi. Dat is een
andere, ik zal je vertellen wie dat doet. Evenwicht. Wat zeg je? Zij geeft evenwicht tussen ego en superego. Dat is waar. Dat is er
één van. Maar dat is de kracht van de Guru. Dat is de kracht van de Guru. Evenwicht komt van de Guru. Zie je, Mahalakshmi is
water. Zeg het me nu. Het is om te zuiveren. Dat is nu allemaal gebeurd, de zuivering is gebeurd. Wat doet water nog? Het lest de
dorst. Ha? Het lest. Het bevredigt. Tevredenheid. En nu ter zake. Het lest de dorst, de spirituele dorst. Je kan de spirituele dorst
van mensen lessen, dat is een fantastische kracht, want zelfs als je zelfrealisatie geeft, het is gedaan met het zoeken. Goed,
Welke andere kracht nog, komaan. Welke andere kracht? Denk aan het water. Voeding, je voedt. Je geeft met je kracht spirituele
voeding aan mensen zelfs als je daar gewoon staat voed je anderen. Het is ook een oplosmiddel. Je lost hun ego op, je lost hun
superego op. Al deze krachten heb je nu na je realisatie. Denk daar aan. Wat nog? Goddelijkheid. Dat is heel vaag, want mensen
zullen niet begrijpen hoe je goddelijkheid in verband brengt met water. Laat ons het omdraaien. Wat is het? Om emoties af te
koelen. Wat? Om emoties en bewustzijn af te koelen. Je wordt een afkoelend iemand. Zeer goed! Zeer goed. Je wordt koel, een
koel iemand. Je hebt een afkoelend effect, zeer goed. Wat nog? Je kan anderen dragen. Mmm? Je kan anderen dragen. Met je
meedragen, dat kan je, heel zachtjes en je kan ook sommigen verdrinken. Verdrinken in liefde, in de oceaan van liefde. Goed?
Maar je kan hen ook met twee sprongen duwen, goed? Dat kan je ook doen. Er is een andere grote kwaliteit van water namelijk
dat het doordringt in het kleinste partikel. Het gaat naar de wortels en wordt erdoor opgezogen. Met de Mahalakshmi kracht, zie
je gewoon iemand zijn wortels. Je weet gewoon waar het probleem vandaan komt, je springt er op. In feite is het het bewustzijn,
de intelligentie die de waarheid er uit zuigt, die dan verlicht wordt. En je begrijpt nu waar het probleem is en je gaat gewoon naar
de wortel en wordt er door opgezogen, je kan gemakkelijk opgezogen worden, je dringt door. Zie je, als je naast iemand zit en je
vertelt me: "Moeder, dit is verstoord in de rug, en de persoon weet het niet." Dan ben je doorgedrongen. Dan is jouw
persoonlijkheid in die persoon doorgedrongen. Hij weet het niet. Je ben in die persoon doorgedrongen en je voelt de wortels, je
ziet waar het probleem is. Het water vloeit bij dat wezen binnen. Het goddelijk water vloeit bij dat wezen binnen en jij voelt de
verstoring via dat goddelijke water. En je kan zeggen: "Dit is geblokkeerd, dat is geblokkeerd." Dat is het doordringen. Iets anders
is het glinsteren van het water. Je huid gaat dus glinsteren, je huid wordt heel stralend. En het laatste is de reflectie. Iemand die
je ziet, ziet zijn eigen reflectie. Hij wordt bang. Met mij gebeurt het soms. En ik heb geen slechte intenties tegenover wie dan ook,
maar mensen zijn onnodig bang van mij omdat ze hun reflectie zien. Als ze je dan ontmoeten zien ze hun eigen reflectie en
kunnen ze erg agressief zijn omdat ze hun reflectie zien. Ze kunnen heel hard met je zijn omdat ze hun reflectie zien. En als het
helder water is, dan zie je de diepte van die persoon. Als je een uitgesproken Sahaja yogi bent, voelen ze de diepte, de zuiverheid
en kunnen ze de Spirit erdoor zien schijnen. Dit zijn de kwaliteiten van water in ons. En meer nog, zou ik zeggen, vooral in mijn
lichaam, gebruik ik het water als buffer om de chakra's te beschermen. Al ik geen water in mijn lichaam heb zou ik problemen
kunnen krijgen. Het werkt dus als een buffer. Je kan dus zeggen dat het je huidcellen verzacht. Het verzacht jouw binnenkant, zie
je? Als er geen vocht is dan zal het droogte geven en zo meer. Het verzacht iedereen. Er zijn andere soorten krachten van water,
waarvan we weten dat, als het uit je ogen komt, het je mededogen, je liefde, je emoties uitdrukt. Van alle elementen is dit het
enige dat emoties uitdrukt, de kracht van water bedoel ik. Water heeft ook andere kwaliteiten die door fysici gekend zijn in de
hydrostatica. Het heeft druk. Het heeft een zekere druk en iemand die leeft als een Sahaja yogi, zal zeker en vast druk uitoefenen
op anderen. Hij zal niet aanvallen maar er zal een druk zijn, een druk. En als iemand anders het dan ontvangt, zal hij er voordeel
uit halen. Maar als hij het niet ontvangt, dan voelt hij zich onder druk gezet en voelt hij zich een beetje gedomineerd. Je buren, je
familie zullen in het begin voelen dat er een druk is omdat het lichaam een soort van gewicht krijgt. En zo wordt de Guru tattwa
uit water gevormd. En als er ook zout is, het Guru principe, dan is er zelfs nog meer zwaarte. Wat water betreft moet je vandaag
dus echt weten dat water iets zeer heiligs is. En ook in onze puja's gebruiken we het, het verwijst in het bijzonder naar de
Kundalini, dat betekent dat de Kundalini de waterkruik is of de drager van Aquarius. En dit is nu het Aquarius tijdperk. Hoe
belangrijk is water dus! En het water dat goddelijke liefde draagt, is de beste drager. En dat dit het Aquarius tijdperk is, betekent
dat de Kundalini gemaakt is van goddelijk water. Het hele idee van verering, vandaag is het de dag van Lakshmi, is dus te
begrijpen dat zij in ons Mahalakshmi is geworden. En daardoor hebben we zoveel krachten waarvan we ons niet bewust zijn, ik
bedoel dat we ook niet weten dat we gerealiseerde zielen zijn. Sommigen onder ons weten het niet, dat deze krachten in ons
aanwezig zijn waarmee we in anderen kunnen doordringen. We kunnen onze persoonlijkheden op anderen projecteren. We
kunnen er achter komen wat er met hen verkeerd loopt. We kunnen dat over onszelf te weten komen. We kunnen in onszelf gaan,
we kunnen er binnen gaan, onze doordringing is als water, het beweegt, het vloeit de hele tijd. En het is heel belangrijk dat we
bewust zijn van de krachten die we hebben verworven. Dan gaan we onszelf respecteren en komt Rajalakshmi er aan, dan komt
Gruhalakshmi en alles wat er bij hoort als we bewust worden van wat we bereikt hebben betreffend onze eigenwaarde en onze

waardigheid. Dit geeft ons dus waardigheid, Mahalakshmi geeft ons waardigheid. En zo gaan we de waarde van menselijke
waardigheid dus begrijpen. We zouden menselijke waardigheid ook zo moeten bevatten dat we menselijke waardigheid niet
mogen beschimpen, zoals mensen die de hele tijd op anderen vitten. Of die zichzelf de hele tijd over iets laten gelden en het
anderen moeilijk maken. Het gaat in tegen menselijke waardigheid. Je moet het leven van een ander sieren, je moet het mooi
maken, je moet het vreugdevol en gelukkig maken, iedereen gelukkig maken en niet de hele tijd zeuren. En als je zeurt dan is dat
niet Gruhalakshmi, dat is niet Gruhalakshmi. Je mag niet vitten: "Doe dit, doe dat, sta op, wat doe je nu, kom aan deze kant, die
kant." Het is allemaal nonsens. Je laat het aan die persoon om het te doen, menselijke waardigheid is het allerbelangrijkst. Je
moet de menselijke waardigheid respecteren. En dat is mogelijk want je hebt nu de kracht van Mahalakshmi. Zij die geen
waardigheid hebben zullen ze ook van jou krijgen want nu ben jij waardig. Als je het gevoel van waardigheid hebt, zal je nooit de
waardigheid van iemand anders beledigen. Voor kleine dingen beledigen we anderen: "Waarom heb je de zeep niet hier gelegd,
waarom deed je dit, waarom deed je dat?" En aan de andere kant kan het zijn dat anderen geen waardigheid hebben en dus
verder doen als dieren. Beide zaken zijn verkeerd. Maar je moet respect opbrengen en ik heb gezien dat respect de beste
resultaten geeft. Dat is het beste resultaat, eens je respecteert en liefhebt groeit het vertrouwen en je moet het vertrouwen
behouden. En zo groeit de menselijke waardigheid overal. We moeten elke Sahaja yogi respecteren want we zijn allemaal
heiligen om elkaar te respecteren, er moet absoluut respect zijn want jullie zijn allemaal heiligen. Ik weet niet of je beseft wat ik
zeg. Ieder van jullie is in staat om de hele wereld realisatie te geven, ieder van jullie en als we dat beseffen, dan moeten we
onszelf en anderen respecteren. Je zou niet lichtzinnig mogen praten over anderen, niet met hen mogen spotten. En vooral met
je Moeder, je kan je met haar geen vrijheden veroorloven. Dat is iets wat je in het Westen moet weten, het is belangrijk. Het is
heel belangrijk om dit te weten. Een paar dagen geleden corrigeerde ik iemand. Hugo zei: "Je hebt heel veel geluk dat Moeder jou
corrigeert, je hebt veel geluk dat zij jou corrigeert, dat zij jou iets zegt, want je bent naïef, zie je, daarom ga je je vrijheden
veroorloven." Eerst en vooral moet je de goddelijkheid van je Moeder respecteren. Dat is heel belangrijk. En dat geeft je de
grootste waardigheid. Ik zeg je dit want, tenzij je dat doet, kan je groei niet goed verlopen. Dat is dus een zeer belangrijk punt en
zoals in India, veronderstel dat iemand naar een tempel gaat of ze komen naar … bijvoorbeeld vandaag is zij of iemand gekomen,
ze zullen er beter uit zien, ze zullen fijne kleren dragen. Zie je, ze gaan naar een tempel en ze zullen alle sieraden dragen, ze zullen
alles dragen. Dat is de dag waarop ze al hun waardigheid moeten tonen. Niemand zou mogen komen met de haren in de war of
zulke zaken. Dat is niet goed, want al deze dingen zijn belangrijk, hoe je respecteert. Hoe je gekleed moet gaan, hoe je
presentabel moet zijn want van deze zaken zeggen sommige mensen: "We moeten niet netjes zijn want we zijn de Spirit.” De
Spirit is het allerkeurigst. Hij maakt alles wat je ziet netjes. Hij maakt alles netjes. De Spirit gaat over tot de juiste synthese, de
juiste harmonie, daaruit wordt totaal mooie muziek gecreëerd. Hoe kan iemand die chaotisch is spiritueel genoemd worden? Het
kan niet, bij iedereen die chaotisch is, is het huis chaotisch, zijn de spullen chaotisch, je moet weten dat iets bhootish in hen
huist, absoluut. Maar je zou ook niet het tegengestelde mogen zijn, zo pietluttig dat je elkaar opvreet. Dat is de andere kant.
Beide mogen niet gedaan worden. Ik blijf op dit punt aandringen omdat het heel belangrijk is voor mensen die op het ego gericht
zijn want ze kunnen om het even wat worden. Ik was eens in King's Road en ik was verrast te zien wat voor kleren mensen
droegen en ze denken: "wat we ook dragen, dat zijn we." Dat betekent dat jullie apen zijn, jullie dragen zo'n kleren en lopen er in
rond. Als je daarin gelooft, dan zouden jullie deftige mensen moeten zijn, het zou welvoeglijk moeten zijn. Vandaag hebben we
dus geleerd over de groei van Lakshmi tot Mahalakshmi, maar het is niet zo dat, als je tot iets opgroeit, het er mee gedaan is, dat
is het niet, sommige mensen denken dat ze een spiritueel iemand worden. Als de Lakshmi Tattwa er niet is, is het niet waar. Je
moet een welvoeglijk iemand zijn, netjes gekleed overeenkomstig met jouw status in het leven, met de manier waarop je leeft. En
er zou, zoals je dat noemt, geen hypocrisie over mogen bestaan, geen hypocrisie. Door om het even welke zinloze dingen te
doen, zoals sommige mensen die denken dat als ze primitief of zo worden, ze indruk zullen maken op anderen, zal je nooit indruk
maken, zie je. Het is zoals bedelen, als je bedelt zal je bedel-entiteiten in je krijgen. We zijn dus geen bedelaars, en we moeten
ook geen modegekken worden, maar we zijn Sahaja yogi's, waardige mensen. We hebben onze eigenwaarde en we leven met
onze eigen waardigheid, en zo moeten we zuiver zijn, transparant, eerlijk, in onszelf moeten we eerlijk zijn, totaal eerlijk. Water is
zo eerlijk met zichzelf. Als we wat dan ook in water doen, is het zichtbaar. Doe er een kleurstof in, het is zichtbaar. Doe er modder
in, het is zichtbaar. Je moet dus eerlijk zijn, eerlijk met jezelf. En het geheel zou zich moeten ontwikkelen tot een persoonlijkheid,
en zonder twijfel aangenaam, mooi, doordringend, maar zo mooi verlicht is, want de Mahalakshmi Tattwa zelf is in jouw
bewustzijn verlicht. Zo iemand kan geen domoor zijn. Als hij een idioot is, is hij geen Sahaja yogi, zeker niet. Een dom iemand kan
geen Sahaja yogi zijn - idiotie, verstrooidheid, dat moet allemaal verdwijnen. Als jullie allemaal Sahaja yogi's moeten zijn dan
kunnen jullie niet doen van: "Ik weet het, ik weet het." Al die nonsens zou er niet mogen zijn, zou er niet mogen zijn. De lakshana's,
of wat je de zaadtoppen noemt, of je kan zeggen dat wat je de zaadtoppen noemt een manier is om uit te maken wie een Sahaja

yogi is, hij zou een Lakshmi putra moeten zijn, dat is een teken van Lakshmi: als een koning. Dat betekent niet dat hij alles voor
zichzelf heeft, neen. Dat betekent het niet, een koning geeft. Hij geeft genereus, hij is gekend voor zijn vrijgevigheid. Hij is niet
gekend voor hoeveel hij graait, is het niet? Hij is een koning en dus geeft hij. Hij zou een verkoelende persoonlijkheid moeten
hebben, hij mag niet bevroren zijn. Hij zou een verkoelend iemand moeten zijn, niet heetgebakerd. Zij die heetgebakerd zijn, ik
heb hier mensen gezien, gebruiken eerst geweld. Ik bedoel dat er voor Sahaja yogi's van geweld geen sprake kan zijn, geen
sprake. Als iemand je slaat ga je hem ook niet terugslaan. We hebben manieren om hen te verslaan maar je moet hen niet
terugslaan. Je moet hen geen weerstand bieden, maar als je een Sahaja yogi bent is het niet nodig geweld te gebruiken tegen
wie ook, zelfs met je taal. Sommige mensen zijn met hun taal provocerend. Je moet weten dat je al deze punten moet corrigeren.
Het is belangrijk als je morgen aan de wereld gaat tonen wat Sahaja Yoga is, niet aan mij. We moeten dus onszelf toewijden aan
onze zuivering, aan onze glorie, want water verheft, geeft je glorie. Jullie zien er allemaal zo goed uit met een glans op het gelaat
en ik kan de Kanti Rupena Samasthita zien. Hij zei dat: "Ya Devi Sarva Butheshu Kanti Rupena", de glans, het licht, en dat is wat ik
daar in jullie allemaal kan zien. Het is er al, maar het zou ook binnenin moeten zijn. En die persoon die een gerealiseerde ziel is,
hoeft geen verklaring af te leggen, mensen weten gewoon dat hij een gerealiseerde ziel is. Je hoeft het niemand te vertellen,
mensen weten gewoon hoe hij is. We hebben vandaag zoveel punten behandeld. Ik hoop dat jullie er nog eens naar zullen
luisteren, want een lezing van Mataji gaat het ene oor in en het andere oor uit. God zij dank hebben we een manier om ze vast te
leggen. Ik hoop dat jullie deze opnames zullen meenemen en er iedere dag naar luisteren, de ene na de andere, en er ook naar
handelen, niet door het op papier te plannen of het in de oren te hebben. Het zou in je hart moeten komen. Zo gaan we allemaal
mooie kinderen tot volwassenheid kunnen brengen. Ik maak nu de rekening dat C.P. weer voor vier jaar zal verkozen worden en
dan moet ik … het zijn amper drie jaren die voorbij zullen gaan en ik zal niet meer zoveel tijd in Engeland kunnen doorbrengen. De
verantwoordelijkheid ligt heel erg bij jullie. Ik hoop dat we nog meer Diwali's samen zullen vieren. Moge God jullie zegenen.
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Eerst en vooral zullen we beginnen met over energieën te spreken. Hoe deze energieën zich in ons voortbewegen en hoe zij
processen in gang zetten. En we zullen spreken over de derde energie die ons heeft laten evolueren en waardoor we nu hier zijn.
En we zullen spreken over jouw Zelf, dat de controle heeft, dat jou controleert: de Spirit. Als je deze theorie dus volgt zal dat heel
interessant zijn. Want daarna, zie je, nadat we hebben gesproken over energieën en andere dingen die zich in jullie bevinden, dan
zullen de mensen een vorm van ego voelen, zoals: “Wij hebben deze energieën en we kunnen ze gebruiken om er van alles mee
te doen.” En dan kun je ze later laten doorstromen naar Sahaja Yoga.
Maar spreek in het begin liever over theorieën. Want Indiërs zijn anders, westerse mensen zijn anders, ze hebben het gehad met
religie, ze zijn het beu. Als je dus over religie spreekt dan heb je een probleem. Daarom werden vroeger de Veda's geschreven. Ze
spraken in het geheel niet over God of godheden. Ze spraken wel over God de Schepper, maar enkel over Brahmadeva. Via
Hiranyagarbha, Brahmadeva, spraken ze over de rechterkant, zie je. En de mantra die ze steeds zeiden is: “Bhur, Bhuvah, Swaha.”
Drie dingen. Nu is Bhur in feite de Mooladhara, de aarde vooral, de Mooladhara. De Mooladhara chakra en de Mooladhara zelf.
Dan is er Bhuvah. Bhuvah is wat we de 'antariksha' noemen, de ruimte, die helemaal gecreëerd werd in de verhalen over
Brahmadeva. Dan is er Swaha. Swaha is het vermogen van Agni, het vuur, om te verbranden, zie je? Het is zo verrassend en dan
spreken ze over 'mahatapa', 'tapaha' en 'maha'. “Bhur, bhuva, swaha, maha tapa.” Als ze dus over 'swaha' spreken, spreken ze
ook over 'maha'. 'Maha' is wat je de machtige noemt, 'Allah Hu Akbar' en dan is er ook 'tapa'. 'Tapa' betekent dat je een 'tapasuy'
moet worden, namelijk iemand die boete doet, zoals Christus. En ze zeggen dat je moet doordringen via de Surya, dit hier, en het
hele ding is zo een enorme hindernis, en dan krijg je je 'moksha'.
Ze hebben dus over alle chakra's gesproken. Maar als je daar in theorie over spreekt, dan hebben mensen er niets op tegen, ze
luisteren. Ze luisteren omdat er op zich geen religie mee gemoeid is. Vandaag zal ik het specifiek hebben over de Veda's, en over
de havans die we doen. Als we een havan doen, dan is dat een 'yagnya'. 'Yagnya' betekent 'dat waardoor je weet'. 'Nya' betekent
'weten'. Yagnya. En als je dit doet gebruik je het woord 'swaha'. Dat betekent dat je het element vuur gebruikt om alles wat
verkeerd in je is te verbranden, 'swaha'. En je wekt het op door de verschillende namen van de Godheid te citeren. Dit begon in de
tijd van Rama. Vandaag is het Ram Navami. Ik zou niet zeggen dat het toen is begonnen, maar er werd heel vaak beroep op
gedaan toen Rama leefde en in die tijd deden ze veel yagnya's. De reden was dat de mensen pas begonnen te beseffen dat er
iets hogers bestaat, dat je dit hogere Zelf moest eren zoals de zieners zeiden en ze dachten dat dit het beste door yagnya's kon
gebeuren.
Aan de linkerkant begonnen de mensen natuurlijk met de verering van God, de toewijding aan God en zo meer, dat is Bhakti.
Maar wat ze vooral deden voor de tijd van Rama waren yagnya's, de Veda's, waarmee ze verschillende elementen aanriepen, de
elementen die onze chakra's hebben gevormd, en ze probeerden de godheden van deze elementen op te wekken. Maar in feite
komt het op hetzelfde neer. Als kind studeerde Rama met een grote heilige. Hij studeerde samen met hem, Vashishta was de
naam van deze grote heilige. En Vashishta had een ashram waar Rama en zijn broers studeerden. Kom maar, kom binnen, kom
maar naar voren. Geef haar een stoel om te zitten. Kan dat, is hier een stoel? Ik denk dat Gavin kan gaan, er zijn daar veel stoelen.
Rama studeerde met deze Vashishta en tijdens de vakanties gingen ze naar zijn vaders huis. Toen al was hij in staat een demon
te doden met slechts één pijl. Dat wordt 'ekabani' genoemd. Eén pijl was voldoende voor Shri Rama. En hij was nog maar een
klein kind van zeven of acht jaar oud. De mensen begrepen niet hoe hij dit kon. Telkens ze een yagnya deden … Nu werden deze
yagnya's gedaan om eigenlijk de godheden in het ruggenmerg op te wekken. En voor deze yagnya's gingen ze zitten en deden
een havan zoals wij het ook doen. Maar op dat moment kwamen de rakshasa's om de yagnya's te doen mislukken, want
yagnya's moeten met een zuiver hart worden gedaan, in alle netheid en zuiverheid, zonder enige belediging, volgens het juiste
protocol.

Ze dachten dus: “Als wij de godheden daar beledigen, dan zullen de godheden verdwijnen en hun yagnya's mislukken.” Deze
yagnya's werden al veel vroeger gedaan, zelfs toen Rama er nog niet was. Maar ook in de tijd van Rama waren er enkele
rakshasa's die er plezier in schepten deze yagnya's te verstoren en als kind beschermde Rama de mensen tegen deze demonen.
De demonen namen één of andere vreemde vorm aan, ze kwamen als onzichtbare wezens en staken botten van dieren en dat
soort dingen in de yagnya. En dat verstoorde de effecten van de yagnya. En Rama beschermde mensen daartegen, als kind. Stel
je voor, als kind deed hij dat! Zij deden de yagnya en hij zat dan buiten met zijn kleine broertjes om hem heen en samen doodden
ze de demonen die probeerden de yagnya's te verstoren. Dit is het leven van de jonge Rama, waarin je ziet hoe hij als kind al een
zekere mate van, je zou kunnen zeggen, expertise met pijl en boog ten toon spreidde. Telkens je dus een standbeeld ziet … om te
weten of het er één van Shri Rama is, moet je kijken of er een pijl en boog bij is, dan is het een standbeeld van Rama. Nu heeft zijn
komst op deze aarde onze rechterkant doen ontwikkelen, en de yagnya's gebeurden dus ook in de rechterkant. Want toen de
mensen op deze aarde kwamen, waren ze eerst en vooral bang van alle dieren die hen konden aanvallen en van allerlei vreselijke
rakshasa's en al die mensen en negatieve krachten die hen moeilijkheden bezorgden.
In die omstandigheden moesten ze dus een koning aanstellen, een heerser, een ideale koning die regeerde volgens de wetten
van het dharma. Hij was dus verantwoordelijk voor dat tijdperk, dat we ook wel Satya Yuga noemen, maar in werkelijkheid was hij
hier tijdens de Treta Yuga. In die tijd was hij hier, in de Treta Yuga en Krishna kwam in de tijd van de Dwapar Yuga. En de tijd
waarin ik kwam was de Kali Yuga, maar nu is het de tijd van de Krita Yuga: de Yuga waarin werk zal worden verricht. 'Krita'
betekent 'er zal werk worden verricht'. Dit is de tijd waarin er werk zal worden verricht. Maar hoe zijn de zaken van het ene
tijdperk naar het andere veranderd? In de Dwapar Yuga, toen Shri Rama kwam, ontstond het idee van het koningschap en de
heerschappij. De nadruk lag dus op de welwillendheid van de mensen. De mensen moesten welwillend zijn: omwille van de
mensen en de koning en de verbetering van de mensheid. De wil is de rechterkant. Hoe kon deze welwillendheid dus gecreëerd
worden in de mensen? Eerst moet de leider zich opofferen en tonen hoever hij kan gaan in die opoffering om de moraal en de
welwillendheid van de mensen te behouden.
De rechterkant werd dus gecreëerd door de komst van Shri Rama, want hij maakte de weg vrij om de mensen het bewustzijn te
geven dat ze geregeerd zouden moeten worden en niet anarchistisch zouden mogen zijn, dat er één leider zou moeten zijn die in
staat is te organiseren, te coördineren en iets collectief uit te werken. Kijk, als wij aan een koning denken, dan willen we hem
verdrijven want we houden niet van het idee door iemand 'geregeerd' te worden. Misschien omdat hij geen goede koning is, of
omdat hij niet de wil van de mensen vertegenwoordigt, de gemeenschappelijke wil die deze koning voortbrengt die regeert om
deze welwillendheid te onderhouden. Het is een symbolische uiting van jouw welwillendheid. Hetzelfde geldt als je een wet
creëert: ook dit is een uiting, een gemeenschappelijke uiting van alle gewone mensen, van een gemeenschappelijk gevoel dat ze
zich aan de wet zouden moeten houden. Zo krijg je niet het gevoel dat je een slaaf bent, of dat je gedomineerd wordt, of dat je
onderdrukt wordt, maar gaat het enkel om jouw gemeenschappelijke wil, die goed is.
Het verlangen van alle mensen naar wat goed en rechtvaardig is, incarneert als Shri Rama, die zorgt dat deze wil behartigd wordt.
Want stel dat een individu zomaar begint te verkondigen: “Dit is niet goed, dat is niet goed”, dan kan hij als individu een afwijkend
standpunt aannemen over iets. Maar er moet een symbool van die goedheid aan iemand toegekend worden. En deze symbolen
werden gecreëerd om jouw rechtschapenheid, en deugdzaamheid te symboliseren, zodat je zelf gered kunt worden. Stel dat er
vandaag iemand op je af komt en je slaat, goed? Nu kun je duidelijk voelen hoe slecht het is om door iemand geslagen of gedood
te worden, dus besluit je dat er een wet moet zijn die je daartegen beschermt. Maar morgen doe jij misschien juist hetzelfde. Wat
je dus doet, is je welwillendheid voorop stellen, die je laat vertegenwoordigen door een koninkrijk, een koning of een regering.
De regering op zich vertegenwoordigt dit dus, of zou dit moeten vertegenwoordigen, in beide opzichten. Het is niet zo dat zij dit
altijd vertegenwoordigt. Misschien vertegenwoordigt ze dit helemaal niet, dat is goed mogelijk. Maar toch zou de regering het
goede in jou moeten vertegenwoordigen, de zuiverheid in jou, de zuivere wil om goed te zijn en beschermd te worden. En je zou
je daar ook moeten aan houden. Het is erg wederkerig. Maar wat er gewoonlijk gebeurt als zo iemand verkozen wordt, of als zo
iemand in die positie komt of die rol toegewezen krijgt, is dat hij in een egotrip terecht komt. Zo eenvoudig is het: het is niets
meer dan een simpele egotrip. De regering komt in een egotrip terecht en de mensen staan verstomd over het gedrag van deze

mensen. Ze verkiezen bijvoorbeeld een premier, en plots komen ze erachter dat deze premier zich als een echte bruut gedraagt,
en dat kunnen ze niet begrijpen: “Nu hebben we iemand als premier verkozen met de gedachte dat hij het goed met ons
voorhad.” Zie je, dat is mogelijk.
En dan ontstaan er revoluties waarin mensen protesteren en het uitvechten. Dit is opnieuw de wil van de mensen die vecht en het
weer rechtzet. We moeten dus een absolute waarde hebben, want alle andere waarden veranderen op elk moment. Is het niet
zo? We vinden dat deze regering het niet goed deed, stel dat we dat vinden, dus willen we deze regering omverwerpen. Dan
brengen we een andere in de plaats en we zien dat hetzelfde gebeurt. Of je er nu een communist zet, of een socialist, of een
democraat, of je hebt een monarchie, het maakt allemaal niet uit. Maar wat er in feite gebeurt is dat al deze dingen die opkomen
en weer verdwijnen... Gavin, kom hier. Kun je een beetje naar voren komen om plaats te maken? Al deze veranderingen die
plaatsvinden creëren in mensen het gevoel dat we anarchistisch moeten zijn. Waarom zouden we een regering hebben? Waarom
zouden we een koning hebben? Waarom zouden we door wie dan ook geregeerd moeten worden? Want je ziet steeds dat
degene die regeert niet geschikt is voor zijn taak en dat hij je alleen probeert te misleiden. Wat dat betreft heb je enkele absolute
standaarden nodig. Als je een absolute standaard hebt dan kun je altijd oordelen of een koning van het rechte pad afwijkt en niet
doet wat een koning hoort te doen.
Een koning moet zoals Rama zijn. Hij moet zoals Rama zijn en jouw wil vertegenwoordigen, jouw welwillendheid, jouw zin voor
een gepast oordeel, eerlijk spel en rechtvaardigheid. Als de koning niet rechtvaardig is, dan zal jullie collectieve welwillendheid
tegen de koning ingaan. Maar nu blijf je maar de ene voor de andere inwisselen. Zo zag ik bijvoorbeeld in Frankrijk dat daar een
premier was die allerlei verkeerde dingen deed en dus afgezet werd. Daarna kwam er een andere die weer iets verkeerds deed,
hij zal dus ook afgezet worden. En zo blijven we dit spel maar spelen, zie je. Eerst hebben we bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid.
Daar houden we niet van, dus nemen we een andere regering, de Conservatieve Partij. Daar houden we weer niet van, weg ermee.
Zo blijven we maar spelen. En toch heeft deze relativiteit wel degelijk verbetering tot gevolg. We worden ons meer bewust van de
waarde van deze mensen, en het volk begint dit ook te begrijpen. Maar als er teveel mensen met een negatieve invloed aan de
macht komen, dan brengen zij ook de wil, de collectieve wil, erg naar beneden. Dan beginnen de mensen zichzelf te identificeren
met deze alleenheersers, of met zulke mensen die egoïstisch zijn, geen morele waarden hebben, geen vrees voor God, mensen
die religie verwerpen en de evolutie ontkennen.
En dan begint de regering zich zo te gedragen dat je niet kunt geloven hoe dit de regering kan zijn. Zoals de regeringen van Chili
en Argentinië zich gedragen en de mensen onderdrukken. Je begrijpt gewoon niet hoe al deze dingen kunnen gebeuren. Het is
zo'n relatieve terminologie. Zoals El Salvador: je weet niet wat je daar nu nog kunt doen en wie je er moet steunen. Of je de
Amerikanen moet steunen, of de Russen, of wie dan ook. Nu kan een Sahaja yogi in deze omstandigheden zich afvragen: “Wat
moet ik nu doen? Moeten we ons hierbij of daarbij aansluiten?” Maar het is allemaal nonsens, het is maar een spel. Laat de
kopzorgen aan hen over. Het zijn waardeloze, nutteloze mensen. Jij kunt deze problemen dus niet oplossen en het is ook niet de
bedoeling dat je ze oplost. Ze moeten hun realisatie krijgen en het koninkrijk van God vestigen, zodat Rama werkelijk over deze
aarde regeert en niet deze vreselijke koningen die dagelijks hun ethiek veranderen die dagelijks hun ideeën aanpassen en wiens
wil meestal voor materialistische doeleinden wordt aangewend.
Zo hebben we in ons land (Engeland) besloten om Mrs. Thatcher te verkiezen. Alles goed en wel, ik zou zeggen dat ze een goede
indruk maakt en dat ze bepaalde goede dingen zegt, zoals besparingen en zo, wat dat betreft heeft ze het over goede dingen.
Maar waarom houdt ze zich daar zelf niet aan? Shri Rama verkondigde niet alleen goede waarden, hij volgde ze ook op. Hij
offerde zich ervoor op en maakte zichzelf zo tot een symbool, een zuiver symbool van die rechtschapen wil die in de mensen
leeft, de collectieve rechtschapen wil. Nu kun je bijvoorbeeld duidelijk zien hoe egoïstische motieven werken, eerst en vooral
door de verkeerde identificaties die we kunnen hebben. Als je nu een communist bent, dan moet je door en door communist zijn!
Je mag geen compromis maken tussen democratische methodes en communisme. Ze kunnen geen integratie vinden. Ze
denken dat als je iets wil zijn, je het ook in alle opzichten moet zijn.
Als je iets anders wil zijn dan moet je dat in alle opzichten zijn. Maar in Sahaja Yoga zie je dat de twee geïntegreerd zijn, want je
hebt het volledige kapitaal en nu moet je het verdelen. Dat is de volmaakte integratie. Al deze 'ismen' zijn niets anders dan
kunstmatige experimenten van het verstand, gewoon projecties van het brein, en dat is kunstmatig zoals alles wat door mensen

gemaakt is, dat weet je wel. Maar al wat door God gemaakt is, is geïntegreerd. Wat je ook in jezelf hebt, moet je doorgeven aan
anderen. Kijk nu wat er gebeurt met gezag na Sahaja Yoga. Laat ons zeggen, ik ben je Moeder die hier zit. Je hebt graag dat ik je
leiding geef, dat ik je aanstuur, dat ik je corrigeer, dat ik je terechtwijs en zelfs dat ik veel moeite doe om te zorgen dat jouw leven
verbetert. Stel dat ik zeg: “Oké, ik geef het op, ik wil je niet langer lastig vallen,” dan zul je dat niet fijn vinden. Geen van jullie zou
graag hebben dat ik zeg: “Goed, jij bent een verloren zaak, niets aan te doen. Ga maar.” Niemand zou graag zo'n situatie hebben.
Je wilt dat ik je aanstuur. Je wilt dat ik voor je zorg. Dat vind je fijn. Je bent er automatisch van gaan houden. Er is geen
dominantie, maar toch wil je dat ik je domineer. Je wilt dat ik je domineer. Je wilt zelf dat je verlangen gedomineerd wordt,
automatisch. Waarom heb je dat gevoel: “Het is in orde, het is heel fijn dat Moeder interesse in mij toont en me corrigeert. Het is
een privilege,”
Waarom denk je zo? Omdat er zo een algemene goedheid gecreëerd wordt. Er wordt een algemene goedheid in jou gecreëerd,
omdat je nu geïntegreerd bent geworden. Je lichaam, je verstand en je ziel zitten allemaal op één lijn. Ze willen allemaal
hetzelfde, er is geen verschil. Eenmaal er integratie is zul je zien dat Sahaja Yoga de gemakkelijkste manier van leven is. Maar als
dit er niet is, dan is het niet zo. Als je bijvoorbeeld een luierik bent, of je bent een heel opvliegend type, of je hebt een dubbele
persoonlijkheid, of als je jezelf voor de gek houdt en spelletjes speelt dan zul je niet van Sahaja Yoga houden. Zolang deze
eigenschappen zich nog in jou bevinden zul je niet van Sahaja Yoga houden. Maar zodra deze situatie is opgelost zul je er wel
van houden, want dan zul je weten dat alles wat goed is voor je Spirit, jouw welzijn en dat van alle andere mensen ten goede
komt. Eenmaal dit welzijn ontstaat voelt iedereen zich helemaal voldaan en fris. Dan is het fijn om te regeren en zelfs nog fijner
om gecorrigeerd te worden.
De wetenschap dat je Moeder je aandacht geeft is zo'n geweldig gevoel in jezelf: “Ja. Neen er zal met mij niets misgaan, zij zal
voor me zorgen. Zij is er om voor me te zorgen.” Maar deze integratie laat lang op zich wachten door problemen met het ego.
Jullie hebben ego opgebouwd omdat jullie geregeerd werden door het verkeerd soort mensen. Van kleins af aan heb je
misschien onbekwame ouders gehad, die nooit spraken over God en de goede dingen in het leven. Zij leidden zelf geen leven van
opoffering. Ouders die heel egocentrisch zijn kunnen dit probleem creëren. Zij hebben je nooit het juiste leven gegeven, met een
goed waardensysteem dat daarbij hoort. Ze leerden je nooit te genieten van goedheid en deugden in het leven. Misschien
hebben later, in het land waarin je geboren bent, andere mensen in je omgeving hetzelfde gedaan. De regering die je hebt gekend
zal ook zo zijn geweest. Maar als deze dingen veranderen, als je merkt dat je deze integratie in jezelf hebt bereikt, dan weet je dat
wat je lichaam fijn vindt, ook goed is voor je Spirit. Zo hou ik bijvoorbeeld zelf niet van bepaalde dingen.
Ik hou niet van drank, ik hou er niet van. Ik hou er gewoon niet van. Niemand kan me ertoe verleiden. Ik bedoel, er is geen sprake
van verleiding, want ik hou er gewoon niet van. Ik zal altijd een hekel hebben aan dingen die echt slecht zijn voor mijn Spirit,
automatisch. Ik hoef mezelf er niet toe te dwingen, het gebeurt gewoon. Ik hou er niet van te liegen, omdat het me beschadigt. Ik
hou er niet van. Al wat goed is voor je Spirit zal automatisch duidelijk worden zodra deze integratie plaatsvindt en dit is vandaag
de dag het werk van Sahaja Yoga. Daarom zei ik dat het de Krita Yuga is, het werk moet verricht worden. Deze integratie moet
dus in onszelf bereikt worden. Soms moet je dus je lichaam uitdagen om dit niveau te bereiken. Misschien hebben bepaalde
bhoots invloed op je waardoor je lichaam je tegenwerkt. Daarom is er enige 'tapasvita' of boetedoening nodig na Sahaja Yoga,
om dit mogelijk te maken. Maar eens je ervan begint te genieten, dan hou je ervan. Het is net als autorijden: in het begin is het
moeilijk. Of zwemmen, of wat dan ook, als je het probeert, dan kan het in het begin best moeilijk zijn.
Maar ik zeg: “Vergeet het nu, vergeet alles wat je in het verleden hebt gedaan; vergeet het en begin met iets nieuws. Je moet het
doen.” Je moet je er dus met al je geestdrift op toeleggen, vanuit de gedachte: “Goed, als mijn lichaam me niet wil helpen, dan
probeer ik mijn lichaam te verbeteren, want ik ben niet mijn lichaam. Als mijn gemoed me niet helpt, dan moet ik mijn gemoed
verbeteren. Als mijn verstand me hindert, dan moet ik mijn verstand in orde brengen, want ik moet en zal geïntegreerd raken.
Zolang ik niet geïntegreerd ben zal ik nergens van kunnen genieten en zal ik nooit iets goeds kunnen doen voor mezelf of voor
anderen. Waarom ben ik anders hier? Waarom probeer ik mezelf te vernietigen?” Als je niet geïntegreerd bent, dan zal je versteld
staan hoe je eerste actie je tweede actie zal teniet doen, en je tweede actie je derde actie zal teniet doen. Als je niet geïntegreerd
bent. Ik zal je een voorbeeld geven: stel dat ik hier zit en iemand zegt me dat dit me kan verbranden. Dit is mijn eigen maya. Maar
toch wil mijn lichaam zich verbranden en het zegt: “Luister maar niet, verbrand jezelf toch gewoon.”

Als ik dit nu zeg dan klinkt het absurd. Maar als je verstand je zegt dat je beter geen alcohol kunt drinken, maar je gaat toch naar
de kroeg, dan ben je niet geïntegreerd. Als je teveel naar je lichaam luistert, dan geeft je verstand uiteindelijk toe. Het geeft
gewoon toe. Als je in alles wat je doet geïntegreerd bent, dan zul je versteld staan hoe dynamisch je wordt. Integratie is niets
anders dan de volmaakte verbinding met je Spirit. De Spirit begint overal door te stromen. Op elk niveau van het leven zal het je
verbazen hoe dynamisch je zult worden eens je geïntegreerd bent. Je moet gewoon de volmaakte verbinding met je Spirit
bereiken. Vraag je bij alles af: “Is dit goed voor mijn Spirit?” Sommige mensen denken graag dat het spirituele leven inhoudt dat
je maar wat in de lucht zweeft en dat er geen connectie is met het dagelijks leven. Er zijn zoveel mensen die dit denken. Ze
denken dat zo iemand een mager, ellendig wezen moet zijn dat ergens in een boom hangt of zoiets en compleet paranoïde is.
Dat hij bang is van de hele wereld, met niemand wil praten en zo afgesloten is dat hij een kluizenaar wordt. Sahaja yogi's moeten
afstand doen van zo'n absurde ideeën. Je moet juist heel aanwezig zijn, absoluut aanwezig onder iedereen. Maar één ding is
zeker: je moet wel voortreffelijk zijn, van een andere kwaliteit, een unieke persoonlijkheid. Je moet mee zijn met alles wat er
gebeurt.
Nu zijn tegenwoordig mensen zelfs bang van Sahaja yogi's. Ze zijn bang van Sahaja yogi's! Als ze iemand zien die negatief is dan
zeggen ze: “O, laat maar.” Nee, vecht het gewoon uit met die persoon. Vecht het uit: “Hoe durf je zoiets te doen? Je bent een
Sahaja yogi! Kom op, wat is de bedoeling hiervan?” Je moet het uitvechten. Zolang het mogelijk is zou je moeten proberen
iemand te redden door zo op hem in te praten. Maar aan de andere kant, als je tegen anderen spreekt die bij je komen, dan moet
er een diepe oprechtheid in je zijn. En als je vanuit die oprechtheid dingen doet, dan weten mensen dat je het oprecht doet. Als je
met iemand praat, dan zou die moeten voelen dat je oprecht bent, dat het uit je hart komt. Je kunt bijvoorbeeld heel lief tegen
iemand spreken, maar als het niet uit je hart komt dan denkt die: “O, hij wil gewoon op goede voet staan.” Begrijp je? Maar als je
oprecht met iemand praat dan zeg je: “Hoe kun je zoiets doen? Zie je niet waar je mee bezig bent? Kun je dit niet oplossen? Zo is
het, daarom ben je hier.”
Als je het zo zegt dan zal je oprechtheid, die recht uit je hart komt, opgemerkt worden en zo is ook het karakter van Shri Rama.
Dat hij zich in het rechterhart bevond, betekent dat het hart actief wordt. Begrijp je wat Kabira zei: “Mana mamata ko thira kara
lau.” “Ik zal het mededogen van mijn hart, de 'mana' uit mijn hart, ik zal mijn mededogen tastbaar maken”, “Aur pancha hi tattva
milau” “en haar in de vijf elementen verweven.” Zie je, zo gaat het ook als je in het linkerhart bent, dat is je oprechtheid. Het is wat
je in je hart voelt. Maar wat je in je hart voelt, welk nut heeft het? Zie je, er zijn veel Sahaja yogi's die echt vinden dat de wereld in
een vreselijke staat is en dat er iets moet gebeuren, dat Sahaja Yoga geïntroduceerd moet worden. Maar hoeveel van jullie gaan
hierin daadwerkelijk tot actie over? Echte actie? Zonder dat kan jouw Rama tattwa niet verbeterd worden. De Rama tattwa kan
enkel verbeterd worden als je in alle opzichten actie onderneemt, precies zoals Rama dat deed. Toen de mens in zijn evolutie het
niveau van Rama bereikte, gebeurde de advent van Rama niet in het midden, maar aan de rechterkant. Hij bewoog zijwaarts, zo
erg dat hij zijn verleden vergat.
Hij heeft nooit gezegd dat hij een incarnatie was. Hij vertelde het nooit aan zijn vader en ook niet aan zijn moeder. Hij vertelde
nooit iemand dat hij een incarnatie was. Het was natuurlijk overduidelijk dat hij dat wel was. Zijn broer wist het. Hij had twee
broers. Dit is heel interessant. Ik bedoel, hij had ook nog andere broers, maar vooral Bharat en Lakshmana waren de twee broers
die aan zijn zij stonden. En zij laten de twee kanten van een mens zien. De ene was Lakshmana en hij was zo'n vurig type, zie je.
Hij kon niet verdragen dat wie dan ook zich tegenover Rama misdroeg. Hij kon ook niet verdragen dat iemand Rama op een
ordinaire manier aansprak. En hij werd zo kwaad op al deze mensen dat hij als een enorme bliksemschicht uithaalde naar
iedereen die iets over Rama durfde zeggen. Zelfs naar Parashurama, die toen ook leefde. Parashurama was een gelijktijdige
incarnatie van Rama zelf. Dat is een heel interessant verhaal. Maar Parashurama kon hij dus absoluut niet verdragen. Ze noemen
hem ook wel Shesha, de slang die in de Bhavasagara slaapt, op dewelke Vishnu rust. Diezelfde Shesha werd geboren als Shri
Lakshmana. Nu zijn slangen voor een westerse geest in zekere zin... als je hen over slangen spreekt dan kennen ze alleen de
slang van Adam en Eva, meer niet, verder begrijpen ze er niets van. En ze kunnen ook niet begrijpen waarom mensen slangen
vereren.
Zie je, slangen, zoals onder andere de cobra, zijn als koningen. Zij zijn de koningen van de onderaardse wereld. En Shesha is
degene die het hele universum ondersteunt. Daarom wordt deze Shesha vereerd, zoals cobra's zelfs vandaag in veel Indiase

dorpen nog vereerd worden, omdat ze daar niemand lastig vallen. Ze zijn net als godheden, daarom worden ze in India vereerd.
En soms doen ze het wel, maar meestal bijten ze geen godsdienstige mensen. Er bestaat een verhaal over Sai Nath, waarin een
slangenbezweerder veel geld werd aangeboden om Sai Nath te doden. En Sai Nath ging 's nachts altijd in zijn eigen,
zelfgemaakte hangmat liggen, zowat negen meter boven de grond. God weet hoe het hem lukte daar in te klimmen, maar ze
troffen hem daarboven slapend aan. De slangenbezweerder nam dus een slang en legde ze op Sai Nath. De slang bewoog en Sai
Nath sprak hem toe en zei: “O God, ben je me na zo'n lange tijd hier komen opzoeken? Wat brengt je hier?” De slang zei: “Die
vreselijke slangenbezweerder vroeg me je te bijten. Ik ben je dus komen zeggen voorzichtig te zijn met die mensen.”
De slangenbezweerder kon nauwelijks geloven dat hij met haar praatte. Hij zei: “Goed, ga dan maar weer.” Hij sprak met haar. Dit
zijn eeuwenoude slangen, weet je. De slang vertrok dus en beet de slangenbezweerder. Maar toen kwam Sai Nath uit zijn
hangmat naar beneden, zoog het gif op en spuwde het uit. “Kijk, je begrijpt wel,” zei hij, “dat de slang boos op je is, omdat je
zoiets hebt geprobeerd.” En hij zoog het gif eruit. Dat is medegevoel. Dat is medegevoel. Hij zoog het gif eruit en de man
veranderde helemaal en zei: “Nu zal ik aan iedereen vertellen dat deze brahmins je probeerden te doden, dat ze Shri Sai Nath
probeerden te doden.” En waarom? Waarom waren ze zo bang voor deze man? Hij leefde buiten het dorp, en ze waren zo bang
voor hem omdat ze zelf allerlei verkeerde dingen deden in naam van God. Ze waren dus erg bang ontmaskerd te worden. Zo is
het dus: hij slaapt op Shesha. En ik heb gezien dat Shesha degene is die zich soms in Sahaja yogi's uitdrukt als kwaadheid, als je
het protocol niet respecteert of als je rare dingen probeert te doen of je niet gedraagt. Dat is de Shesha in hen.
Dat is soms ook nodig. Soms moet je Shesha zijn, want anders beginnen mensen zich te misdragen en zullen ze zichzelf zo
schade toebrengen. Ze zullen mij geen schade toebrengen, maar zichzelf. Dit soort temperament is dus evengoed nodig. Maar
een ander heel interessant verhaal is dat van Bharata, de andere broer. Hij toonde hoe Shri Rama zijn koninkrijk aan hem gaf,
door de frustratie van zijn moeder. En hij wist niet wat te doen. Dus ging hij terug naar Rama en zei: “Neem alsjeblieft je
koninkrijk terug. Ik wil niets hebben. Jij bent degene die moet regeren. Waarom zou ik het krijgen?” En Rama zei: “Het is goed,
draag jij gewoon zorg voor het koninkrijk. Ik moet mijn vader en mijn moeder gehoorzamen, want ik heb hun een belofte gedaan.”
Een andere edele eigenschap van Rama was dus dat een gedane belofte moet gehouden worden. Dit is nog een kwaliteit die we
moeten hebben, ons te houden aan een belofte die we gemaakt hebben. Als je hebt gezegd: “Ik zal dit doen,” dan moet je het ook
doen en geen uitvluchten verzinnen om het te vermijden. Het gaat compleet tegen God in om onder beloftes uit te proberen
komen. Jouw godheden zullen daar nooit blij mee zijn. Je moet zorgen dat je alles doet wat je beloofd hebt. Toen Bharata dus
door hem werd teruggestuurd zei hij: “Goed, geef me dan je sandalen. Ik zal ze meenemen en ze gebruiken als symbool van jouw
aanwezigheid.” En Bharata zette de sandalen op de troon en regeerde en zorgde voor het koninkrijk. Maar toen hij later Rama
ging opzoeken zag Lakshmana hem aankomen en zei: “Kijk nu eens! Nu komt hij je hier terroriseren.
Eerst gooit hij je uit je eigen koninkrijk en dan komt hij je hier terroriseren.” Dit heb ik ook al zien gebeuren onder Sahaja yogi's:
dat Sahaja yogi's die als Shesha zijn de goedheid niet kunnen zien van andere Sahaja yogi's, die goede mensen zijn, grote offers
maken en lieve mensen zijn. Maar hun bedoelingen worden niet begrepen, en dat is een heel droevige zaak. Je moet dus ook de
bedoelingen van het andere type mensen kunnen zien, die misschien niet zo opvliegend zijn en niet zo snel kwaad worden, maar
toch heel goede bedoelingen hebben. In feite komen ze gewoon vragen om de sandalen van Shri Rama. Ik heb gezien dat er
tussen deze twee soorten mensen vaak onbegrip bestaat. Beide soorten mensen zouden dus moeten proberen in te zien dat ze
beiden nodig zijn voor Sahaja Yoga. Ik kan het niet doen met maar één van deze twee soorten mensen. We hebben deze twee
soorten mensen nodig, om zorg te dragen voor de twee kanten van dezelfde zaak. Maar tegenover anderen gedraag je je best als
één persoon. Als iemand bijvoorbeeld naar Caxton Hall komt en je aanspreekt, weeg dan af of hij nieuw is of bekend.
Als hij nieuw is, behandel hem dan met alle zachtheid en vriendelijkheid, met alle uiterlijke kenmerken die hij aangenaam zal
vinden. De reden is dat hij geen gerealiseerde ziel is en dus je subtiele kant niet kan zien. Hij ziet alleen wie je van buiten bent,
hoe je gekleed bent, hoe je tegen hem spreekt en hoe je je gedraagt. Dit zijn de eerste dingen die ze zien. Ze zien niet wat je in je
hebt. Ze kunnen je hart niet zien, ze kunnen je vibraties niet voelen, dus moet je ze heel vriendelijk en zacht behandelen. Iemand
schreef me ooit: “De Sahaja yogi's zijn zo grof tegen me geweest, ze werden kwaad op me.” Laatst kwam er bijvoorbeeld iemand
die achterin ging zitten, en die probeerde zogezegd mensen te redden van sekten waar ze in terecht zijn gekomen, of zoiets. Hij
zat dus achterin en ik vroeg hem vooraan te komen. Maar toen hij weigerde zeiden jullie: “Ga dan maar weg!” Zoiets moeten jullie
niet zeggen. Laat mij spreken. Wees stil op dat moment. Niemand zou mogen zeggen: “Ga weg als je niet wilt komen.” Want dan

zeggen we in feite: “Wij geven niet om mensen die niet nederig zijn!” En dan zullen ze bij voorbaat al verloren zijn. Laat ons hen
een eerlijke kans geven. Laat ons hen een eerlijke kans geven om in Sahaja Yoga te komen, eerst en vooral door jouw gedrag.
Nu hebben sommige mensen als ze tegen hen spreken de gewoonte teveel te zeggen. Ze moeten niet zoveel praten. Dat vind ik
echt, dat je,terwijl je vibraties geeft, hoogstens hoeft te vragen: “Voel je een koele bries?” Heel nederig. En dat is weer een
kwaliteit van Shri Rama, namelijk 'sankoch'. Er bestaat geen woord voor in de Engelse taal, want jullie kennen wel het woord
'beleefdheid', maar dat woord schiet echt tekort om 'sankoch' te omschrijven. Want er bestaat geen integratie tussen je hart en
beleefdheid. Maar als je 'beleefdheid uit het hart' bedoelt, hoe noem je dat dan? Hoe kun je dat noemen in de Engelse taal?
Beleefdheid uit het hart. “Oprechtheid.” Nee, oprechtheid is anders. Het is een handeling. Oprechtheid is abstract. Maar
beleefdheid uit het hart. Kijk, hoe omschrijf je zoiets nu? “Eerlijkheid, Moeder. Eerlijkheid.” Nee, nee, niet eerlijkheid. Dat zijn
allemaal abstracte woorden. Het gaat om een handeling. Kijk, stel bijvoorbeeld dat ik hier zit en ze brengen me een beker, goed?
En de beker is stuk. Stel je komt bij iemand thuis en er zit een kleine barst in. Een Indiër, ik weet niet hoe het in de westerse stijl
gaat, maar een Indiër zal er dan toch uit drinken. Hij zal niet zeggen: “Het is stuk,” of wat dan ook. Maar iemand anders zou
misschien zeggen: “Die beker is stuk.” Of je komt bij iemand thuis en je houdt niet van een bepaalde kleurencombinatie, of
zoiets.
Voor een Indiër zou het dan niet fatsoenlijk zijn om dat direct te zeggen, voor een Indiër. Zie je, 'beleefdheid van het hart'. Niet iets
zeggen op zo een manier dat je iemand kwetst, dat is 'sankoch'. Shri Rama had dat in zulke mate dat er een mooi verhaal over
bestaat. Ik denk dat ik het al eerder heb verteld, maar ik zal het nog eens herhalen. Het verhaal is beschreven in de Ramayana,
geschreven door Tulsidas. En al was Tulsidas geen gerealiseerde ziel, sommige dingen heeft hij heel mooi verwoord. Hij
beschreef hoe Shri Rama zijn pijlen richtte op de hoofden van Ravana, die tien hoofden had en een speciale zegening: voor elk
hoofd dat werd afgehakt zou er een ander hoofd in de plaats komen. Deze zegening had hij. Zijn broer zei dus: “Wat ben je aan
het doen? Je weet toch dat hij niet kan sterven als je pijlen naar zijn hoofd schiet. Je moet hem in het hart raken, anders zal hij
niet sterven.” En toen kwam de 'sankocha' in hem op, en hij zei: “Kijk, hij heeft mijn vrouw in zijn hart, omdat hij van haar houdt. Zij
is dus in zijn hart, hoe kan ik hem dan in het hart raken? Ze zal gewond raken.” Zie hoe delicaat zijn inzicht was. Dus zei
Lakshmana: “Maar hoe kun je hem doden door zijn hoofd te raken?” Hij zei: “Eenmaal zijn aandacht naar zijn hoofd gaat, zal zijn
aandacht uit zijn hart gaan. En als zijn aandacht daar weg is, zal mijn vrouw daar niet meer aanwezig zijn en dan raak ik hem en
dood ik hem.”
Wat een 'sankoch'! Kijk, en dan zul je begrijpen hoe grof en arrogant we zijn. Deze arrogantie en die grofheid hebben we omdat
we geen 'sankoch' hebben. We moeten niet zomaar alles tegen iedereen zeggen. Dat hoeven we niet. Moeten we alles zeggen?
Stel dat je bijvoorbeeld tijdens de puja iets doet dat je niet zou moeten doen. En ik weet dat het verkeerd is. Maar zolang het niet
totaal verkeerd is, zal ik niets zeggen. Dan zeg ik: “Geleidelijk aan zullen ze het wel leren.” Want anders raken jullie helemaal
overspannen, zie je. Je moet Linda's gezicht eens zien als ik haar iets zeg! Ze wordt helemaal... Dus die 'sankocha', dat inzicht
komt als je van iemand houdt en begrijpt. En je moet houden van alle zoekers in de wereld. Ze hebben dan wel verkeerde dingen
gedaan en allerlei egotrips gemaakt, ze hebben alle mogelijke fouten gemaakt, maar je Moeder houdt van hen en jij moet ook van
hen houden. Als ze correctie nodig hebben dan zorg ik daar wel voor. Gedraag jij je gewoon niet zo dat je hen kwetst. Gebruik
'sankocha'.
Leer bij terwijl je met elkaar praat, train jezelf om dingen te zeggen die lief en vriendelijk zijn, die de ander het gevoel zullen geven
dat dit iemand is die fatsoenlijk is grootgebracht in de traditie van Sahaja Yoga. We hebben dus ook een Sahaja Yoga traditie,
waarin we tijdens het praten met elkaar die 'sankocha' van Shri Rama in ons hebben. En als je die sankocha niet hebt dan krijg je
problemen met je rechterhart. En het rechterhart kan erg gevaarlijk zijn in een land zoals Engeland, waar het weer zo slecht is,
want dan kan het je een vreselijke ziekte als asthma geven. Ik wil je niet bang maken, maar het is waar. Je krijgt asthma als je
rechterhart geblokkeerd is. Asthma komt niet per se alleen van het rechterhart, het kan ook van het middenhart komen. Maar als
je rechterhart geblokkeerd is dan krijg je sowieso asthma. Het gaat om je houding zie je, bijvoorbeeld ten opzichte van je vader.
Ik heb mensen op zo'n onbeleefde manier tegen hun vader horen praten. Je kunt zo niet tegen je vader praten. En ook tegen mij
praten ze op een heel onbeleefde manier. Ik bedoel, ik heb mensen gezien, Sahaja yogi's, die zich soms schokkend ordinair
gedroegen, of zeg maar op een manier die tegen het protocol in ging.

Je rechterhart zal blokkeren. Deze 'sankoch' moet je dus onder de knie krijgen, de 'maryada', dat wil zeggen de grenzen van je
relaties. Kijk, als je van elkaar houdt wil dat nog niet zeggen dat je dan elkaars privacy mag schenden. De mate waarin je van
elkaar houdt mag geen reden zijn om inbreuk te plegen op alle schoonheid en alle privacy van een ander. Zie je, dat iemand
zomaar in een slaapkamer binnenwandelt, is niet zoals het in Sahaja Yoga zou moeten zijn. Dat hoef ik niet te zeggen. Als het
moet, klop dan eerst. En klop dan ook als het nodig is! Het is niet fatsoenlijk constant te kloppen en iemand lastig te vallen.
'Sankocha' is iets cultuureels. We moeten deze culturele traditie dus van Shri Ram leren. Hij is gekend om zijn 'sankocha'. Elke
keer, hoe moet ik het zeggen, ik heb er geen woorden voor. Het moet in ons ingebed zijn. De kinderen moeten zo opgevoed
worden, en eenmaal ze zo zijn opgevoed zullen ze zich de 'sankoch' eigen maken, die hen het juiste inzicht zal geven in het
sociale leven. Kijk bijvoorbeeld naar dit licht: als je het aanraakt met je vinger dan kan het branden en je zult misschien je vinger
wegtrekken. Maar zo gaat het ook met iemand anders: als je je tegenover iemand ongepast gedraagt, dan kan er een dag komen
waarop die persoon zich zal misdragen, jou zal kwetsen of iets aandoen.
Maar nog zul je niet doorhebben dat jouw gebrek aan 'sankoch' de reden is dat dit gebeurde. Deze 'sankoch' moet op alle
mogelijke manieren mooi uitgewerkt worden: in dankbetuiging, in het aanvaarden van iemands dankbaarheid en in de uiting van
jouw liefde naar een ander: in zekere zin is dit alles 'sankoch'. Nu is Shri Rama ook gekend omwille van zijn grenzen. Hij
overschrijdt de limiet niet. Gisteren vertelde ik nog over voedsel, hoe je de grenzen van eten niet overschrijdt, zoals je evenmin
medegevoel hebt voor vlooien en muggen. Zo ook zou in alles de oordeelkundigheid van het hart aanwezig moeten zijn. Nu is er
in het Engels geen woord voor de 'discretie van het hart', het is 'maryada'. De 'discretie van het hart' is bijvoorbeeld dat je inziet
dat je er niets bij wint als je grof bent tegen je vader. Je hebt er niets aan. Maar als je nederig bent, dan zul je door je vader
misschien wel iets winnen, zelfs als hij een slechte man is. Want wat gebeurt er dan als tegenreactie, psychologisch gezien? Stel
dat je de zoon bent van een vader die iets verkeerd doet en je bent hem gehoorzaam, dan zal hij bang zijn jou te verliezen als hij
uit jouw gratie zou vallen. Door deze nederigheid zul je hem dus doen groeien.
Als je nederig bent, als je gedrag ten opzichte van je ouders is zoals dat van Shri Rama, dan heb je niets te verliezen. Je hoeft
daarbij geen compromis te sluiten wat betreft je principes. Dit kan in alledaagse dingen, bijvoorbeeld als je vader ergens zit … Ik
bedoel, als in India de vader ergens zit, dan zul je niet bij hem gaan zitten, je zult het niet doen,in geen geval. Zelfs al vraagt hij het
je tien keer, je gaat niet bij hem zitten. Dat helpt, weet je. En dan brengt dit een reactie teweeg bij de vader: “Als ik me niet goed
gedraag, dan zal mijn zoon me niet meer respecteren.” Het gevoel voor respect komt dus ook vanuit je hart. Dat is enkel mogelijk
als je in je hart die maryada kent, weet hoe ver je kunt gaan. Waarom zou je grof zijn tegen je vader? Het is helemaal niet nodig,
totaal niet. Waar is het voor nodig? Of tegen je man of je vrouw? Waarom zou je kwetsende dingen zeggen tegen wie dan ook?
Wat is het nut? Hoe word jij daar beter van? Ik heb nog nooit gezien dat iemand er beter van werd een ander te kwetsen. Alleen
als een guru streng is, of als een moeder en vader streng zijn tegen hun kinderen, dan helpt het wel.
Maar in andere relaties kan dit je nooit tot nut zijn. Ook niet onder broers en zussen, of als iemand hoger of lager geplaatst is.
Degene die lager staat moet de strengheid van de ouderen verdragen als hij wil verbeteren. Er zit niets anders op. Ze zullen je
hoe dan ook niet wurgen. Zelfs als iemand iets lelijks tegen je zegt, dan maakt het niet uit. Probeer het te verdragen. En wat je
daarbij moet onthouden is wat Christus zei, dat je de andere wang moet toekeren. Gebruik dus de discretie van je hart, in hoe ver
je met iemand kunt gaan. Als gevolg daarvan zul je een zeer krachtig iemand worden, in je familie, in Sahaja Yoga, waar dan ook.
De mensen die mij gehoorzamen zijn heel krachtige Sahaja yogi's, dat weet je. En zij die dat niet doen gaan heel snel achteruit. Ik
probeer hen wel te redden, op alle mogelijke manieren, maar ik heb gezien dat zij die ongehoorzaam zijn, die niet naar mij
luisteren, die grof tegen me zijn en die het protocol niet begrijpen erg achteruit gaan in Sahaja Yoga.
Zomaar ineens. In één seconde zie ik dat ze tientallen meters omlaag vallen. Echt waar. Want wat in jou ontbreekt is de discretie,
de maryada van hoe ver je kunt gaan. Dat is dus nog iets wat we moeten leren, om onszelf op te voeden. Zoals ik al zei was Shri
Rama zo opgevoed dat hij met maar één pijl een demon kon doden. Je hoeft ze geen 108 keer te verslaan, één keer zou
voldoende moeten zijn. Maar jullie moeten krachtige mensen zijn en de kracht van iemand neemt toe door de maryada's te
bepalen. Als je bijvoorbeeld graan hebt dat je gewoon rondstrooit, dan zal het zich overal verspreiden en de vogels zullen ervan
eten tot het op is. Maar als je het in een zak stopt dan zal het gewicht hebben, het zal vorm hebben, in grootte toenemen en het
zal nuttig zijn. Het zal respect krijgen. Maar iets dat overal verspreid is en geen maryada's heeft zal nooit gerespecteerd worden.

Niets werkt zonder maryada's. Zelfs licht houdt zich aan een maryada. Je moet binnen je maryada's blijven. Dat maakt deel uit
van onze training.
Stel dat er een vliegtuig is dat niet aan maryada's gebonden is, dat nergens aan gebonden is. Als het de lucht in gaat is het ermee
gedaan! Al onze ideeën over vrijheid moeten begrensd worden door maryada's. Vrijheid zonder maryada's is losbandigheid, het
is nonsens en het zal ons niet tot nut zijn. We moeten dus grote politici maken van Sahaja yogi's. Het is voorbestemd dat als
Sahaja Yoga zich niet verspreidt een derde wereldoorlog onvermijdelijk zal zijn. Mensen zullen zwaar lijden in een derde
wereldoorlog. Dit kan vermeden worden als er veel mensen met Sahaja Yoga beginnen. Maar doen ze dit niet, dan zal er een
derde wereldoorlog komen en de gevolgen daarvan zullen mensen zo zwaar treffen dat men uiteindelijk de Sahaja yogi's zal
vragen voor een conferentie, in plaats van de diplomaten. Ze zullen de Sahaja yogi's om raad vragen en zij zullen beslissen wat er
moet gebeuren met de wereld. Zij zullen de leiders worden van de wereld van morgen. We moeten er dus een compleet beeld
van hebben, hoe leiders te zijn zoals Shri Rama.
We moeten heel ver gaan om onszelf te trainen, onszelf op te voeden, onze ego's kwijt te raken en in te zien dat we moeten
groeien. Dit is een enorme taak, een belangrijke taak en misschien denk je soms: “Hoe kan Moeder van ons verwachten dat we
dit doen?” Maar ik denk dat jullie de mensen zijn die hiervoor gekozen zijn, dus moet je eraan beginnen en het uitwerken. We
moeten onszelf dus trainen om eerst goede leiders te zijn voor onszelf en dan leiders voor anderen. Eerst moeten we leren
onszelf te besturen. Want zie je, alleen hier in dit lichaam kun je leren jezelf te besturen. Als je teveel gesteld bent op comfort,
zorg dan dat je lichaam niet langer comfort nodig heeft. Als je lichaam zich te buiten gaat aan teveel eten of wat dan ook, leer je
lichaam dan dat het niet goed is daaraan toe te geven. Als je teveel spreekt, teveel praat, als je grof bent, zeg dan gewoon: “Nu
zal ik van 's ochtends tot 's avonds geen woord zeggen.” Wijd je aan 'mauna' (stilte). Deze 'tapah', deze tijd voor boetedoening,
ligt nu voor ons.
En in die boetedoening zal het je nog het meest helpen over Sahaja Yoga te spreken, de boodschap van mijn komst te
verkondigen en over de transformatie te spreken, over de bloesemtijd die nu is begonnen. Dit moet je doen en verder moet je
leren jezelf te besturen en daarna anderen te leiden met je hart, niet met je verstand. Je moet leiden met je hart door het aanleren
van alle kwaliteiten van het hart waarover ik je heb verteld. En ik moet jullie feliciteren met het artikel over de bloesemtijd. Ik heb
het doorgelezen en ik genoot er echt van. Hij heeft het heel goed gedaan. Moge God je zegenen! En ik denk dat het goede
gevolgen zal hebben. Het verbaast me dat ze het gepubliceerd hebben, zijn ze van gedachten veranderd, of wat is er gebeurd?
Het is fantastisch! Heb je dat artikel gezien? Het is geweldig. En dank jullie zeer voor de mooie planten die jullie me gestuurd
hebben. Ze zijn prachtig, zie je, maar ze zijn nog in shock omdat ik ze van jullie goede zorgen naar de mijne heb overgebracht. En
die van mij zijn op het moment nog wat oppervlakkig. Maar vandaag hebben we geprobeerd ze meer eer aan te doen. Ik ben
zeker dat het goed komt met ze. We hebben ze een bandhan gegeven. Bedoel je dat je verstandiger wil zijn? Nee, om af te raken
van nonsens, Moeder. Nonsens in je hoofd? Kijk, de beste Sanskriet gezegde daarover is: “Ya neti neti wachane nigamor
avochus.” Dat betekent dat je je verstand blijft zeggen: “Niet dit, niet dit, niet dit.”
Over elke gedachte die in je hoofd opkomt zeg je: “Niet deze gedachte. Niet dit, niet dit, niet dit.” Dan begint de inspiratie te
komen. Kijk, wat ik zie is dat mensen niet geïnspireerd zijn. Aan de ene kant hebben ze angst. Als je iets doet dan kunnen ze
plots in hun angst schieten, in een trauma. En anders, als je lief tegen ze bent, dan verzeilen ze in een egotrip. Wat je dus moet
doen om in het midden te blijven is blijven zeggen: “Niet deze gedachte, niet deze gedachte.” Dan zul je een diepe Sahaja yogi
zijn. Dat is nog het beste. Want intelligentie is niets, zogenaamde intelligentie. Alleen God heeft intelligentie, niemand anders, om
eerlijk te zijn. Het is één grote grap, niet? Ze denken allemaal dat ze slim zijn, maar dat zijn ze niet; ze zijn dom. Zie je, alle
domheid wordt tegenwoordig als intelligentie beschouwd. Listigheid zal je bijvoorbeeld nooit werkelijk iets opleveren. Wat is het
intellect? Er is alleen het begrip van het intellect, zoals Adi Shankaracharya het heeft verwoord: “Na yoge, na sankhya.” Al deze
dingen zijn nergens goed voor,. Alleen dienstbaarheid aan je Moeder is de beste manier. Vraag je verstand: “Staat dit in dienst
van mijn Moeder?” Het verstand, het zogenaamde menselijke verstand, zal je zeggen jezelf te bedriegen. Het licht je op. Het
geeft je uitvluchten.
Het licht je op. Je verstand is voortdurend aan het zeggen: “Misschien is dit goed, misschien is dat goed,” zie je, maar wat
werkelijk goed is zal het nooit zien. Het is een truc van het ego, een truc van het ego. Het zijn de keuzes. Het ego houdt van

keuzes, zie je. Dus: “Dit is goed, dit is slecht, daar hou ik niet van,” enzovoort. Al deze 'ik' toestanden zouden moeten worden
opgegeven; je kunt beter zeggen: “Niet dit, niet dit, niet dit.” 'Wij', zou je moeten zeggen, 'wij', niet 'ik'. Nu zijn jullie geen 'ik' meer,
jullie zijn 'wij'. Zo zal je verstand zich terugtrekken. Want dit verstand heeft allerlei nonsens verzameld en dat terwijl het niet eens
bestaat! Dat is nog de grootste maya. Het bestaat niet! Er is helemaal geen intelligentie.
Werkelijke intelligentie is simpelweg het inzicht dat het verstand helemaal niet bestaat, dat je niets bent. Kijk, het zou pas echt
wat betekenen als je Zijn intelligentie kon uitleggen. Maar dat is alsof je menselijke beschaving uitlegt aan een mier. Zelfs dat is
nog gemakkelijker. Zo is Zijn verstand. En Hij is onschuldig. Zo eenvoudig. Ik bedoel, je vraagt je af hoe dat kan. Dus de meest
intelligente persoon is hij die weet dat ons verstand gewoon een egotrip is. Dat is het kenmerk van zuivere intelligentie, dat is het
kenmerk van zuiver inzicht, in het feit dat het hart de heerser is, daar verblijft de Spirit, het meest intelligente wezen in ons. En de
inspiratie van de Spirit is de manifestatie van het zuivere verstand van God. En waar ik je vandaag over vertelde is het verstand
van het hart. Maar van het brein? Nul! Maar wat is dan het nut van het brein? Waarom hebben we een brein? Waarom niet alleen
een hart? Dat zou goed zijn. Maar het brein is dat wat actie onderneemt. Het hart geeft de inspiratie, maar het brein onderneemt
actie, het communiceert. Maar de inspiratiebron is het hart, de Spirit.
Verbind jezelf opnieuw met de Spirit. Hoe kun je met je verstand het ontwaken van de Kundalini verklaren? Laat staan de
Kundalini. Hoe kun je het ontkiemen van een zaadje verklaren met je verstand, door middel van je intellect? Met 'verklaren' bedoel
ik uitleggen waarom, en hoe. Het ontkiemen van een zaadje: een eenvoudig proces dat je duizend-en-één keer ziet gebeuren. Hoe
kun je dat verklaren? Het verstand zegt: “Ik kan het niet verklaren.” Een heel beperkt middel dus. Het is ego, niets anders dan ego.
En eens je daarvan verlost bent, dan komt de zuivere intelligentie. Zie nu meneer Yoga Singh, het is verbazend, je ziet hoe hij nu
is, ik bedoel, hij kwam bij ons echt aan als een bhoot. Hij is zo veranderd! Nu spreekt hij, echt waar, hij spreekt als een heilige. Ik
was zo verbaasd! Soms spreekt hij zo goed dat ik hem zelfs wil citeren, door de manier waarop hij over bepaalde dingen praat. Ik
sta ervan versteld hoe hij zo is beginnen spreken. Wat jullie dus ook willen zeggen, breng het in verband met de Spirit en dan
zullen jullie als heiligen praten. Breng het in verband met de Spirit, met niets anders. Breng het in verband met de Spirit en je zult
versteld staan. Hij zei me: “Er zijn zoveel absurde mensen in deze wereld.” Ik vroeg: “Hoe weet je dat dan?” Hij zei: “Omdat ze
niets over u willen weten. Ik begrijp niet waarom ze hier zijn en waarom u ze heeft gecreëerd!” Zie je, hij was iemand met zoveel
bhoots om zijn hoofd. Nu is hij zo'n mooie man, echt waar.
Hij zegt dit: “Dit is uw dienaar, alles goed en wel, maar hij moet bepaalde dingen nog leren als hij beter wil leven. Hij is niet zo
keurig, want zijn geest is niet keurig. Hij moet een schoner mens zijn, maar zijn geest is niet schoon. Zijn hart is in orde. Maar zijn
geest zou schoon moeten zijn.” Ik was echt verbaasd over hem. Hij is geen geleerde man, niets, een gewoon normaal iemand.
Maar ze beginnen als profeten te spreken. Ik denk dat jullie beter het werk van sommige profeten zouden lezen, dan gaan jullie
ook praten zoals zij. Lees Kabir, Kahlil Gibran, al deze mensen. Wie was Blake? Hij was ook een profeet. Je kunt spreken zoals
hij. Waarom niet? Hij sprak vanuit zijn Spirit, nietwaar? Zuivere intelligentie. Dan word je Shri Rama, als je dat kunt. Vandaag is
dus een belangrijke dag.
Ik ben blij dat jullie er konden zijn. En het heeft zo mooi gewerkt dat ik hier zou komen om over Shri Rama te spreken, en mijn
wens voor jullie allemaal is dat jullie hem volgen. Respecteer jezelf! En het is jouw verantwoordelijkheid om goed te zijn, om zo te
zijn, om het op die manier op te lossen.
Moge God jullie zegenen.
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Om dus door te gaan met hetzelfde onderwerp: over de infrastructuur van het menselijke wezen, waarvan Ik jullie verteld heb en
dat God deze infrastructuur erg mooi gemaakt heeft. Zelfs als je iets anders ziet dat leeft. bijvoorbeeld een boom, als je naar
deze boom kijkt, zal je verbaasd zijn hoe de verschillende kanalen die het sap naar boven brengen zo mooi geplaatst zijn, dat het
water geen probleem heeft om op te stijgen.
Het opzuigen van het water gebeurt omdat de zon schijnt en het water wordt opgezogen.
De natuur is zo nauwkeurig opgebouwd, absoluut harmonisch.
Als het winter wordt vallen de bladeren af omdat Moeder Aarde voeding nodig heeft en de bladeren krijgen niet zoveel
zonneschijn, dus moet er minder oppervlakte blootgesteld worden. Hetzelfde voedsel wordt steeds opnieuw opgenomen, in het
voorjaar zie je de prachtige bladeren weer opnieuw doorbreken. Het is zo mooi uitgewerkt, de hele situatie, het hele universum is
zo mooi gemaakt en de infrastructuur is zo gemaakt dat zij zonder enige moeite de zegeningen van het Goddelijke ontvangt.
Het regent en de Natuur ontvangt het. Als je ooit eerder in een bos bent geweest, zal je verbaasd zijn hoe schoon het is; de geur
van die plaats is zo schoon, niets stagneert. Hoe het werkt? Hoe het door zonneschijn, door regen, door wind uitwerkt.
Nu is in dit hele Universum de mens geschapen, wat een probleem is.
De Infrastructuur van de mens kan door hemzelf teniet gedaan worden. Hij is de enige die het kan doen. De bomen kunnen
zichzelf niet vernielen, is het niet? Ze staan er als getuigen, het enige wat ze doen is geven, geven, ook als ze sterven geven ze
hun hout, als ze leven geven ze hun bloemen, geven ze hun schaduw, geven ze hun schoonheid. Ze geven, geven, geven, de hele
tijd, hij die neemt is dit grootse hoogtepunt van de schepping; het menselijke Wezen. Hij is de ontvanger van dat alles.
Dan heeft hij intelligentie gekregen om daar alles van te ontvangen en het voor zijn eigen doeleinden te gebruiken. Dat is hoe we
het exploiteren. Ik zou zeggen: de zegening van de Natuur exploiteren. Dat is goed.
Dat is wat God wilde; dat we echt de zegeningen van de Natuur zouden hebben. Dat jullie de Vorsten van dit Universum zijn.
Alles staat dus klaar voor jullie noden. Waarom de mens op zichzelf gek wordt door zijn extreme gedrag? Hij denkt niet aan zijn
Infrastructuur die hij kan vernietigen. Het probleem is dat alleen de Mens haar kan vernielen; niet alleen dat maar ook de
omringende structuur die de atmosfeer is. Als je een man naar een bos stuurt is het in orde; als je tweehonderd tijgers naar een
bos stuurt, is het in orde, maar als je tien man naar een bos stuurt, is het afgelopen! Het is afgelopen met de schoonheid.
Alleen mensen hebben het gevoel voor schoonheid gekregen. Het gevoel om zuiverheid te begrijpen hebben alleen menselijke
wezens gekregen. Zij zijn dus de enige genieters, zij zijn de enige genieters van dit alles.
Ze worden verondersteld van dit alles te genieten, maar er ontbreekt iets in hen waardoor ze de volle vreugde niet krijgen. Als je
naar een boom kijkt, vandaag zijn er overal kersenbloesems, en de gedachte komt op: hoeveel moeten zij betaald hebben voor
deze boom? Hoeveel jaren moet het geduurd hebben. Al deze wereldse gedachten komen in je op.
Maar stel je, indien mogelijk, voor dat er geen gedachten in je opkomen, dat je alleen ziet, getuige bent, getuige kan zijn, dan zou

de vreugde die ze je proberen te geven uitdrukking vinden, kompleet binnenin jezelf zijn.
Die staat hebben we nog niet bereikt. Altijd hebben we gedachten, gedachten die allemaal kunstmatig zijn. Gedachten die je tot
een soort van denkbeeldige persoon maken of als je niet naar de subtielere gaat, een erg grove persoon. Het is geen
Werkelijkheid, verbeelding is geen Werkelijkheid en ook het grove is dat niet. Zoals een dichter kan zeggen wat voor een bloem
het is, die zo'n geweldige schoonheid uitstraalt en alle mogelijke verhalen die ze opgebouwd hebben rondom een bloem, en een
persoon die niet fantasierijk is kan zeggen: "Ik weet niet hoeveel het zal kosten, wat ermee te doen, wat heeft dit voor zin, hoe kan
het economisch zijn". Natuurlijk raken gedichten zonder twijfel de subtielere kant van het leven. God zij dank heeft Hampstead
vele grote dichters gehad; maar nog steeds is het voor andere mensen fantasie. Dat waar je naar kijkt en wat je denkt hoeft voor
anderen niet waar te zijn. Bijvoorbeeld: een persoon als Blake schreef alleen poëzie. Niemand begreep hem.
Om hem te begrijpen moet je ook de Realisatie gehad hebben, anders kan je hem in het geheel niet begrijpen.
Van wat dus ook door de natuur op grofstoffelijk of op denkbeeldig niveau gegeven wordt, kunnen menselijke wezens niet ten
volle genieten.
Dat kan niet. Wij denken het. Kijk naar de economische wetten, ze zijn zo dat wat men wil in het algemeen niet bevredigd kan
worden, wat betekent dat het in het geheel niet bevredigt.
Ik bedoel, dat het een bekentenis is. Vandaag wil je een auto hebben, dan wil je een vliegtuig; in orde je hebt een vliegtuig, dan wil
je weer wat anders. Er komt geen eind aan. Het betekent dus dat de vreugde die je uit materiële zaken haalt niet bevredigend is
omdat de mensen niet kunnen genieten op het niveau waarop zij zich bevinden. Ze kunnen van niets genieten, hoewel ze
verondersteld worden van alles te genieten, omdat alleen zij de mogelijkheid bezitten om te genieten. Maar er ontbreekt iets in
hen waardoor ze van iets kunnen genieten en wat is die kwaliteit?
Wat is die staat? Want om vreugde uit iets te halen moet de verbinding met de Spirit er zijn.
De Spirit is de verbinding die vreugde uitzendt. Er is geen andere weg om, zonder complexen, van het leven te genieten. Eerst
met de Spirit verbonden zijn is de enige manier om te kunnen genieten, omdat er dan geen keerzijde is. Zoals, zou ik zeggen,
mensen die naar het bal gaan.
Ze worden verondersteld te genieten. Ze komen thuis en een geweldige ruzie begint. God weet waarmee ze plezier gehad
hebben. Vreugde beleven aan het leven is alleen mogelijk als we verbinding zouden kunnen krijgen met de Spirit en die
verbinding is slechts mogelijk als je erin groeit. Je wordt de Spirit, zoals Christus in simpele woorden heeft gezegd, dat je
opnieuw geboren moet worden. Erg gemakkelijk, het ziet er erg gemakkelijk uit, maar hoe? je moet gedoopt worden, maar hoe?
Laten we bijvoorbeeld zeggen: ik ga naar een theosofisch college of een bepaald college; en men zegt: "je hebt nu het recht om
te dopen".
Nu welke intelligente man ook, spreekt dat niet aan. Is dat mogelijk?
Als dopen een levend proces is, waarbij je verbonden moet worden, verbonden met de Spirit, hoe doe je het dan? Dat betekent
dat je een geestestoestand moet bereiken waarin je de Spirit wordt. Die verbinding moet gevestigd worden. Als die staat niet
gevestigd is dan kan je niet voor de tweede keer geboren zijn door jezelf als zodanig te verklaren.
Ik heb vele mensen gezien die zeiden: "Moeder ik ben voor de tweede keer geboren". Ik zei: "Hoe bedoel je, voor de tweede keer
geboren?
Welk diploma zegt dat je tweemaal geboren bent? Je kan dat niet voor jezelf verklaren. Dit is geen zelfbevestiging". Stel je voor
dat een hond zegt: "Ik ben een menselijk wezen. Zal je dat aanvaarden? Nee, Ik bedoel dat het kan zijn dat hij zegt: "Ik ben een

menselijk wezen." Hij is het niet. Het is een staat, het is een kwaliteit, die evolueert, het moet aangetoond worden dat het een
evolutionaire kwaliteit is. Een vis die een schildpad moet worden, moet een schildpad worden. Hij kan niet gewoon zeggen: "Oh!
ik ben een schildpad, oh! ik ben een schildpad."
Hier komt het menselijk ego naar boven, door iets te zeggen wat je niet wordt. En dit is een van de basisprincipes die we moeten
kennen, namelijk dat we moeten worden, in het heden, in de werkelijkheid.
We moeten het onder ogen zien en niet in iets geloven omdat het gezegd is. Om het even wie kan wat dan ook zeggen. Wat
maakt het uit?
Zeg wat je wil. Wat moet je doen om een boek te schrijven? Je gaat naar een drukker en je geeft hem iets om te drukken. je kan
alle soorten van rommel schrijven, wat dan ook. je kan over God schrijven, dit en dat en grote preken geven, grote organisaties
opbouwen. Maar het is niets van die aard. Veronderstel dat je sommige dieren hebt, vooral honden en je kleedt ze aan als kleine
baby’s en laat ze dansen, in een circus dan vind je misschien dat ze een klein beetje als menselijke wezens geworden zijn, weet
je? Ze zouden brieven kunnen dragen of je kinderen van school halen. Ik bedoel dat ze veel van die dingen kunnen doen. Maar
kan je hen op enige manier menselijke wezens noemen?
Ik zeg niet dat het verschil zo groot is, maar men moet één ding goed begrijpen: dat we de Spirit nog niet geworden zijn.
Laat ons, in alle nederigheid, dit feit dat we de Spirit moeten worden, aanvaarden. Veronderstel nu dat dat de enige bron van
vreugde is, als dat je echte bezit binnenin je is. Als dat is wat je moet bereiken, veronderstel dat je daarvoor een menselijk wezen
moet worden, moeten jullie allen dat dan niet doen? Het is logisch dat leven zonder dat geen betekenis heeft. Zie je. je maakt
een kaars, je stopt er een wiek in, je doet er alles mee en als het donker is zeg je: wat moeten we nu doen?
Steek dat licht aan! Het is zo eenvoudig. Het hele bestaan zelf zal geen betekenis hebben als we niet de Spirit worden. We
moeten allemaal de Spirit worden, anders zijn we waardeloos, zijn we nergens goed voor, heeft ons leven geen betekenis.
Als nu iemand zo spreekt, zou Ik een andere hypocriet kunnen zijn, of Ik zou een valse guru kunnen zijn, zoals jullie hen noemen.
Ik zou dat zelf kunnen zijn en jullie om de tuin leiden. Dat zou mogelijk zijn, niet waar? Iedereen kan zo zijn. Maar waarom jezelf
bedriegen? Dat is het punt. Laat iedereen proberen je te bedriegen, maar bedrieg jezelf niet!
Je aanvaardt één eenvoudig punt, dat je de Spirit moet worden, in alle nederigheid. En dat is één wens die een Zoeker moet
hebben. Ik ken Zoekers die alle soorten dingen proberen. Zoals een heer die een erg slechte (centrum) Agnya had en Ik vroeg
hem: "Wat heb je gedaan?".
Hij zei: "Er is een zekere Rampa Shampa, die enige boeken geschreven heeft over het Derde Oog en ik ga een operatie ondergaan
en mijn derde oog zal eruit komen". Ik zei: "Wat? Wie vertelde je dat?" Hij zei: "Er zijn vele boeken hierover". Ik zei: "Echt? Hoe
durft deze kerel dat te doen, door je hier te opereren zodat je het derde oog krijgt". En hij deed allerlei onzinnige dingen, hij
geloofde in die man en dit centrum zelf was vernield. Ik zei: "Wie is die kerel, wat doet hij zelf? Zie je, dat is het beste.
Kijk, God heeft ons niet alleen hersenen gegeven maar ook wijsheid.
God heeft ons wijsheid gegeven en we zouden die wijsheid moeten gebruiken en deze mensen hierover beoordelen om te zien
wat ze ons vertellen. De meesten van hen vernielen je Infrastructuur. Ik zou me om geen van hen bezorgd maken als ze gewoon
geld zouden inzamelen of jullie arm zouden maken, het maakt niet uit, in orde? Als ze geld willen, geef ze geld, afgelopen. Er zijn
smokkelaars, gangsters, rovers en zwendelaars. Er zijn allerlei soorten mensen op deze wereld, zie je?
Er zijn duizend en één woorden om hen te beschrijven, maar ze verknoeien je Infrastructuur en wanneer ze die Infrastructuur
bederven, dan heeft deze Kundalini ontwaking tijd nodig. Dat is het probleem. Mensen ontwikkelen ziekten, ze ontwikkelen
emotionele problemen, mentale problemen, alle soorten problemen door al deze dingen.

Feitelijk, moeten jullie weten, dat als je een Zoeker bent en als je zoekt, dan moet je een absoluut normale persoon worden. Al je
abnormaliteiten moeten wegvallen. Als ze niet wegvallen, dan moet je weten dat je nog steeds enkele horens draagt. Maar
mensen begrijpen niet dat abnormaal zijn, verval betekent. Wie ook denkt dat hij door zijn haar te verven of rare kleding te
dragen, God kan bereiken, ik weet niet hoe hem te vertellen dat dit niet de weg is. Of iemand die denkt dat hij op weg is naar God
als hij zich op een rare manier gedraagt en schreeuwt en erg luid op straat gebeden opzegt en al deze shows opvoert, dat is niet
mogelijk.
De enige manier is je wijsheid onaangetast te behouden, is het rotsvaste vertrouwen dat je de Spirit bent en dat God mededogen
is en dat Hij je tot de Spirit zal maken. Dit is het enige wat noodzakelijk is bij een Zoeker. Maar als je wat dan ook van deze
dingen probeert, zonder wijsheid, dan ga je in een grote boog om op hetzelfde punt terug te komen, maar overal gekneusd,
gewond en soms absoluut doodziek.
Vandaag is het probleem erg complex. Jullie infrastructuur is niet alleen door deze pseudo-mensen vernield, maar ook door
zovele andere dingen waarop we zijn overgegaan. De maatschappij, het familieleven, de verslavingen, de gewoonten en zoveel
dingen zijn in ons gekropen en we hebben zo'n net geweven dat er uitkomen niet mogelijk is.
Er is slechts één weg om er uit te komen. Als kind las ik eens een verhaal over vogels. Er was een net opgezet en zo werden vele
vogels gevangen in het net. En ze ontdekten: we zijn misleid en de verkeerde kant opgestuurd". Ze zagen wat graankorrels en
werden misleid. Uit het net komen was dus voor hen onmogelijk. Het is een onmogelijkheid.
Eén individu kon er niet uit. Als één individu probeert eruit te komen, raken de anderen nog meer verstrikt en hij krijgt het nog
moeilijker. Wat te doen? De uil zei: "Waarom vliegen we niet allen weg met het net?
En dan zullen we met onze bekken het net kapot bijten en we zullen bevrijd zijn, maar eerst weg van hier.
Laten we onze energie samen bundelen en wegvliegen." En zo deden zij. Zij spreidden allen hun vleugels en vlogen weg en weg
waren ze en ze werden bevrijd.
Vandaag de dag is Sahaja Yoga zoiets. Een persoon kan het niet uitwerken. Dat is onmogelijk. Als één persoon het moet doen
is het een onmogelijkheid. Hij moet weggaan en permanent in een grot gaan wonen. Welke persoon ook, zij die begiftigd zijn
met krachten zoals Christus, komt op deze aarde en wordt gekruisigd, afgelopen. Drie jaar; dan werd hij gekruisigd. Niemand
begreep hem. Dus moeten we met nog veel meer zijn om uit dit net te komen, dat geschapen werd door de inspanningen van de
pseudo-mensen, door onze domheid, kunnen we zeggen, ons verkeerd gedrag, misleidingen, alle soorten van problemen die
tegen evolutie zijn. We moeten een hele groep worden om de maatschappij hoger te trekken, zodat we ons echt ontdoen van de
schakels van deze slavernij. Het kan zijn dat er in India enige guru's zijn die goede guru's zijn, die gerealiseerde zielen zijn, die
vele levens hebben nodig gehad om gerealiseerd te zijn.
Zij zijn erg schone mensen; aan dat alles is er geen twijfel, maar zij zijn met weinigen en ze leven allen in het bos, verborgen in
grotten en zelfs Ik vroeg hen: "Waarom komen jullie niet uit je schuilplaatsen? Zij zeiden "Het is beter, we zijn hier veilig". Hun
benen werden gebroken, hun handen werden gebroken en sommigen werden volgens hen nooit door de mensen getolereerd. Na
twaalf jaar, ik denk gedurende mijn verblijf in Engeland, zal het misschien voor hen beter zijn naar buiten te komen. De mensen
zullen hen niet zoveel kwetsen. Eén man was zo geslagen dat het afgelopen was met zijn ruggengraat.
Echte guru's verbergen zich dus gewoon en de valse komen naar buiten, het zijn gewoon geldwolven, zo eenvoudig is het.
Omdat ze weten hoe je ego te verwennen, je zwakheden uit te spelen om je nog meer in dat net, in die modder te verstrikken, om
volledig misbruik van je te maken.
Mensen identificeren zich met dat soort bedriegers, maar dat is geen vrijheid.

Vrijheid is, wanneer je echt je eigen krachten krijgt die binnenin je zijn. je hebt je eigen krachten gekregen, je moet je eigen guru
worden. Je moet dat punt bereiken, van waar je jezelf kan leiden, op zo'n manier dat de leidraden een essentieel deel van je
worden. Dat betekent dat je op het Centrale Zenuwstelsel, in je bewustzijn, het bestaan van de Spirit moet voelen.
Dit is het evolutieproces. Dit is wat je moet bereiken en alle andere praatjes zijn van absoluut geen enkele waarde. Laat het ons
onder ogen zien. Er is geen bloemrijke taal voor nodig, niets daarvan. Het is "doen". Veronderstel dat ik je zeg: in orde je moet
zo een bepaalde cake maken, je mengt dit en dat, het zal in orde zijn.
Maar wanneer je het mengt zie je dat er een persoon uit geschapen is. Iemand anders kan zeggen: In orde, ik zal dit en dat
mengen en je zal de cake hebben en er is geen cake, niets! Wat ga je dan eten? Dus hebben al deze praatjes, al deze
organisaties en zomeer geen enkele betekenis. Het stelt je niet in staat de Spirit te zijn. Ik ben hier niet om iemand aan de kaak
te stellen of om iemand te verlagen of zo. Maar ik denk dat ze hun energie en jouw energie verspillen. Waarom aanvaarden wij
niet dat ze jaren na elkaar al deze nonsens gedaan hebben en niets bereikt hebben. Mijn belangrijkste zorg is, waarom zien ze
het niet? Waarom zijn ze nog op de massa gericht? Waarom zien ze niet duidelijk dat deze mensen niets hebben bereikt en wat
gaan ze bereiken? Wat mijn vader deed, mijn grootvader deed, mijn overgrootvader deed, als ik hetzelfde doe heb ik niets
bereikt, zoals zij niets hebben bereikt, waarom niet?
Iedere wetenschappelijk gerichte persoon zou zo moeten denken.

Iedere godsdienstige persoon moet denken dat deze

godsdienst, als hij ook maar enige betekenis heeft, in het geheel geen vruchten geeft. Wat is erin geschreven? In de Islam, ik
weet niet of jullie de Koran hebben gelezen, maar er is geschreven dat er een dag van wederopstanding zal zijn.
Deze wederopstanding moet plaatsvinden. Dat wordt door elk van hen gezegd; maar wat dan ook? Niemand wil spreken. Ze
zullen alleen praten over de dag van het laatste oordeel, omdat ze dan geld kunnen inzamelen. Door je bang te maken. De dag
van het laatste oordeel komt eraan, het is beter je geld te geven. Alsof God jullie bankrekeningen begrijpt. Je hebt tot nu toe in
het geheel geen geld betaald om menselijke wezens te worden. Al deze kunstmatige zaken worden door redelijk, wijze,
gevoelige, ontwikkelde, volwassen mensen aanvaard en ze vinden dat het onmogelijk is ervan af te zien. Dit is clubvorming, de
toestand van de massa.
Nee, nu ben je een individu, denk zelf na. God heeft van jou een individu gemaakt. jullie zijn als een ei, dat een individu is, zo
kunnen we het zeggen. Je moet erover nadenken om erover te oordelen en dan word je het collectieve en dat betekent dat je je
bewust wordt van je collectiviteit. Bewust. Collectiviteit betekent niet een massareactie, zoals tien mensen die beginnen te
dansen. Oh dat is een erg goede cultuur, weet je? Wat doen ze? Ze staan gewoon op en dansen. Ik bedoel, hoeveel moet je
daarvoor betalen? Slechts tien pond, dat is alles. Je gaat er gewoon naar toe, je doet je kleren uit en danst, klaar: je gaat naar
God. Een erg eenvoudige zaak en mensen geloven erin. Ik zeg jullie, mensen geloven erin. Ze geloven in al deze sterke
verhalen.
Het simpelste wat ze moeten zien is: "Zijn we onze Spirit geworden?" Een eenvoudige vraag die we onszelf zouden moeten
stellen: Is het voor onze Spirit? Is er enige relatie gevestigd met de Heilige Kracht? Hebben we de Heilige Kracht ergens
gevoeld?
En als we onze gedachten niet op dit punt gericht houden, kunnen we beschadigd worden. Dit geheel, de structuur, die erg
delicaat gemaakt is, prachtig gemaakt, wordt vernield. God heeft er het beste van alles van gemaakt, beter dan alle bomen
tezamen, alle dieren tezamen, dat alles is het hoogtepunt van Zijn Schepping het is de mens. Behalve voor één ding: dat hij de
vrijheid gekregen heeft om te kiezen, dat moest, dat moest gedaan worden. Als je op dit niveau geen vrijheid geeft, hoe kan je
dan de totale vrijheid betreden? Als je niet weet hoe je vrijheid te gebruiken, veronderstel dat een man niet weet hoe zijn vrijheid
te gebruiken, hij loopt met dolken rond; hij doodt dit, doodt dat, doodt die persoon of begint zichzelf te doden, het kan op beide
manieren. Er zijn er die anderen beginnen te doden, of zichzelf. Zal je hen vrijheid geven?

Zelfs op de normale manier geven we hen geen vrijheid anderen te gaan doden of zichzelf te doden. Dus moet hij dat inzicht
hebben om zijn vrijheid tegenover zichzelf en anderen te gebruiken; die vrijheid moeten we gebruiken en we moeten haar op de
juiste manier gebruiken, wijselijk, dan is er geen probleem.
Want hij is zo mooi gemaakt. Ik vertelde jullie hoe de Kundalini geplaatst is. Hoe ze op de veiligste plaats geplaatst is en hoe ze
gedraaid is en hoe de centra zo subtiel binnenin jullie Medulla Oblongata in je ruggengraat genesteld zijn. Hoe zij beschermd
worden en hoe deze Agnya Chakra geplaatst is tussen de hypofyse en de epifyse, tussen het optisch chiasma en hoe de
Sahasrara zo mooi gemaakt is. Het is verbluffend. Het enige dat moet gebeuren is dat het licht van de Spirit moet komen om
dat alles aan te steken, dat is alles. Verder is er niets nodig. Je hoeft alleen te kiezen voor dat bewustzijn, dat je de Spirit moet
worden.
Je kan de organisatie van God niets opdringen. Hij staat op zichzelf. Zijn organisatie staat op zichzelf. Het enige dat je kan
doen is Zijn Koninkrijk binnengaan en een essentieel deel worden van dat gezegend geheel. Je zou het ook nooit willen
veranderen. Het is zo wonderlijk. Het is zo beschermend, het is zo liefdevol, het is zo zacht, zo aardig, zo zorgzaam, dat je die
organisatie niet zou willen veranderen. Maar dat doen we! We proberen God te organiseren. Voor mensen die denken dat dat
het allerhoogste is dat je moet zoeken, is alles geregeld om het Koninkrijk van God te betreden.

Dit is de Dag van

Wederopstanding. Dit zijn de dagen van de wederopstanding. Er zijn vele mensen die ontkennen wat Christus deed, en laatst
was er een boek waarin stond dat Hij nooit verrees (of herrees). Ik moet zeggen dat deze mensen het wetenschappelijk bewijs
krijgen en wetenschappelijk! Kan je je voorstellen?
Nu, hoe kan je dat wetenschappelijk bewijzen, ik begrijp het niet. Volgens hen was Hij, Hij stierf niet; natuurlijk kan Hij dat niet, Hij
is een eeuwig wezen. Ik weet het, dat gedeelte is correct. Maar Hij stierf nooit.
Hij stierf op de manier waarop een Heilige moet sterven, maar Hij verrees zoals een Heilige moet verrijzen. Zeer zeker verrees
Hij. Maar de geleerden waren daar niet om het te zien. Dan daalde Hij opnieuw neer, dat is totaal iets anders, maar zeker verrees
Hij. Zijn Heilige lichaam. Maar hi had daarna zo'n prachtige vertrouwde persoonlijkheid dat Hij, waar Hij ging, een grote indruk
op mensen naliet. En dit is het probleem dat ze proberen alles wetenschappelijk te bewijzen.
Je kan de verrijzenis van Christus niet wetenschappelijk bewijzen, daarom kan je het ook niet ontkennen. Wat Hij in die tijd op
een grof niveau deed, moet op een subtiele niveau binnenin jullie gebeuren.
Omdat Hij dat heeft gedaan zegt men:" je moet via Hem gaan". Hij heeft het voor ons gedaan. Hij heeft het echt gedaan en wij
moeten ervoor zorgen dat het binnen in ons gebeurt. Niet door te zeggen nu volgen we Christus, in orde je hebt een grote vlag
met de kleuren van Christus, zie je. jullie zijn allen Christelijke soldaten die lopen en zeggen "we geloven in Christus en we zijn
allemaal verrezen". Nee, dat ben je niet, jullie zijn dat niet. In het beste geval, als je een goed Christen bent, of een goede Hindoe,
of een goede Moslim, een goede zeg ik wel, dan ben je goed in evenwicht voor je verrijzenis. Maar als je zelfs dat niet bent, dan
is het een probleem voor mij, een probleem voor jullie. Maar als je een goede jood of een goede Christen, of een goede Hindoe
was geweest, in die zin dat je je voedingsbodem in orde hield, je een normaal persoon was, je via het centrale pad ging en je aan
het Centrale pad van het Leven hield, je geen extremist was, niet een persoon was die abnormale dingen deed, een normale
persoon, dan ben je erg goed voor Realisatie, zo eenvoudig is het.
Maar de manier waarop de massa deze eenvoudige methode, om mensen in een beter leven te organiseren, omgevormd heeft
tot absurd - zoals elkaar haten, elkaar doden of soortgelijke zaken, weet je. Ik bedoel, het heeft niets met God te maken. En "Wij
zijn de uitverkorenen, we zijn de besten, en we zijn de geselecteerden", dit is de zelfbevestiging. Zie je, als ik zeg, ik ben
afgestudeerd aan de universiteit van Cambridge, hoe lang kan ik mijzelf en anderen voor de gek houden, terwijl ik dat niet ben.
Op dezelfde manier moeten we eerlijk zijn, van onszelf de bevestiging krijgen dat we herboren zijn, niet van iemand anders.
Dus, het komt hierop neer dat we echt, echt erg eerlijk met onszelf moeten zijn, want het is in ons nadeel, niet in dat van iemand

anders, dat we tot nu toe die staat van de Spirit niet bereikt hebben, en dat we dit in volledige nederigheid gaan bereiken. We
moeten het bereiken, we moeten aanvaarden dat dit met ons gebeurt. Dit is zo eenvoudig. Het is zo eenvoudig en zo natuurlijk.
Het is gewoon de normale gang van zaken dat het in deze Tijd moet gebeuren. Het is een heel eenvoudig iets. Er zijn geen
verwikkelingen, als je jezelf niet te ingewikkeld gemaakt hebt.
Maar zelfs als je dat gedaan hebt, weet de Goddelijke Kracht hoe je te ontwarren en het uit te werken. Dit is de zegen van het
Goddelijke, waarbij je de Spirit wordt en dan bereik je je absolute vorm, waar geen twijfel is.
Als je wil weten wat er gebeurt, is het zo dat je in, of vanuit je handen een koele bries begint te voelen; en dan stel je een vraag:
"Bestaat God?"
En de bries wordt veel sterker. Als je iets vraagt over een gangster: Is hij een goede man? Dan stopt het. De verbinding met je
Spirit is gevestigd. Hij spreekt tot je als een koele bries in de handen. Deze koele bries in de hand is de energie van de Spirit die
vloeit, waardoor je ziekten worden genezen, je de ziekten van anderen kan genezen, waardoor je de Kundalini van anderen kan
doen opstijgen, en hen Realisatie geven en je kan van de schoonheid van de Natuur genieten, niet door eraan te denken of haar
grofweg te beoordelen, maar door er gewoon en volledig van te genieten. Dit is in het kort, maar het is zo'n lang verhaal,
duizenden jaren geleden verteld en vandaag bereikt het gewoon zijn climax.
Het fruit gaat net gevormd worden. Het is gewoon zo dat de bloesemtijd van dit verhaal is gekomen en als de Zoekers
meewerken, ben ik er zeker van dat het zal uitwerken. Daar mag je op hopen.
Moge God jullie allen zegenen.
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Het is een grote dag voor alle zoekers, dat het laatste werk van het Goddelijke, het openen van het laatste centrum in het
primordiale wezen, is gedaan op 5 mei 1970. Het is de grootste verwezenlijking van alle spirituele gebeurtenissen in het
universum. Het werd uitgevoerd met zeer grote zorg en aanpassingen. Het bevindt zich niet binnen de grenzen van het menselijk
begripsvermogen, hoe de dingen werden uitgewerkt in de hemelen. Het is uw geluk en de liefde van God, die dit wonderlijk
mirakel heeft uitgewerkt. Zonder dit gebeuren, zou het niet mogelijk geweest zijn om e op massaschaal realisatie aan mensen te
geven. Men zou het hebben kunnen doen voor één of twee mensen hier en daar, maar zo’n grote massaontwaking zou niet
mogelijk geweest zijn. Zoals jullie weten bevinden zich in de Sahasrara de zetels van de zeven hoofdchakra’s. Er zijn duizend
nadi’s, of vlammen, zoals ze ook genoemd worden. En die hebben allen 16.000 krachten. Elke nadi houdt rekening met een
bepaald type van persoon, en met de permutatie en combinatie van al deze nadi’s, wordt er voor alle menselijke wezens gezorgd.
Van zodra de Sahasrara werd geopend, vulde de gehele atmosfeer zich met enorme vibraties en er verscheen reusachtig licht in
de lucht. Dit geheel kwam op de aarde als een stortregen of een waterval, met zulke ontzaglijke kracht zodanig dat Ik er
onbewust en verbijsterd van werd. Dit gebeuren was zo ontzagwekkend en zo onverwacht dat Ik verbaasd en volledig stil werd
van al deze grootsheid. Ik zag de oorspronkelijke kundalini opstijgen zoals een grote oven, die alhoewel stil, toch een brandende
verschijning had, zoals verhit metaal met vele kleuren. De kundalini vertoonde zich die opschoot als een vuurhaard in een tunnel,
zoals een telescoop die zich uitschuift, de één na de ander, shh! shh! shh! En de Godheden verschenen en namen plaatse in hun
gouden zetels, en werd het gehele hoofd opgetild en geopend zoals een grote koepel, en werd Ik door die stortregen volledig
doordrenkt. Bij het aanschouwen van dit alles, raakte Ik verloren in de vreugde. Het was als een kunstenaar die zijn eigen creatie
bekijkt, en Ik voelde de vreugde van grote voldoening.
Na deze mooie ervaring, keek Ik rond me, en zag al deze blinde mensen, en Ik werd volledig stil, verlangend dat Ik de schalen zou
mogen verkrijgen om de nectar op te vangen, en niet de stenen.
De Sahasrara is het mooiste deel van je wezen. Het is een grote lotus met duizend bloembladen van verschillende kleuren, die
zich vertonen als brede vlammen. Het is iets dat reeds door vele mensen is gezien, maar die stortregen te zien, was alsof die
vlammen een fontein werden, een fontein van kleuren en geuren, zoals een bloem zijn geur en zijn kleuren rondom zich zou
uitstorten. Er is door mensen zeer weinig geschreven over de Sahasrara, omdat alles wat ze gezien hebben van buitenuit komt,
en het voor hen niet mogelijk is om het van binnenuit te zien. Zelfs als je het van binnenuit zou bereiken, en de Sahasrara is niet
volledig geopend, zou je niet zijn schoonheid kunnen aanschouwen. Omdat wanneer het gesloten is, je door een opening er zo
doorheen gaat naar buiten toe. Maar verbeeldt je een enorme grote duizendbladige lotus, je zit binnenin de kroon en kijkt naar al
die bloembladen, mooi gekleurd, zeer geurig, en pulserend met zegening van vreugde. In die positie verblijven is de ideale positie,
maar na de stilte wordt je vervuld met enorm mededogen en liefde, en wordt je als het ware aangetrokken door mensen die niet
weten wat het is om ogen te hebben. Daarna tracht je je aandacht te richten naar miljoenen mensen, en je begint de problemen
te zien die zich bevinden hun Sahasrara. En zelfs als je verlangt om de Sahasrara te openen, is dat een heel moeilijke zaak,
omdat het kanaliseren van het Goddelijke moet gebeuren doorheen menselijke wezens. De kracht kan dan met je zijn, maar het
moet gekanaliseerd worden door menselijke wezens. In mijn leven heb Ik niet veel gerealiseerde mensen gekend. Hoe hen zover
te krijgen? Hoe het uit te werken? Dus Ik begon naar mensen uit te kijken, en ontmoette een dame van rond de zeventig. Zij was
ontdaan over iets zeer grof dat gebeurd was, en toen ze bij Me kwam was ze zeer rustig. Haar Sahasrara was er erg aan toe, en
in mijn aanwezigheid dacht ze steeds aan andere dingen, niet over de spirit, haar brein was bedekt met wolken en duisternis.
Steeds weer opnieuw moest Ik het verlichten, maar ze verkreeg haar realisatie niet. De meesten die in het begin naar Mij
toekwamen, kwamen om genezen te worden. Ik had die eigenschap al van in mijn kindertijd. Ik kon ook voorheen al realisatie
geven aan enkele mensen, maar zij moesten zeer ernstig zijn. Ik ontmoette niemand van die kwaliteit, omdat Ik niet in de bossen

woonde, Ik leefde tussen de mensen zoals een normaal menselijk wezen. Zij waren niet zo ernstig, en tussen hen moest Ik dit
werk uitvoeren. Hoe moest Ik met hen praten over het bestaan van de werkelijke wereld, en de valse waarin zij leefden. De eerste
dame die de realisatie verkreeg kwam naar Me toe omdat ze bezeten was met het idee van zoeken. Zij zocht, en het werkte bij
haar. Het was niet de meest gelukkige dag, omdat ze één van degenen was die individueel gerealiseerd werden. Maar door die
gebeurtenis zouden velen het in één keer krijgen. We hadden een programma in Bordi in 1970, en daar verkreeg één man zijn
realisatie die avond. De volgende dag waren er negatieve krachten werkzaam in de ochtend, en zij begonnen te spreken over
oneerlijke bevoorrechting. Ik kon in de atmosfeer zien dat de vibraties de verkeerde weg opgingen. En ’s avonds nam Ik een zeer
krachtige, vastberaden houding aan. Ik was woedend, Ik was nog nooit zo woedend geweest, en Ik gaf hen er allen van langs.
Verrassend genoeg, ontvingen er twaalf van hen hun realisatie. Dat was het grootste moment. Daarna kregen velen het, de ene
na de andere. Drie van hen kregen hun realisatie in de trein toen ze terug keerden. Plots voelden ze vibraties. Zo begon de massa
evolutie.
De Sahasrara is uw bewustzijn. Wanneer het verlicht wordt ontvang je de techniek van het Goddelijke. Er zijn twee technieken, de
Goddelijke techniek en de techniek die jij volgt. Je kan niet Goddelijk handelen, maar je kan de Goddelijke kracht gebruiken en
manoeuvreren. Bvb, God zorgt voor het hele universele gebeuren. Elke minuut, elk sofdeeltje wordt door het Goddelijke
gecontroleerd. Wanneer uw Sahasrara zich opent, en uw kundalini bereikt het fontanelgebied, is er een soort van
ontstekingskracht gereed in uw Sahasrara. En van zodra het fontanelgebied opent in de Brahmarandra, ontsteekt de gratie van
de spirit die kracht die al je nadi’s verlicht. Niet allemaal, maar een heel aantal van hen, niet de volledige lengte, maar eerder
bepaalde oppervlakten. Zo verkrijg je je verlichting. Voor jullie beginnen zoveel dingen te gebeuren. Er bevinden zich zeven centra
in de Sahasrara. Met het licht zie je ongeveer hun posities. Je ziet hen niet echt, maar het werkt in je bewust brein. Je bewust
brein voelt de integratie in je. Het rationele, dat gescheiden was van het hart, verenigd zich er nu mee. Het wordt één met je
aandacht. Waar je aandacht naartoe gaat, handel je op een collectieve manier. Alle activiteiten van je aandacht worden
gezegend. Je aandacht zelf is doeltreffend. Je aandacht is zeer belangrijk, je verlangens zijn nog belangrijker omdat het zo
geïntegreerd is. Je verlangens en je aandacht worden één. Je verlangd wat goed is voor de spirit, en je aandacht gaat uit naar
wat spirituele kracht uitstraalt. De prioriteiten veranderen zeer snel. Die mensen die nog niet fel geëvolueerd zijn, zullen dat
misschien niet merken, maar zij die mentaal ontwikkeld zijn zullen hun aandacht steeds uittesten. Zij zullen eerst willen zien hoe
ze de kundalini kunnen laten opstijgen. Zij willen het logisch bekijken. Voor een evenwichtig persoon zijn er totaal geen vragen,
we hebben zulke mensen onder ons. Ze wèrden het gewoonweg en stelden nooit vragen. Zij zijn onschuldig, zij zijn intelligent,
maar boven alles zijn zij spiritueel; maar wat ook de haperingen in je kwaliteiten mogen zijn, zij kunnen worden gecorrigeerd door
de Sahasrara. Ook het superego moet verminderd worden, omdat het ook op de Sahasrara drukt en pijn veroorzaakt. Dus hou de
Sahasrara in zijn gezonde staat. Men moet zich realiseren dat men zijn prioriteiten moet veranderen. Sommige mensen moeten
weloverwogen inspanningen leveren. Er zijn veel boeken, die anti-God activiteiten voorstellen. Een verlichte Sahasrara houd daar
niet van. Die sluit zich terug. Het is zoals vergif, hij wil zelfs niet één vergiftigde gedachte in het brein. Op dezelfde manier zal bij
heetgebakerde mensen, zeer heetgebakerde mensen, en mensen met alle andere problemen van het ego, de Sahasrara zich
sluiten van zodra ze deze willen onderdrukken. Die mensen die conditioneringen hebben van valse guru’s, verkeerde boeken,
misschien van verkeerde ouders, van een land dat niet in orde is, een verkeerde levensstijl, zullen ook de Sahasrara niet toelaten
om te groeien op een gezonde manier. Het is enkel de Sahasrara die moet groeien, niet de spirit. Hoe gevoeliger de Sahasrara is,
hoe meer het de spirituele kwaliteiten van de spirit ontvangt. Eigenlijk wordt de vrede gevoeld in de Sahasrara. Ook de zaligheid
wordt gevoeld in de Sahasrara, omdat daar het brein is, en het brein is het centrum van het centrale zenuwstelsel, of het
bewustzijn zelf. Dus enkel met het openen van de Sahasrara is het werk niet gedaan. We hebben meer en meer kanalen nodig,
die zullen handelen als de nadi’s met hun verschillende krachten. Die het kunnen uitwerken op een duidelijke systematische
manier. Maar die mensen die zich overgeven aan verspillende gewoonten na hun realisatie, belemmeren de stroming van de
nadi’s, en zijn werkelijk zeer schadelijk voor de Virata. Zulke mensen zouden werkelijk Sahaja yoga moeten verlaten, of gevraagd
worden om dat te doen, en we zouden moeten relaties vermijden met die mensen die tegenover dat grote Goddelijke werk staan.
Degene die de Sahasrara wil ontwikkelen moet weten, dat hij zich niet moet onderhouden met slecht gezelschap, maar altijd het
gezelschap zoeken van Sahaja yogi’s. Hij zou niet zijn eigen vakanties moeten hebben, of zijn eigen tijdsbesteding, maar het
grootste deel van zijn tijd, zou hij zich moeten trachten op te houden met andere Sahaja yogi’s. Wanneer je boven de Sahasrara
bent, kan je zien dat het erg belangrijk is dat al deze nadi’s samen blijven en dat alle centra en alle Godheden intact en
geïntegreerd zijn. Dit kan zelfs gebeuren met bewuste inspanning, door jezelf te observeren en je gedachten. Je begint je ego en
je superego te zien. Je zal bekwaam zijn om te zien hoe je jezelf kan bedriegen en oneerlijk kunt zijn tegenover jezelf. Hoe je

jezelf kan overtuigen, daar ben je erg goed in. Hoe je zelfs van een egotrip kan genieten. Sahaja yoga is voor mensen die de spirit
zijn, dus alle andere dingen en alle verkeerde identificaties moeten wegvallen. Men kan dit doen doorheen het bewuste brein,
zoals Ik zei, en men zou zichzelf werkelijk moeten corrigeren. Omdat datgene je verlangt na de realisatie deel wordt van het
Goddelijke verlangen en wat je ook doet een deel wordt van de Goddelijke actie. Dus men moet goed onthouden dat we met
bewuste inspanning onszelf kunnen waarnemen en zien of we werkelijk oprecht zijn met onszelf. Wanneer we oprecht zijn, zien
we duidelijk dat collectiviteit de enige weg is om de Sahasrara te vergroten. Daarvoor is verdraagzaamheid nodig, wijsheid en de
houding van een profeet, hetgeen je nu bent. Je zou moeten praten als een profeet, en eigenlijk moet je jezelf onderwijzen. Hoe
spreekt een profeet? Het kan niet onzeker of onoprecht zijn. Nu ben je ontwaakt. Alles wat je doet als je niet ontwaakt bent is
kunstmatig. De Sahasrara is de contolerende, leidende en ontwikkelende kracht, en om dit volledig klaar te houden voor groei en
expansie, moet men zijn eigen groei waarnemen. Verrechtvaardig nooit je verkeerde handelingen. Wanneer je begint te
verrechtvaardigen, begin je er ook aan te denken, en daar hebben we geen tijd voor, we moeten aan anderen denken. Omdat die
anderen zich ook in jouw brein bevinden. En wanneer je aan anderen begint te denken en met hen begint te praten over hun
wederopstanding, zal jouw Sahasrara absoluut zeker in omvang, gevoeligheid en in subtiliteit toenemen. Ook zal er meer diepte
komen. Zoals wanneer een boom groeit zullen zijn wortels zich verspreiden. Kom dus uit jullie schelpen en spreidt je vleugels. Al
je onbeduidende dingen in je geest zouden moeten worden opgegeven. Leef als een reuzengrote persoonlijkheid, die
ondersteuning, leiding, hulp en ontwaking geeft aan duizenden.
Als deze Sahasrara dag in Frankrijk, een nieuw dynamisme vestigt in dit land, ben Ik zeker dat dit invloed zal hebben op de
gedachten van de mensen. Het zal nagalmen in hun hoofden, hun onbewuste zal het doorzenden naar hun wezen, en zij zullen
opnieuw fris beginnen te denken. Nieuwe doorbraken zullen plaatsvinden en mensen zullen op een logische manier naar de
waarheid toelopen. Zij zullen tot de juiste conclusies komen, en alles achterlaten wat verspillend en onnodig is. De Sahasrara is
de troon van de spirit, en hoe groter de koning is, hoe groter de troon. De manier waarop je je spirit behandelt, wordt uitgedrukt in
je Sahasrara, en zo kan je realisatie geven, en een subtiel wezen worden. Door bewuste inspanning, kan je binnentreden in de
wezens van anderen en hun kundalini laten opstijgen. Een verlichte Sahasrara geeft je ook een nieuw licht waardoor je al het
subtiele gebeuren in de atmosfeer kan waar nemen. Wanneer je je hoger en hoger ontwikkeld, kan je de vibraties en de lichten
rondom je zien.
Je zal misschien niet in alles geïnteresseerd zijn maar je zal verbaasd zijn hoe je een meester van alles wordt. Het is alsof je
brein alles manifesteert wat je verlangt. En dit is wat Shri Krishna beloofde, Hij die werkelijk de Virata is; je wordt meester van je
brein omdat eigenlijk de spirit meester van je brein is. Hoe meer je de spirit in je aandacht brengt, des te meer de Sahasrara in
omvang zal toenemen, zijn licht breidt zich uit en je wordt een krachtige Sahaja yogi. Voor God is het allergrootste om te kunnen
zeggen: “Kijk, dit is gebeurd”. Dus voorlopig kan hij zijn woede en toorn uitstellen, om menselijke wezens te vergeven voor hun
vergissingen, hun tegenwerkingen en kinderachtige streken. Laat de mens zich verheffen om de glorie en de grootsheid van de
Vader te zien. Laat hem ook de kracht krijgen om het mededogen van God te kunnen dragen. Laat hem ook de Sahasrara zien
ontwikkelen in zo’n dimensie, dat hij de werken van het Goddelijke kan uitvoeren doorheen zijn bewuste geest. De Sahasrara
heeft één mantra, dat is Nirmala, het betekent dat men deze Sahasrara proper, zuiver en onbevlekt moet houden. Dat is jullie
werk en dan zal het absoluut een nieuwe stap, een nieuwe versnelde sprong betekenen in een nieuwe dimensie voor veel meer
menselijke wezens. Het is een groot genoegen om vandaag in Parijs te zijn, zodat de aandacht van de hele wereld op Parijs en
Frankrijk gericht is. Dit land dat vervloekt en genegeerd werd door alle Godheden omdat de menselijke wezens helemaal de
verkeerde kant opgingen. Moge al de Godheden zich in dit land vestigen, omdat zich hier de aandacht bevindt, en waar onze
aandacht naar toe gaat, dat wordt gerapporteerd doorheen de Sahasrara. Moge aldus de Sahasrara van Frankrijk zich openen, en
de aandacht van Frankrijk geleid moge worden naar de spirit, naar het eeuwige leven. Het is een zeer belangrijk land, en daarom
heb Ik beslist Sahasrara dag hier te vieren. De verantwoordelijkheid van de Franse Sahaja yogi’s is veel groter. Zij moeten hun
methoden en stijlen veranderen. Zij moeten lieve, zachte en gezonde mensen worden, maar tezelfdertijd sterke Sahaja yogi’s,
zodat wanneer anderen naar hen kijken, ze in hen die superioriteit kunnen zien. Gisteren hadden we een zeer succesvolle
bijeenkomst. Daar ben Ik zeer blij om. Ik zegen nu al de centra in de wereld, die bidden of gebeden hebben, moge zij een zeer
ontwikkelde, verlichte Sahasrara te krijgen, die ze zo mogen uitbreiden, zodat ze één mogen worden met het geheel.
Moge God hen zegenen.
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Goede conditioneringen. Zo, op dezelfde manier, kun je ook goede en slechte gewoontes hebben. Net zoals gewoontes je
spirituele groeiproces kunnen afremmen of [audio start hier] belemmeren, zo kunnen ze je ook helpen te stabiliseren.
Conditioneringen vinden hun oorsprong in de materie waarmee we dagelijks te maken krijgen. Als een mens materie ziet, wil hij
ze met alle geweld en wil hij ze voor zijn eigen doeleinden gebruiken. Hij verandert de vorm van de materie voor zijn eigen
doeleinden. Hij raakt gewend aan materie omwille van het comfort, of als hulpmiddel of richtlijn in zijn leven.
Maar hoe meer je afhankelijk wordt van het materiële, hoe meer je spontaniteit verdwijnt, want je houdt je met dode zaken bezig.
We houden ons enkel met materie bezig wanneer ze dood is. Om levende zaken bekommeren we ons niet zozeer. Het levenloze
aspect van die materie begint zich in ons te manifesteren zodra we deze materie voor onze eigen doeleinden gaan gebruiken.
"Maar hoe kunnen we anders overleven?" vragen mensen zich af. "Als God ons deze materiële zaken heeft gegeven om er
gebruik van te maken, worden we dan niet verondersteld dat te doen? En is het dan niet de bedoeling dat we ervan genieten?"
Maar we genieten er helemaal niet van! We … Vóór je realisatie kun je niet genieten van materiële zaken. Je begint enkel
gewoontes te vormen en je wordt slaaf van het materiële, vóór de realisatie. Het is een principe, het basisprincipe van de
economie is dat behoeften in het algemeen nooit verzadigd raken. Zo wil je vandaag misschien een tapijt kopen. Goed, je kocht
het. Maar dan wordt dat tapijt een last, want het is nu je bezit, je moet er dus ook zorg voor dragen. Je moet het verzekeren, want
eerst en vooral moet je zorgen dat het niet beschadigd raakt. Maar vervolgens krijg je het weer in je hoofd om iets anders te
kopen. Want je hebt het nu tapijt gekocht, klaar. Je wilt dus weer iets anders hebben, en daarna weer iets anders, en daarna nog
iets anders. Het geeft je dus geen bevrediging; het geeft je geen vreugde. Materie kan je nooit vreugde geven. Het is de Spirit die
je vreugde geeft. En wanneer de verlichting plaatsvindt, wanneer je de Spirit wordt, krijgt materie voor ons een heel andere
waarde; de waarde die je aan materie toekent verandert volledig.
Jason heeft jullie vast al verteld dat wanneer je je zelfrealisatie krijgt, je een koele bries in je handen begint te voelen. Voor wat
materiële zaken betreft, helpt het enorm een gerealiseerde ziel te zijn, want dan weet je onmiddellijk wat goed voor je is en wat
slecht. Als je bijvoorbeeld iets eet wat niet goed voor je is, dan verdwijnen je vibraties onmiddellijk en voelt het (je handen) warm
aan. Zelfs door ernaar te kijken, kan dit al gebeuren. Als je op een stoel wilt gaan zitten waarop iemand met een heel slechte aard
heeft gezeten, voel je onmiddellijk: "O, er iets mis met deze plek”. Dit gebeurt door middel van je vibraties, die een vaststaand iets
zijn; ze zijn absoluut bepaald.
Deze conditioneringen houden enkel op - deze gewoontes kunnen enkel overwonnen worden als je de Spirit wordt, want de Spirit
wordt momenteel altijd overheerst door de materie. Maar de Spirit moet die overheersing van de materie overwinnen. In feite kan
de Spirit door niets overheerst worden. Daar bedoel ik mee dat hij verborgen is, zoals ook de zon verborgen kan zijn achter de
wolken. Zo zorgt al ons overheersende gedrag, oftewel onze verslaving aan de materie, dat we onze Spirit overheersen, in die zin
dat we hem verbergen. Er hangen wolken voor, waardoor we de Spirit niet kunnen zien, hem niet kunnen voelen. En zo zien we
ook niet langer de spontaniteit en de schoonheid van de Spirit in iemand anders.
Wat zijn dus onze maatstaven wanneer we iemand beoordelen? Hoe diegene eruit ziet, welke kleding hij draagt, hoe hij loopt. Of
hij wel beleefd is, en of hij wel 'dankjewel' of 'sorry' zegt. Zie je? Al deze zaken laten een zeer diepe indruk op ons na. Wat voor
auto hij heeft, en wat voor huis. Misschien lopen we voorbij, we mislopen misschien een heilige. Misschien lopen we Christus
opnieuw voorbij want hij was maar een timmermanszoon! Hoe kunnen we er ooit achter komen wie Christus is? Bestaat er een
manier om Christus te herkennen?

Er zijn nu veel mensen die beweren: "Christus zal komen, hij komt binnenkort op televisie!" Zo kun je om het even wie opvoeren
als Christus. Maar hoe kun je hem herkennen? Door zijn kleding of door iets wat ze gedaan hebben? De meeste schilderijen van
Christus en de meeste van zijn beelden die ik gezien heb, lijken in de verste verte niet op Christus; in de verste verte niet, zie je. Ze
zijn verschrikkelijk. Ik weet niet eens wàt ze voorstellen.
Maar hoe kun je dan ooit weten of iemand Christus is of niet? Misschien is het wel een of andere bedrieger, of iemand die alleen
is gekomen om ons met opzet weg te leiden van de realiteit. We kunnen er op geen enkele manier achter komen wat de waarheid
is, omdat we zo gewend zijn aan de materiële vormen om ons heen. Onze ideeën over kunst zijn bijvoorbeeld op dezelfde manier
gevormd. "Wij houden van deze specifieke vorm van kunst."
En als je ze vraagt waarom:
“Omdat, kijk, dit hééft iets - het straalt harmonie uit", of misschien: “Dit is beter geproportioneerd” en van dat soort dingen.
Maar hoe weet je dat dit zo is?
Je weet het omdat je er bepaalde boeken over hebt gelezen, of misschien heeft iemand anders je het idee gegeven dat dit kunst
is, dat dit mooi is. Ik bedoel, je bestempelt iets als mooi, maar is het dat ook werkelijk? Als het schoonheid belichaamt, dan is het
één met de Spirit, want de Spirit is schoonheid en schoonheid is de Spirit. Gaat het hier dus om ware schoonheid? Hoe bepaal je
of een zekere vorm van kunst mooi is of niet? Als je bijvoorbeeld uitgaat van alle gangbare normen over vrouwelijke schoonheid,
dan denk ik niet dat Mona Lisa een mooie vrouw is. Ik bedoel, tegenwoordig worden vrouwen die eruit zien als muggen als mooi
beschouwd. Maar waarom vinden ze Mona Lisa dan zo mooi? Wat gebeurt er? Duizenden mensen verzamelen zich om dit
schilderij te zien. Waarom? Wat is de reden? Alleen de vibraties zullen je vertellen dat het vibraties uitstraalt. Het spreekt je Spirit
aan, zonder dat je het weet. Je bent je er niet van bewust. Het spreekt je Spirit aan. Daarom wordt dit schilderij universeel
gewaardeerd.
Maar wanneer dit een collectieve conditionering wordt, dan wordt elke conditionering collectief, waardoor je aanneemt: “Dit is de
enige vorm van schoonheid; dit is de enige vorm van realiteit; dit is de enige vorm van spontaniteit”, en dan begint de verwarring.
De verwarring begint pas op het moment waarop het collectief wordt. Zo ontmoette ik bijvoorbeeld een paar volgelingen van
bepaalde guru's.
En ik vroeg hen: “Hoe weten jullie dat je guru oprecht is? Wat heeft hij jullie gegeven?”
En één van hen antwoordde: “Ik weet het doordat ik vanzelf begin te wippen als ik in mijn zetel zit. Ik doe niets, het gebeurt
gewoon, spontaan.”
En de manier waarop zijn lichaam bewoog in mijn bijzijn was gewoon verschrikkelijk. Iedereen zou enorm medeleven en
bezorgdheid hebben gevoeld voor zo iemand, die nog geen vijf minuten kan stilzitten...
Iemand uit het publiek zegt: "Excuseer mij, het gebeurde niet spontaan, het waren zenuwen..."
Ja, dat zei ik ook.
"U zegt dingen die niet kloppen."
Wat dan?
"Alles."
Waar komt u vandaan?
"Van een eind verder in de straat."
Oké. U kunt maar beter gaan.
"Geen probleem. Ik ga al."
Ongelooflijk. Nu zal ze wel naar de kroeg gaan.
Je moet dus het subtiele onderscheid kunnen maken, begrijp je? Maar hoe is dat mogelijk als je al ergens van overtuigd bent?
Stel je eens voor dat iemand zomaar in het rond begint te springen. Het is waar wat ze zei - het zijn zenuwen. Dat betekent dus
dat je geen controle hebt over je zenuwen, nietwaar? Denk je ook niet? Je hebt er geen controle over. Je hebt het niet onder
controle. Spontaniteit is niet iets dat je tot slaaf maakt. Dat probeer ik jullie duidelijk te maken. Het maakt je niet tot slaaf; het
maakt je tot meester. Spontaniteit moet je tot meester maken, en niet tot slaaf van om het even wat.
Ze zal wel aan TM (Transcendente Meditatie) doen, want mensen die aan TM doen wippen ook zo. En ze eindigen met epilepsie.
Ik heb zoveel van hen genezen. En ik weet niet of er zelfs maar één van hen is gebleven. Zelfs het hoofd van hun academie in
Schotland – ik noem het ook wel de school van de vliegende brigade, waar mensen 3000 pond voor betalen – deze meneer hier
is een van degenen die daar nadelige gevolgen van hebben ondervonden. Als ze dus ergens aan lijden dan weten ze tenminste
hoe het komt. Laatst zagen we ook iemand met een zeer hoge graad van epilepsie. De arme jongen, hij was amper 26 jaar oud,

een jonge man die eigenlijk nog van zijn leven zou moeten genieten, maar hij ging door zo'n trauma dat je het je niet kunt
voorstellen. En als dit gebeurt nadat iemand een guru heeft geraadpleegd, na ervoor te hebben betaald, hoe kan het dan ook
maar iets met de Spirit te maken hebben? En dit probeer ik je nu duidelijk te maken: dat de Spirit je een spontaniteit geeft
waardoor jij zelf de meester bent. Je bent meester over jezelf, de onbetwiste meester; zonder een enkele verslaving aan gelijk
wat, zonder gewoontevorming. Alle gewoontes verdwijnen. Je wordt zo spontaan dat ik je niets meer hoef te zeggen. Je laat
gewoon alle gewoontes vallen en je wordt je eigen meester.
Dat zou er met jou moeten gebeuren. Als je je echter laat meeslepen door dingen die je tot slaaf maken, dan zul je dit misschien
wel een tijdje leuk vinden, omdat je nu eenmaal niet anders kunt. Maar als je er echt bij stilstaat, zul je beseffen dat het niet is wat
je eigenlijk wilde. Je wilde je eigen meester zijn.
Op deze kaart hier is te zien dat we twee krachten hebben, één van de linker- en één van de rechterkant. De kracht van de
linkerkant is de kracht die ons conditioneringen geeft – de linkerkant, het onderbewuste, het collectieve onderbewustzijn. Het
geeft ons conditioneringen. Als je dit nu allemaal probeert te ontkennen, wordt de rechterkant nog erger. Die geeft ons actie,
maar actie kan ons heel egocentrisch maken. Beide kanten kunnen je dus problemen geven.
Stel dat je je voorneemt: "Oké, van nu af aan zal ik geen conditioneringen meer hebben. Wat is hier mis mee? Wat is daar mis
mee?” Als je dan volhardt in die gedachtegang, in die vrijheid, dan zal het eerder uit zelfverloochening zijn dan uit vrijheid. Vrijheid
moet namelijk vanuit wijsheid komen. Beide kanten, de beweging naar elk van die kanten is dus verkeerd.
Wat is er dan wel goed? Als je in het midden bent, ontwikkel je geen conditioneringen en ben je evenmin egogericht. Maar de
vraag is hoe je daar terechtkomt. De grote vraag is hoe je er moet komen. Spontaan zijn, betekent dat je volkomen vrij bent.
Ik zou deze twee krachten vergelijken met de rem en het gaspedaal in een auto. Je moet beide krachten gebruiken. Je gebruikt
eerst de rem, en daarna het gaspedaal. Zo probeer je deze twee krachten onder controle te houden. Maar eerst en vooral is het
moeilijk te begrijpen hoe je deze krachten kunt gebruiken. Geleidelijk aan, door oefening, zul je het leren. En als je weet hoe je de
auto moet besturen, dan word je een goede chauffeur. Eens je een goede chauffeur bent, ben je nog altijd geen meester van het
rijden; maar vervolgens word je de meester. En op dit moment is de meester in ons de Spirit. Maar vóór de realisatie ben je nog
niet de meester, want de meester is dan nog niet doorgedrongen in je bewuste verstand. Hij weerspiegelt zich nog niet in ons
bewuste verstand. We zijn dus ook nog niet gemachtigd zijn krachten te gebruiken.
De Spirit bestaat echt; hij heeft zijn eigen krachten. Maar wij hebben die krachten nog niet in ons gevoeld. Eenmaal we de
krachten van de Spirit waarnemen, worden we gemachtigd door onze eigen krachten, die zich in ons bevinden. Deze krachten
zijn in ons aanwezig. Het zijn onze eigen krachten. We hoeven ze van niemand anders te lenen of erom te vragen, ze liggen in
onszelf besloten. De Spirit bevindt zich in ons – alleen moet de Spirit nu nog licht brengen in ons bewustzijn. Hij moet in ons
bewustzijn komen.
In eenvoudige medische termen uitgedrukt kunnen we zeggen dat de Spirit zich in ons centraal zenuwstelsel moet manifesteren,
in ons centraal zenuwstelsel, zodat we weten waar we mee bezig zijn. Dan beginnen we niet plotseling te wippen in onze zetel of
zeggen we niet zoals sommigen: "Goh, we begonnen het gewoon ineens te doen.” Dat is hypnose. Het is niet juist. Je doet het
niet met je bewuste verstand. Je doet het onder hypnose. Hypnose kan afkomstig zijn van een uitwendige dwang. Het is niet
jouw wil, jouw bewustzijn, jouw inzicht, jouw kracht. Het is de kracht van iemand anders, want jij doet het zelf niet.
Zoals materie de kracht heeft om ons te overheersen, zo zijn er ook bepaalde materiële zaken die, moet ik zeggen, zeer gevaarlijk
zijn. Neem nu bijvoorbeeld kanker; kanker overweldigt je. Het is een zeer ernstige ziekte. Kanker overweldigt je; je kunt de kanker
zelf niet bedwingen. Dit is een heel concreet voorbeeld. Maar waardoor wordt het veroorzaakt? Dokters zeggen allemaal iets
anders. Maar wij, in Sahaja Yoga, kunnen kanker genezen. We kunnen het met honderd procent zekerheid genezen; we hebben
het al genezen. Er zijn al veel Sahaja yogi's genezen van kanker. Hoe? Het is heel eenvoudig. Je wordt namelijk je eigen meester,
waardoor je ook meester bent over de ziekte; je beheerst alles. Want de meester bevindt zich in jou. De enige ontbrekende
schakel is dat hij nog niet in je bewuste verstand is doorgedrongen, en zodra dat gebeurt, vindt er yoga plaats, vereniging.
We zouden ons nu alleen moeten beperken tot zelfrealisatie; de volgende keer zal ik het over God hebben. Zelfrealisatie betekent
dat je je Spirit in je bewuste verstand brengt. Maar hoe ontstaat kanker nu? Laten we eens kijken hoe dat gebeurt. Kanker wordt
veroorzaakt door aangelegenheden van de linkerkant. Aangelegenheden van de linkerkant zijn emotionele trauma's, emotionele
problemen, emotionele ontreddering, emotionele onzekerheden – om het even welke vorm van onzekerheid kan je naar de
linkerkant trekken. En deze afschuwelijke guru's kunnen je nog een extra zetje geven, want zij hypnotiseren je. Ze brengen je naar
de linkerkant. Ze stoppen een of andere geest in je, of wat het ook is dat ze doen, maar in ieder geval brengen ze je naar de
linkerkant. Als je je bezighoudt met dit soort activiteiten die niet toegestaan zijn door God, kom je in de linkerkant terecht, omdat
je in het middenkanaal niet verder kunt. Je gaat dus òf naar links òf naar rechts.

Als je hier te ver in gaat, zoals bij het gebruik van zwarte magie, krijg je naar verluidt nog andere problemen; dit was het geval bij
een bepaalde organisatie, waarvan een van de leden steeds van alles zag bewegen in zijn huis. Toen hij naar Sahaja Yoga kwam
begon zijn waterfles van hier naar daar te bewegen, en hij kon niet verklaren wat er in zijn kamer aan het gebeuren was. Terwijl hij
ergens zat zag hij zomaar een voorwerp van hier naar daar bewegen. Zulke dingen gebeuren echt. Maar hoe komt dat? Hoe komt
het dat er dingen gebeuren waar je geen controle over hebt? Hier komen we dus opnieuw op hetzelfde punt: het feit dat je ergens
geen controle over hebt. Je komt dus in een gebied terecht waarin je zelf ergens door beheerst wordt, waardoor je geen controle
meer hebt over jezelf, en als je eenmaal in dat gebied terechtkomt - ik merkte ook altijd weer dat alle kankerpatiënten hier het
slachtoffer van zijn. Of toch de meesten van hen.
Ze zijn zich hier niet bewust van; ze weten niet hoe ze erin verzeild zijn geraakt. Het kan bijvoorbeeld gebeuren als een vrouw
heel onzeker is in verband met haar man - als ze bijvoorbeeld denkt dat haar man haar elk moment zou kunnen verlaten. Maar ze
houdt van hem. Hoe het ook zij, zo'n vrouw zou borstkanker kunnen krijgen, omdat de onzekerheden zich vastzetten op een van
de centra die je hier kunt zien, het Hart centrum - het middenhart, zoals we het ook wel noemen. Als dit centrum niet meer goed
functioneert, doordat een vrouw zich onzeker voelt over wat dan ook, dan is ze kwetsbaar voor aanvallen van buitenaf, en kan ze
kanker krijgen. We moeten dus het leven in zijn totaliteit bekijken, niet maar vanuit één invalshoek. Er moet een inzicht zijn in de
totale invloed van het leven, de totale verhouding met het leven. Maar geen enkele dokter is hiervan op de hoogte. Als een dokter
bijvoorbeeld een patiënte met borstkanker behandelt, zal hij dan ooit weten dat die vrouw onzeker is?
En dan is er nog een andere ziekte, anorexia - er zijn veel meisjes die hieraan lijden. Ze eten gewoon niet meer. Ze weigeren
gewoon te eten. Maar je weet niet wat de achterliggende reden hiervan is. Geen enkele dokter kan het genezen; niemand kan het
genezen. Maar wat is de reden? De reden is de relatie van een meisje, van een dochter met haar vader. Stel dat de vader sterft en
de dochter haar vader nooit meer ziet, of als ze in haar hart wel van haar vader houdt maar het niet laat merken, of als er een
verkeerd soort relatie tussen de vader en de dochter ontstaat, dan krijg je dit probleem - anorexia. En je zult versteld staan dat
het onmogelijk is voor dokters - er zijn hier ook enkele dokters aanwezig - dat de medische wetenschap hier voor een raadsel
staat. Maar dit komt doordat we de mens niet in zijn totaliteit bekijken. De mens is een heel delicaat instrument dat God zelf
heeft gecreëerd. De manier waarop we anderen ruw behandelen, de manier waarop we soms proberen het anderen lastig te
maken, hen onzeker te maken of oneerlijk of onrechtvaardig te behandelen. Zonder het zelf te beseffen, geven we hen echt een
enorm gevoel van onzekerheid, en deze onzekere gevoelens kunnen een voedingsbodem zijn voor ongeneeslijke ziektes.
Wat moet er dus met ons gebeuren om het totaalbeeld te kunnen zien? We moeten die staat bereiken waarin we het totaalbeeld
kunnen zien. Als ik nu bijvoorbeeld een overzicht wil hebben van heel Brighton, wat moet ik dan doen? Dan moet ik op een
vliegtuig stappen en het van bovenaf bekijken. Dan kan ik het geheel zien. Zo zou je ook met je bewustzijn, met je
begripsvermogen, tot die hoogte moeten stijgen vanwaar je het geheel kunt overzien. Zolang je het geheel niet ziet, kan je
gedeeltelijke zicht, of het beetje dat je ziet, verwarring creëren, problemen, waarvan sommige van een zeer, zeer ernstige aard.
Want wij mensen weten niet wat we zijn. En dit is het grootste probleem van mensen in het algemeen; zo zeggen ze bijvoorbeeld:
"Ik hou daar niet van." Maar wie is die 'ik'? Is het je Spirit, of is het je ego? Welk deel van je 'houdt daar niet van'? Of zijn het je
conditioneringen, hou je er niet van doordat je op een bepaalde manier bent opgevoed? Welk deel van je houdt er niet van? En het
zal je verbazen dat het niet je Spirit is, want als de Spirit ergens van houdt, hoe weet je dat dan? Je weet het alleen aan de hand
van je vibraties. En alleen als je de vibraties voelt, zul je zeggen: "Ja, mijn Spirit houdt hiervan", omdat het vibraties uitstraalt.
Wij mensen bevinden ons dus nog steeds in een overgangsfase. We hebben nog niet die staat bereikt die bekend staat als de
staat van zelfrealisatie, waarin je de Spirit wordt - je moet het nog 'worden'. Als je de Spirit wordt dan weet je waar je van houdt.
Je weet met alle zekerheid waar je werkelijk van houdt, want je bevindt je nu in de realiteit; je bent niet langer je conditioneringen,
je bent niet langer je ego, maar je bent wat je werkelijk bent, en dat is je Spirit.
En verrassend genoeg is deze Spirit ook een collectief wezen. Maar het is niet het kunstmatige collectiviteitsgevoel in ons.
Zoals: "Oké, wij komen allemaal uit Brighton, dus wij zijn één", of: "Wij wonen allemaal in dezelfde straat, dus we zijn één." Het is
niet in die betekenis, maar het is iets dat je bént: je bent absoluut een collectief wezen, en je begint die collectiviteit in je te voelen
door de werking van deze verschillende centra. En je kunt alles voelen - je kunt anderen aanvoelen op je vingertoppen. Kun je dat
geloven? In de Bijbel staat geschreven dat je handen zullen spreken. De beschrijving van deze periode is dat je handen zullen
spreken. Maar waarom proberen de mensen niet te ontdekken hoe dit werkt? Hoe kunnen je handen spreken? Wat er werkelijk
gebeurt, is dat je op je vingertoppen begint aan te voelen en te begrijpen wat de werkelijkheid is, wat schoonheid is, wat vreugde
is en wat liefde is.
Maar anders komen we in de linkerkant terecht, en uiteindelijk resulteren de problemen van de linkerkant in fysieke pijn. Het is

heel pijnlijk om problemen van de linkerkant te hebben - het is ontzettend pijnlijk. Deze pijn kan niet verklaard worden, kan
niemand begrijpen, kan niemand genezen, je kunt er niemand over vertellen en de mensen denken dat je overdrijft; ze zullen je
psychologische behandelingen laten ondergaan, maar je zult nooit begrijpen waarom je deze innerlijke pijn ervaart. En deze pijn
overvalt je vanuit de linkerkant, vanuit het onderbewustzijn.
Maar nog voorbij het onderbewustzijn ligt het collectieve onderbewustzijn, en in het collectieve onderbewustzijn ligt alles
besloten wat ooit werd gecreëerd, van het begin der tijden tot de dag van vandaag. En als je in dit onderbewustzijn terechtkomt,
dan verdwaal je erin. Je wordt zodanig overweldigd door de kracht van het onderbewustzijn dat het je begripsvermogen te boven
gaat, dat het je niet lukt er weer uit te geraken en dat het te sterk voor je is om er niet onder te bezwijken. En het blijft maar
toenemen in kracht.
Zo vroeg ik bijvoorbeeld enkele mensen: "Waarom ging je ermee door toen je al wist dat je het zelf niet deed, dat iemand anders
het in jouw plaats deed? Waarom ging je er toen nog mee door?"
En ze zeiden: "Moeder, het was alsof we onder een deken leefden, er was alleen maar duisternis; we wisten niet waar we ons
bevonden en we liepen steeds maar verder en verder en verder."
En zoals ik jullie laatst vertelde ontstaat de grootste blokkade door je schuldig te voelen. Hierdoor ontstaat de grootste blokkade,
want zodra je je schuldig begint te voelen, raakt dit centrum aan de linkerkant geblokkeerd en maak je het jezelf heel moeilijk. En
je weet niet eens waarom je je schuldig voelt. Je voelt je voortdurend schuldig, maar je weet niet waarom je je schuldig voelt,
waarom deze gedachten van schuld je overvallen, waarom dit schuldgevoel je afsluit van vreugde en van het vermogen om te
genieten en spontaan te zijn. Waarom? Dit verklaart ook waarom we ons soms ellendig voelen om niets in het bijzonder. Maar
God heeft ons helemaal niet geschapen om ons ellendig te voelen. Hij heeft ons zo mooi gemaakt, met zoveel zorg. Hij heeft ons
geschapen met zoveel liefde en mededogen, niet om ons ellendig te voelen, om gelijk wat. Hij is niet degene die ons ziektes en
problemen geeft. Wij hebben onszelf deze dingen aangedaan door tot het uiterste te gaan in de linker- of rechterkant. Omdat ik
het vandaag enkel over de linkerkant heb, zou ik zeggen dat je nodeloos ellendig voelen ook verkeerd is, het is onrechtvaardig ten
opzichte van jezelf.
Mensen die links zijn moeten beseffen dat ze de Spirit zijn, dat zij die schoonheid zijn die zich nog moet manifesteren, die zich
nog in hen moet openbaren. Dat ze niet diegene zijn die voortdurend moeten lijden en als ellendige mensen moeten leven. Ze zijn
dat niet. Maar omdat ze zich alles aantrekken en alle last van de wereld op hun schouders nemen, worden ze wel zo. En om zich
van die last te ontdoen nemen ze soms nog andere gewoontes aan, zie je. Veel mensen nemen hun toevlucht tot alcohol omdat
ze de kwellingen van het leven niet kunnen verdragen, ze kunnen het niet aan. Daarom nemen ze hun toevlucht tot alcohol. Maar
eenmaal de Spirit in je ontwaakt is, word je zo sterk! Je wordt zo vreugdevol en zo spontaan dat alle last van je af valt, dat al deze
dingen - alle zogenaamde ziektes en zogenaamde gewoontes - gewoon verdwijnen, waardoor je een nieuwe, bloeiende
persoonlijkheid wordt.
Maar hoe zit het met de reden waarom je dit (energie)centrum in je hebt? Je kunt het God verwijten: "Waarom heeft hij ons deze
centra aan de linkerkant gegeven, waar was dat voor nodig? Hij had ons die van de linkerkant niet moeten geven, dan zouden we
automatisch in het midden blijven." Maar het probleem is dat mensen in hun eigen vrijheid moeten weten hoe ze met zichzelf
moeten omgaan. Soms moeten ze die wijsheid door bittere ervaring opdoen. Ze moeten leren door te lijden onder de uitersten
die ze hebben opgezocht. Ze moeten er zelf achter komen, want als ze werkelijk volkomen vrij willen zijn, absoluut vrij, dan
moeten ze groeien in hun wijsheid. Als ze niet wijs zijn, kunnen ze niet binnentreden in het koninkrijk van God, want dan zijn het
bandeloze mensen. En als we in Engeland mensen hebben die bandeloos zijn, die zich niet aan de wetten en aan de regelgeving
houden, dan sturen we ze naar de gevangenis.
Hetzelfde geldt voor mensen die niet die wijsheid in zich hebben - alleen door te lijden leer je; maar we moeten niet om lijden
vragen. Als we erom vragen, dan vragen we er eigenlijk om te beginnen om, om fouten te maken. Want hoe kun je lijden als je
geen fouten maakt? Als we dus vragen om te mogen lijden dan zullen we fouten begaan. We zouden dus om niets anders mogen
vragen dan om onze Spirit, en als je om je Spirit vraagt dan vraag je om iets dat al van jou is en waar je recht op hebt. Het is jouw
persoonlijke recht om het te krijgen.
Het is dus absoluut niet zo dat ik je ergens toe verplicht, of dat ik iets bijzonders voor je doe. Want het is er allemaal al. Je bent
als een kaars die alleen nog aangestoken moet worden, en omdat ik een brandende kaars ben, word jij ook een brandende kaars,
waarna jij weer andere kaarsen kunt aansteken. Het is heel eenvoudig. Als jij een brandend licht wordt dan kun jij weer anderen
verlichten. Je hoeft je dan nergens anders meer zorgen over te maken. Het is nu alleen zaak dat jij zelf een brandend licht wordt.
Het is er allemaal al, het is al van jou, je hoeft het maar te nemen. Zo eenvoudig is het, het is lang niet zo moeilijk als veel mensen
je willen laten geloven of zoals filosofen het je hebben voorgesteld, absoluut niet. Het is doodeenvoudig, het is in je aanwezig,

het is spontaan, het is een levend proces en net zoals je door middel van een levend proces tot mens bent geëvolueerd, zul je nu
tot supermens evolueren.
En dit gebeurt allemaal volkomen spontaan, je kunt er niets voor betalen. Hoe zou je ervoor kunnen betalen? Ik bedoel, dat zou
absurd zijn! Het is een levend proces, hoe kun je ervoor betalen? Hoeveel betaal je een boom om te groeien? Ik bedoel, betalen
we ook maar iets voor welk levend proces dan ook? Hoeveel betalen we onze neus om ons te laten ademen? Kunnen we hiervoor
betalen? Het is absurd, het is belachelijk. We kunnen er niet voor betalen, het kan niet, het is een levend proces, het is een
wordingsproces, zoals een ei een kuiken moet worden. Hoeveel betaal je een ei om een kuiken te worden? Of hoeveel betaalt het
ei zijn moeder om een kuiken te worden? Zo belachelijk is het dus, maar we beseffen nooit hoe spontaan levende processen zich
voltrekken. We kijken nooit naar levende processen; we leven met materie, we leven met het levenloze, niet met de levende
dingen. Maar kijk eens naar een boom, kijk naar een bloem, hoe ze in een vrucht verandert. Je kunt het zelfs niet gadeslaan, want
het gebeurt zo traag; je kunt zelfs niet eens zien hoe een bloem een vrucht wordt. Plotseling zie je dat het is gebeurd. Toen ik
bijvoorbeeld uit India naar Londen kwam zag ik dat alle bomen kaal waren, echt als droge stokken. Maar binnen één week tijd
zag ik het groen opkomen; en nog een week later bloeide alles weelderig, je kan het niet geloven.
We merken het zelfs niet op, we beschouwen het als vanzelfsprekend. Maar toch gebeurt het. En hoe gebeurt het? Het is echt
een wonderbaarlijk proces. Als je erbij stilstaat, is het wonderbaarlijk hoe deze bloemen bloeien; zo bloeien bepaalde bloemen
alleen aan één bepaalde boom, en andere soorten bloeien weer aan een andere boom. Hoe gebeurt dit zo? Wie kiest ze uit? Wie
geeft ze de juiste vorm? Wie organiseert dit allemaal? En dit is wat je moet beseffen: dat het de allesdoordringende kracht van
God is die al het levende werk doet. En eenmaal je hier één mee wordt - met de Spirit - begint deze kracht door jou heen te
stromen. Je zult de kracht door je heen voelen stromen, zoals Christus zei dat als iemand hem aanraakte, de kracht naar die
persoon overging. Je wordt dus een medium van die kracht die door je heen stroomt. Maar je bent ook gemachtigd om haar te
gebruiken, om haar te hanteren en er inzicht in te krijgen. Je zult er alles over te weten komen; je weet hoe je het moet
doorgeven, hoe je ermee moet werken, en je weet hoe je anderen kunt genezen, jezelf kunt genezen. Je zult de complete werking
van je systeem leren kennen. En los daarvan zul je ook de krachten krijgen om alle problemen in je eigen systeem op te lossen.
Het is zo fantastisch! Het klinkt allemaal heel bizar, omdat we er nog nooit eerder van hebben gehoord. Maar toch vinden we het
niet bizar om al deze bloemen plotseling in vruchten te zien veranderen. Dat vinden we niet bizar. Maar als we het hebben over
mensen die in vruchten veranderen, dan vinden we dat heel bizar: "Hoe is dat nu mogelijk?"
Het is dan ook nooit eerder gebeurd. Vroeger kreeg eens in de zoveel tijd één persoon zijn zelfrealisatie, en dat kostte zoveel
moeite dat zo goed als niemand het kreeg. Maar hoe zit het dan vandaag de dag? Ik zeg jullie dat dit de beloofde bloeiperiode is,
die men lang geleden al heeft voorspeld. Zelfs een grote dichter uit jullie eigen land, William Blake, heeft dit voorspeld. Hij heeft
voorspeld dat deze tijden zouden komen, waarin de zonen van God profeten zouden worden, en dat deze profeten de kracht
zouden hebben om anderen tot profeten te maken. Ik bedoel, niemand heeft dit ooit zo nauwkeurig beschreven als Blake, ik zeg
het je. Hij was zo nobel om te zeggen dat dit zou gebeuren, en dat we dit moeten vooropstellen wanneer we iemand raadplegen
in verband met onze zoektocht. Zijn we profeten geworden? En wat is een profeet? Een profeet is iemand die een collectieve
persoonlijkheid heeft, en die hier alles vanaf weet, die een meester is. We noemen een profeet ook wel een meester. En dat is
dus wat je moet worden: een meester. En dat meesterschap is heel eenvoudig, want het ligt allemaal in je besloten; je hoeft er
alleen maar verbinding mee te maken. Zo moet een televisie ook op het netwerk aangesloten worden; voor de rest heeft het alles
al ingebouwd en begint het direct te werken. Hetzelfde geldt voor jou: je bent het al. Je moet je er gewoon mee verbinden. Wat
ook je kaste is, je bevolkingsgroep, je ras, je nationaliteit, je vorm of grootte, wat je ook bent, het maakt allemaal geen verschil,
want elk van jullie heeft dit prachtige potentieel in zich, deze kracht van de wedergeboorte; je moet opnieuw geboren worden, en
je zult opnieuw geboren worden. En waarom niet vandaag?
Er is niets om kwaad over te zijn, want mensen worden soms kwaad omdat ze het niet fijn vinden als iemand hen aanspreekt
over iets waar ze zich zelf slecht over voelen. Ze houden daar niet van. Als er bijvoorbeeld een dronkaard is, iemand die teveel
drinkt, een alcoholist, dan vindt hij dat niet fijn en hij voelt zich er slecht over, en als iemand hem erover aanspreekt, zelfs al zegt
diegene het nog zo vriendelijk: "Het is beter dat je stopt met drinken", dan is hij daar niet van gediend. Maar ik zeg niet dat je
ermee moet stoppen; ik zeg dat het zo zal evolueren dat het gewoon verdwijnt. Ik zeg nooit 'doe dit niet' of 'doe dat niet', het
gebeurt gewoon. Maar je moet eerst weten wat het probleem is en hoe je van het probleem af kunt raken. Daarom moet ik erover
spreken, maar anderzijds hoef ik er eigenlijk niet eens over te spreken, want het werkt gewoon omdat jullie klaar zijn om het in
ontvangst te nemen, dus krijg je het ook. Ik doe helemaal niets. Ik ben gewoon een katalysator zou ik zeggen, waardoor het
begint te werken.
Ik hoop dat jullie mij hier eerst nog enkele vragen over willen stellen, voordat we overgaan tot de zelfrealisatie. Als jullie vragen

hebben, stel ze dan alsjeblieft. Stel je vragen maar.
Ja?
Man: Is er een verschil tussen wat u zegt en wat guru Maharaji...
Wie?
Man: Guru Maharaji.
Nu zal ik u één ding zeggen. Over welke guru u het ook heeft, ik wil nergens over in discussie gaan. Is dat duidelijk? Dat zeg ik u
eerst en vooral, maar ten tweede vraag ik u om uzelf of anderen te vragen: "Wat heeft hij voor anderen gedaan?" Heef hij u
krachten gegeven, of is er ook maar iemand aan wie hij een kracht heeft gegeven? Goed? Nu zal ik u iets vertellen over al
diegenen die gerealiseerde zielen zijn en die op dit moment hier aanwezig zijn. Zij zien er net zo uit als u. Natuurlijk kun je wel
aan hun gezichten zien dat het heel ontspannen en gelukkige mensen zijn. Maar ze kunnen ook mensen genezen, ze kunnen
mensen zelfrealisatie geven, en ze weten precies wat er mis is met u en met zichzelf. Maar wat heeft hij gedaan met uw
bewustzijn? Niets. En zijn volgelingen, wat hebben ze bereikt?
Vraag hen maar eens: "Waar bevindt de Kundalini van deze persoon zich? Wat is het probleem van deze vrouw, welke last draagt
ze?" Ze zullen je niet kunnen antwoorden. Maar als je niet eens kunt vaststellen wat er mis is met iemand anders of met jezelf,
hoe kun je dan ooit hulp bieden? Wat is het dan dat al dit soort mensen doen? Laat het ons eens nagaan. Het is heel eenvoudig:
ze kunnen je onder hun invloed brengen. Misschien voel je je een tijdje gelukkig - het is net zoals drinken. Je weet evengoed dat
je je gelukkig voelt als je drinkt. Maar wat hebben we bereikt door te drinken? Zijn we er meesters door geworden?
Ze zijn allemaal zo. En bij deze man is het zo overduidelijk, omdat hij om een Rolls Royce heeft gevraagd! Wat betekent een Rolls
Royce voor een profeet? Ik bedoel, wat maakt het uit? Begrijp je wat ik bedoel? Dit is zo overduidelijk; logisch gezien is het een
overduidelijk geval. Eerst en vooral is iedereen die geld van je vraagt (voor spiritualiteit) een parasiet, meer niet. En om dan nog
om een Rolls Royce te vragen, stel je voor!
Kijk naar Christus. Aan Christus' leven kun je het zien: zou hij iets geven om een Rolls Royce? Voor zo iemand - hij is een koning,
het maakt hem niets uit of hij een Rolls Royce heeft of niet, of hij op de grond slaapt of niet, het maakt voor hem geen verschil.
Zo iemand geeft niets om wat dan ook, want hij heeft al alle comfort, hij heeft zijn eigen comfort. Hij is een man met zelfrespect.
Denk je dat hij ooit zou vragen om wat dan ook? Het is zo duidelijk, het zou voor jullie zo overduidelijk moeten zijn.
Maar als ik mensen spreek over deze guru, over deze guru in het bijzonder waar u mij nu over vertelt, zeggen ze: "Moeder, wij
geven hem het metaal, en hij geeft ons de Spirit." Maar hoe kun je iets ruilen voor de Spirit? Kun je je Spirit soms kopen? Gebruik
je gezond verstand, goed? God heeft ons hersenen gegeven om ze logisch te gebruiken. Kun je de Spirit kopen? Is het niet zo
eenvoudig als dat? Je kunt er niet voor betalen, mijn kind, je kunt het niet.
Als je mij een bloem wilt geven, dan kan dat. Maar dat is alleen een uiting van jouw liefde, meer niet. Maar je kunt mij niet kopen.
Je kunt het niet. Met jouw liefde kun je me wel verdienen, dat wel, dat is anders. Maar je kunt me niet afkopen met metaal en
geld, of wel soms? Wat is een Rolls Royce? Ik bedoel, ik heb echt geen idee wat het nut is van al deze kronen en voorwerpen.
Waar zijn ze voor nodig? Ze geven je geen vreugde. Vraag het maar na aan de mensen die deze kronen dragen.
Laatst was ik in het gezelschap van mevrouw Thatcher. Het arme ding, ze voelde zich zo ellendig! Echt waar! En ik probeerde
haar vibraties wat in evenwicht te brengen. Ze voelde zich zo ellendig. We zaten gewoon tegenover elkaar met elkaar te praten.
En ondertussen probeerde ik haar in evenwicht te brengen - het arme ding, ze was ontzettend van streek.
Jullie moeten dus weten dat jullie niet alleen eenvoudige mensen zijn, maar ook eeuwenoude zoekers. Jullie zijn geen moderne
zoekers, jullie zijn eeuwenoude zoekers. En toen werd jullie deze tijd ook al beloofd. En nu is het de bedoeling dat je vindt
waarnaar je hebt gezocht. Nu moeten jullie dus je eigen logica voor ogen houden. Ik bedoel, iemand die om een Rolls Royce
vraagt - dit is een van de sterkste voorbeelden, als je het mij vraagt - kan onmogelijk een guru zijn. Het is echt een van de sterkste
voorbeelden... Maar er zijn er die het subtieler aanpakken. Hij werkt niet zo subtiel. Jullie zullen snel genoeg bij hem weg zijn, dat
weet ik, jullie allemaal. Maar zij die subtieler werken zijn zelfs nog erger. Sommigen zullen je zelfs niet om geld vragen. Dat is
best mogelijk. Ik ken er geen enkele, maar waarschijnlijk zijn ze er wel, want ik heb van iemand gehoord die nu geen geld meer
aanneemt, in India. Hij heeft hier zijn geld verdiend, en nu is hij naar India gegaan, waar hij geen geld vraagt van zijn volgelingen.
Maar de enige persoon waarvan ik weet dat hij nooit geld heeft gevraagd, misbruikte vrouwen. Hij heeft geen interesse in geld,
maar hij misbruikt jullie vrouwen. Want zo zit het nu eenmaal in elkaar, dat moet je begrijpen. Zo iemand heeft geen interesse in
jullie Spirit, maar in jullie portemonnee, of in jullie vrouwen. Stel je voor. Hoe kan heiligheid ooit in verband worden gebracht met
deze smerige gewoontes van mensen? Het wil alleen maar zeggen dat ze zelf overheerst worden door hun eigen begeerten, die
anti-God zijn. Het zijn allemaal anti-God activiteiten.
En jullie zijn allemaal zo naïef, echt waar, jullie zijn zo naïef! Als je een Indiër vertelt dat een guru om een Rolls Royce vraagt, dan

zegt hij: "Nee, dank je." Dat zullen ze je onmiddellijk antwoorden. Ze hebben geen interesse in dit soort guru's. Waarom zouden
ze ook? In India zal niemand ook maar iets geven aan een guru. Guru's moeten soms zelf nog hun volgelingen betalen! Om ze te
kunnen overtuigen. Met verwesterde Indiërs is het een ander verhaal; maar als het echte Indiërs zijn dan merk je dat direct.
Mensen wonen daar lang bij hun moeder, dus je kunt hen niet zomaar van alles wijsmaken. Begrijp je? Niemand kan hen voor de
gek houden, het zijn heel praktisch ingestelde mensen.
Ja, mijn kind?
Dame: Kun je genezen door je geloof?
Er bestaan twee vormen van geloof - wat wij in het Sanskriet shraddha[1] noemen, verschilt van wat jullie 'geloof' noemen. In het
Engels noemen we het ene 'blind geloof' en het andere ‘geloof'. Goed? Zo kunnen we het omschrijven. Nu is blind geloof het
volgende: "Ik geloof in God, en God zal mij genezen." Dit is de ene vorm van geloof. Goed? De andere vorm is een verlicht geloof,
waarbij je weet dat je de Spirit bent, zodra je ermee verbonden bent.
Als je nu zelf ook zegt: "Ik geloof in God", wees dan niet beledigd als ik je de waarheid zeg, goed? Want blind geloof is gewoon
een teken dat je nog niet in verbinding staat met je eigen kracht. Je bent nog niet verbonden. Als ik nu bijvoorbeeld begin te
roepen: "Christus, Christus, Christus, Christus!", dan wil dat nog niet zeggen dat ik Christus in pacht heb. Ik kan zelfs nog geen
premier of koningin ontmoeten zonder de juiste etiquette, of een zekere connectie, of een bepaalde positie, of we kunnen zeggen
de toestemming. Nietwaar? Maar als we het over zo iemand hebben, dan blijven sommige mensen maar zeggen: "Rama, Rama,
Rama. Krishna, Krishna." Maar dit zijn allemaal incarnaties, en Christus is de Zoon van God, hij is de Zoon van een Koning, en je
kunt hem niet zomaar ontmoeten. Je kunt hem niet even roepen. Hij is er niet om je op je wenken te bedienen, hij is je knecht
niet. Begrijp je dat?
Als je nu dit soort geloof hebt waarbij je niet verbonden bent en als je dan genezen wordt, dan gebeurt die genezing door andere
factoren, niet door Christus. Maar als je een gerealiseerde ziel bent en als je dan genezen wordt, dan wordt het wel gedaan door
Christus.
Ik zal je het verschil vertellen, een heel duidelijk verschil tussen deze twee vormen van genezing. In Engeland hebben we vroeger, ik weet niet of het er nu nog is - een organisatie genaamd het 'International Curative Center' van wijlen Dr. Lang. Deze Dr.
Lang was al dood, hij was overleden, maar toch had hij een genezingscentrum. Nadat deze man was gestorven nam hij namelijk
bezit van een man uit Vietnam, een soldaat, niet zijn eigen zoon, maar een soldaat. En deze entiteit vertelde die soldaat - ik
bedoel, Engelsen zijn altijd ontzettend eerlijk, ze zijn gewoon eerlijk en ze zeggen de waarheid, zie je. Ze beweren niet: "We doen
dit met behulp van God" of wat dan ook.
Dus hij vertelde hem dat er verschillende dokters zijn (ik hoop dat de dokters hier het niet erg vinden) die gestorven zijn, maar die
nog steeds een grote ambitie hebben om mensen te genezen. En vervolgens zei hij hem: "Ga terug naar mijn zoon en vertel hem
dat ik in jou ben getreden, dan zal mijn zoon je geloven."
En de soldaat vroeg: "Hoe zal hij me dan geloven?"
Hij zei: "Ik zal je een paar geheimen vertellen die alleen hij en ik kennen. Dan zal hij je ongetwijfeld geloven."
Dus toen ging deze man akkoord. Hij was kerngezond, maar die entiteit nam bezit van hem toen hij plotseling in shock raakte,
nadat hij in de oorlog iets had gezien dat hem erg had aangegrepen; toen nam die entiteit bezit van hem. En op de een of andere
manier bracht die entiteit hem naar Engeland, waar hij de zoon van de dokter opzocht en hem het hele verhaal vertelde. En de
zoon moest hem wel geloven, omdat hij zoveel geheimen kende. En zo richtten ze het genezingscentrum op.
Maar wat ik eigenlijk wil vertellen is hoe ik te weten ben gekomen over wijlen Mr. Lang. Ze hadden namelijk een vrouw genezen in
India - lang geleden, in 1970 - en ze kwam me opzoeken, en ze beefde van top tot teen, ze was helemaal zenuwachtig.
En ik vroeg: "Wat is er met u aan de hand?"
Ze zei: "Ik had een ernstige ziekte en ik was bang voor een operatie, en toen vernam ik over deze organisatie. Ik schreef ze een
brief, en ze schreven me terug: "Op deze datum rond die tijd zullen we binnentreden in je lichaam." In alle eerlijkheid; ik bedoel, ze
zeggen niet: "Wij zijn God", of wat dan ook.
"We zullen in je lichaam treden, je zult een beetje beginnen te beven, maar dat is niet erg. Daarna zul je in slaap vallen en zullen
wij ons werk beginnen te doen."
En ze zei: "Ik genas echt van die ziekte." Maar ongeveer drie jaar later begon haar hele lichaam te beven, totdat ze het niet langer
kon verdragen en naar mij kwam. Zo kwam ik dus te weten over Dr. Lang, weet je, doordat deze vrouw drie jaar lang gemarteld is
geweest, zoveel heeft geleden en vervolgens bij mij is gekomen. Nadat Mr. Lang dus in haar lichaam was getreden - Dr. Lang kwam ze pas zes jaar later bij mij, want drie jaar had ze geen problemen gehad, en na die drie jaar begon het pas. En zo kwam ik
erachter dat al die entiteiten in haar waren getreden, alle dokters en dergelijke. Het was een zeer ernstig geval. Natuurlijk genas

ze hier later weer van, absoluut. Want zodra je de Spirit wordt bevind je je in een fort, waardoor niemand je lichaam kan
binnentreden. Je wordt dus iets dat niet langer besmet kan raken, dat niet overheerst kan worden, niemand kan het domineren.
En zo genas ze.
Als iemand dus vanuit 'geloof' zegt: "O, je zult worden genezen," en ze vervolgens beginnen te roepen en te tieren, zou je plots
kunnen voelen dat er misschien een entiteit achter zit. Soms verwisselen ze deze entiteiten ook wel eens met elkaar, dat is heel
vreemd. Ze kunnen een bepaalde entiteit vervangen door een andere. Zulke gevallen heb ik ook meegemaakt. Ik heb de gekste
dingen meegemaakt in verband met entiteiten.
Laatst, is het niet nog maar acht dagen geleden, Marie, toen die man van de charismatische beweging binnenkwam? Acht dagen
geleden, in Frankrijk, kwam er een man binnen. Het was een jonge man, van ongeveer vierentwintig jaar oud, en ineens raakte hij
in zo'n grote opwinding, hij begon te huilen en deed dingen die ik nog nooit eerder had gezien bij het intreden van een entiteit. Zijn
hele lichaam schokte. En toen viel hij op de grond, hij begon te huilen en te jammeren, en er gebeurde van alles met hem.
En hij zei: "Ik heb dit gekregen nadat ik naar de charismatische beweging ben gegaan." Zo doen ze dit dus, en dan denken ze nog
dat de Heilige Geest in hen is getreden. Stel je dat nu eens voor. Hoe kan de Heilige Geest je ooit zo ziek maken? Ik weet niet
waar dit soort ideeën vandaan komen. En de arme stakker leed hier zo erg onder. Nu gaat het weer beter met hem. Maar hij kon
niet geloven dat hij er ooit van zou genezen, want hij dacht... ze zeggen: "Dit komt door je zonden, je moet je zonden afleggen,
daarom gebeurt dit met je, je hebt nog een slecht karma," enzovoort. Maar je slechte karma en al dat soort dingen kunnen
allemaal opgelost worden wanneer de Kundalini opstijgt. Er is een centrum dat hier specifiek verantwoordelijk voor is, waar
Jezus Christus zetelt.
Heb je hen al over dit centrum verteld? Goed. Dit is dus het betreffende centrum, en zodra de Kundalini hier doorheen gaat daarom zegt men ook wel dat je hier eerst moet passeren - dan ontwaakt hij, en als hij ontwaakt dan worden deze twee zakken
die je hier ziet, van het ego en het superego, je conditioneringen en alle problemen van je linkerkant en van de rechterkant, naar
binnen gezogen. Daarom zeggen ze dat hij is gestorven omwille van onze zonden.
In de oude Indiase geschriften wordt hij beschreven als Mahavishnu, maar op een heel - de missionarissen die naar India gingen
gaven een totaal verkeerd beeld van Christus, echt een volledig verkeerd beeld, en daarom bleven ze in de verwachting dat
Mahavishnu nog zou komen. Zo is het gebeurd. Hij wordt voorgesteld door de missionarissen als iemand die andere mensen
wilde bekeren en dat soort onzin. Zie je? Maar dat is niet de waarheid, want hij moet ontwaken in jou. Dat heeft hij zelf gezegd.
Hij zei: "Ik moet in jou geboren worden." En zo is het ook. Als de Kundalini opstijgt dan ontwaakt ze dat centrum in ons, waardoor
al onze conditioneringen en al ons ego opgezogen worden en er hier een ruimte wordt gecreëerd, in het fontanelgebied, waar de
Kundalini doorheen stroomt, waarna je een koele bries uit je hoofd kunt voelen stromen. Dit is de waarheid, en je zult het ook in je
handen voelen. Je bent dus niet alleen maar geobsedeerd door iemand, begrijp je? Zo werkt het niet. Het werkt gewoon niet zo,
zie je, het heeft er niets mee te maken. Maar je wordt die zelfrespecterende, normale, waardige persoonlijkheid van grote
spirituele waarde die je van binnen al bent. Begrijp je? Dit is dus het verschil tussen geloof en blind geloof.
Ja, mijn kind.
Man: Het is moeilijk te vatten dat de zelfrealisatie niet gepaard gaat met persoonlijke inspanning. Kan het werkelijk iedereen
overkomen, zelfs al ben je nog zo materialistisch? Begrijp ik dat goed?
Ja, op het eerste gezicht is het inderdaad moeilijk te vatten, en het is ook ongetwijfeld zo dat mensen erg materialistisch zijn.
Maar de Spirit is veel sterker dan de materie, en als hij zich eenmaal begint uit te drukken dan verplettert hij alles wat er op zijn
weg komt. Nu zijn er onder jullie - jullie zijn voornamelijk Engelse, of verwesterde mensen - ontzettend materialistische mensen.
Maar ik bedoel, vergeleken met de wereld om hen heen zijn ze misschien wel helemaal niet zo materialistisch, want waren het
geen zoekers geweest dan waren ze nooit bij mij terechtgekomen. Maar uit hen wordt een nieuwe persoonlijkheid geboren. Als je
bijvoorbeeld naar een ei kijkt, dan kun je ook denken: "O, wat een harde schaal!" Maar als die schaal op het juiste moment en op
de juiste wijze doorbroken wordt, dan verandert zij in een vogel. Het levende proces is al in volle gang, alleen moet de laatste
doorbraak nog plaatsvinden. Dit kan een moeilijke taak lijken, maar voor mij is het dat niet. Misschien komt het doordat ik weet
hoe het werkt. Begrijp je?
Echt waar, het lijkt maar zo. Verschillende mensen hebben ook de gekste dingen beweerd over de Kundalini. Ik moet zeggen
sommige boeken (de mensen) schrik hebben aangejaagd. Maar kijk, als je niet weet hoe het in elkaar zit - stel dat iemand die niet
weet hoe hij een auto moet besturen in een auto stapt, dan zal hij dat ook als een verschrikkelijke ervaring beschrijven. Je zou
niet meer in de buurt van een auto komen, nietwaar? Iemand die niet bevoegd is en die niet weet hoe het werkt, zou zich er niet
mee bezig moeten houden. Maar dat zal er met je gebeuren: je wordt de Spirit[2], je wordt je eigen meester en je zult deze kunst
meester worden - meester van deze kunst.

Ja, mijn kind?
Ik kan je niet verstaan.
Dame: U had het net over hypnose, en vervolgens zei u dat u uzelf als een katalysator beschouwt. Maar denkt u niet dat een
hypnotiseur zichzelf ook als een katalysator beschouwt?
Ja, ja, uiteraard.
Ja, dat is waar, maar het verschil is dat een hypnotiseur je in zijn macht brengt. Hij geeft jou geen kracht, en hij brengt je
bewustzijn niet in een nieuwe dimensie - begrijp je? Er is een huizenhoog verschil tussen deze twee dingen. Kijk, jij hebt je eigen
kracht in je. Stel je bijvoorbeeld eens je Spirit voor. En ik ben een katalysator - je kan een lepel gebruiken om iemand vergif toe te
dienen, maar ook om iemand nectar te geven, begrijp je? Als je nectar geeft, dan is dat fantastisch; maar als je vergif toedient,
dan is het afschuwelijk. Zo kun je het zien. Een hypnotiseur gebruikt dus hypnose - maar hoe brengt hij je onder hypnose? Wat hij
in feite doet is je in je onderbewustzijn duwen, in je collectieve onderbewustzijn, waar hij je aan zich onderwerpt. Je bent dus in
zijn macht. Als hij zegt: "Gedraag je als een kind", dan gedraag je je als een kind. Als hij zegt: "Zuig aan een papfles" dan doe je
het. Wat is het nut daarvan? Maar hier word je de Spirit, dat betekent dat je collectief bewust wordt. Het is geen hypnose, want jij
kunt het zelf voelen.
Neem nu bijvoorbeeld tien kinderen die gerealiseerde zielen zijn. Er zijn verschillende kinderen die gerealiseerde zielen zijn, zelfs
al zijn ze nog maar heel klein. En dan breng je die kinderen in de buurt van iemand die een bepaald probleem heeft, goed? Als je
dan hun ogen bedekt en hun vraagt: "Wat is het probleem van deze man?" zullen ze allemaal dezelfde vingers opsteken, ze zullen
allemaal dezelfde vingers opsteken en zeggen: "Dit brandt", want je voelt een bepaalde sensatie - je voelt het branden, het wordt
gevoelloos of je voelt de koele bries, er ontwaakt een nieuw bewustzijn van vibratorische aard in je. Maar bij hypnose is dat niet
het geval, integendeel: na hypnose ben je verschrikkelijk vermoeid en uitgeput, alsof iemand het uiterste van je heeft gevergd.
Maar hier gebeurt precies het tegenovergestelde. Hier groei je in je persoonlijkheid en in je begripsvermogen, en je kunt mensen
genezen omdat je weet welke centra er geblokkeerd zijn; je weet welke centra er geblokkeerd zijn in iemand anders.
In het begin raken mensen soms in verwarring, heb ik gemerkt, omdat ze niet weten of ze hun eigen centra voelen of die van
iemand anders. Maar er zijn verschillende manieren en methodes waarmee je het onderscheid kunt maken. Uiteindelijk weet je
dus precies welke van jouw centra geblokkeerd zijn en welke van anderen. En je weet ook hoe je ze weer in orde moet brengen,
en hoe je anderen zelfrealisatie moet geven, hoe je hen met hun eigen krachten kunt begiftigen. Dit is dus precies het
tegenovergestelde. Een katalysator kan dus verschrikkelijk zijn, maar een katalysator kan ook hemels zijn.
Man: Kunnen sommige mensen zichzelf zelfrealisatie geven, door hun eigen inspanningen?
Door hun eigen inspanningen? Ik denk niet dat dit mogelijk is, zie je, want een kaars kan alleen worden aangestoken door een
andere brandende kaars. Ik bedoel dat zelfs iemand zoals Boeddha zijn realisatie (pas) kreeg op het moment dat hij totaal
uitgeput was en het echt verdiend had. Natuurlijk was het de Heilige Geest die het hem gaf. Hij had het nooit aan zichzelf kunnen
geven, maar hij kreeg toen zelfrealisatie omdat hij in andere omstandigheden leefde. Hij hoefde niet over God te spreken, hij
hoefde nergens over te spreken, want mensen spraken toen met zoveel gemak over grote onderwerpen zoals God en allerlei
verschillende godheden dat er daar grote verwarring over bestond. Als iemand in die tijd zijn realisatie ontving dan beperkte hij
zijn lessen alleen daartoe: "Er is alleen de zelfrealisatie - we hebben het niet over God of wat dan ook, vergeet het maar." Daarom
kreeg hij zomaar zijn zelfrealisatie. Maar jullie kunnen niet op die manier je zelfrealisatie krijgen - je kunt er alleen bezeten door
raken. Het kan echt niet.
En iemand die een verlichte ziel is, een verlichte ziel zal nooit geld van je vragen. Normaal gezien willen mensen je niet eens
zelfrealisatie geven - negenennegentig procent van iedereen die zijn zelfrealisatie heeft zal je nog liever met stenen bekogelen;
ze willen niets met je te maken hebben, omdat ze zo'n slechte ervaringen hebben met mensen. En als je met hen hierover spreekt
dan zeggen ze me: "Wacht er nog twaalf jaar mee. Want Moeder, ze zullen u afmaken, ze zullen u doden, ze zullen van alles doen.
Het is heel riskant om je met mensen bezig te houden, want ze zijn ontzettend egoïstisch en ze zullen u nooit accepteren." Maar
zie het zo, dat iemand die de kennis al heeft je alleen maar goed van pas kan komen, nietwaar? En het is absoluut niet mogelijk
zelfrealisatie door eigen inspanning te ontvangen. Het is niet mogelijk, want als een kaars die nog niet brandt, aangestoken wil
worden, dan moet zij ergens vuur vandaan halen, nietwaar? Zo eenvoudig is het. Maar je moet je daar eigenlijk niet slecht bij
voelen.
Kijk, ik kan bijvoorbeeld niet rijden, dus iemand bracht me hierheen. Ik voelde me niet slecht over het feit dat hij me moest
brengen, toch? En ik heb maar kennis over één ding. Er zijn maar weinig andere dingen die ik weet. Er zijn veel dingen die ik niet
weet, ik weet niet hoe ik mijn bankzaken moet regelen, ik weet niet hoe ik een cheque moet uitschrijven, in veel dingen ben ik

echt hopeloos. Ik zou waarschijnlijk nog niet eens weten hoe ik een blik moet openen. Maar ik weet hoe ik de Kundalini moet
openen. Goed? Als ik dus maar één ding kan, waarom zou je dat dan erg vinden? Zijn we uiteindelijk niet in alle opzichten van
elkaar afhankelijk? Dus waarom niet, als ik weet hoe het moet, wat is daar mis mee? En jullie zullen het evengoed leren. Jullie
zullen ook leren. Maar je kunt het niet op eigen kracht leren. Maar het is ook zo dat je absoluut nergens toe verplicht bent.
Ik doe dit gewoon omdat ik ervan hou. Het straalt gewoon uit, ik doe helemaal niets, het stroomt gewoon, ik weet niet hoe, maar
het stroomt gewoon. Ik heb lief omwille van de liefde. Misschien kun je moeilijk geloven dat er zo iemand bestaat, maar het is
echt waar, ik ben gewoon zo. Soms zou je zelfs kunnen denken - sommige Sahaja yogi's vinden dat ik teveel mededogen heb en
dat ik veel strenger zou moeten zijn tegen de mensen, en zo'n soort dingen, zie je. En dan proberen ze mij dat in alle wijsheid te
vertellen. Ze denken namelijk dat ik niet zo praktisch aangelegd ben, maar dit is juist de meest praktische aanpak.
Ik weet wel dat ze fouten maken; ze weten niet beter, ze bevinden zich in de duisternis. Als je je in de duisternis bevindt, dan zul
je ergens tegenaan lopen. En het enige wat je dan kunt doen is gewoon mededogen voor hen voelen, want ze kunnen niets zien,
ze zijn blind. Nietwaar? Hoe kun je dan ooit kwaad worden, of geïrriteerd?
En bovendien wil ik jullie verzoeken je met niemand te identificeren, wie het ook is. Jij moet gewoon je Spirit bereiken, dat is de
hoofdzaak. Als je nog iemand in je gedachten hebt, zoals die vrouw - ik weet het niet, misschien heeft iemand haar wel
opzettelijk hierheen gestuurd. Ik heb geen idee waarom ze zo kwaad werd. Ik heb niets gezegd om haar te kwetsen. Misschien is
ze bezeten. Ik weet niet waarom ze zo kwaad op mij werd, ze stond gewoon plotseling op en liep weg, terwijl ze beweerde dat ik
alleen maar leugens vertelde. Waarom zou ik jullie leugens vertellen? Ik heb geen enkel voordeel uit jullie te halen. Maar waarom
gebeuren dit soort dingen dan? Het komt doordat ze niet fijngevoelig is, ze is niet fijngevoelig genoeg om het Goddelijke te
kunnen waarnemen. Ze begrijpt niet wat het Goddelijke is. Maar ik neem het haar niet kwalijk. Ze heeft de fijngevoeligheid niet.
Je moet van een bepaald kaliber zijn. Ik heb gemerkt dat er Sahaja yogi's in alle soorten en maten naar mij zijn gekomen.
Sommigen zijn van zo'n groot kaliber dat je het zelfs niet kan geloven. Ze krijgen hun realisatie, ze beseffen de betekenis ervan,
ze zijn als een geslepen diamant, ze krijgen het en ze gaan meteen aan de slag. Dit zijn fantastische mensen. Maar er zijn er ook
enkelen die achterop sloffen. Sommigen van hen hebben hun realisatie gekregen, maar blijven maar twijfelen. Je hebt ze in alle
soorten en maten. Maar dat maakt niet uit. Ik hou van ze allemaal.
Ja, mijn kind?
Is hij een Sahaja yogi?
Man: Stel dat we vòòr de realisatie zo'n verschrikkelijke mensen waren dat we iedereen die we tegenkwamen met kanker
opzadelden, verdwijnen de gevolgen hiervan dan na de realisatie, of wat gebeurt er dan?
Ja. Ik kan het weten, want er zijn al zoveel van zulke dingen gebeurd. Er was ooit iemand in Brighton, weet je nog - volgens mij is
hij hier nu ook - die een alcoholist was toen hij voor het eerst kwam. En in het begin werd hij heel kwaad op mij. Hij zei: "Hoe kan
ik nu ooit van mijn probleem verlost raken? Ik geloof u niet," en van die dingen. En nu gaat het uitstekend met hem, echt
uitstekend. Hij heeft zo'n prachtige transformatie ondergaan... Is hij hier?
Ja, ik ben hier.
Moge God je zegenen.
En nu is hij zo lief. Laatst kwam hij nog bij me. Toen zei ik nog: "Kijk nu eens. Hij is zo lief." Hij is echt een ongelooflijk lieve man,
nietwaar? Maar iets had hem van streek gemaakt, waardoor hij een alcoholist werd, zie je. Maar nu gaat het uitstekend met hem.
Alleen mededogen geeft je dat inzicht dat er een achterliggende reden moet zijn - want hij is een ontzettend lieve man, echt een
ontzettend lieve man. Maar er was gewoon iets verkeerd gelopen met hem. En dat is niet erg. Zulke dingen gebeuren nu
eenmaal, dat is een feit.
Sahaja yogi's beseffen dit ook. Natuurlijk zijn er sommigen, moet ik zeggen, die een beetje afwijken. Maar dat maakt niet uit. Ze
zullen er allemaal weer bovenop komen, daar ben ik zeker van. Iedereen is hiervoor gemaakt. Eigenlijk verlangt het Goddelijke er
zelfs naar om je realisatie te geven- een oneindig veel groter verlangen dan je zelf hebt. Als er vandaag duizend mensen zouden
zijn, dan zou ik ze liever allemaal zelfrealisatie geven. Maar slechts enkele willen de realiteit ervaren, zie je. Terwijl er duizenden
achter die Guru Maharaji aan rennen, nietwaar? Hij heeft helemaal niets gegeven aan die arme mensen. Maar er zijn er maar bar
weinig geïnteresseerd in de realiteit.
Laatst vroeg iemand me bijvoorbeeld: "Moeder, waarom geeft u het (zelfrealisatie) niet aan iedereen?"
Ik zei: "Maar waar zijn al die mensen dan? Ze hebben het te druk." Waar zijn ze? Hoeveel zijn er hier in Brighton? En hoeveel
daarvan zijn er hier? Begrijp je? Dat is het probleem. Mensen hebben tijd nodig om van de realiteit te gaan houden. Tijd. Maar de
realiteit is zo mooi! En zelfs als ze realisatie krijgen, stoppen ze na een tijdje weer, zie je.
Dan zeggen ze: "O, nu gaat het goed met me. Alles gaat goed." En een jaar later zijn ze weg. Maar zo werkt het niet. Je moet deze

kunst meester worden, je moet haar absoluut meester worden. Het kost niets, helemaal niets. En iedereen die hier zit kan
daarvan meespreken.
Man: Zou u het wat meer willen hebben over de zelfrealisatie, en wat je ervoor nodig hebt om die nog meer uit te bouwen?
Ja, ja, daar zal ik het in mijn volgende lezing over hebben, één voor één. Eerst behandel ik de linkerkant, dan de rechterkant, en
dan het middenkanaal, en vervolgens zal ik het natuurlijk ook over de Spirit hebben. Ik zal er zeker wel honderd keer over moeten
spreken. Maar ik moet het stap voor stap opbouwen voor jullie. Goed? Maar ik zal het er zeker over hebben. Je zult het niet
geloven, maar volgens mij heb ik al minstens vijfhonderd lezingen gegeven, in Londen alleen al. En er komt geen einde aan. Na
elke lezing zeggen ze weer: "Moeder, u hebt echt over een andere dimensie gesproken", zie je. Ik weet niet waarom; zo vertelde
Kerry mij dat hij voor het eerst in contact kwam met zijn vibraties tijdens een van mijn lezingen, maar ik weet niet wat de reden
was dat ik hem zo raakte. Het is echt verrassend. Hij komt uit Australië. Australiërs doen het heel goed. Ze groeien heel snel.
Zijn alle vragen nu gesteld? Zullen we overgaan tot de zelfrealisatie?
Man: Wat is karma?
Karma ontstaat als je werk verricht of dingen onderneemt vanuit je rechterkant; dan stapelt het resultaat daarvan zich op in de
vorm van ego, omdat je denkt dat jij het (allemaal) doet. In werkelijkheid doen we namelijk niets wezenlijks. Alles wat we doen is
levenloos, zoals ik net zei dat we een stoel maken van een dode boom. Meer doen we niet. Als we werken hebben we alleen het
idee dat we werk verrichten. Maar wat doe je werkelijk voor werk? Kun je dit in een vrucht veranderen? We kunnen het zelfs nog
geen geur geven. Dus deze mythe, begrijp je, werkt in de vorm van ego in ons zoals hier getoond wordt en waar ik morgen over
zal spreken, goed? We denken dus dat we dit werk en dat werk doen, en ons ego geeft ons het idee dat we moeten lijden onder
de gevolgen van onze goede of slechte daden.
Maar een tijger denkt zo niet. Als een tijger moet eten, dan moet hij een dier doden. Hij doodt een dier en eet het op, klaar. Hij
gaat achteraf niet zitten kniezen: "O God, ik had dat niet moeten doen... Ik zou beter vegetariër worden." Daarom stapelt hij niet
het minste karma in zich op, begrijp je? Maar wij mensen doen dat wel. En waarom? Omdat we gesloten zijn. Wij zijn gesloten.
Hier zie je dat we gesloten zijn. Maar zij zijn open. Ze maken zich niet druk om wat ze ook doen. Maar wij maken ons druk om
wat we doen omdat we denken dat wij het doen. En zodra dit centrum geopend wordt, zoals ik al zei, absorbeert het al onze
karma's, en deze zogenaamde karma's zijn niets anders dan zonden, zie je - in Bijbelse taal noemen we ze ook wel zonden. En
deze zonden worden allemaal geabsorbeerd door deze machtige godheid Christus, als hij in ons ontwaakt.
En dan kom je er boven te staan, omdat karma ontstaat door het ego. Als je ego niet meer bestaat, waar is het karma dan? Dan
bestaat dat ook niet meer. Dan zeg je niet meer: "Ik heb dat gedaan." Je zult alleen nog zeggen: "Moeder, het werkt niet. Het komt
niet omhoog." En wat is nu de betekenis van dat 'het'? 'Het' is een uitdrukking van de derde persoon. "Het stroomt." "De vibraties
stromen niet." Begrijp je, je zegt niet: "Ik, ik geef deze realisatie. Ik breng de Kundalini omhoog", zij zeggen dit niet. Ze zeggen:
"Het stijgt niet." Zo word je de derde persoon. En die derde persoon is de Spirit. Dan zeg je niet langer: "Ik moet het doen."
Zelfs als het om je zoon gaat zul je zeggen: "Moeder, het zou fijn zijn als hij zelfrealisatie kreeg."
Goed? Je zult het wel zien. Probeer het maar eens. Werkte het niet? Moet ik dan een certificaat uitreiken of zo?
Hij zei: "Hoe kunt u er een certificaat voor geven, Moeder? Hoe kan iemand dit doen? De Kundalini is nu eenmaal niet
opgestegen."
Iedereen kent andermans toestand, zie je, of het nu om je vader, je moeder of je zus gaat - wie dan ook - als ze niet gerealiseerd
zijn, weten zij dat ze niet gerealiseerd zijn, dus wat maakt het uit. Ze weten het gewoon. Een van mijn kleindochters - ze is hier nu
ook en ze werd gerealiseerd geboren - volgens mij was ze amper vijf jaar toen ze naar Ladakh gingen. En er zat daar ergens een
lama, met een kaalgeschoren hoofd en zo, met bijbehorende kleding en dergelijke. En iedereen raakte zijn voeten aan, en haar
ouders waren ook niet gerealiseerd - mijn dochter is niet gerealiseerd - dus zij raakte ook zijn voeten aan.
Maar toen kon ze het niet meer verdragen, het was teveel voor haar. Ze zat op een plek die hoger gelegen was, maar ze ging
erheen, zette haar handen in haar zij en keek hem aan.
Ze zei: "Wat is er de bedoeling van dat u iedereen vraagt uw voeten aan te raken? U bent niet eens een gerealiseerde ziel! Denkt u
soms dat u door deze kleding te dragen en uw hoofd kaal te scheren mensen kunt vragen uw voeten aan te raken?" Ze was nog
maar vijf jaar, en toch begreep ze dit al.
Er was ooit een programma in India waarin ze mij als hoofdgast hadden uitgenodigd, samen met deze Ramanmash - zij was een
gerealiseerde ziel - en een man die aan het hoofd stond van de Ramkrishna ashram, die daar zat in zijn lange oranje gewaad, zie
je. En mijn andere kleindochter zat toen op de voorste rij. En uiteindelijk kon ze hem niet langer verdragen, dus riep ze vanaf de
eerste rij: Moeder, vraag die man met die lange jurk alstublieft te vertrekken, grootmoeder, hij geeft ons hier allemaal zijn hitte!"
Er waren namelijk verschillende Sahaja yogi's die de hitte van die man voelden, terwijl hij zelf het idee had dat hij een heel

spirituele man was. Ze zei: "Vraag hem om te vertrekken, diegene met die lange jurk." Ze had niet eens in de gaten dat het een
speciaal gewaad was. Zelfs kinderen weten dus wie gerealiseerde zielen zijn en wie niet, als ze zelf gerealiseerd geboren zijn. Er
worden tegenwoordig veel kinderen gerealiseerd geboren. Want dit is de tijd van het Laatste Oordeel. Natuurlijk zal ik jullie hier
later meer over vertellen.
Man: Vindt u het erg als ik u nog een paar vragen stel?
Dat is goed, ik vind het niet erg. Maar wat er soms gebeurt als je teveel vragen stelt, is dat het een mentale activiteit wordt,
waardoor het proces van de realisatie vertraagd zou kunnen worden. Dus ik zou je adviseren, als het niet zo belangrijk is, om je in
te houden. Want het beantwoorden van een vraag gebeurt alleen op mentaal niveau, zie je. Maar ik heb het over iets dat nog veel
verder gaat, zie je. Dus als je me dus met je gezonde verstand begrepen hebt, dan zou je het nu in ontvangst moeten nemen. Als
het werkt, goed. Als het niet werkt, geen probleem. Ik ben er nog drie tot vier dagen, en in die tijd zullen we het wel oplossen.
Goed?
Het is dus beter je verstand tot rust te laten komen. Vertel je verstand gewoon: "Je hebt al veel vragen gesteld, je hebt al over
veel dingen nagedacht, maar nu is het tijd dat je de zegeningen van je eigen wezen in ontvangst neemt." Goed? ls je je verstand
dat vertelt, dan komt het tot rust. Het verstand is een wonderlijk instrument. Als het verstand weet wat je wilt, en als dat (wat je
wilt) realiteit is, dan steunt het je en is het je enorm tot hulp. Datzelfde verstand dat ook op hol kan slaan, zie je; soms vergelijk ik
het met een ezel, zoals Christus een ezel gebruikte enkel om aan te geven dat als je het verstand toestaat op hol te slaan, het je
op de vreemdste dwaalsporen kan brengen, maar als je het onder controle hebt dan brengt het je precies daar waar je moet zijn.
Zorg gewoon dat het zich rustig houdt. Op het niveau van het verstand is het beter om gewoon stil te zijn. Daarom heb ik jullie
vorige vragen beantwoord, zodat later, op het moment dat je Kundalini opstijgt, je verstand niet plotseling steigert door de
gedachte dat je een bepaalde vraag nog niet hebt gesteld. Dat is de reden. Gewoon om je verstand tot rust brengen - ik hoef het
niet te doen - maar ik doe het alleen om je verstand tot rust te brengen. Goed?
Het is nu dus het beste om je realisatie in ontvangst te nemen; als je dat niet doet dan kan het verstand echt als stoorzender
werken. Het kan beginnen te storen precies op het moment waarop je laatste doorbraak plaatsvindt, waardoor die onderbroken
wordt. Goed? Alleen als je dus een heel dringende vraag hebt waar je echt mee in je maag zit, dan moet je hem stellen. Maar als
het niet zo belangrijk is, laat het dan los. Is het echt heel belangrijk? Dan is het goed. Hij heeft het begrepen.
Nu wil ik jullie één ding vragen, als jullie het niet erg vinden, en dat is om je schoenen uit te doen, want Moeder Aarde is een grote
hulp voor ons, zie je. We moeten haar hulp dus zo goed mogelijk gebruiken. Alleen al je voeten op de grond zetten helpt al heel
veel. Je hoeft je sokken niet uit te doen, maar het helpt al heel veel om je voeten zo op de grond te zetten en je handen zo neer te
leggen, want zoals ik al zei zijn dit allemaal sympathische centra. En zoals hij jullie vast ook al verteld heeft, zul je het hier voelen
stromen. Ik bedoel, het stroomt nu al, maar je voelt het nog niet voordat je je realisatie hebt gekregen. Leg je handen gewoon zo
neer, en sluit je ogen.
Je moet je ogen gesloten houden. Dit is het tegenovergestelde van hypnose. Houd je ogen gewoon gesloten, want zodra de
Kundalini opstijgt verwijdt ze je pupillen. En op het moment dat ze je pupillen verwijdt, ontstaat er voor een fractie van een
seconde een verschil in je gezichtsvermogen. Maar als je ogen dan open zijn, zal de Kundalini niet meer opstijgen. Hou je ogen
dus volledig gesloten.
Het eerste wat er nu gebeurt, dat hebben we al vaak zien gebeuren, is dat je overvallen wordt door schuld, zonder aanwijsbare
oorzaak. Dus leg je rechterhand maar in de linkerzijde van je nek en hou je linkerhand naar mij gericht, zonder je ogen te openen.
Richt je linkerhand naar mij. Linkerhand naar mij. Met de palm naar boven. Je linkerhand. Ja, zo, en dan moet je zeggen: "Moeder,
ik ben niet schuldig." Dat is heel belangrijk, want dit is een zeer grote hindernis. Zeg gewoon: "Moeder, ik ben niet schuldig."
Moeder, ik ben niet schuldig.
Opnieuw, alsjeblieft.
Moeder, ik ben niet schuldig.
Opnieuw, alsjeblieft.
Moeder, ik ben niet schuldig.
Nu kunnen we dezelfde hand op de andere kant van de rug leggen, in de nek. Dit is een heel belangrijk centrum, ik zal het er later
nog over hebben; als je wilt kun je naar mij kijken om te zien hoe ik het doe. Kijk hoe ik het doe; richt je linkerhand naar mij en leg
je rechterhand op je rug, helemaal op de wervelkolom, aan de basis van de nek, de basis van de nek zie je. Dit is een heel
belangrijk centrum, waarover ik jullie later meer zal vertellen. Ja, zo. Probeer er wat druk op uit te oefenen, en breng je hoofd wat
naar achteren.
Leg nu je rechterhand ter hoogte van het hart, nog een beetje hoger, en oefen wat druk uit met je vingers. Hou je linkerhand naar

mij gericht, de hele tijd. Nu moet je zeggen: "Moeder, ik ben de Spirit", driemaal.
Moeder, ik ben de Spirit. Moeder, ik ben de Spirit. Moeder, ik ben de Spirit.
Oefen nu met je rechterhand wat druk uit op de linkerzijde van je maag. En hier kun je zeggen: "Moeder, ik ben mijn eigen guru, ik
ben mijn eigen meester." Zeg dat gewoon.
Moeder, ik ben mijn eigen guru. Moeder, ik ben mijn eigen meester.
Opnieuw.
Moeder, ik ben mijn eigen guru. Moeder, ik ben mijn eigen meester.
Vijfmaal. Opnieuw.
Moeder, ik ben mijn eigen guru, ik ben mijn eigen meester.
Dat zal voldoende zijn. Leg nu je rechterhand bovenop je hoofd, er bovenop. Leg je hand langzaam op de top van je hoofd. Voel je
het? Ze zal het wel merken. Heb je een probleem?
Ja, ik heb...
O, ik begrijp het, richt gewoon je rechterhand naar mij. Dat hoeft niet, ze zal het zelf wel oplossen. Ja. Ik zal het wel in orde
brengen. Goed? Ja, zo, het zal wel in orde komen.
Goed. Nu kun je de koele bries uit je hoofd voelen stromen, in het fontanelgebied, dat zachter is. Een koele bries. Eerst voel je
misschien warmte. Maar je moet zelf om je realisatie vragen want ik kan de grenzen van je vrijheid niet overschrijden, begrijp je?
Jij moet in alle vrijheid zelf beslissen of je zelfrealisatie wilt of niet. Je moet dus zeggen: "Moeder, geef mij alstublieft mijn
realisatie." Je moet erom vragen. Je moet er gewoon om vragen. Vraag erom.
Moeder, geef mij alstublieft mijn realisatie.
Opnieuw, alsjeblieft.
Moeder, geef mij alstublieft mijn realisatie.
Opnieuw, alsjeblieft.
Moeder, geef mij alstublieft mijn realisatie.
Voel nu maar eens. Voel je het, boven je hoofd?

[1] shraddha: volledig vertrouwen, ‘verlicht’ geloof; het soort geloof dat voorkomt uit het kennen/voelen van de realiteit, na de
zelfrealisatie

[2] Spirit: het Atma, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

1982-0514, Advice on Right Side, Brighton 1982
View online.
Shri Mataji Nirmala Devi
Publiek programma
Advies voor de rechterkant
‘Word de Spirit’
Brighton, Engeland
14 mei 1982
Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 11/12/2009
Oh, ik stel voor hen vandaag eerst vragen te laten stellen. Ik ga dus hier staan... Als je vragen hebt, stel ze beter eerst. Dan komt
je geest tot rust. Ik sta graag... het is beter dat ik de mensen goed zie. Sta ik best hier of op de grond?
Nu, eerst en vooral is het beter de vragen te stellen, want toen we gisteren deze vragensessie startten, dwaalden de mensen een
beetje af. Het is beter nu de vragen te stellen die je hebt, want jullie zijn allen zoekers. Jullie zijn allen zoekers en jullie zijn
zoekende geweest, het beste is dus nu vragen te stellen zodat ik de antwoorden in mijn lezing kan verwerken.
Geen vragen? Dat wil zeggen dat Sahaja yogi’s vrij goed zijn geworden in het uitleggen van Sahaja Yoga, en ik ben zeer trots op
hen. Toen ik naar Australië ging vroegen de journalisten me: "Moeder, zijn al uw discipelen geleerden?"
Ik zei: “Nee, het zijn heel gewone mensen. Ze moeten heel gewone en normale mensen zijn.”
Maar ze zeiden: “Zoals zij dingen weten, verbazend, het lijkt of zij allemaal geleerden zijn.”
Ik zei: “Alle geleerdheid bevindt zich binnenin jezelf.” Alle kennis ligt binnenin jezelf. Als je daar alleen al licht kan krijgen, dan kan
je zien dat al deze kennis zich binnenin jou bevindt. Je hoeft nergens naartoe te gaan voor je kennis. Het zit allemaal binnenin,
alles is ingebouwd. Jullie zijn zo mooi voorzien om je Spirit te worden dat ik er niet veel aan moet doen. Het werkt gewoon uit.
Het enige is dat je moet weten wat te verwachten; om de Spirit te zijn, wat onze verwachting zou moeten zijn. En dat je het ook
op een logische manier moet begrijpen. Het zou een logische conclusie moeten zijn. Niet gewoon omdat ik iets zeg, omdat je
een lid van een bepaalde groep bent geworden, omdat je ergens geld voor hebt betaald. Het is niet op die manier. Realiteit is wat
het is. En logisch gezien moet het realiteit zijn.
Laatst vertelde ik jullie over de linkerkant, over het verleden, over het onderbewustzijn, over het collectieve onderbewustzijn en de
problemen van het onderbewustzijn en de conditioneringen die we krijgen van het materiële, van de materie. Materie probeert
altijd de Spirit te overheersen. En deze materie overheerst ons omdat we om te beginnen uit de materie voortkomen. Maar hoe
komt de Spirit hieruit tevoorschijn? Wat doet ons de Spirit worden?
Men heeft over zelfrealisatie gesproken. Zo velen hebben over de tweede geboorte gesproken. Iedereen heeft gezegd dat je
opnieuw geboren moet worden. Velen lopen te verkondigen: “Ik ben opnieuw geboren,” - eigen certificaat. Je kan allerlei mensen
vinden in deze wereld, die weten dat er iets moet gebeuren, dat er een bepaalde doorbraak moet plaatsvinden, iets dat we
moeten zoeken. Stel je voor, ten tijde van Christus waren er niet zoveel zoekers, niemand kon echt veel met de discipelen praten.
Zij waren maar doodgewone vissers, heel eenvoudige mensen. Maar vandaag is de tijd waarin je zoveel zoekers vindt over de
hele wereld. Wat zoeken ze? Wat zoek jij? Je zoekt je Spirit. Nu is dit ook een heel vage term, te zeggen dat je je Spirit zoekt. Nu,
wat wordt deze Spirit verondersteld te zijn? En waarom zouden we deze Spirit moeten zoeken?
In onze evolutie zijn we mensen, ons bewustzijn is dat van mensen en dit menselijk bewustzijn is niet het allerhoogste. Als het
dat wel was, dan zouden we niet op zoek zijn. Hier eindigt het niet mee. We moeten een punt bereiken waar er iets meer moet
gebeuren. Hoe benaderen we dit nu op een logische manier? Wat is er in onze evolutie met ons gebeurd? We waren dieren, van
daaruit werden we mensen. Wat is er zo speciaal aan mensen, vergeleken met dieren?
In het bewustzijn van de mens bestaat er een nieuwe dimensie. Je kan bijvoorbeeld een paard door een vuile straat sturen en het
merkt niets van de modder of het vuil, of de schoonheid, de kleuren, niets. Het maakt geen verschil. Maar als je een mens
meeneemt naar een vuile straat of een smerig huis, begrijpt hij het onmiddellijk, hij houdt er niet van. In ons bewustzijn ontstond
dus slechts een nieuwe dimensie in vergelijking met de dieren. Of, wetenschappelijk uitgedrukt, dat we in ons centrale

zenuwstelsel een nieuw bewustzijn hebben ontwikkeld.
Wat er zich ook in ons centrale zenuwstelsel bevindt, daar zijn we meester over. Stel dat ik voel dat dit heet is, dan zal iedereen
voelen dat dit heet is. Als ik zeg wat de kleur van een bepaalde vogel is, dan zal iedereen hetzelfde zeggen. Dus wat het
bewustzijn van een mens ook is -ik zeg het 'bewustzijn', niet de mythe, niet de hallucinatie, maar de realiteit- voor zover het zijn
organen betreft, de zintuiglijke organen betreft, is het juist hetzelfde. Iemand die het warm heeft zegt niet dat hij het koud heeft,
en er zal ook niemand anders komen die zegt dat het koud is, ze zullen allemaal zeggen dat het warm is. Eén zaak is dus zeker,
de waarheid is één, ze kan niet tweevoudig zijn, en eender wat er nu moet gebeuren in onze evolutie moet in ons bewustzijn
plaatsvinden. Zoals een vis een schildpad werd. Toen een vis een schildpad werd, wat gebeurde er met haar? Het gebeurde in
het bewustzijn van de schildpad, zij begon Moeder Aarde te voelen. Ze verloor iets dat de vis had en ze begon iets nieuws te
voelen.
Zo ook met onze evolutie, als er iets moet gebeuren, moeten we iets verder staan wat het bewustzijn betreft, meer dynamisch.
Daarvoor kunnen we hulp krijgen van de geschriften van zoveel mensen. We kunnen bijvoorbeeld Jung beschouwen als één van
degenen die hierover heeft gesproken. Jung heeft gezegd dat wanneer de doorbraak plaats zou vinden, mensen zullen
veranderen, ze zullen collectief bewust worden, ze zullen het worden. Hij zei niet dat iedereen hetzelfde zou doen of dat iedereen
zich op dezelfde manier zou gedragen. Nee, hij zei dat je zal 'worden', je zal je ervan bewust zijn, niet onbewust. Wanneer je dus
de Spirit zoekt, als de Spirit je moet verlichten, dan zal je in je bewustzijn iets meer gaan weten dan je tot nu toe hebt geweten. Je
kan bijvoorbeeld vandaag voelen dat het warm of koud is, maar misschien zou je er met dat bewustzijn iets anders over kunnen
voelen. Hij heeft heel duidelijk gezegd dat je collectief bewust moet worden. Het 'worden' is dus waar het om gaat in onze
evolutie, niets anders, we 'worden' iets anders.
In het Sanskriet noemt men bijvoorbeeld een gerealiseerde ziel –voor Indiërs is het heel gebruikelijke kennis, het is niet zo
moeilijk te begrijpen– hij wordt dwijaha genoemd, hij die opnieuw geboren is. Een vogel wordt ook dwijaha genoemd, omdat een
vogel eerst als een ei geboren wordt, dan groeit het, rijpt het en dan wordt het plotseling een vogel. En dat is de overeenkomst
met de realisatie. Jullie weten ook dat we op Paasdag eieren geven. Het bevat dezelfde symboliek, dat wij eieren zijn en dat we
vogels moeten worden. Dus op dit moment, in dit stadium waar we menselijke wezens zijn, zijn we zo beperkt als een ei om dan
op te groeien tot een punt waar je de vogel kan worden.
Alle andere soorten zaken waar mensen het over hebben is niet de realisatie. Zoals ik zou kunnen zeggen: “Goed, als ik jullie heel
goed hypnotiseer, dan kan ik jullie flessen geven en jullie zouden aan die flessen zuigen net als kinderen.” Zelfs terwijl je weet dat
je iets raars doet, doe je het. Je zal gedwongen worden het te doen omdat je gehypnotiseerd bent. Al dergelijke activiteiten zijn
niet de realisatie, want wat er ook is gebeurd met jullie, als mens, jullie hebben helemaal niets gedaan. We hebben als apen onze
staart niet afgesneden om mensen te worden. Het is spontaan gebeurd, zoals een bloem een vrucht wordt. Het is een levend
proces. Men realiseert zich niet dat alles wat er met je moet gebeuren een levend proces is, het is geen dood proces. Wat wij
kunnen doen is allemaal dood. We kunnen bijvoorbeeld op ons hoofd staan, springen, rennen, van alles, maar dat is niet het
levende proces.
Het levende proces gebeurt wanneer je iets wordt, en naar dat 'worden' moeten alle eerlijke zoekers vragen. Als je niet eerlijk
bent, dan is het moeilijk maar zelfs als je eerlijk bent en je hebt jezelf verkeerd geïdentificeerd met bepaalde ideeën waarover je
gelezen hebt, omdat je voor het boek betaald hebt, of voor een organisatie betaald hebt of voor een persoon betaald hebt, dat zal
je niet helpen. We moeten zien wat we worden en dat is wat ik gisteren vertelde, dat je de meester wordt. Je wordt de profeet,
zoals William Blake gezegd heeft: “De mensen van God zullen profeten worden en zij zullen krachten hebben om van anderen
profeten te maken.” Om dus heel eerlijk te zijn tegen jezelf, zou je moeten zeggen: “Ben ik een profeet geworden en kan ik van
anderen profeten maken?” Zo bekijk je op een eenvoudige manier je realisatie en datgene waartoe je in staat bent, dat je de
profeet wordt, want alles is binnenin jou, het hele mechanisme zit binnenin jou, je bent als een computer, je moet gewoon
aangesloten worden op het net, en het begint te werken.
Je moet het gewoon worden. En als je dat niet wordt, dan is al de rest –het vormen van een organisatie of zo– nutteloos,
waardeloos, het is allemaal, kan ik zeggen, misleiding. Wat heb jij zelf? Stel, ik bedoel, als Ray zoiets moet zeggen: “O, moeder
zag een licht, en dit gebeurde en dat gebeurde; zij heeft deze krachten en die krachten,” dat is allemaal nutteloos. Wat betekent
het voor jou?
Ik zou de koning van om het even wat kunnen zijn, wat maakt dat dan uit voor jou? Wat er van jou is geworden is het
belangrijkste, en hiervoor werd alles reeds binnenin je geplaatst, ik moet het alleen maar bewijzen. Deze kennis is ons eigenlijk
niet onbekend. Het is allemaal beschreven sinds de tijd van Mozes. Zoals hij zegt, "De boom van vuur." Nu, wat is de boom van
vuur? Niemand weet het, ze spreken gewoon over een brandende boom. Maar als je de Kundalini in volledig verlichte staat ziet,

als je dat kan zien, dat ziet er echt uit als een boom van vuur.
En dan wordt er ook in de Bijbel gezegd dat: “Ik zal voor jullie verschijnen als vlammende tongen.” Nu, wat betekent dat?
Niemand verklaart, niemand weet dat deze vlammende tongen niets anders zijn dan deze centra wanneer ze verlicht zijn, je ziet
ze gewoon als vurige tongen. Maar je hoeft ze niet te zien, want wanneer je buiten het paviljoen bent kun je het paviljoen zien;
wanneer je binnen bent zie je het niet, je ziet enkel de hal. En daarom zou men moeten begrijpen dat er niet zou moeten gebeuren
wat wij denken, maar dat we eigenlijk zouden moeten accepteren wat er gebeurt.
We zouden dus eerst verlost moeten raken van alle verkeerde identificaties met onze ideeën als “dit zal gebeuren, dat zal
gebeuren en dit zou moeten gebeuren. Ik zou een licht moeten zien, ik zou moeten vliegen in de lucht.” Er zijn veel mensen die
geld betalen om in de lucht te vliegen. Ik bedoel, het is absurd. Waarom wil je in de lucht vliegen? Ik begrijp het niet. Die daarvoor
veel meer geld betalen dan wat ze zouden moeten betalen voor een wereldreis. Echt, ik zeg je, een vliegreis zal niet zo duur zal
zijn als wat je voor deze vlieg-affaire betaalt, deze 'Vliegende Brigade'. En wat is het, dat moeten we begrijpen, wat is het? Als we
ons met dit vliegen bezig houden, waar raken we dan in verzeild? En deze methode van hypnose is zo subtiel dat je het niet kan
begrijpen. Je gaat er gewoon in mee. Zo hadden we in dezelfde 'Vliegende Brigade'-zaak, een heer die directeur van de academie
was. Hij leed aan epilepsie, zijn vrouw leed aan epilepsie, het kind leed aan epilepsie; en ze kwamen allemaal naar mij toe. Ze
verloren hun huizen, ze verloren alles, tot de laatste cent. Dit is wat er gebeurd is met het 'vliegen' van heel deze grap.
Nu moet je beseffen dat je niet kan betalen voor je evolutie, je kan er niet voor betalen. Het is heel eenvoudig te begrijpen. Zoals
ik gisteren vertelde: als je deze bloem betaalt, zal zij dan een vrucht worden? Voor een levend proces kunnen we niet betalen, het
begrijpt niets van geld. Levende processen begrijpen niets van geld. Ik heb nog niemand gekend die, stel dat hij last heeft van
een slechte spijsvertering, daar wat geld neerlegt en zegt: “Nu betaal ik jou, mijn maag, zal je nu mijn voedsel verteren?” Doen we
dat? Op dezelfde manier is dit het hoogste van de hoogste levende processen waarvoor je niet kan betalen. Het is voor mensen
een heel subtiel onderwerp om te begrijpen, want ze geloven dat je voor alles moet betalen, anders zal het niet uitwerken. Zie je,
je kijkt uit naar een voertuig, je wil bijvoorbeeld een goed voertuig, dan moet je ervoor betalen. Eentje dat werkt, zie je. Als het niet
werkt, krijg je het gratis. Maar voor diegene die werkt, moeten we betalen. Om het even welke auto: is hij gratis, zal het wel een
wrak zijn en dat wil je niet. We moeten betalen om hem naar de schroothandel te brengen. Zo zit het altijd in het hoofd van de
mensen, dat men moet betalen. En dat is erg verkeerd, dit kan je niet betalen. Ik heb het over de processen die boven de mensen
staan, zij worden niet door mensen verricht.
Wij kunnen bijvoorbeeld een bloem niet in een vrucht veranderen, het levende proces zelf staat buiten het menselijk bereik. Maar
wanneer je 'wordt', wanneer je een supermens wordt, kan je ermee omgaan. En dit zou met je moeten gebeuren. Als dit niet met
je gebeurt, dan zijn alle andere dingen verkeerd. Ik vertel je dit met grote bezorgdheid, want de mensen die in deze markt zijn, die
deze artikelen verkopen, doen goede zaken. Ze weten je te lokken, ze weten hoe ze denkbeelden in je kunnen inbrengen, hoe ze
je verkeerde identificaties kunnen geven en je identificeert je er gewoon mee tot ze volledig wegvallen. En dan blijf je hulpeloos
achter. Je zegt: “O God, wat is er gebeurd?” Eén ding is zeker, je Spirit is niet verloren. Hij is aanwezig. Ondanks om het even
welke fouten, wat je ook zocht. Maar de Spirit verblijft binnenin jou ondanks alles, zolang je leeft. En deze Spirit moet in je
bewustzijn worden gebracht. Dat betekent dat je, op je centrale zenuwstelsel, de krachten van de Spirit in je wezen zou moeten
voelen. Dit is wat Sahaja Yoga is. Sahaja, zoals hij je zal verteld hebben, betekent ‘met je geboren’.
Nu, gisteren vertelde ik jullie over de linkerkant, die de kracht van het verlangen is. Door deze kracht krijgen we al onze
conditioneringen en alle erkenning van de materie, van materialistische zaken en je kan ook zeggen dat we ons hele verleden
verzamelen en het verleden breidt zich dan uit tot in het collectieve onderbewustzijn. Ik vertelde jullie gisteren ook dat kanker een
ziekte is die veroorzaakt wordt door het extreem links gedrag van mensen. Zij die in extreme gedragingen van de linkerkant
verzeild geraken krijgen de ziekte die kanker genoemd wordt. Het kan genezen worden als je zo een extreem geval naar het
midden kan brengen, kan het genezen worden, zonder twijfel.
Nu, de tweede kant is de rechterkant waarvan ik vandaag aankondigde dat ik jullie erover zal vertellen. De man die zoveel vragen
stelde is er niet. Is hij hier? Hij was gisteren gewoon druk bezig met vragen stellen, dat is alles. Hij is niet geïnteresseerd in
zoeken, denk ik.
Goed, de tweede kant, aan de rechterkant, is de kracht waardoor we handelen. Eerst verlangen we en dan handelen we. Nu wordt
deze kracht, de kracht van de rechterkant, binnenin ons uitgedrukt als het rechter sympathisch zenuwstelsel. De wetenschap
komt van hetzelfde. De wetenschap bestudeert het grofstoffelijke en dit zijn allemaal subtiele zaken die binnenin ons zijn. Nu,
deze kracht van de rechterkant die in ons werkt, geeft ons de kracht om onze mentale en fysieke vermogens te gebruiken. Dus
elke actie vindt plaats wanneer we iets verlangen, we willen dit verlangen verwezenlijken en gaan over tot actie. Men moet
begrijpen wat voor soort kracht dit is. Deze kracht wordt in het Sanskriet 'prana shakti' genoemd. Prana - en de andere, de linkse

'mana shakti' is de kracht van emoties of met andere woorden van het gemoed, maar zie je, de Engelse taal is hier niet zo
duidelijk over. Ik zou dus zeggen dat de 'mana shakti' en de 'prana shakti', de twee krachten zijn die binnenin ons bestaan en we
gebruiken ze als links en rechts, laat ons zeggen als een rem en een gaspedaal en dan worden we meester in het sturen. Maar
terwijl we dat worden maken we fouten.
Het menselijke brein heeft de specialiteit om in extremen te gaan. Stel dat ik iemand zeg: “Nu moet je mediteren.” Ze zullen vijf
uur lang mediteren. Het is niet nodig om vijf uur lang te mediteren of zoiets. Maar als je hen vraagt op hun hoofd te staan, dan
zullen ze dat tien uur lang doen. Het is dus niet nodig om in extremen te gaan. We moeten gewoon in het midden zijn, vriendelijk
zijn voor ons lichaam, vriendelijk zijn voor onszelf. Er is niets om uitzinnig over te zijn; er is niets om zo geïrriteerd over te zijn.
Het is gewoon iets heel eenvoudigs dat je moet overkomen.
Denk bijvoorbeeld aan een zaadje dat gezaaid wordt in de buurt van heel luide muziek of, laat ons zeggen, een plek waar
iedereen heen en weer rent, roepend, tierend, wat zal er dan met dat zaadje gebeuren – het zal nooit ontkiemen. Als het zich op
een vredige plek bevindt, op de juiste plaats gezet, niet in een scheve pot, dan zal het zich ongetwijfeld ontwikkelen tot een
mooie boom of een prachtige struik, of tot wat het zich ook moet ontwikkelen. Zo gaat het ook als we teveel in extremen gaan,
we gaan naar links en naar rechts. Ik vertelde je gisteren wat er gebeurt als je naar de linkerkant gaat, namelijk al deze dingen als
hypnose, buitenzintuiglijke waarnemingen. En de meeste van deze guru’s proberen deze trucs uit, begrijp je, ze brengen je
bijvoorbeeld gewoon onder hypnose en mensen worden dan helemaal dol op deze guru, “Hij is onze guru,” en ze gedragen zich
alsof ze totaal geen hersenen hebben. “Oh, nu voel ik me geweldig.” Volgens mij is de reden dat je voelt dat er een soort van
veiligheidsgevoel ingebouwd is in deze man en: “als ik hem volg, zie je dan gaat hij naar de hemel en ik ga met hem mee naar de
hemel.” Zo gebeurt het niet.
Je moet zelf individueel de hemel in gaan, je moet je eigen guru worden en je moet er alles over weten. Niemand kan een
aanhangwagen achter zich hangen, er een paar mensen in zetten en zeggen: “Kom nu met me mee, ik ga naar de hemel.” De
meesten van hen gaan echt naar de hel en jij zal ze heel snel achterna gaan. Het is dus nooit zo, geloof mij, wie ook beweert dat
je door het volgen van een bepaalde guru naar de hemel zal gaan, dit is totaal verkeerd. Je moet het uitgangspunt volgen en elke
guru die een echte guru is zal je altijd zeggen, hij zal je altijd zeggen dat je iets moet worden. Hij zal nooit gewoon zeggen: “In
orde, je gaf me geld, goed, je bent lid, nu ben je mijn kind, nu ben je mijn volgeling en ik zal je mijn liefde geven. Laten we liefde
beleven.” Waar is de liefde? “En geef me meer geld, geef me Rolls Royces, geef me dit, geef me dat.” En als gekken doen we het
omdat we denken dat we deze dingen kunnen omruilen.
Nu, omdat we zoekers zijn hebben we alle recht om onze Spirit te vinden en we mogen ons niet laten misleiden door al deze
trucs en gemene streken van deze mensen of ik zou zeggen erg duistere methodes die ze gebruiken. Niet alleen het feit dat ze je
benaderen om geld – ik geef er niets om dat ze smokkelaars zijn, laat ze geld hebben, wat ze maar willen hebben; maar ze
bederven je kansen op realisatie terwijl je het niet door hebt. En eens die (kansen) bedorven zijn, is het heel moeilijk je de
realisatie te geven, en als je het niet serieus, met overtuiging uitwerkt, zal het een onmogelijke situatie zijn. Ik heb mensen gezien
die hierdoor hebben geleden.
Deze actie werkt binnenin ons voor onze mentale en fysieke vermogens aan de rechterkant. Als we bijvoorbeeld aan de
toekomst denken, dan zal het plannen starten. Dit plannen: “Nu, we moeten morgen dit doen, of we moeten het overmorgen
doen,” en we beginnen met: “Nu zal ik daarheen gaan en ik zal dit vinden en dan zal ik een ticket nemen en dan zal ik daarheen
gaan.” Ik bedoel, ons verstand werkt voor de toekomst. Zo erg dat we totaal futuristisch worden, zo erg soms dat ik mensen heb
ontmoet die zo futuristisch zijn dat zij zelfs hun eigen naam vergeten. Kan je dat geloven? Ik bedoel, ze herinneren zich zelfs hun
familienaam niet. Dat is goed en wel, maar ze vergeten zelfs hun eigen namen. Ik bedoel, het lijken wel krankzinnige mensen
want ze herinneren zich hun eigen namen niet, ze weten niet waar ze zijn en waar ze mee bezig zijn. Ik heb dit soort mensen
ontmoet die werkelijk gestoord waren omdat ze zodanig futuristisch zijn geworden dat ze niets over hun verleden weten. Nu, dit
futuristische gedrag begint in een maatschappij waar de mensen altijd aan de toekomst denken. "Wat zal ik doen, wat moet ik
morgen doen, wat moet ik morgen bereiken?” En wanneer ze al deze zaken beginnen te doen, gaat hun aandacht naar het
uiterste van de rechterkant.
Nu bevinden we ons hier in een gevaarlijke positie, een zeer gevaarlijke positie wanneer we naar de toekomst kijken en het kijken
naar de toekomst is inbeelding, het is één en al inbeelding, want wat je denkt over de toekomst bestaat niet. Wat wel bestaat is
het heden. Je moet in het heden zijn, niet in de toekomst. Maar mensen zullen zeggen: je moet in het heden zijn, maar hoe? We
kunnen het niet. We zijn of in het verleden of in de toekomst. Want als de gedachtegolf opkomt, dan gaat ze op en af. Een andere
gedachtegolf komt op, gaat op en af. Nu, deze gedachtegolf die opkomt daar gaan we in mee, maar we zien niet dat die ook weer
naar beneden gaat. Een andere gedachtegolf die opkomt zien we, maar we zien niet waar ze naartoe gaat. En zo springen we op

de pieken van deze gedachten en we weten niet of we misschien in het verleden of misschien in de toekomst zijn. Maar in het
midden van deze twee gedachten ligt het heden en we weten niet hoe we onze aandacht daar kunnen brengen, dat is ook
moeilijk en gewoon zeggen dat je in het midden zou moeten zijn is geen optie. Al het: “Je zou dit moeten doen, je zou dat moeten
doen,” zal niet uitwerken tenzij er licht is. Als er bijvoorbeeld geen licht is in deze kamer en je zegt: “Loop rechtdoor,” dan lukt dat
niet omdat je niet kan zien waar de doorgang is, hoe je moet lopen. Zelfs als je beveelt: "Doe wat je maar wil”, dan kan je niet
gewoon rechtdoor lopen zonder één van deze stoelen te raken want er is geen licht, je ziet niets.
Dus moeten we begrijpen dat, als we futuristisch leven en we teveel plannen maken voor de toekomst, wat we in feite ook doen,
we dan in een denkbeeldige wereld leven. We hebben veel verhalen over mensen die in denkbeeldige werelden leefden en hoe zij
zagen dat alles vernietigd werd. En er zijn mensen die dit uitwerken door middel van hun fysieke inspanningen en wanneer ze
met hun fysieke inspanningen bezig zijn creëren ze een ander probleem voor zichzelf, omdat ze mensen worden die alleen op
het fysieke gericht zijn. En wanneer je enkel op het fysieke gericht bent, dan wordt de Spirit kwaad op je.
De beweging van de rechterkant betreft dus mensen die erg nauwkeurig zijn, zie je, waarvan je kan zeggen dat ze heel precies
zijn in verband met tijd en die heel resoluut zijn in alles, die erg droge mensen zijn en die heel direct zijn en geen nonsens
tolereren. Een bepaald soort van mensen, zie je, die je gewoonlijk ontmoet en dit soort van mensen worden een probleem en ze
zijn erg saai, begrijp je. Je kan hun gezelschap gewoonweg niet verdragen, het kunnen zo'n saaie mensen zijn. En ze geven je
lange preken over hoe je rechtdoorzee moet zijn en hoe je zonder omwegen je doel moet nastreven. In de natuur is niets
rechtlijnig, alles beweegt zo mooi omdat de natuur ontstaan is uit verscheidenheid, en verscheidenheid brengt schoonheid. Ze
denken niet aan schoonheid, ze denken niet aan liefde, niet aan medegevoel, niets. Voor hen is het een heel pietepeuterige
wereld en zo leven zij ook. Zo'n mensen ontwikkelen een groot ego binnenin zichzelf. Zoals jullie daar zien, het is de gele ballon
in het hoofd die ego wordt genoemd.
Door de actie van de linkerkant, de emotionele kant, ontwikkelen we een superego, maar door de actie van de rechterkant
ontwikkelen we een ego. Nu is dit ego niet gemakkelijk te zien. Want als je een probleem hebt met het superego dan heb je pijn in
het lichaam, je bent een armzalig iemand, je hebt rimpels in je gezicht en je ziet er volledig afgemat uit. Maar als je ego hebt dan
zie je er zo dynamisch uit. We kunnen zeggen dat Hitler het uiterste van deze egotoestand is. En hij kreeg het denkbeeld dat hij
een soort van goddelijke incarnatie was en dat hij de mensen moest redden en dat hij degene was die alles van rassen en
dergelijke afwist en dat hij verondersteld was een bepaald ras te redden. Dit soort van idee komt van deze mensen die rechts
zijn, ze zijn heel agressief, ze kunnen heel fijne gesprekspartners zijn, ze kunnen er heel nederig uitzien, ze kunnen heel goede
zakenmensen zijn, ze kunnen van alles zijn maar ze weten niet dat ze deze Meneer Ego hebben die op hun hoofd verschijnt als
een ballon en dat ze in de lucht zweven. Ego eindigt in domheid. Je zal ervan opkijken dat ego eindigt in domheid. Zo'n mensen
laten zich in met allerlei domme dingen, en ze zeggen: “Wat is er mis mee?”
Ik heb bijvoorbeeld oudere mensen gekend die zich zo dom gedragen, en ze zeiden: “Wat is daar verkeerd aan?” Je weet wel, een
oude man, van ongeveer negentig jaar, die nog niet eens zonder een stok kan lopen, neemt deel aan dit soort dansen die jullie
doen en dan valt hij om, zie je, en hij denkt: “Wat is daar verkeerd aan?” Zoals een vrouw die ik kende, zij was ongeveer
vijfentachtig jaar, en ze stierf door van een paard te vallen. Vanzelfsprekend, ik bedoel, wat verwacht je anders op vijfentachtig
jaar, het is evident, een dame van vijfentachtig zou rustig thuis moeten blijven, voor de kleinkinderen zorgen, misschien heeft ze
zelfs wel achterkleinkinderen, zie je. In plaats daarvan, waarom wil ze zoals een vijfentwintigjarige dame op een paard klimmen?
Ze doen dus al deze domme dingen en dan zullen ze zeggen: “Wat is daar mis mee? Er is niets mis met domheid, wat is er mis?”
Maar zo'n mensen zijn een last voor de samenleving, voor anderen.
De mensen die superego hebben maken het zichzelf moeilijk, maar zij die egoïstisch zijn, zijn lastig voor anderen. De hele tijd
corrigeren ze anderen, pijnigen ze anderen, brengen ze hun ideeën over op andere mensen, en zo'n mensen kunnen zeer, zeer
succesvol zijn, want niets heeft zoveel succes dan succes. Ze blijven ideeën in de hoofden van anderen te hameren, ze zeggen:
“Nu, dit is waar, dit is waar,” en als je dit maar blijft zeggen, dan zal je het plotseling geloven: “Ja dat moet wel zo zijn.” En zo'n
mensen zijn veel gevaarlijker, zou ik zeggen, dan het type met superego. Maar voor mensen die de trucs van het superego niet
kennen kunnen ze heel, heel, heel gevaarlijk zijn omdat ze heel subtiel zijn, je kan ze niet zien, ze hypnotiseren, en ze kunnen bezit
van je nemen en ze kunnen heel sluw zijn en ze kunnen allerlei methodes gebruiken zonder dat je je ervan bewust bent. Het is
dus niet gemakkelijk om te kiezen wat het beste is, en wat niet. Beide zaken zijn verkeerd als je in extremen gaat, naar rechts of
naar links.
Laat ons nu bekijken wat er op fysiek vlak gebeurt. Zoals ik jullie vertelde over deze kanker die we krijgen van de linkerkant, wat
gebeurt er dan op fysiek vlak met mensen die futuristisch zijn? We hebben een energiecentrum dat speciaal instaat voor
futuristisch gedrag, namelijk de Swadishthan chakra, die in ons lichaam de aortische plexus manifesteert. Nu is deze

Swadishthan chakra zeer belangrijk voor mensen, vooral voor mensen die ontwikkeld zijn. Met deze chakra zetten we eigenlijk
het vet van de maag om voor gebruik door de hersenen. Nu is dit het centrum van Surya, van de zon. Wanneer we beginnen te
denken worden deze cellen op zo'n manier omgezet dat ze bruikbaar worden voor de hersenen.
Nu, als je altijd aan het denken bent, je blijft steeds denken, wat zal er dan gebeuren? Ik bedoel, er zullen geen horens uit groeien.
Je verbruikt dit allemaal, dan verbruik je al deze cellen, die moeten vervangen worden, en voor deze vervanging moet deze
Swadishthan chakra heel hard werken om de cellen om te zetten voor het gebruik door je hersenen. Nu, ondertussen zijn er nog
andere taken voor deze Swadishthana chakra, bijvoorbeeld je lever, je alvleesklier, je milt, je nieren, zij moeten allemaal verzorgd
worden door dit centrum, en voor de vrouwen ook de baarmoeder. Als er nu slechts één taak wordt gegeven aan deze
Swadishthana chakra en het geen ander werk kan verrichten, dan worden de andere zaken verwaarloosd, zodat je een vreselijke
ziekte ontwikkelt, namelijk een leverprobleem.
Nu, een leverprobleem is een ander voorbeeld van iets dat je niet zelf voelt. Anderen weten dat je leverziek bent omdat je zo
heetgebakerd bent, omdat je zenuwachtig bent, omdat je altijd mensen afsnauwt en omdat je nooit ergens tevreden mee bent,
omdat je anderen bekritiseert. Dit alles is een leverziekte en zo'n leverzieke mensen zijn nooit gelukkig met zichzelf, want de
lever zorgt voor je aandacht en zij die leverproblemen hebben, hun aandacht is verschrikkelijk, ze gaat zo, zie je, je kan je
aandacht niet gefocust houden. Op straat zal je recht tegen een auto aan lopen omdat je ergens naar kijkt waar je niet naar zou
moeten kijken. Maar de hele tijd kijk je rond op deze manier, je kan niet lopen, ik bedoel je zal geen enkel dier vinden dat zo loopt,
alleen mensen doen dat. Als je ze op straat ziet zul je verbaasd zijn. Waar gaan ze naartoe? Ze lopen niet rechtdoor, ze kijken niet
recht voor zich uit, maar hun ogen gaan naar hier, naar daar, omdat de aandacht onvast is, de aandacht is onvast door een
slechte lever.
Deze lever is dus een zeer, zeer belangrijk iets. Nu heeft deze lever een speciale capaciteit om alle schadelijke stoffen uit het
lichaam te halen in de vorm van hitte, en de hitte in het lichaam moet getransformeerd worden of moet worden overgedragen
naar het bloed, of het water in het bloed, en dat moet je lichaam verlaten, bijvoorbeeld als transpiratie of in een andere vorm.
Maar wat er gebeurt is dat wanneer deze lever buiten werking is, hij dit niet kan doen, deze hitte niet kan overdragen naar de
bloedstroom, de hitte in het lichaam blijft, je wordt helemaal oververhit en deze hitte creëert al deze problemen voor jou.
Wat er dus gebeurt in Sahaja Yoga is dat wanneer de Kundalini opstijgt, zij de samenstelling van het bloed verandert. De
waterstof en de zuurstof komen door deze hitte in een rare positie te staan, zo, en ze beginnen deze hitte in zich op te nemen.
Daarom voelen mensen die slechte levers hebben een beetje hitte wanneer de Kundalini opstijgt. Maar men kan het genezen
door de lever rust en verzachting te geven, en dan kan je absoluut je lever genezen, zonder twijfel.
Het eerstvolgende dat er met je gebeurt is dat de alvleesklier je diabetes geeft. Alleen een persoon die teveel denkt krijgt
diabetes. Een Indische boer weet bijvoorbeeld niet wat diabetes is. En dan stop je met het nemen van suiker, maar dit is niet de
manier om je diabetes te genezen. Diabetes overkomt je omdat je denkt, denkt, denkt, denkt, denkt, te veel. De dokters willen dit
niet inzien, daarom zeggen ze dat het ongeneeslijk is, omdat ze het denken niet met de ziekte in verband kunnen brengen. En dit
is wat er gebeurt als je de hele tijd als gek blijft denken, dan krijg je diabetes. En deze diabetes is ook te genezen als je je
verlichting krijgt. Je kan ook de diabetes van andere mensen genezen, maar alleen omdat deze levenskracht, die de integratie is
van deze drie krachten, door je heen stroomt en je jezelf kan herbronnen, zo kan je meer geven aan andere mensen die erdoor
uitgeput zijn en je kan ze min of meer opvullen met deze kracht en je kan ze genezen.
Maar het derde probleem is het ergste van wat er met mensen gebeurt, namelijk leukemie door de milt. De milt is iets heel
belangrijks omdat hij in ons het centrum van vrede is. Iemand die geen goede milt heeft kan geen vredig iemand zijn. Nu, het is
heel eenvoudig, maar dokters kunnen het niet met elkaar in verband brengen, evenmin als alle wetenschappers, het in verband
brengen met iets heel, heel eenvoudigs. En het eenvoudige is dat wanneer we ons voedsel eten terwijl we ons opwinden, dan
vragen we om problemen met de milt en dan kunnen we leukemie krijgen. Als nu de moeder of de vader dit soort temperament
hebben, dan kunnen de kinderen geboren worden met leukemie. Nu, we zijn blij jullie te vertellen dat we in New York een geval
van leukemie hadden en toen ik in India was, in een dorp, kwam er iemand mij vertellen dat een bepaalde jongen ziek was, hij
was nog maar zestien jaar en had leukemie en de dokters hadden verklaard dat hij binnen de twee weken zou sterven. Ze
verklaren altijd alles, ze zijn alleen goed in het verklaren.
En toen het bericht van dit geval mij bereikte, zei ik hen: “Ik kan niets doen, ik ben in een dorp, maar je kan een van de Sahaja
yogini’s bellen. Ze komt uit Engeland, en nu is ze in New York en ze zal zich hiermee bezighouden.” Je zal verbaasd zijn dat de
jongen volledig genas, hij verliet het ziekenhuis, hij kwam mij opzoeken en nu is hij weer met zijn studies bezig. Ik bedoel, we
hebben veel gevallen van leukemie genezen, maar we zijn hier nu niet om mensen te genezen door… of iemand te doen
herstellen, dat is onze taak niet. Het gebeurt spontaan als nevenproduct van de Kundalini ontwaking. Het belangrijkste is dat we

van jullie dokters moeten maken, we moeten van jullie geleerde mensen maken, we moeten van jullie collectief bewuste mensen
maken die moeten binnentreden in het Koninkrijk van God, om daar in zijn vrede, gelukzaligheid en vreugde te verblijven.
Nu, ook problemen van de nieren, van hoge bloeddruk, alles is hieraan te wijten. Mensen maken zich zorgen, ze zijn over hun
toeren, zie je, en deze krankzinnigheid wordt een gewoonte. Ik heb mensen gekend, zodra je zegt: “O, je moet er met het vliegtuig
heen gaan,” dan maakt plotseling het woord ‘vliegtuig’ deze krankzinnigheid los, “Oh!” Ze worden gek. Ze weten niet waar ze aan
toe zijn. Ze zullen hun paspoort vergeten, ze zullen hun bagage vergeten, ze zullen dit vergeten, ze zijn over hun toeren. Als je
naar de luchthaven gaat, zal je zien dat de linker Nabhi zoals we dit centrum noemen, dat de milt gek wordt. Wanneer je nu eet of
iets soortgelijks doet, dan wordt er een noodtoestand gecreëerd en is er meer bloed nodig om dat voedsel te verteren. Deze milt,
het arme ding, werkt dus zeer hard om deze extra bloedcellen aan te maken. Maar als je tijdens het eten ook nog, bijvoorbeeld,
de krant leest, dat is het ergste wat je ‘s morgens kan doen. Afschuwelijk. Je leest de krant tijdens je ontbijt, en je milt laat het
afweten omdat er een andere noodtoestand opkomt.
Dan ga je de fiets op met een boterham in de hand, dat is nog erger. En je haast je naar je werk. Plotseling kom je onderweg in
een grote file terecht, dan blijkt dat je er zelfs zeer slecht voor staat, en je wordt zo razend en je begrijpt het niet, en over de
persoon die voor je rijdt, blijf je maar zeggen: “Wat scheelt er aan die kerel, waarom kan hij niet sneller rijden?” en deze man zal
net hetzelfde uitroepen over de andere man die voor hem rijdt. Deze razernij, dit hele gekkenhuis is gestart en als je je maaltijden
in zo’n haast en in zo’n opwinding naar binnen werkt, dan ontwikkel je dit probleem dat leukemie genoemd wordt en dat bij
jongeren heel veel voorkomt.
Nu zijn de laatste, maar niet de minst belangrijke problemen, die van het hart. Als je teveel aandacht besteedt aan al deze
uiterlijke zaken, aan materiële zaken, aan al je materiële vooruitgang, aan je fysieke vooruitgang en aan een soort van
computerisering van je brein, dan verwaarloos je de noodzakelijke aandacht voor je Spirit die in je hart verblijft, en dus trekt de
Spirit zich terug en wanneer de Spirit zich terugtrekt krijg je een hartaanval. Alleen iemand die rechts is krijgt een hartaanval,
nooit iemand die links is. Ik zei dit aan een dokter en hij vertelde me, tot mijn verrassing, dat er in een psychiatrisch ziekenhuis
nooit een cardiogram nodig is, het is niet nodig. Zij krijgen nooit een hartaanval. Een gek krijgt nooit een hartaanval,
verbazingwekkend. Iemand die gestoord is gebruikt zijn hart meer, zijn linkerkant, zijn emoties. Zijn hart zou het dus moeten
opgeven, maar nee, zijn brein laat het afweten. Kan je je dat voorstellen? En van degene die het brein gebruikt, laat het hart het
afweten.
Dit is een evenwicht dat door de natuur in ons gecreëerd werd. Zie hoe slim de natuur ons naar het midden probeert te leiden: ga
niet naar de uitersten, blijf in het midden, blijf in het midden, en dan, wanneer je volledig in het midden bent, dan evolueer je heel
snel. Dit is dus onze rechterkant, de futuristische kant, en zoals je weet zijn wij allemaal heel futuristisch van aard. Dit futurisme
kan niet genezen worden door te zeggen: “Oh, kom, denk niet,” je kan het niet, je kan het gewoon niet. Als ik je beveel: “Nu, je zou
beter stoppen met plannen,” dan kan je dat gewoon niet, je kan er gewoon niets aan doen. Je moet met dit soort plannen bezig
zijn. En je ziet al deze plannen mislukken omdat zij niet overeenstemmen met de plannen van het Goddelijke. Het Goddelijke
heeft bepaalde plannen terwijl jij nog andere plannen hebt en ze vallen nooit samen, en daarom zie je dat al je plannen mislukken
en dat jij enkel gefrustreerd bent en hulpeloos achterblijft. Je begrijpt niet hoe dit is gebeurd.
Als je het wil begrijpen, moet je weten dat er een goddelijke kracht is. Of je dat nu wil of niet. Al het levende werk dat verricht
wordt – miljoenen en miljoenen bloemen die in vruchten veranderen, een zaadje dat een boom wordt, een specifiek zaadje dat in
een specifieke boom verandert, alle keuzes die gemaakt worden, de hele georganiseerde manier waarop een chemische stof
werkt, hoe de chemie gemaakt is van periodieke wetten – alles wat je in deze wereld ziet is allemaal zo goed georganiseerd, er
moet wel iemand zijn die dit doet.
Er is dus een goddelijke kracht die ons omringt, geen twijfel hierover. Maar we hebben het nog niet gevoeld, dat is alles. Als we
haar niet gevoeld hebben, wil dat niet zeggen dat ze niet bestaat. Ze bestaat wel, en ze werkt uit. We hebben door onze eigen
ervaring gezien dat er zoveel levende dingen gebeuren. We nemen het gewoon aan als vanzelfsprekend, we geven er niet om.
Kijk naar het menselijk leven zelf: een kind moet geboren worden, dan groeit een foetus in het lichaam. Normaal gezien is de wet
van de medische wetenschap als volgt: dat elk vreemd voorwerp, wanneer het in het lichaam komt, onmiddellijk wordt
afgestoten, alle krachten worden gebundeld om het af te stoten. Maar we zien dat wanneer er een foetus wordt opgebouwd, het
hele systeem zich inzet om het te onderhouden, ervoor te zorgen, om er echt moeite voor te doen. Heel voorzichtig wordt het
water er omheen voorzien zodat hij niet verstoord wordt, en alle mogelijke beslommeringen neemt het lichaam op zich om voor
de foetus te zorgen, en wanneer de foetus klaar is, wordt hij afgestoten.
Wie doet dat? Wie doet dat? Wij moeten onszelf soms deze vragen stellen. Waarom zijn we anders mensen geworden? Waar
was het voor nodig? Waar was het voor nodig? En als we het antwoord niet kennen dan betekent dit dat we nog steeds in de

overgangsfase zijn en dat we daar moeten geraken waar we het antwoord krijgen.
We zijn tot mensen gemaakt om deze goddelijke kracht te voelen, om deze goddelijke kracht te kunnen hanteren en zo van de
zegeningen van goddelijkheid te kunnen genieten. Deze goddelijke kracht is het collectieve wezen, dat ons collectiviteit schenkt.
Het is de Spirit in ons hart, die het collectieve wezen in ons is, die deze goddelijke kracht in staat stelt om door ons te stromen en
zo komt het dat, eens we verbonden zijn met het geheel, we dat beginnen te worden waar we voor bedoeld zijn. Zoals een
apparaat, pas als het stopcontact aangesloten is, krijgt het zijn betekenis; maar dit apparaat, hoewel het aangesloten is op het
elektriciteitsnet, is zich niet bewust van de elektriciteit, van mijn stem, van niets. Maar als een mens verbonden wordt met het
geheel, dan wordt hij bewust en dit is wat je moet begrijpen.
Wanneer je gerealiseerd bent kan je de Kundalini van anderen doen opstijgen, je kan realisatie geven aan anderen. Ray heeft dit
zelf bij zo velen gedaan. Zelfs in Riyadh. Hij deed het waar hij ook kwam. Hij is net zoals jullie, hij is een ingenieur, hij is net zoals
jullie, hij was net zoals jullie en nu zullen jullie versteld staan hoeveel hij weet over zichzelf en over anderen. En een complete
transformatie heeft plaatsgevonden want eens je de Spirit verkrijgt, wanneer je het hoogste bereikt, dan zullen al deze aardse
dingen wegvallen en word je meester over jezelf. Geen verslaving meer aan gewoonten of wat dan ook, het werkt gewoon op een
mooie manier uit. Maar je moet jezelf een kans geven en je moet geduld hebben. Het ergste met zogenaamde intelligentie, is dat
je alles belachelijk kan maken. Dat is de gemakkelijkste manier: alles belachelijk maken om er vanaf te zijn.
In vervlogen tijden, toen ze de realiteit onder ogen wilden zien, zoals toen Christus zijn intrede maakte, lachten ze niet met hem.
Maar wel toen hij gekruisigd werd, maar ze ontkenden het alleen. Dit is nu niet het voornaamste probleem, dat probleem bestaat
niet omdat ontkennen, wel, het kost meer moeite, dus liever belachelijk maken. Het is domheid. Opnieuw, zoals ik zei, het is dom
om iets belachelijk te maken omdat je zo bent, je bent de Spirit. Jij bent degene die het moet verkrijgen en als je alleen weet hoe
het uit te lachen, ga dan alsjeblieft en speel maar verder. Je hele leven zal je zo doorgaan, je hele leven zal je doorgaan, wat is het
nut? En als je je realisatie niet krijgt, dan heb je met de woorden van je eigen beoordeling, gefaald, dan heb je gefaald en er wordt
je een kans gegeven. Je kan gesteund worden en je kan begeleid worden, je kan verlost worden; maar niemand kan je de
schoonheid van je eigen wezen doen proeven, dat moet je zelf doen. Als je dat niet wil doen, in orde. Het is helemaal in orde. Je
bent vrij het te doen, doe wat je wil. Maar als je het wil doen, stop dan alsjeblieft met dat guru shoppen en die besluiteloosheid,
stop ermee en kijk voor jezelf wat je nodig hebt. Het is een serieuze zaak, die zou moeten plaatsvinden.
Tenzij mensen geëvolueerd zijn, zal geen enkel wereldprobleem opgelost raken, geen van de problemen, neem dat van me aan.
Wat ze ook hebben gedaan door hun denken – ze hebben bijvoorbeeld de democratie gecreëerd, ze hebben communisme
gecreëerd, dit, dat. Al deze onzin heeft in werkelijkheid totaal geen betekenis, het heeft geen betekenis. Want, je zou bijvoorbeeld
kunnen zeggen dat ik heel machtig ben, en dus een kapitalist. Maar ik kan niet leven zonder aan anderen te geven, dus ben ik een
communist. Ik ben een absolute kapitalist en een absolute communist. Alles bestaat binnenin mij en deze ideeën zijn allemaal
kunstmatig, dat je sommige mensen als democraten bestempelt en sommigen als iets anders. Want zolang ze gehecht zijn aan
eigenbelang, aan dat alles, zullen ze hier nooit goed werk verrichten.
Nu, de onthechting vindt plaats omdat je één wordt met de Spirit, die niet gehecht is, die je dat licht geeft, deze onthechting
waaruit je de hele situatie kan zien als een toneelstuk dat zich afspeelt. En je werkt het heel goed uit. Je wordt zo dynamisch, zo
dynamisch dat je verbaasd bent over je eigen dynamisme. Daarnaast moet men beseffen dat er een kracht is, die een
allesdoordringende kracht is, dat deze kracht zelf denkt, organiseert en voor je zorgt. Er zijn zoveel dingen met Sahaja yogi’s
gebeurd dat, als ik je er alles over moest vertellen, je verbaasd zou zijn. Er zijn verbazingwekkende dingen gebeurd. Maar Krishna
sprak heel duidelijk: “Yogakshema vahamyaham,” wat betekent: “Wanneer je de yoga bereikt, zal je welzijn verkrijgen.” Na de
yoga. Hij zei eerst de yoga, eerst moet de eenwording plaatsvinden, dan verkrijg je het welzijn. Nu heb ik mensen gezien die naar
zogenaamde guru’s en dergelijke gaan, zij zijn ziek, je ziet dat hun gezichten bleek zijn, totaal uitgeput, ze deugen niet, totaal
erbarmelijke mensen. En hoe kunnen zo'n mensen in yoga zijn?
Niet alleen op fysiek vlak, maar ook op mentaal vlak zijn ze in vrede, ze zijn vol van mededogen en liefde. En het mededogen
spreekt niet, het stroomt alleen maar, het stroomt, het straalt, je kan je mededogen zelfs aan bloemen geven. Wanneer de
bloemen verwelken, kan je ze dit geven en ze zullen nog een tijdje in leven blijven. Als er, bijvoorbeeld, bomen zijn die sterven, als
je ze dit geeft zullen ze weer gedijen. Als je het aan dieren geeft, zullen ze anders worden omdat je voor het eerst, enkel nadat je
deze kracht hebt verkregen, iets teruggeeft aan de natuur. Tot nu toe heb je altijd van de natuur genomen. Nu is het de eerste
keer dat je iets begint te geven aan de natuur. Want het medegevoel stroomt gewoon, het ontvangt niets, het stroomt gewoon
naar anderen en dit zou er met je moeten gebeuren.
Wees niet tevreden met waardeloze zaken, met het zinloze als een soort van na-apen of van volkse ideeën. Ik spreek over een
collectiviteit waarin elk individu bewust is. Het is geen massa-activiteit, het is collectiviteit. Moge God jullie zegenen.

Ik hoop dat vandaag velen de realisatie zullen krijgen en één zullen worden met hun Spirit en hun collectiviteit zullen voelen. Dat
alleen is mijn hoop. Ik acht Brighton heel hoog in Engeland en ik heb altijd gezegd dat Engeland het hart van het universum is.
Het is heel belangrijk dat het het hart is, zonder twijfel, en daarom heeft Blake gezegd dat het Jeruzalem moet worden. Er is veel
waarheid in wat hij heeft gezegd. Er zijn veel dingen die hij over Sahaja Yoga heeft gezegd, dat is volkomen waar. Maar het hart is
traag. Het hart slaapt, dat is een droevige zaak. Zoals ik zeg dat Europa de lever is en drinkt, kan je je voorstellen hoe de zaken er
hier voor staan, zelfs erger, als alles tegen zijn eigen essentie ingaat? En de essentie van de Engelsen is dat het het hart is. Dat
betekent dat het zich duidelijk uitdrukt, het zich verspreidt.
Wat er ook in Engeland gebeurt, moet serieus genomen worden. Stel dat jullie, allemaal, domme mensen worden – dan zal de
hele wereld zo worden. De verantwoordelijkheid is zo groot voor jullie, dat beseffen jullie niet. Wat we doen is iets heel
belangrijks. Het ziet er heel kleinschalig uit in dit land omdat er heel weinig mensen zijn die echt naar Sahaja Yoga komen en zich
vestigen. Heel weinig mensen, er zijn er heel weinig van dat kaliber, denk ik. Er zijn jonge, kleine kinderen, veel zullen er opkomen
binnen ongeveer tien jaar of zoiets. Ik ben er zeker van dat er mensen van zeer goede kwaliteit zullen komen en de zoekers die
hier zijn, zijn ook een beetje zenuwachtig omdat ze willen leren van de Amerikanen en van de Europeanen. Er valt niets van hen te
leren. Jullie zijn het die het zullen verspreiden; jullie zullen de boodschap uitdragen.
Ik weet dat dit een zeer belangrijk land is en op de één of andere manier werd geregeld dat mijn man zijn verkiezing in Engeland
kon laten doorgaan en nu zijn we hier de afgelopen acht jaar geweest, kan je dat geloven? En misschien zal ik hier nog eens vier
jaar langer zijn, hoogstens. Ik hoop dus dat er iets zal gebeuren en dit Brighton, dat een zeer goede plaats is, ik ben zeker van dat
er hier ook velen hun realisatie zullen krijgen en zullen helpen met de emancipatie van de mensheid. Dank jullie zeer. Moge God
jullie zegenen.
Als jullie vragen hebben dan moeten jullie die mij in alle eerlijkheid stellen. Ik moet jullie vertellen dat ik jullie Moeder ben, ik voel
me nooit beledigd als jullie me een vraag stellen. Dit is belangrijk, want ik heb eigenlijk geen vragen, jullie moeten het me vragen,
ik heb helemaal geen vragen.

1982-0515, Shri Lalita Puja: Understand your own importance 1982
View online.
Shri Mataji Nirmala Devi
Puja lezing – deel I en II
‘Je moet je eigen belangrijkheid begrijpen’
Brighton, Engeland
15 mei 1982
Engelse transcriptie verified
Nederlands: eindversie 18/09/2014
Ik ben werkelijk een trotse moeder wanneer ik zoveel Sahaja yogi's zie, en je moet begrijpen, zelfs als er maar weinig nieuwe
mensen bij komen, dat, hoewel het er maar weinig zijn, je toch moet beseffen dat ieder van jullie nu een gerealiseerde ziel is.
Ieder van jullie is zo hard gegroeid dat je nu zelf een basis kunt leggen. En nadat jullie samen op collectieve wijze zijn gegroeid,
zijn de kiemplantjes nu elk voor zich sterke scheuten geworden en kunnen ze zonder twijfel naar verschillende plaatsen worden
overgezet om hun werk te doen, want ieder van jullie is een profeet. Ik vraag me af of jullie je dit realiseren of niet. Natuurlijk
hebben jullie de vreugde van de realisatie ervaren, de gelukzaligheid, jullie hebben het allemaal; tot die hoogte ben je gegroeid.
Langzaam maar zeker heb je het bereikt en nu je tot boom bent uitgegroeid, is elk van jullie zo belangrijk en zo krachtig. Ik weet
dat er weinig mensen bij komen, op een collectieve manier, en dat jullie het aanvankelijk moeilijk vinden om met hen om te gaan.
Want ze zijn nog niet in voldoende mate gegroeid; ze hebben nog steeds niet dat niveau bereikt waarop ze zich werkelijk van hun
eigen belang bewust zijn. Maar jullie zouden je allemaal bewust moeten zijn van je eigen belangrijkheid en van de kwaliteit die je
hebt bereikt.
In alle andere zogenaamde, valse organisaties, neem bijvoorbeeld een kerk, daar is er maar één priester. In de hele parochie is er
maar één priester, al is hij totaal niet bekwaam, dat maakt niets uit. Uiteindelijk is er dus maar één persoon die door de kerk zelf
is afgevaardigd. Iedereen moet naar één persoon luisteren. Maar hier zijn jullie nu allemaal dynamische mensen; jullie zijn
allemaal stuk voor stuk in staat om een goede lezing te geven. En natuurlijk kunnen jullie allemaal uitstekend realisatie geven,
daar bestaat geen twijfel over. Nu moeten jullie in al jullie groepen op je eigen benen proberen te staan; probeer dat in jullie eigen
groepen te bewerkstelligen. Denk aan alle dimensies waarin je je kunt voortbewegen! Want nu zijn jullie er klaar voor; jullie zijn nu
de profeten. Je hoeft dus van niemand meer afhankelijk te zijn, je bent hiervoor totaal niet afhankelijk van je medemensen. Je
kunt het individueel doen. Maar je blijft niettemin met elkaar verbonden: jullie spreken allemaal dezelfde taal, jullie kennen samen
de waarheid en jullie vormen één geheel. Maar het dynamisme moet individueel in je opkomen, waarna ieder van jullie het op zijn
eigen werkgebied, op zijn eigen manier kan uitwerken, want jullie zijn allemaal goed op de hoogte van Sahaja Yoga.
De halfbakken Sahaja yogi's zijn misschien nog niet zo goed op de hoogte. Zij proberen misschien nog steeds dingen te
rationaliseren, maar dat geeft niet, zij zullen er ook wel komen. Maar wat jullie allemaal betreft: jullie zijn allemaal profeten, dus
moeten jullie ook opstaan als profeten. Waar je ook gaat, praat over Sahaja Yoga, en vertel iedereen: "Dit is ons overkomen, dit is
het licht. Wij weten alles." Ik bedoel, jullie hebben er geen enkele twijfel over, toch? Maar het probleem is dat je het gevoel hebt
dat anderen het waarschijnlijk niet zullen begrijpen, dat het domme, dwaze mensen zijn, die egogericht zijn of agressief, of dat ze
je het een of ander zullen aandoen. Dat is ook zo, maar je moet weten dat jij niet de enige bent die deze strijd levert, maar dat er
duizenden mensen over de hele wereld jouw taal spreken, en weten wat jij weet. Ze weten allemaal hetzelfde. Dus je staat niet
alleen in je gevecht. Als je dat eenmaal weet, zul je verbaasd zijn hoeveel kracht er in je zal beginnen stromen. Denk daar dus
aan, en mediteer op je Zelf, zou ik zeggen, en weet dat jullie zelf profeten zijn. En dan zul je de vele dimensies zien, mijn
dimensies zijn zo talrijk, ik zie dit terwijl ik hier zit. Dus op elk gebied, in elke rang en stand, waar je ook gaat, spreek erover en
vertel de mensen erover. Nu zijn er bepaalde zaken waarvoor we zekere regels en voorschriften hebben opgesteld in verband
met Sahaja Yoga, voor de Sahaja yogi's. Maar die zijn er alleen om te zien hoeveel er werkelijk halfbakken zijn en hoeveel er van
goede kwaliteit zijn. Daarom hebben we bepaalde regels en voorschriften opgesteld, omdat degenen die echt van goede
kwaliteit zijn ze zonder moeite zullen accepteren, zij zijn absoluut op dat niveau. Nu weten we ook dat er verschillende

categorieën van mensen zijn die zich bij ons voegen. De mensen die van topkwaliteit zijn groeien zonder problemen in Sahaja
Yoga, dat zijn mensen van topkwaliteit. Ze verwerven hun krachten, ze maken zich meester van hun krachten en ze beginnen
gebruik te maken van hun krachten; ze worden er gewoon één mee.
Zoals we al zeiden hebben we de volmaakte vorm van de ring in ons vervat, we hoeven er alleen nog maar een diamant in te
zetten. En die diamant zul je ongetwijfeld vinden. En je zult je ermee vestigen. Maar sommige mensen slingeren zelfs na hun
realisatie nog wat heen en weer. Dat is niet erg, ze zullen allemaal hun weg wel vinden. Maar toch moet ik zeggen dat er vrij veel
mensen van topkwaliteit zijn. Ik bedoel, ik kan je wel vertellen dat ik heel veel guru's ken, echte guru's; vergeet de valse guru's,
vergeet ook de bedriegers, maar zelfs de echte guru's hebben niet één volgeling van topkwaliteit, niet één.
Neem nu Gagangar Maharaj, hij vertelde het me eerlijk.
Ik vroeg: "Waarom geeft u uw volgelingen geen realisatie?"
Hij zei: "Wie heeft mij realisatie gegeven? Ik moest er verschrikkelijk hard voor werken", enzovoort.
"Goed," zei ik, "Maar u had ook een guru die u realisatie gaf, dus is het uw plicht als guru het ook aan anderen te geven." En hij zei:
"Ik heb ooit aan één persoon realisatie gegeven. Ik heb vijfentwintig jaar op hem gewerkt. Ik heb zijn Agnya uitgeklaard, ik heb
hem volledig uitgeklaard en daarna heb ik hem realisatie gegeven."
"En wat doet hij nu?"
Hij zei, "U moet hem maar eens ontmoeten, Moeder. U moet die man zelf zien, het is een vreselijke man en juist hij jaagt nu alleen
geld na en rent achter vrouwen aan." Na zijn realisatie, nadat hij vijfentwintig jaar met hem had gewerkt! Hij zei: "Ik wil niets meer
met deze man te maken hebben."
Deze man werd Anna Maharaj genoemd. Ik zei: "Goed, ik zal eens kijken wat er van hem geworden is, als hij naar Bombay komt."
Dus hij kwam naar Bombay en een van mijn volgelingen had hem uitgenodigd in haar huis. Het was een tamelijk rijke dame en ze
zei: "Moeder, Anna Maharaj is hier; u hebt ooit gezegd dat u deze man wel eens wilde ontmoeten, dus nu is hij hier, wilt u ook
komen?" Dus ik ging erheen, en natuurlijk raakte hij mijn voeten wel aan en zo, maar hij rookte gewoon in mijn aanwezigheid, stel
je voor! Hij raakte dus mijn voeten aan en ging zitten. En hij begon onmiddellijk slecht te spreken over zijn guru, over degene die
vijfentwintig jaar lang op hem had gewerkt, kun je je dat voorstellen? Ik bedoel, jullie zijn zo'n lieve mensen; jullie spreken nooit
slecht over mij. Ik heb nog geen vijfentwintig jaar op jullie gewerkt, maar hij waagde het slecht te spreken over zijn guru.
Hij zei: "Kijk, waarom moest mijn guru naar Bombay komen? Waar was dat voor nodig?" Deze man was namelijk zelf geld aan het
verdienen in Bombay, dus hij wilde niet dat zijn guru daar tegen hem zou pleiten. "Waarom moest hij zo nodig naar Bombay
gaan? Hij zou beter blijven waar hij zit. Hij zat goed waar hij was, op de top van die berg. Waarom moest hij zo nodig naar
beneden komen?" Zulke dingen zei hij allemaal.
Ik zei: "Meent u dat? U hebt het wel over uw guru, u zou niet slecht over hem mogen spreken."
Hij zei: "Maar het is de waarheid! Hij had die plek niet hoeven verlaten, begrijpt u?" En ondertussen zat hij nog steeds te roken.
Ik zei: "Goed, ik moet nu weer gaan." Hij had een hele schare vrouwen om zich heen, die zijn voeten masseerden en zo, en hij
dronk aldoor melk en scheen zich enorm te vermaken, terwijl hij rookte en steeds op een heel neerbuigende manier tot zijn
zogeheten volgelingen sprak. Arme stakkers, het waren eenvoudige mensen, weet je.
Ik zei dus: "Goed, nu moet ik gaan. Maar eerst zal ik nog wat kumkum op uw voorhoofd aanbrengen." Dus ik nam wat kumkum en
bracht het aan op zijn voorhoofd. En zijn Agnya brandde verschrikkelijk, mijn vingers gingen helemaal zo. Ik zei, "Zo. En nu... Nu

kunt u, voordat ik ga, wat kumkum op mijn voorhoofd aanbrengen." Toen zoog ik zijn vinger naar binnen, hij kon hem niet meer
bewegen. Zo was het, dat was alles.
Hij zei: "Laat me gaan, laat me gaan! Moeder, het spijt me, het spijt me!"
Ik zei: "Beloof me eerst dat je niet meer slecht zult spreken over je guru, dan pas laat ik je gaan."
Hij zei: "Oké, oké, oké! Alstublieft, laat me los!" Toen liet ik zijn vinger los.
Maar aan de Sahaja yogini die daar ook was, en die van zovele problemen verlost was geraakt - want ze was helderziend - aan
haar vertelde hij een leugen, een absolute leugen. Hij zei: "Ik gaf Moeder kracht." Want zij hadden het van een afstand gezien, zie
je. "Daarom stond ik te beven, omdat ik haar kracht gaf." Hij stond dus zogenaamd te beven omdat hij mij kracht gaf! Maar deze
vrouw had moeten beseffen dat er iets niet in orde is met je als je beeft. Toen zei hij: "Nu zal ik je ook zulke krachten geven als ik
Moeder gegeven heb." Dit gebeurde helemaal in het begin van Sahaja Yoga, dat moet ik erbij zeggen, helemaal in het begin.
"Hiervoor moet er een yagnya[1] worden gehouden. En daarvoor moeten jullie allemaal 1,25 tola goud meebrengen" - dat is
ongeveer 10 gram - "en geef het dan aan mij." En dat was het begin van het einde. Nu heeft hij al hun geld, al hun bezittingen,
alles op de één of andere manier opgeslokt.
En haar zus kwam later bij me, toen ik eens van Delhi naar Bombay reisde, en ze viel gewoon aan mijn voeten en begon te huilen.
Ik vroeg: "Wat is er aan de hand?"
Ze zei: "Moeder, die man heeft ons opgelicht."
Ik vroeg: "Wie?"
"Die Anna Maharaj."
Ik vroeg: "Hoe dan? Je hebt hem die dag toch zelf zien beven? Dat bewees al genoeg." Ze was dus compleet voor de gek
gehouden door deze man die haar die volkomen leugen had verteld. Als ze de vibraties van deze man had nagegaan dan was dit
alles niet gebeurd, en dit is wat Sahaja yogi's vaak vergeten. Ze zijn profeten, ze hebben hun krachten, maar hun kracht is hun
Spirit, hun kracht ligt in hun vibraties, en ze vergeten voortdurend dat "we een nieuw bewustzijn hebben gekregen, het
vibratorische bewustzijn. We moeten dus alles op vibraties beoordelen." Dat is de enige tekortkoming van alle profeten.
Als er een valse waarheid wordt verteld - ik ben heel onschuldig, weet je, ik ben heel eenvoudig van geest, dus ik begrijp dat soort
dingen totaal niet. Zie je, ik ben totaal niet bekend met de valsheid van de mensen, hoe ze leugens vertellen en dergelijke, maar
de vibraties vertellen me hoe het werkelijk zit, absoluut. Je kunt me van alles proberen wijs te maken, met al jullie valsheid, met al
jullie intelligentie en met al jullie zo kenmerkende geslepenheid. Maar ik weet wat je zinnens bent, en ik weet het enkel en alleen
door middel van de vibraties. Maar voor de rest ben ik heel eenvoudig, rationeel gezien begrijp ik niets, maar met behulp van
vibraties weet ik waar je staat. Op die manier kan ook jij je vibratorische bewustzijn ontwikkelen, haar fijngevoeligheid ontdekken
en dingen proberen te begrijpen met behulp van het vibratorische bewustzijn. Als jullie dat eenmaal kunnen, dan zullen jullie
volmaakte profeten zijn. Jullie zullen volmaakte profeten zijn.
Je zult er ook achter komen dat er onder ons nog mensen zijn die dat niveau nog niet hebben bereikt. Zulke mensen zou je nooit
in vertrouwen mogen nemen, je zou ze nooit mogen vertrouwen, want ze zijn halfbakken; het kan net zo goed negatief met hen
aflopen als positief. Je mag ze dus niet zomaar in vertrouwen nemen, en je zou tegenover hen een zekere afstand moeten
bewaren. Eenmaal ze op het rechte pad zijn, kun je hen in je eigen gemeenschap opnemen. Laatst trouwde er bijvoorbeeld een
meisje met iemand die een grote Sahaja yogi is. Hij zei dat hij van haar hield en dat soort onzin, dus zei ik: "Goed, trouw dan maar
met haar." Ik wist dat ze geen goede keuze was, maar wat kon ik anders zeggen? En toen probeerde deze vrouw - ze reisde met
me mee, en ze probeerde gewoon bezit te nemen van mijn hart met de bhoots[2] die ze had, echt waar. Ze probeerde het twee
keer. Zo sluw, de entiteiten in haar waren zo sluw dat ze, toen ze terugkeerde naar Australië, er een hele vertoning over opvoerde:

"Oh, ze is zo onzeker, en haar man geeft helemaal niets om haar," en zo'n soort dingen. En de hele ashram was er bijna aan ten
onder gegaan, stel je voor.
Maar ik wist dat er iets aan de hand was, dus belde ik hen op. Toen kwam ik er direct achter. Ik zei hen: "Ga haar vibraties eens
na!"
En ze zeiden: "Moeder, we vinden niets verkeerds aan haar." Dat wil zeggen dat ze haar vibraties om te beginnen nooit hebben
nagegaan. Want eens de vibraties verdwijnen, dan voel je uiteindelijk helemaal niets meer. Ze had hen allemaal zo sterk
beïnvloed dat ze niets over haar konden voelen. Kun je je dat voorstellen?
Dus toen stelde ik een rationele vraag: "Willen jullie Warren vervangen door zijn vrouw?" Toen werden ze bang.
Dus je moet hier echt enorm alert in zijn, uitermate alert, in de omgang met dit soort halfbakken mensen. Zij zullen altijd proberen
je naar beneden te trekken. Halfbakken mensen zullen altijd proberen je omlaag te trekken, zolang jij nog niet sterk genoeg bent
om hen omhoog te trekken. Ze doen dit zelf niet, ze zijn er zich niet van bewust, maar ze staan onder de invloed van dit soort
mensen, en als ze iets ondernemen dan proberen ze alleen maar dingen te doen die anti-God zijn.
Ik zal jullie nog ergens anders over vertellen, dat was in Genève. In de beginfase maak ik nooit iets openbaar over iemand. Voor
zover mogelijk maak ik het niet openbaar, want dat is niet correct. Geef ze een kans, ze komen er wel, het zal wel opgelost
worden, het is niet erg. Ik heb het wel in de hand. Maar als men er op collectief niveau last van ondervindt, dan moet je het er wél
openlijk over hebben. Want zulke mensen gaan naar de ene persoon en zeggen iets, vervolgens zeggen ze iets anders tegen een
andere persoon, en tegen de derde persoon zeggen ze weer iets anders. Dus je moet hier heel alert op zijn, want zij zijn zich hier
zelf niet van bewust - dat is nog het sterkste van al, ze hebben zelf niet eens door waar ze mee bezig zijn.
Zo was er een vrouw in Genève die steeds aan iedereen vroeg: "Wat vind je van meneer X of meneer Y?" En als je daar dan in
negatieve zin op antwoordde dan speelde ze daar op in. Eergisteren was ik bijvoorbeeld heel blij toen Ray me iets goeds vertelde
over Pamela. Hij zei: "Pamela is een heel artistieke vrouw." Als je goede kwaliteiten in anderen begint te zien dan geeft me dat
voldoening, het geeft me blijdschap, het geeft me vreugde. Maar als je de slechte eigenschappen van een ander begint te zien
dan vind ik dat niet fijn.
Soms test ik jullie natuurlijk ook wel eens op dat vlak. Soms zeg ik iets met opzet, dan zeg ik bijvoorbeeld: "Er is iets mis met
Ray." Zoiets zou ik kunnen zeggen. Ik weet zelf of dat waar is of niet, maar ik doe het gewoon om te zien op welke manier jij over
die persoon oordeelt. Als je dan vertelt over de goede dingen die hij doet, dan weet ik dat je op het goede pad bent. Daar hou ik
van, ik waardeer je daarvoor, daar bewonder ik je echt voor. Je moet me de waarheid vertellen, want ik ken de waarheid, maar ik
speel gewoon wat met je om te zien hoe je over een ander denkt. Probeer dus het goede te zien in elkaar.
Maar één geval moet je wel kunnen herkennen: iemand die twistziek is en je probeert te overweldigen. In Birmingham hebben we
een probleem van die aard, dat ik tot nog toe niet heb onthuld of uit de doeken heb gedaan. Ik heb het nog geheim gehouden,
maar bij deze vertel ik jullie dat er in Birmingham een probleem is, en dat probleem komt door één persoon die zich daar niet van
bewust is. Ik zal met deze persoon praten en hem vertellen dat hij zich van dit probleem moet ontdoen. Maar als hij dat niet doet,
dan moet ik het openbaar maken, want ik wil niet dat het centrum in Birmingham verloren gaat. We hadden Genève ook bijna
verloren; ik zeg het je, we hadden het bijna verloren. Iedereen ging tegen elkaar in en de grootste problemen ontstonden, allemaal
door één persoon. Hoewel jullie van goede kwaliteit zijn, zijn jullie dus nog altijd niet zo collectief bewust en waarderend ten
opzichte van anderen als je zou moeten zijn. Jullie zijn allemaal één. Het is niet alleen de waardering, maar jullie kunnen niet
zonder elkaar.
Langzaam maar zeker, in navolging van het Engelse karakter; dat is een zeer goede eigenschap, maar het kan ook té langzaam
zijn. Langzaam maar zeker moet je hier bovenuit stijgen, uit je schelp komen, en de schoonheid van een andere Sahaja yogi zien,
en de mooie eigenschappen van die persoon, die jij vervolgens in je kunt opnemen. Sommige mensen hebben bepaalde
capaciteiten, en verrassend genoeg sprak ik laatst met Pamela over Ray waarbij zij hem ook heel erg prees, en dat maakte me

echt ontzettend blij, hoewel ik moet zeggen dat Brighton gisteren niet zo 'bright' (schitterend) was tijdens het programma - er
waren maar weinig mensen, maar dat is niet erg. Het geeft veel energie te zien dat Sahaja yogi's elkaar waarderen.
Als iemand nu een probleem heeft - linkse mensen hebben bijvoorbeeld altijd problemen tijdens mijn lezing, want ze vallen in
slaap - uiteraard, ze kunnen niet anders. Dat is helemaal niet erg, want zelfs terwijl ze slapen werk ik nog op hen. Maar als ik op
hen wil werken dan moet ik zelf slapen om hen te kunnen bereiken, begrijp je? Dat is dus een hindernis, maar dat maakt niet uit,
het zal wel verbeteren. Er zijn allerlei manieren en methodes waarmee je dit kunt oplossen. Maar dat is niet zo belangrijk voor
mij. Wat wel belangrijk is: slaap je ten opzichte van je medemens, je mede Sahaja yogi's? Ben je alert ten opzichte van hen?
…
Want zij zijn als je handen, je ogen, je neus, alles. Jullie zijn allemaal één. Jullie kunnen niet zonder elkaar, want jullie zijn nu de
enige mensen van wie de ogen geopend zijn. Jullie zijn de enige mensen die bewust zijn. En we zijn niet met weinig. We verkeren
in de illusie dat we met heel weinig zijn. Kijk, misschien hebben andere guru's wel duizenden volgelingen, maar zij zijn nutteloos;
ze komen en gaan. Misschien lijkt het, allemaal samen, alsof ze een staart en horens hebben, maar het zijn geen bewuste
mensen.
…
En jullie zijn bewust. Enerzijds moeten jullie de mensen die nog niet zo bewust zijn naar boven trekken, en anderzijds moet je de
mensen die wel bewust zijn naar waarde schatten. Dit moet je goed begrijpen, niets minder dan dat.
Daarom moet ik zeggen dat je maar beter teveel kunt vertellen, om te zorgen dat de stier in beweging komt, begrijp je? Zeg liever
teveel dan te weinig, want je zult nooit teveel hebben gezegd, aangezien de mogelijkheden onbegrensd zijn. Maar het zou ook
niet zoveel mogen zijn dat ze het niet kunnen verdragen.
Warren had bijvoorbeeld een ervaring waarover ik hem zei: "Vertel dit alleen aan Sahaja yogi's, niet aan anderen, want zij zullen
het nooit geloven." Hij had namelijk geen benzine meer in zijn auto, maar hij moest voor publiciteitswerk op weg, dus vertrok hij.
Gedurende acht dagen deed hij al het publiciteitswerk, en toen ze terugkwamen konden ze nergens benzine vinden. Toen ze
uiteindelijk bij de benzinepomp kwamen, zei de man daar: "Uw tank zit vol, waarom wilt u nog meer benzine tanken?"
Waarom zou zoiets niet kunnen? Het kan, maar vertel het niet aan anderen, want dan zullen ze zeggen dat het zomaar een sterk
verhaal is, zie je. Zo ken je ongetwijfeld ook het verhaal van het brood en de vissen. Omdat dat in de Bijbel staat is het waar en
geloven we het. Maar waarom zou zoiets tegenwoordig niet meer kunnen gebeuren? Je hebt zo vaak zulke dingen zien
gebeuren, ik bedoel, er zijn zoveel van die dingen in je eigen leven gebeurd. Maar als je al die dingen aan anderen vertelt, zullen ze
je niet geloven. Je wijsheid ligt dus in het geloof dat je je in het Koninkrijk van God bevindt, dat hij almachtig is, en dat hij je alles
zal geven wat je wilt en waar je naar streeft. Mensen zouden dat nooit geloven, dat weet ik. Maar het is de waarheid, je kunt alles
krijgen wat je verlangt, maar als je dat aan mensen vertelt dan zullen ze het niet geloven. Maar waar het Sahaja Yoga betreft
moet je erover praten, niet onder voorbehoud, maar in alle openheid en met vertrouwen. De bedeesdheid waarmee je het brengt,
doordat je zo getraind bent, komt niet goed over. Doe het met vertrouwen: "Ja, het is waar! Het is waar! Dit is de waarheid!"
Ik ging bijvoorbeeld eens naar India, en Raul Bai, een oudere dame - terwijl Indiase vrouwen zich meestal tamelijk verlegen
gedragen - gooide haar beide handen in de lucht, en ze riep: "Bolo Mataji Nirmala Devi!" En Modi keek naar haar, maar hij kon zijn
handen niet omhoog brengen. Hij was zelf een beetje verlegen, zie je. Maar zij deed het drie keer en toen pakte ze zijn hand vast
en zei: "Wat is er met jou aan de hand? Je bent zo'n lange man! Waarom heeft God je zo lang gemaakt? Alleen maar om je
handen in de lucht te kunnen steken." Toen moest die arme man zijn hand wel opsteken.
Zo zou je dus moeten zijn. Wees moedig, heb een rotsvast vertrouwen in jezelf, in het feit dat jullie gerealiseerde zielen zijn, in het
feit dat jullie profeten zijn. Maak je niet druk of bezorgd over dingen, want jullie zijn nu profeten. Neem het aan! In het Sanskriet is
dit viraj. Dat wil zeggen dat de energie zich verspreidt. Viraj betekent: geniet van die energie in jou. Viraj. Ra is energie; viraj wil

zeggen dat je zou moeten genieten van de energie van de troon, aanvaard het. Jullie zijn nu koningen, dus gedraag je ook zo. Dat
is helemaal geen arrogantie. Iemand die een koning is, is nooit arrogant, als hij een echte koning is. Als het valse koningen zijn
dan is het een ander verhaal. Maar als het echte koningen zijn dan kunnen ze nooit arrogant zijn. En met dat kenmerkende
koninklijke gedrag zul je mensen aantrekken. En dit is niet een of andere show die je opvoert, want je bent het! Maar in plaats
daarvan gedraag je je zo terughoudend; waarom? Jullie zouden je niet moeten kleden als bedelaars of als modepoppen, maar je
kleding zou moeten uitstralen dat je een koning bent, zonder je daar verder iets van aan te trekken. En je zal verrast zijn te zien
dat dit zal uitwerken.
Jullie zijn de mensen die het overgrote deel van mijn tijd en mijn gezelschap voor jezelf hebben, en bovendien spreek ik ook jullie
taal. Ik heb meer lezingen gegeven in het Engels dan in mijn eigen taal, mijn eigen moedertaal, of in het Hindi. Kun je dat geloven?
En er zijn nu zoveel Indiërs die geen interesse hadden in het Engels na onze onafhankelijkheid, maar die nu Engels proberen te
leren, omdat ze bang zijn dat het Engels op een dag het Sanskriet zou kunnen vervangen, als ze zien hoe goed Moeder Engels
kan.
Ik moet jullie dus een heel, heel eenvoudig verzoek doen: neem je krachten aan. Erken ze. Jullie zijn geen slaven meer. Jullie zijn
nu gerealiseerde zielen. Met deze persoonlijkheid zul je de schoonheid van Sahaja Yoga nog versterken. Zolang een boom geen
bloemen heeft, heeft de boom geen betekenis, dus de bloemen moeten in volle bloei staan! Bloemen verstoppen zich niet, heb je
ooit een bloem zich zien verstoppen? Ze bedekken de bomen helemaal en ze ruiken heerlijk, doordat ze hun eigen kracht
aannemen. En hun geur verspreidt zich. Iedereen weet dat de bloemen in bloei staan, en alle bijen zwermen er omheen. Zo
zouden jullie ook moeten zijn. Neem dus je krachten aan - innerlijk en uiterlijk, beide aspecten. Niet alleen innerlijk, maar innerlijk
én uiterlijk.
En iedereen zal versteld staan over je vertrouwen, over je mededogen, over je capaciteiten, en het mooiste van allemaal: over de
complete vidya, de volmaakte kennis van Sahaja Yoga, de volmaakte kennis van de Kundalini, de volmaakte kennis van het
Goddelijke die je hebt.
Goed?
Nu, Gavin, je kunt de puja doen zoals jij hem wilt doen.
Gavin, kom maar. Jullie zouden de namen moeten nemen. En Marcus.
[Yogi: Ganesha Puja, Moeder?]
Ganesha is al gearriveerd! Jullie kennen dus ook Sanskriet? Ze leren allebei Sanskriet.
[Yogi: Zouden we iedereen naar voren roepen die nog nooit uw puja hebben gedaan?]
Dat is goed, maar niet de mensen die volledig nieuw zijn. Niet de mensen die volledig nieuw zijn, maar zij die... Als ze het willen
dan is het goed. Maar zie je, het probleem is dat ze helemaal nieuw zijn. Maar in Frankrijk heeft het wel gewerkt.
[Yogi: Waarschijnlijk zijn er ook enkele mensen van buitenaf gekomen, die nog nooit een puja hebben gedaan.]
Waarvandaan?
[Yogi: Er is hier een man uit Devon, Moeder.]
Is dat zo? Goed, dat is fijn. En ook in Frankrijk heeft het echt heel goed gewerkt. De dag erna hadden we een puja en lieten we de
mensen komen die hun realisatie hadden gekregen. En ze namen het echt goed op, zie je, ze waren heel fijngevoelig, omdat het
zoekers waren. Ze begrepen de betekenis, en niet alleen de Algerijnen... Deze moslims deden het zo goed - ze waren absoluut

van topkwaliteit. Echt mensen van topkwaliteit, weet je. Hoe heette die advocaat ook alweer?
Aychala. Hij is een fantastische man, nietwaar? Zijn vrouw... En hij zei: "Dit is de tijd van de Wederopstanding; waarom zouden
we nog ergens aan twijfelen?" Hij was een advocaat, zijn vrouw ook?
Ik zeg het je, hij had veertien mensen op het vliegtuig meegenomen. Echt waar.
Goed. Dus als de nieuwe mensen er geen problemen mee hebben, dan is het goed. Dan kunnen ze mijn voeten komen wassen.
Dat helpt altijd. Maar als je er problemen mee hebt, doe het dan niet. Doe het gewoon niet. Want het helpt mij niet voorruit, maar
het helpt jou. Sommige mensen denken dat als ze mijn voeten wassen, ik het voor een keer niet zelf hoef te doen, of zoiets! Het
is dus een voorrecht dit te mogen doen, en als je het wilt doen dan moet je het doen - het zal je goed doen, je zult onmiddellijk
vereenzelvigd worden met je realisatie. De nieuwe mensen mogen dus komen. En jullie mogen eerst mijn voeten wassen.
Hij begrijpt zoveel, ik zeg het je! Mijn kleinkinderen - zij begrijpen het protocol zo goed. Hij heeft mijn sokken uitgetrokken en op
zijn hoofd gelegd - er bovenop! Ze begrijpen het zo goed... Nick zei me laatst dat we van kinderen zoveel kunnen leren wat het
protocol betreft. Hij heeft het vandaag voor mij meegebracht, zei ze, voor de avond van de puja, en ik denk dat ik het zal
gebruiken.
Alle mensen die nieuw zijn kunnen dus komen. Zij kunnen de puja doen. Zij hebben het voorrecht, niet degene die... Wie was er
uit Devon gekomen? Heel goed! Kom maar. Kom maar, kom. Goed. De mensen van Brighton mogen hier komen om mijn voeten
te wassen, want dat is de beste manier om je te vestigen in je realisatie. Is hij de eerste? Ze zijn zich ervan bewust dat het een
voorrecht is. Heel goed.
Paul, ik denk dat jij mijn voeten moet wassen, was mijn voeten maar. Goed. Aha, dat is goed. Zeg maar beter een mantra. Even
terzijde, aan wie heb ik dat voorwerp gegeven dat ik die dag voor jullie had meegebracht? Om mijn voeten te wassen? Aan wie
had ik dat geschonken? Had ik het aan jullie gegeven? Dat grote voorwerp. Nee, nee, pas geleden. Vraag het Marcus. Marcus,
hadden we niet zo'n groot zilveren voorwerp? Zo groot als deze? Nee, nee, niet dat. Het kwam gewoon uit Engeland. Ik denk in de
Lane. Het zal daar wel liggen.
[Yogi: U hebt mij er een gegeven, in uw huis, Moeder, om aan Nightingale Lane te schenken.]
Echt? Waar is het dan? Dat moet je nemen. Zie je, dat is een heel goede. Het is heel verrassend dat ik het bij me had, want dit
kwam uit Engeland en ik had het voor jullie meegenomen. Het is in Engeland gemaakt, kun je je dat voorstellen? In Sheffield. Ik
heb het naar jullie teruggebracht, zodat jullie het kunnen gebruiken. Neem het de volgende keer maar mee, want roestvrij staal is
niet zo goed als dit, zie je. Maar goed, het doet er niet toe.
Nu kunnen jullie de mantra's zeggen, nietwaar? We zullen met die van Shri Ganesha beginnen. Hebben jullie die? Hoe zullen jullie
dit op mijn voeten aanbrengen? Voor mijn voeten moet je ghee gebruiken. Je moet een klein stuk van deze kokosnoot
overhouden voor hierna. Goed. De 108 namen. Maar hij heeft de vertaling, die hebben we ook nodig. Laat hem zijn vertaling
voorlezen, voor de nieuwe mensen.
Dit is Shri Ganesha die geïncarneerd is als onze Heer Jezus Christus, en dit werd veertienduizend jaar geleden geschreven. Het is
vertaald, dus je kunt nu zien hoe zijn komst toen al werd voorspeld, en hoe alles wat hier beschreven staat een compleet beeld
geeft van Christus - een beeld dat de mensen niet kennen, zie je. Ze hebben het altijd maar over Christus, Christus - maar wie is
Christus? Laat we het eens bekijken. Nu, Gavin, wil je opstaan en het voorlezen? Nee, nee, dat is goed, geef het maar door, geef
het maar gewoon door. Nu, wie zal er - waarom vraag je niet aan iemand het voor te lezen, want we moeten... Jeremy? Lees het
maar hardop voor.
Laat alle kinderen maar hier komen om mijn voeten te wassen. Laat de kinderen het eerst doen. Dat is beter. Shona! Laat
Olympia maar komen. Olympia, kom maar! Kom, kom. Wie is er nog meer? Jullie mogen mijn voeten wassen. Goed? Iedereen

moet mijn voeten wassen. Kom maar. Ga daar maar zitten. Iedereen mag mijn voeten wassen. Goed? Goed zo. Kom nu maar.
Neem het water. Amit, ga zitten. Doe je schoenen maar uit. Je moet je schoenen uitdoen. Ga zitten, ga zitten. Ga zitten, ga zitten.
Ga hier maar zitten, zo. Ga alsjeblieft zitten. Willen jullie nu gaan zitten! Ga zitten! Ga maar zitten. Neem nu het water, kom maar.
Giet nu het water over mijn voeten, kom maar. Oh kijk, iedereen doet het. Kom maar. Aha! Wie wil het doen? O, goed. Geef het
hem maar in die hand. Waar is - Katie? Roep haar eens. De rechterhand, de rechterhand, geef het hem in de rechterhand. Nee,
nee, nee, niet huilen. Niet huilen. Niet huilen. Waar is Katie? Roep Katie eens. Was maar, was maar. Kom maar, kom maar. Kom
maar, kom maar. Zij kan het zelf doen. Zij kan het zelf doen. Ze is nu groot. Ze kan het zelf doen. Dat is goed, zie je, de koele bries
komt al. Goed, goed, goed. Kom maar, Katie, kom maar hier. Katie is er nu, zie je? Katie is er. Kom maar, Katie. Kom maar hier
Katie, doe jij het maar.
Kijk, iedereen doet het. Alle kinderen doen het. Goed.
Kijk, hier draait het om: zodra je zelfrealisatie krijgt, ontwaakt de Spirit - dat is Christus - en dan luister je. Zijn aanwezigheid in
jou, daarmee luister je. Je luistert dus met de Spirit, daar draait het om. Dat heeft hij ook gezegd: de Trooster zal komen, en hij of
zij, wie het ook is, zal je troost brengen, op zo'n manier dat je voorgoed in mijn hart zult verblijven - dat je je mijn Vader voor altijd
zult herinneren. En het is de Spirit die je je zult herinneren.
Het is de Spirit, begrijp je? Luister hier eens goed naar.
Kun je je dat voorstellen, hij is hier! Jij hebt mijn voeten nog nooit gewassen... Grace masseer ze met je handen in het water.
Masseer ze maar. Kom maar. Masseer ze gewoon, in het water. Masseer ze stevig. Je moet ze met je vingers masseren. Kijk,
met mijn voeten is alles perfect in orde. Daarmee gebeurt er niets. Masseer ze zo hard als je kunt.
[Yogi: De namen van de Godin in de gedaante van Shri Lalita.]
Hardop, jullie kunnen gaan staan. Zouden jullie dat doen? Dat is een goed idee, want... Kun je dat doen voor hem? Goed, ga hier
maar staan. Vertaal het maar, anders begrijpen de mensen het niet.
Ga maar weer zitten, dat is beter. We kunnen... Moeder Aarde... De vibraties. En nu heel luid.
Zeg er 'sakshat' achter, dat zou beter zijn. Niet zo. 'Mataji Nirmala Devi' zou beter zijn. Dit kun je in het begin zeggen. Als je dat
hebt gezegd is het goed.
Zorg dus dat je daar zeker van bent, goed? Moge God jullie zegenen. Ze is er zeker van. Het is nu beter.
Dit zijn alle geheimen van... Goed, maar je ziet niet... Jullie hebben de meest schokkende dingen uitgekozen om voor te lezen! Ra,
Ra-dha betekent zij die... Ra is de energie, de energie die alles doordringt. Radha is... Ra is de energie van Radha. Alweer zo'n
schokkende dingen! In het begin zeggen ze altijd alleen de schokkende dingen; om je voor te bereiden, waarschijnlijk zal dat de
reden zijn. Goed. Goed, ga nu maar door. Nu suikerriet.
Zij is het geheel van oorzakelijke elementen. Oorzakelijke elementen, begrijp je? Oorzakelijk. Het oorzakelijke element van
Moeder Aarde is bijvoorbeeld geurigheid. Geurigheid is het oorzakelijke element van Moeder Aarde.
Kijk, het verspreiden van vibraties via haar aura neemt alle andere aura's in zich op, ze worden allemaal opgenomen in Moeder
Aarde.
Dat betekent... Zij is de volle muskusmaan. Zij is de volle muskusmaan. Kijk, zo hebben ze allerlei poëtische beelden gebruikt om
haar te beschrijven.
Kijk, het is namelijk zo dat er een verschil is tussen schoonheid en voorspoed. Het gezicht is voorspoedig, zie je, het geeft je

shubha - shubha betekent dat het geluk brengt. Als je het gezicht ziet brengt het je geluk. En dat wordt als voorspoedig
beschouwd. Moderne mensen geloven natuurlijk niet in zo'n gezicht, ze geloven niet dat er zo'n gezicht kan bestaan. Maar er kan
wel degelijk een gezicht bestaan dat je geluk brengt als je ernaar kijkt. Het brengt je voorspoed.
[Yogi: Ere aan haar, van wie de diamanten in haar neus zelfs sterker schitteren dan de sterren.]
Daarom draag ik niets in mijn neus!
Het gaat over de vreugde van de schoonheid. De Sahaja yogi's genieten dus van de schoonheid van de bloemen die zij draagt.
Dat komt door de vibraties. Kijk, het is een eenvoudig gegeven dat alles wat je aanraakt, gevibreerd wordt, en als je dan die
bepaalde bloem ziet, word je gelukkig, omdat ze vibraties heeft. Alleen vibraties geven je dat effect.
De lotus van - de lotus van de liefde.
Dat wil zeggen, de lotus die uit de kapol komt. Dat is de betekenis van de beschrijving. Kapol is dit, dit is dus wat ze beschrijven.
Padmaraag, padmaraag is de geur van de lotus. Het is de raag, dat wil zeggen dat de energie van de lotus uit haar voorhoofd
komt. Nee hieruit, kapal, en dit is kapol. Kapol is - sorry - dit is kapal en dit is kapol, de wangen. De energie die uit de wangen
stroomt is de energie van de raag, en raag betekent in feite liefde, mededogen - van een lotus.
Als jonge blaadjes. Vidru betekent ‘jonge blaadjes', zie je. Als jonge blaadjes. Wat is de vertaling hiervan? Het heeft een zeer
diepe betekenis, maar ook zeer poëtisch, en tamelijk gênant. Het is tamelijk gênant. Goed. Blauw. Net zoals de blauwe blaadjes,
zie je, die kleur. Je weet wel, de kleur van jonge blaadjes - het is toch een rozig rood, nietwaar? Dat is de kleur van haar lippen,
wat zelfs enigszins beschamend is voor deze blauwe blaadjes, de pasgeboren blaadjes, zie je, die nog rozig zijn.
Ja, maar zij beheersen Nirmala Vidya; Shuddha Vidya - de zuivere kennis. De tanden staan voor de manifestatie - zij manifesteren
zich als de zuivere kennis. Het zijn de kiemen van alle vidya's. De kiemen.
Je moet kamfer aanbrengen. En je zou betel moeten eten - maar dat eet ik niet, zie je.
Sanlap betekent 'voorspoedig'. Alap is ‘faam’. Faam. Dus om heel eerlijk te zijn is het nogal gênant. Je kunt het beter zelf eens
lezen. Nee, nee, dit staat hier geschreven: als de tonen van de veena[3], de goddelijke tonen van de veena. Saraswati.
Kijk, je moet al deze dingen op een subtielere wijze zien. Je ziet alle facetten nog niet, begrijp je. Op subtieler vlak zijn diamanten
stralende voorwerpen - ze stralen, zie je. Dus wanneer gesproken wordt over de diamanten om de hals, dan gaat het er niet om
dat ze ze uiterlijk draagt, maar het draait om het uitstralen van deze liefde. Dit geeft de ketting betekenis. Maar nu zijn jullie de
diamanten in mijn ketting, dus waarom zou ik nog diamanten dragen? Het is kosmisch. Toen zij namelijk nog geen eigen
diamanten had, droeg ze alleen de diamanten die ze wel had, toen droeg ze die diamanten, goed? Maar nu zijn jullie mijn levende
diamanten, dus waarom zou ik er andere dragen? Ze werden gebruikt om haar kracht uit te stralen. Maar nu zijn ze niet langer
nodig, want jullie zijn degenen die mijn krachten zullen uitstralen. Wij zijn de sieraden van Shri Mataji, dat moeten we goed
beseffen, dus moeten we onszelf zuiver houden, zodat we zo mooi mogelijk kunnen schitteren. Zelfreinigende juwelen. Zo is het.
Het is allemaal ingebouwd.
Dit hoeven we niet te vertalen, dat is niet nodig. Dit gaat eerder over de borst van de Moeder. Want kinderen hebben de borst
nodig, daarom staat het hier beschreven, dus we vertalen het maar beter niet. Nee, nee, nee, het is beter van niet. Kijk, dit is
namelijk geschreven door mensen als Markandeya, en zij beschreven Moeder tot in het kleinste detail. Ik weet niet hoe ze zoveel
over de Moeder hebben ontdekt, zie je, maar zij zijn de kinderen. Zij waren dus de kinderen. De kinderen wisten dus alles over de
Moeder, tot in het kleinste detail, zie je, dus zo kwam het dat ze het hele geboorteproces hebben beschreven.
De moeder heeft drie (huid)plooien. De Moeder heeft... drie plooien. Daarom noemt men het ook wel... Het is zo gênant!

Kamesha is... Hij is de God van alle verlangens. Kama betekent 'verlangen'. Daarom zetelt hij in het hart.
Ik heb een te grote voetholte. Daarom kan ik geen moderne schoenen dragen.
Ze hebben ooit een foto genomen - jullie waren erbij - maar op een van deze foto's zagen ze gewoon vlammen uit mijn voeten
komen... Maha Shivaratri.
Kijk, dit zeggen ze allemaal omdat je door deze dingen te zeggen deze krachten kunt aanwakkeren, begrijp je - het maakt hen
gelukkig, ze worden aangewakkerd. En voor mij is het niets bijzonders, want ze maken deel uit van mij, het is niets bijzonders. Ze
zijn er gewoon. Maar als je bedenkt hoe gemakkelijk je je realisatie hebt gekregen, dan moet er wel iets bijzonders met mij aan
de hand zijn. Waarom zou je anders zo snel je realisatie hebben gekregen? Ik zie eruit als jullie, ik gedraag me hetzelfde, alles is
hetzelfde. Maar ik heb een heel subtiele kant, die heel dynamisch is, dus je moet de kosmische natuur van de Moeder begrijpen.
Dit kan verklaren hoe jullie allemaal zelfrealisatie hebben gekregen, en hoe het kan dat jullie anderen zelfrealisatie kunnen geven.
Daarom hebben de zieners al deze beschrijvingen gemaakt, zij waren namelijk mensen van zeer hoge kwaliteit, zie je. Ze waren
heel erg subtiel, maar hoe subtieler je wordt, hoe meer je mijn krachten zult begrijpen, en jouw eigen krachten. Maar dit inzicht
gebeurt op zo'n wederzijdse wijze: hoe meer je je ogen opent, hoe meer zonlicht je zult zien. Het werkt op dezelfde manier. Maar
er moet wel iets meer met mij aan de hand zijn, als je bedenkt hoe je de realisatie hebt gekregen, en dit is de beschrijving van dat
'iets'.
[Yogi: Men zegt ook wel dat de Godin zo machtig is dat zelfs Shri Ganesha alleen naar haar voeten kijkt. Hij kijkt nooit omhoog
om haar gezicht te zien.]
Maar dit geldt niet voor Sahaja yogi's. Aan hen wordt het toegestaan. Zij betekenen meer dan welke godheid dan ook, en zo
worden ze ook behandeld. Ten opzichte van mijn kinderen zijn de godheden ook ontzettend lief en ongelofelijk mild. Ze weten
dat zij op het podium staan en dat ze goed voor hen moeten zorgen, en dat ze mijn favorieten zijn.
[Een yogi zegt dat er een beschrijving bestaat die zegt dat de teennagels van de Godin niet geknipt hoeven te worden, omdat ze
afgesneden worden door de juwelen in de kronen van de godheden, wanneer ze aan haar voeten neerbuigen.]
Dat is waar, ik knip ze maar heel zelden. Maar soms heb ik het gevoel dat ik het wel moet doen, want als jullie aan mijn voeten
komen - jullie zijn Brahma, Vishnu of Mahesha niet - dan wil ik jullie geen pijn doen. Want jullie hebben geen kronen! Kijk, het
komt precies op het goede moment.
De getrouwde vrouwen van Brighton.
[Yogi: Ere aan haar, wiens Heer binnen haar kracht ligt.]
Stel je eens voor!
[Yogi: De betekenis hiervan is dat je het Absolute alleen via Shri Mataji kunt bereiken.]
Dat is haar kracht. Kijk, de bewering dat zelfs de controle over Shiva, over Sadashiva, in handen van de Moeder is, klopt niet, niet
in die mate.
[Yogi: Maar u bent de manifestatie van zijn kracht.]
Dat is waar; maar, zie je, mijn liefde en mijn mededogen zijn heel groot, ze zijn nog veel groter. Ik ben niet toornig. Maar als jullie
je te erg misdragen, dan is hij toornig. Dan zal ik hem waarschijnlijk niet kunnen tegenhouden. Dan moet ik getuige zijn van de
toorn van God. Hij is mededogen, hij is liefde, hij is onschuld - dat is hij allemaal, maar hij is ook toornig. Wees dus op je hoede bij

alles wat je wilt doen.
DEEL II
Kijk, zo is het eigenlijk, in subtiele vorm. Het gebied van de Kailash[4] maakt deel uit van zijn domein. De Kailash is zeer groot in
omvang, weet je. De top van de Kailash.
Je moet echt eens foto's zien van de Kailash. Het ziet eruit als een menselijk gezicht, echt waar - prachtig. Met drie kleine
hoofden, zie je dat? Je kunt het heel duidelijk zien. En de vibraties zijn overweldigend. En weet je nog die dag toen we de Shiva
Puja hadden? Die dag was alles volledig bevroren.
Een heldin. Nayika is de bevelhebber, dat klopt. Shri chakra: dat is de chakra waarmee de hele wereld gecreëerd werd, alles; 'Shri'
is de chakra van de creativiteit.
Chintamani zijn de juwelen die de vervulling van je verlangens tot stand brengen. Wat je ook maar verlangt, al je zorgen, al je
verlangens worden vervuld door dit juweel genaamd Chintamani. Zij is het die al je verlangens in vervulling brengt. Je moet
verlangen.
Brahma's, de vijf Brahma's. De vijf elementen.
Hardop.
Vaibhava. Vaibhava is de glorie. ...het verenigt zich. Manatma. Lees de vertaling eens voor. Kijk, dit komt door samasas; Vigraha
is niet correct, dat is de reden. Lees nu dit maar voor...
Atmanas manatmanas: zij van wie het verstand 'atma' is geworden. 'Manatmanas'.
Kijk, zij vormen haar waardigheid - daar gaat het om. Dat is haar vaibhav. Vaibhav betekent, we kunnen zeggen, de majestueuze
trillingen die ze uitstraalt. Het kan van alles zijn - mijn armbanden kunnen mijn vaibhav zijn, het zijn dus in feite sieraden die haar
verhevenheid benadrukken. Vaibhav, zie je. Rishi's zijn bijvoorbeeld ook mijn vaibhava's; en het is waar wat ik jullie heb verteld.
Jullie zijn mijn vaibhava's.
Deze Bandhasur, of hoe hij ook heet - gisteren was die vrouw door hem in verwarring gebracht... 'Muktananda' - dat is Bandhasur.
[Yogi: "De asura die je vastbindt.”]
Het is zeer moeilijk om van dit soort mensen verlost te raken. Muktananda is degene die je volledig aan hem gebonden maakt en hij zegt: "Hier heb je Muktananda."
Deze vrouw is al geveld door tuberculose, maar nog kan ze hem niet opgeven, zie je. Haar hart is aan beide kanten zwaar
geblokkeerd, ze gaat zienderogen achteruit, maar ze kan hem niet opgeven, want ze is aan hem gebonden - hij is Bandhasura.
Bandhasura heeft deze eigenschap: hij bindt mensen aan hem, zie je, en zelfs op hun sterfbed kunnen ze hem nog niet loslaten.
Sampatkari. Sampati betekent 'eigendom' en wordt vertegenwoordigd door een olifant.
Dit is het belangrijkste punt. Kijk, ashwakoti - miljoenen ashwa's. Ashwa betekent 'paarden'; dus witte paarden - miljoenen witte
paarden. Weet je dat? Ashwarudha. Zij die de paarden berijden, de witte paarden, zijn de vertegenwoordigers van de Shakti[5],
van de kracht, en zij zijn degenen die deel uitmaken van de Kalki[6]. Ze zijn met miljoenen, miljoenen. Eén crore betekent 'tien
miljoen'. Zij is de actie; de chakra van de actie is de Shri chakra, de chakra waarmee je handelt. De Shri chakra bevindt zich aan
de rechterkant. De Geya chakra. Geya betekent 'waarmee je weet'. Met behulp van Geya weet je dingen. Zij is de beheerder van

dat centrum waarmee je dingen weet. Alle kennis is alleen afkomstig van deze chakra.
Zij die gediend worden zijn de mantrini's. Jullie hebben - jullie mantra's zijn verlichte mantra's. Alles wat je zegt is een mantra.
Kiri? Kri, kri. Ja, dat wordt 'sa'. 'Kri' is 'Karochita', dat gaat weer enkel over de Shri chakra.
Sahaja yogi's moeten dus ook voorzichtig zijn, zie je. Het is enigszins angstaanjagend. Madhyaga. Een krans van vlammen Jwalamalini. Jwalamalini is... Die vreselijke Bandhasur.
Waaruit bestaat de moed van nitya? Het is de kruisiging van Christus. Dit is de moed van nitya, want hij is een eeuwig wezen, dat
maakt het mogelijk om zijn kruisiging aan te zien; in een ander geval is het voor een moeder afschuwelijk om haar kind te zien
kruisigen. Maar het kan omdat hij de moed van nitya heeft, dat is de moed van nitya - de moed van de eeuwigheid. Je ziet de
moed van de eeuwigheid, hoe hij werkelijk gedood werd, maar weer uit de dood herrees. Maar het is zo bewonderenswaardig om
die moed te zien.
[Yogi: En we moeten beseffen dat wij diezelfde moed in ons hebben.]
Ja, absoluut. Bala is Kartikeya. Het is Kartikeya. En hij vernietigt, want op dit moment is Kartikeya werkzaam, zie je - op dit
eigenste moment. Maar hij is me er een, die afschuwelijke Bandhasur, hij zorgt ervoor...
Wat was me dat een verschrikkelijke vrouw, die avond! Zal dit nu niet gebeuren... Nu? Is het nu klaar of niet? Het is nu klaar.
Ik heb ze aan Pamela gegeven. Pamela, waar zijn die sieraden die ik je had gegeven?
Waar zijn ze? Ja, waar is het? Daar zijn ze allebei.
Karanguli. Uit haar... ...vingernagels. Karanguli. Anguli is 'vingers'.
Pashupati is Shiva, en zij is Mahapashupati.
De steden worden verbrand, net zoals de stad van Rajneesh verbrandde.
Madhyakuta. Het middelste deel.
Kula is, je kunt het ook een dynastie noemen; een adellijk geslacht.
[Yogi: Mataji's kula, dat zijn alle Sahaja yogi's.]
Absoluut. Kijk, de betekenis is heel delicaat. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de symbolen van - Gavin heeft me bijvoorbeeld een
klein kroontje gegeven, als symbool voor Engeland, zie je, en ik draag daar echt enorm veel zorg voor, begrijp je - ik heb het altijd
heel voorzichtig behandeld. Daarnaast is 'kulangana' ook een woord dat gebruikt wordt voor een vrouw die veel belang hecht aan
de 'kula', alles in verband met het huis, ze hecht veel belang aan de waardigheid van haar huis, van haar gezin, aan waardigheid in
het algemeen. Ze draagt zorg voor de waardigheid van al haar familieleden. Voor haar is de waardigheid van haar familie van het
allergrootste belang.
Ze geniet ervan. Dan is er nog een ander woord, namelijk kaul. Kaul is een methode waarbij men vraagt of iets correct is of niet
met het oog op de kula; en als de bloem dan op een bepaalde manier terechtkomt dan zeggen ze: "Ja, kaul, ja, ja. De Godin heeft
me de toestemming gegeven." Dus Kaulini is zij die enerzijds de meesteres is van de kula; maar anderzijds is zij het ook die 'ja' of
'nee' tegen je zegt, die je aanwijzingen geeft in welke richting je moet gaan. Akula. Akula betekent 'zij die voorbij alle verwarring
is'. Maar kula betekent ook 'de oever van de rivier' - dat is ook kula; Akula kan dus ook betekenen: 'zij die geen oevers heeft'.

Samaya betekent 'tijd'. Zij is degene die de precieze tijd kent waarop de puja moet beginnen, ze weet wanneer ze wat moet doen,
ze kent de timing, omdat zij zich in de tijd bevindt. Dit is van zeer groot belang. Wat precies? Samayachaara, samayachaara
betekent datgene wat er moet gebeuren op een specifiek moment. In deze moderne tijd is het bijvoorbeeld zo dat je alle
specifieke dingen die er moeten gebeuren, alles wat spiritueel gunstig is in deze moderne tijd, ook echt moet doen. Voor ons is
het bijvoorbeeld belangrijk om Engels te leren. Maar los daarvan betekent samayachaara ook het toepassen van de juiste
gewoontes op het juiste moment, zie je, het is goed om de juiste gewoontes te gebruiken op het juiste moment, het is spiritueel
gunstig, dus je moet het doen; bijvoorbeeld het vastmaken van de veiligheidsgordel: als je in de auto zit moet je de gordel
gebruiken - dat is samayachaar.
Kijk, voor de Devi is dit niet noodzakelijk. Als jullie mij bijvoorbeeld geld geven dan hoef ik dat niet op de bank te zetten. Ik kan het
allemaal uitgeven en zeggen dat het op is - dat zou voor mij geen zonde zijn. Ik kan al jullie eigendommen in beslag nemen, alles,
zonder een zonde te begaan. Maar met het oog op de tijd waarin we leven, en om jullie te laten zien wat goed voor je is en welke
houding je zou moeten hebben ten opzichte van geld en ten opzichte van de collectiviteit, gedraag ik me dienovereenkomstig.
Maar in feite is dat voor mij niet nodig, want ik sta daar boven, nietwaar? Maar samaya, datgene wat noodzakelijk is met het oog
op de tijd, moet ik wel toepassen.
En dat moeten jullie goed begrijpen. Jullie mogen geen abnormale mensen zijn, zie je, je moet je op een normale manier
gedragen. Zelfs als ik je vertel dat je dit rood niet zou mogen dragen, omdat het op dit moment niet samaya kul is, zie je, dan
zouden mensen het nog niet eens begrijpen, dus hoef je dat niet te dragen. Het getuigt van wijsheid een normaal leven te leiden
en je op een normale manier te gedragen, normale dingen te doen. Maar voor God is dit niet nodig. Voor God is het niet
noodzakelijk, want hij staat hier boven, maar als je volgelingen hebt die moeten groeien en die ook met andere mensen te maken
krijgen, dan moeten zij weten hoe zich te gedragen. Het is bijvoorbeeld voor mij helemaal niet nodig 'dankjewel' te zeggen tegen
jullie. Als jullie mij een glas water geven, dan betekent dat een voorrecht voor jullie, begrijp je? Maar toch zeg ik wel tien keer
'dankjewel', omdat jullie ook 'dankjewel' moeten zeggen. Samaya kul, samaya kul.
[Yogi: Ere aan haar, die de enige is die in de Muladhara leeft.]
Niemand anders kan daar binnentreden. Brahma granthi. Kijk, je kunt niet in dit centrum binnentreden voordat je Kundalini is
opgestegen, en de Kundalini is de vertegenwoordiging van de Heilige Geest. En zij is de enige die dit gebied kan betreden. En zij,
de Devi, zetelt daar ook in de vorm van Mahalakshmi, of in de vorm van Lakshmi, in de Manipura[7].
Kijk, zonder naar Sahaja Yoga te zijn gekomen zou je al deze dingen nooit hebben begrepen, nietwaar? Want jullie zouden
normaal gezien niet eens weten dat er granthi's in ons zijn, dat er centra in ons zijn, en dat deze centra geopend moeten worden
zodat er vervolgens granthi's gevormd worden tussen de centra - al deze kennis is zo goed als ontoegankelijk. Als jullie niet
gerealiseerd zijn, wat voor nut heeft het dan hier met jullie over te praten? Jullie zouden het niet begrijpen. Maar soms kun je bij
iemand zien dat op een bepaald punt tussen twee centra de Kundalini stopt, zie je. Als je bijvoorbeeld de centra hebt van
Manipura en Swadishthana, dan stopt de Kundalini tussen deze twee centra. Wat betekent dit nu? Dat is de granthi van Vishnu,
het is dus de Vishugranthi vibhedini. Alleen als je de mantra van Vishnugranthi vibhedini zegt, dan zal de Kundalini verder
opstijgen. Maar voor de realisatie, voordat de Kundalini zelfs nog maar is opgestegen, wat heeft dit dan voor betekenis? Dan zijn
het slechts woorden zonder enige betekenis.
Hier, ter hoogte van de Agnya chakra. Antaral. Antaral betekent de diepste kern. Antaral - in de diepste kern van de Agnya chakra
zetelt zij. Rudra. Sahasraram bhuja wil zeggen 'in de lotus van de Sahasrara', aarudh - zij is hierop neergedaald. Bestijgen - dat is
aarudh. Goed. Als je op een troon gaat zitten of op een paard dan noemen jullie dat ook wel 'gezeten': zij is 'gezeten op', zij is
'gezeten op' - aarudh.
[Yogi: Ere aan haar die rank is als de stengel van een lotus.]

Dat wil zeggen dat je me nooit ruw mag behandelen. Bhavani. Bhava betekent 'zich uiten'. Alles wat een uiting is. Alles wat zich
bekend maakt. Je moet een gevoel hebben. Als je geen gevoelens voor me hebt, dan zul je me nooit kennen. Op een rationele
manier kun je me niet leren kennen. De mensen die hebben geprobeerd me rationeel te leren kennen, zullen mij nooit kennen. Je
moet gevoelens hebben. Een bos van... Kijk, in je wordingsproces kun je in vele netten verstrikt raken, maar zij is degene die de
netten lossnijdt en je tot de Spirit maakt. Kijk, alles wat zich ooit gemanifesteerd heeft en dat ooit gecreëerd werd, is in feite niets
anders dan een bos, en zij neemt je mee voorbij dat bos.
Bhadra betekent eigenlijk 'beschaafd', begrijp je? Zij houdt van mensen die beschaafd zijn. Ze houdt niet van arrogante mensen,
mensen die niet weten hoe ze zich moeten gedragen, ze houdt niet van slechtgemanierde mensen, zie je - behalve Shiva dan,
want hij heeft zijn eigen stijl, zie je. Hij is heel vriendelijk, maar hij is ook zo onschuldig, zo lief. Stel je voor, hij rijdt op een stier hij is dus echt niet zo beschaafd! Het is niet erg beschaafd om je op een stier te verplaatsen, nietwaar? Ik bedoel, zij is een dame.
Zij is heel gedistingeerd, als het ware.
[Yogi: Ere aan haar die haar bhakta's[8] alleen maar goede dingen schenkt.]
Alleen maar goede dingen, geen slechte dingen - als je bijvoorbeeld om whisky vraagt, dan zal ik het niet geven!
[Yogi: Ere aan haar die van haar volgelingen houdt.]
Dat is absoluut zo. Jullie mogen hier hartgrondig zeker van zijn, dat ik ongelofelijk veel hou van jullie allemaal, goed? Je hoeft
hier dus helemaal niet verlegen om te zijn. Ik hou van jullie, van elk van jullie, nog veel meer dan jullie van mij houden. Als je dit
weet zul je ook van jezelf en van elkaar gaan houden.
[Yogi: Ere aan haar die enkel via toewijding benaderd kan worden.]
Via toewijding. Jullie kunnen mij enkel via bhakti sturen.
Sharada is Saraswati.
Shatodari heeft niet die betekenis. Shatodari. Shat betekent 'honderd'. Zij heeft honderd, honderd - udara betekent ‘magen', zie je,
udara betekent 'baarmoeders'. Zij heeft honderd baarmoeders. Hoe zou ik anders al dat werk kunnen doen?
Dit (doekje met kumkumresten) gaat mij rood kleuren.
Je zou ook een onverstoorbare persoonlijkheid moeten hebben. Er is niets om je druk om te maken, het is allemaal één grote
klucht. Dat wil zeggen: een persoonlijkheid die volledig geïntegreerd is.
[Yogi: Ere aan haar die boven het verlangen staat.]
Daarom zeg ik dat jullie moeten verlangen.
Zij is intentieloos, begrijp je, intentieloos. Prapancha betekent 'intentieloos', zie je. Het zijn alle elementen die het doel creëren.
Als de elementen er niet waren dan zou er geen doel zijn. Ik bedoel, als jij de woonplaats van iedereen vormt, hoe kun je dan zelf
een woonplaats hebben? Als jij van iedereen de steunpilaar bent, hoe kun je dan zelf ondersteund worden? Haal je die situatie nu
eens voor ogen!
Nirupadhi... upadhi - het betekent dat er geen upadhi is. Het betekent, kijk, toevoegingen, een toevoeging, zie je. Een upadhi is, zie
je, zoals men ook wel zegt: "De heer zus of zo", of "mevrouw zus of zo" - zie je, dit zijn allemaal upadhi's. Het zijn toevoegingen;
maar als je al compleet bent, dan heb je die niet nodig - die attributen.

Ik bedoel, als je begeerten hebt, hoe kun je die begeerten dan vernietigen? Maar toch is het heel natuurlijk, weet je. Er is niets
bijzonders aan. Er is niets bijzonders aan iemand die zich niet door die begeerten heeft laten meeslepen.
Heel natuurlijk.
Deze namen worden ook wel tweevoudige namen genoemd, zie je: eerst vernoemen ze een kwaliteit en vervolgens verklaren ze
wat die kwaliteit tot resultaat heeft. Als ze bijvoorbeeld Nirmama zeggen, dan is dit iemand die niet zegt: "Dit is van mij", die niet
steeds het gevoel heeft: "Dit is van mij, dat is van mij." Enerzijds wordt dus de persoon beschreven en anderzijds de kwaliteit. De
kwaliteit Nirmama vernietigt deze gehechtheid in je als je altijd zegt: "Dit is van mij, dat is van mij en dat is van mij." Begrijp je, net
zoals zeep de eigenschap heeft om te reinigen, goed? Zeep moet zelf reinigen, niemand hoeft de zeep te reinigen. Zo werkt het.
[Yogi: Ere aan haar die geen twijfel kent.]
Over wat dan ook. Kijk, dit is de waarheid. Als ik twijfels zou hebben dan zouden jullie ook twijfelen. Maar omdat jullie weten dat
Moeder nooit ergens aan twijfelt, verdwijnen jullie twijfels ook zodra jullie bij mij in de buurt komen, automatisch.
Inderdaad... Heel goed...
Bhava betekent 'dat wat zich gemanifesteerd heeft'. Zie je, alles wat zich gemanifesteerd heeft is bhava; en dat wat zich
gemanifesteerd heeft is dit vlees, dit lichaam, dit geheel, zie je. Je overstijgt het dus gewoon, omdat je het ontkent - de
ontkenning van het vlees, zoals Christus het ook wel noemde. Bhavanashini betekent dus zij die je wegneemt uit deze wereld van
illusies, uit de wereld van de manifestatie, waarin je het idee hebt: "Dit huis is van mij, dat is van mij." Al deze ideeën vervagen,
waarna je één wordt met de realiteit.
[Yogi: Ere aan haar die geen plannen heeft, en geen mentale activiteiten.]
In het geheel niet. Maar hoe kan ik ook anders? Ik begrijp deze mentale activiteit gewoonweg niet. Soms zeg ik: "Ik denk...", door
het samayacha principe, zie je; maar om heel eerlijk te zijn denk ik nooit. Ik weet niet hoe ik moet denken. Het is onmogelijk voor
mij. Ik zit nogal vreemd in elkaar, weet je. Daarom heb ik voor jullie des te meer respect en bekommernis, want ik ben gewoon
hoe ik ben, er is niets speciaals aan, begrijp je? Maar jullie zijn bezig het te bereiken, en dat is nu juist zo bijzonder aan jullie. Als
je alles al hebt, wat is daar zo geweldig aan? Als iemand het bereikt betekent dit veel meer, het heeft oneindig veel meer
betekenis.
Zo is het nu eenmaal. Maar ik kan hiervoor onmogelijk de eer in ontvangst nemen, want ze komt automatisch jullie toe. Ik weet
zelfs niet hoe ik de eer in ontvangst zou moeten nemen, zie je. Die eigenschap bezit ik ook niet, zie je, om de eer in ontvangst te
nemen. Ik heb het geprobeerd, maar ik kan het niet! Want zie je, ik heb er nooit veel waarde aan gehecht om de eer in ontvangst
te kunnen nemen en te kunnen zeggen: "Dit is mijn werk." Ik heb gewoon niet het gevoel dat het zo is, en ik weet zelfs niet hoe ik
dat ooit zo zou kunnen voelen - ik bedoel, op dat vlak ontbreekt er echt iets in mijn persoonlijkheid. Het is een gebrek aan
onwetendheid. Begrijp je?
Dit is integratie versus non-integratie, zie je. Als je geïntegreerd bent dan is er geen enkel probleem, want je bent geïntegreerd.
Als het op je lichaam aankomt dan zul je eten wat goed voor je is, want alles is geïntegreerd; er is dus geen probleem en er kan
geen onenigheid ontstaan. Van binnen ben je volledig met jezelf in vrede. Laat anderen maar doen wat ze willen, het maakt niet
uit wat ze over zichzelf denken. Maar wat jou betreft, jij hebt daar geen enkel probleem mee, omdat je zo geïntegreerd bent en
omdat je zo goed ondersteund wordt; je hebt geen enkel probleem met je linker Vishuddhi of met schuldgevoelens. Ik voel me
nooit schuldig, voor wat dan ook, zie je. Als ik iemand terechtwijs - goed, ik moest hem terechtwijzen en ik heb hem
terechtgewezen, klaar. Maar ik ga er niet over zitten nadenken, en ik voel geen linker Vishuddhi. Ik ben volledig geïntegreerd. Of ik
nu rustig ben of in alle staten, ik ben nooit werkelijk kwaad - ik veins kwaadheid opzettelijk. Dus als dit met opzet gebeurt,

waarom zou ik me er dan slecht over voelen? Jullie worden erdoor meegesleept, daarom voel je je slecht: "O, waarom deed ik
dat?" Maar ik doe het met opzet. Waarom zou ik me dan slecht voelen? Ja, ja, natuurlijk. Ja.
[Yogi: Ere aan haar die de dood vernietigt.]
Laatst gebruikte ik de mantra van Mrutunjaya. Hebben jullie dat gehoord? Die mantra moet je gebruiken voor mensen die
bezeten zijn, bijvoorbeeld door geesten vanuit een kerkhof, zie je. Stel je voor dat een man bezeten is door een compleet kerkhof,
wat moet je dan zeggen? Dan zeg je de mantra van Mrutunjaya: het betekent: "U bent de overwinnaar van de dood." Dat is wat ik
heb gezegd. Ik doe zelf niets, ik ben erg lui.
[Yogi: Ere aan haar die niets aanneemt.]
Ja, zij die niets aanneemt. Werkelijk, om heel eerlijk te zijn kan ik niets aannemen, zie je - het werkt gewoon niet. Want zie je, alles
wat bij mij aankomt, kaatst met dubbele snelheid terug.
Weten jullie wie Durga is? Durga was die man die Ananda Marga oprichtte. Goed, strooi nu maar wat rijst er bovenop. Zo is het
nu eenmaal. Als ik dit aanneem, zullen er duizenden in bloei komen. Waar moet ik het mee naartoe nemen? En wat is de
betekenis van dit ritueel eigenlijk? Wat betekent het - (dat is genoeg) - wat betekent het? Het draait om jouw expressie als je dit
doet, de intentie om iets te doen dat spiritueel gunstig is, met deze rijst en het poeder dat we kurkuma noemen. Deze kurkuma is
iets heel bijzonders, het is heel voorspoedig, en het is gecreëerd door Moeder Aarde. Het is een zeer voorspoedig kruid. Het is
moeilijk te zeggen waarom - maar het is gewoon zo. Je kunt het dus mengen met rijst - rijst is ook zeer geliefd bij Moeder - en
maak het dan voorspoedig met je handen. En daarna hebben jullie het daar neergelegd, met de woorden: "Moeder, dit schenken
we aan u."
Maar wat gebeurt er nu in werkelijkheid als je deze 'akshata' schenkt? 'Akshata' betekent 'dit kan niet vernietigd worden'. Waar je
in feite naar verwijst als je deze handeling doet, is: "Laten we onszelf onthechten van deze vruchten, die we aan onze Moeder
geven." Begrijp je? De onthechting. Door die onthechting ontwikkel je een onthechting in jezelf. Het is een eenvoudige handeling.
Het is namelijk niet nodig om iets aan Moeder te geven; maar als je het geeft ontwikkel je daardoor onthechting. Daarom moet je
geven: omdat je er onthechting door ontwikkelt. Natuurlijk krijg je het daarna weer terug, duizendmaal, maar ondertussen heeft
die onthechting zich wel in je hart ontwikkeld; en zelfs als je het duizendmaal terugkrijgt ben je er nog niet aan gehecht. Begrijp
je? Dan word je vrijgevig, je begint aan anderen te geven. En als je dezelfde vruchten terugkrijgt dan geniet je er niet alleen van,
maar je kunt er alleen samen met anderen van genieten.
Want zie je, mensen hebben de eigenschap om altijd overal in hun eentje van te genieten. Ze kunnen in een kamer gaan zitten, de
deur sluiten, een stuk fruit schillen en het opeten, helemaal alleen. Ik bedoel, ze kunnen dit echt, ze hebben er helemaal geen
problemen mee. Zelfs de kraaien kunnen dit niet, de dieren kunnen het niet, maar mensen zijn er wel toe in staat: ze kunnen het
echt. Ik weet niet hoe - voor mij is dat een onmogelijke opdracht, echt onmogelijk. Zelfs mijn eten alleen opeten is voor mij een
onmogelijke opdracht. Maar desondanks is het wel mogelijk om alleen van je eten te genieten. Door dit te doen zeg je dus het
volgende: "We maken het voorspoedig en we geven het aan Moeder." Door dat te doen ontwikkel je een onthechting, waardoor je
deze vruchten altijd met anderen zult delen, waardoor ze overvloedig zullen stromen: als je dus meer van iets hebt, geef het dan
aan anderen. Goed? Ik zal het dus even aanraken, goed? Dat wil zeggen dat ik het heb geaccepteerd. Moge God jullie zegenen.
En als jullie nu deze vruchten opeten, dan zullen jullie die onthechting in jullie Nabhi chakra ontwikkelen, waardoor je niet langer
naar seizoensgebonden vruchten zult hunkeren, maar gewoon met alles tevreden zult zijn. Dat is voorspoedig, het feit dat je je
voldaan voelt. En wat je nog meer voldoening geeft is te geven: dat is het kenmerk van een gerealiseerde ziel, zie je. Als je de
vreugde van het geven begrijpt, dan ben je een gerealiseerde ziel - anders ben je het niet. Moge God jullie zegenen. Ik zal alles
aanraken waarvan jullie graag willen dat ik het eet. Aardbeien? Ik hou wel van aardbeien. Het is heel gemakkelijk om te eten. Je
moet aardbeien altijd met een beetje zout eten, voor de keel. Dankjewel. Wat is er nog meer? We zijn nu klaar met de puja.
Kijk eens naar jullie expertise! Echt waar. Nu hebben jullie de taak van de ongetrouwde meisjes al gedaan, dus laat de

ongetrouwde meisjes dit maar doen. Kom maar. De ongetrouwde meisjes van Brighton. Brighton is een fijne plaats, er zijn zo
weinig ongetrouwde meisjes! De ongetrouwde mannen, dat is goed. Laat de ongetrouwde mannen en de ongetrouwde meisjes
komen. Kom maar! De ongetrouwde mannen van Brighton. Zijn het er maar twee? Drie? Mike, jij wordt verondersteld uit Brighton
te komen. Goed, kom maar. Jullie kunnen een groep vormen. Jullie kunnen Anand er ook bij nemen, als je wilt. Hij komt uit
Shicarpur. En Sonu. Sonu, je kunt bij ons komen, goed? Vouw de sari maar open.
Gavin, dat is teveel van het goede. Wie heeft dit gekocht? Dit is teveel van het goede! Kijk, in Engeland is dit ontzettend duur, je
moet ze echt niet hier kopen. Heb je het in India gekocht? Vouw ze maar open. Het is prachtig, nietwaar? Er staan waaiers
(pauwenstaarten) op, denk ik, en wat nog meer? Een echte Bengaalse sari. Dat is het stuk voor de bloes. Het is volledig, inclusief
het stuk voor de bloes. Nu moeten de ongehuwde mannen ook weten welke kant de juiste is. Dat klopt, je hebt het juist. Deze
kant is de goede kant. Breng de sari nu maar rond. Het is een goede oefening! Ah, hoe mooi! Kunnen jullie een foto nemen van
alle ongehuwde mannen en vrouwen? Alle meisjes. In India worden ze ook wel kanya genoemd, kanya. Ben jij niet ongehuwd?
Een ongehuwde man...
Is het klaar? Dit komt uit Londen. Goed.
Het is prachtig. Deze komt uit Brighton. Laat Jeremy die van Brighton vasthouden, goed? Jeremy. De sari. Haal deze maar weg,
dat is teveel van het goede. Laten we de sari aan beide kanten leggen. Is dat voor de armen? Kom nu maar, kom maar. De
ongehuwde mannen hebben geluk - ze zijn gezegend vandaag. Ze worden ook wel kumara's genoemd, kumar. En hoe worden de
ongehuwde vrouwen genoemd - hoe noemen jullie ze in het Engels? Zo noemen jullie ze, maar jullie gebruiken dat woord voor
oude vrouwen! Is de huwelijksceremonie al aangekondigd? Goed. Zij worden dus ook wel kumari's genoemd, en de jongens
worden kumars genoemd. In het Sanskriet zijn de namen fatsoenlijker, nietwaar? Dat komt doordat zij enorm veel respect
hebben voor ongehuwde mannen en ongehuwde vrouwen - zij worden er enorm gerespecteerd. Is dit voor de arm? De arm komt
hier. En hier is het te klein - te wijd, te wijd. Maak het maar wat strakker. Maak het maar vast. Je moet het strak vastmaken,
anders blijft het niet zitten, zie je. Dit is voor de Shri chakra, of je kunt het ook wel de rechter Nabhi noemen, en de Shri chakra.
Waarom trillen zijn handen - door de vibraties! Ah, fantastisch - je hebt een fantastisch werk gedaan. Ja, dat klopt. Trek maar,
trek het er maar uit. Maak het eerst aan die kant vast. Help hem eens een handje.
Kom maar, maak het netjes vast. Kom maar, kom maar. Maak het maar vast... Goed. Nee, als je klaar bent met deze margrieten,
dan is het klaar. Goed. Het zit goed, het is klaar; het is fantastisch gedaan, nietwaar? Het is niet gemakkelijk. Jullie kunnen het
alleen omdat jullie Sahaja yogi's zijn. Nee, nee, het is echt niet gemakkelijk. Vraag het aan wie dan ook.
Zet deze bloemen maar hier voor. Dit zijn allemaal krachten van Vishnu. Ze geuren zo heerlijk! Kijk eens naar deze, de Sahasrara
is zo open! Kijk eens naar deze margrieten, kijk hoe prachtig hun Sahasrara is! Kijk hier eens naar, kijk naar deze. Kijk er gewoon
naar, jullie allemaal. Alleen margrieten hebben dit bijzondere element, heb je dat al eerder opgemerkt? En je zult ook te weten
komen dat mijn naam Margriet is. Kijk, de één is mooier dan de ander - zie je dat? Ja, werkelijk! Ja, het is echt waar! En de geur, je
zou de geur eens moeten ruiken van deze margrieten!
Goed, ik denk dat de jongens de sari zo hebben vastgemaakt.
Moge God jullie zegenen.
Moge God jullie zegenen.
Ik stel voor dat jullie deze bloemen allemaal hier aan de zee offeren. Deze bloemen kunnen in de zee worden gegooid.
[Yogi: Moeder, mag ik u een gebed voorlezen?" Dit is een gebed voor de collectiviteit.]
Goed. Lees het maar hardop voor. Ga maar staan.

Heel goed. In de Vishuddhi is er een groot gevecht gaande, moet ik zeggen, om het als Shri Krishna te kunnen oplossen. Deze
linker Vishuddhi vormt een groot probleem, op een heel sluwe manier. En de rechter Vishuddhi is weer een ander verhaal. We
moeten er echt voor vechten.
Moge God jullie allemaal zegenen.
We zullen dus een havan houden, na de lunch - zou je de namen van Ganesha nemen?
Het is gemakkelijker uit te vouwen dan het weer op te vouwen. Laat het de ongehuwde mannen maar doen!
[1] yagnya: vereringsritueel
[2] bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven; negativiteit die soms ons
subtiele systeem binnendringt.
[3] Veena: Indiaas instrument waarmee Shri Saraswati, godin van kennis, wetenschappen, kunsten en muziek, vaak wordt
afgebeeld.

[4] Kailash(a): berg in het Himalaya gebergte, beschouwd als de verblijfplaats van Shri Shiva, van waarop hij de schepping als
getuige gadeslaat.
[5] Shakti: ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht, die belichaamd wordt door Shri Mataji als de Adi Shakti of
primordiale (oorspronkelijke) kracht.
[6] Kalki: de tiende incarnatie van Shri Vishnu, die nog moet komen. De ‘ruiter op het witte paard’, die wordt aangekondigd bij het
Laatste Oordeel, zoals beschreven in de Bijbelse Apocalyps.
[7] Manipura: Nabhi chakra, gelegen ter hoogte van de zonnevlecht plexus.
[8] bhakta: toegewijde volgeling

1982-0704, Guru Puja 1982
View online.
Shri Mataji Nirmala Devi Shri Adi Guru Puja Nightingale Lane, Londen, Engeland 4 juli 1982 Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 07/10/2011 In de meest voorspoedige periode, die 'Krita Yuga' wordt genoemd, zijn we hier allemaal
samengekomen om de manieren en de methodes te begrijpen om ons meesterprincipe te vestigen. Krita Yuga[1]. Krita Yuga wil
zeggen de tijd waarin je iets moet bewerkstelligen - krita: ‘wanneer het gedaan werd'. Jullie zijn dus de kanalen voor die
handeling, voor het werk van God. Jullie zijn de kanalen van God Almachtig en zijn kracht. Enerzijds moet je de waardigheid
dragen, de glorie, en ervan uitgaan dat je een guru[2] bent. Anderzijds moet je volledig in overgave zijn aan jouw God Almachtig.
Al je waardigheid, al je gezag komt van hem. En het derde is het feit dat hij dit universum en jou heeft gecreëerd in een speelse
stemming, en jij moet zijn spel zien. Dus er zou echt een gevoel van vrolijkheid in je moeten opborrelen. Tot nu toe was het beeld
van een guru dat van een persoon die nooit lacht, die nooit glimlacht, die altijd een slecht humeur heeft. Die houding volstond
voor guru's die geen contact hoefden te maken met de mensen, maar die zichzelf aan een touw ophingen ergens in de Himalaya.
Maar nu zijn wij hier, terwijl we het hele universum aanschouwen, dat de bruisende stromen van jullie liefde moet ontvangen. Dat
wil echter niet zeggen dat je je frivool moet gedragen, want zo kun je niet zijn. Het goddelijke spel is niet frivool, het is vol
vreugde, en vreugde heeft dat soort dualiteit niet. Om dus je guru principe te kunnen vestigen, moeten we eerst en vooral weten
waardoor het vernietigd kan worden. Om te beginnen wordt alles waar geen zorg voor wordt gedragen en alles wat niet wordt
onderhouden, vernietigd. Als we bijvoorbeeld geen aandacht besteden aan deze prachtige planten hier, dan zullen ze worden
vernietigd. Zelfs materie waar geen aandacht aan wordt besteed, wordt vernietigd. Eerst en vooral moeten we dus weten dat we
aandachtig en alert moeten zijn, want als we onszelf niet onderhouden zullen we vernietigd worden. Onderhoud moet namelijk
niet gebeuren omwille van het onderhoud op zich, maar om de vernietiging van je guru principe tegen te houden. Als we in dit
opzicht onaandachtig of lui zijn, dan zijn wij verantwoordelijk voor het vernietigen van ons guru principe. De aandacht die we
hebben moet dus worden besteed aan het handhaven van dit guru principe. Guru's hebben het vermogen om zichzelf te
handhaven en om anderen te handhaven. In het begin, toen de guru's probeerden dit principe van handhaving te vestigen, legden
ze zeer, zeer strenge regels en voorschriften vast. Als je in de Bijbel het hoofdstuk van Levi leest, zul je zien dat daar alle
shariats[3] beschreven staan die ze nu nog volgen in Riyadh, of in de Arabische landen. Om te zorgen dat je dat principe in jezelf
handhaaft, gebruikte men zeer duidelijke taal, zoals: "Iemand die dit niet doet moet de doodstraf krijgen. Als iemand iets van
deze aard verkeerd doet, moet hij gedood worden door middel van steniging." Zo was het helemaal in het begin, omdat de
mensen toen, in dat stadium van de evolutie, dat soort angst nodig hadden. Deze regels waren hoe dan ook niet kwetsend
bedoeld, of als belediging, of om de vrijheid van de mensen weg te nemen. Maar ze waren bedoeld om de mensen het belang te
laten inzien van het guru principe in zichzelf. In dat stadium gebruikten ze angstaanjagende methodes, zou ik zeggen - het waren
verschrikkelijk gevaarlijke tijden. En in die tijd gehoorzaamden de mensen hier ook aan. Later kwam er een ander moment in de
evolutie waarop er een stadium ontstond waarin mensen dachten dat ze ascetisch moesten worden, en ze begonnen zichzelf te
handhaven met een vreselijk ascetisme. Ze projecteerden het dus op zichzelf; ze projecteerden het niet op anderen, maar ze
projecteerden het op zichzelf. We kunnen zeggen dat de eerste golf hiervan ontstond toen de guru, de Primordiale Guru[4], zei
dat je, als je een regel niet zou naleven, gedood zou worden. Het tweede stadium was het moment waarop de volgelingen dit van
binnen accepteerden, en ze zichzelf begonnen te vertellen: "Als we dit niet doen, dan zullen we onszelf vernietigen." Ascetisme
startte op grond van wijsheid, niet op grond van halsstarrigheid. Maar vervolgens mondde dit zelfs uit in fanatisme, het ging dus
naar een extreem. Het begon allemaal met het idee van handhaving. Het begon met het idee van handhaving. Maar de
handhaving op zich werd hierdoor onmogelijk, of waarschijnlijk kregen ze het idee dat ze niet in staat waren zichzelf te
handhaven en raakten ze verward, waardoor regels en voorschriften voor hen nog belangrijker werden dan de handhaving op
zich. Zo zie je dus dat ze zichzelf alsnog vernietigden. De wijsheid, of de kern van de Guru Tattwa[5] is evenwicht. Stel dat je
bijvoorbeeld een plant wilt onderhouden: als je hem geen water geeft, zal hij doodgaan. Maar als je hem teveel water geeft, zal hij
ook doodgaan. De wijsheid ligt dus daarin, te begrijpen hoeveel water je de plant zou moeten geven om te zorgen dat hij
maximaal kan groeien. Deze wijsheid moet nu worden bereikt door middel van je vibratorische bewustzijn. Jullie bevinden je in
de meest gunstige omstandigheden, door het feit dat jullie gerealiseerde zielen zijn nog voordat jullie Guru Tattwa zich volledig
gevestigd heeft. Jullie hebben alle krachten waar elke guru maar naar zou kunnen streven, zonder zelfs maar je Guru Tattwa
gevestigd te hebben. Jullie hebben het bijzondere voorrecht om volledig onder de zachte deken van jullie Moeders liefde bedekt
te zijn. Maar Moeders liefde zal je in geen enkel opzicht toestaan je guru principe te vernielen. Zoals ik jullie al eerder vertelde is

het guru principe heel gevoelig, en het wordt vernietigd als je zelf geen moeite doet het te onderhouden. Eerst en vooral begint de
vernietiging vanuit de diepste kern van ons wezen. Hiermee wil ik zeggen dat ons wezen is ontstaan uit de vijf elementen, en dat
de vijf elementen de mogelijkheid in zich dragen om op elk mogelijk moment vernietigd te worden. Als één van deze elementen
niet goed verzorgd wordt, worden ze vernietigd. Dat is het ingebouwde vermogen van de elementen, oftewel van de materie,
zoals je het ook wel kunt noemen. Het is dus heel belangrijk hen te onderhouden. Sommige mensen denken dat je, eenmaal je
een guru wordt, niet meer alles hoeft te onderhouden, en dat het dan zichzelf onderhoudt. Dat is niet zo. Het is zeker zo dat de
Spirit[6] de schoonheid en de gezondheid van deze elementen versterkt; maar op menselijk niveau blijft er altijd een grotere
kracht die dit probeert te vernietigen. Tot het moment dat we volledig de Spirit worden, is er dus altijd een kans dat deze
vernietiging zich kan voltrekken. Je zou kunnen zeggen: "Waar is dit evenwicht dan voor nodig?" En dit is een belangrijke vraag
die we alle mensen die ons deze vraag stellen, moeten kunnen beantwoorden. Zonder evenwicht kun je niet groeien. En als je
niet kunt groeien, wat is dan de zin van onze evolutie tot mensen? Om een voorbeeld te geven: alles bestaat uit God, maar
niemand is zich hiervan bewust. Op menselijk niveau word je je hiervan bewust; dat wil zeggen dat alles wel bestaat, alles is er,
maar niets is zich daarvan bewust. Als er bijvoorbeeld een steen is, dan bestaat die ook uit God, maar dan is hij zich daar nog
niet van bewust. Stel bijvoorbeeld dat het hier helemaal donker was en dat wij blind waren. Er is niets te zien, te voelen of te
ervaren als je je in die toestand bevindt. Je hebt in feite het gevoel dat de duisternis de waarheid is, dat de onwetendheid de
waarheid is. Maar als de zon opkomt en het licht begint te schijnen en je ogen gaan open, dan pas begin je alles te zien. Dan
begin je bewust te worden. Op menselijk niveau ben je nu maximaal bewust. Maar nu moet dit bewustzijn evolueren naar het
bewustzijn van de Spirit. Dat is al met je gebeurd - je hebt de Spirit gevoeld. Maar het evenwicht is er nog niet helemaal. Je
Moeder heeft je uit je vorige toestand gehaald en je veranderd, maar van binnen is er nog steeds een zeker onevenwicht. Als je
een klein beetje meer naar links gaat kun je vernietigd worden; en als je meer naar rechts gaat, zul je ook vernietigd worden. Je
moet dus met beide kanten proberen te werken, met de methodes waarover ik je heb verteld, die ik nu zal verklaren. Eerst en
vooral moet je streng zijn voor jezelf. Scheid jezelf gewoon van jezelf. Neem afstand van jezelf in de vorm van de Spirit, en bekijk
dan je ego en je superego. Nu begin je alles gade te slaan, je begint het ego en het superego gade te slaan. Houd ze niet in stand
- het zijn vernietigende krachten. Als je nu het spel gadeslaat als getuige van deze vernietigende krachten, dan zul je ook weten
hoe je jezelf beter kunt handhaven. Afstand nemen van jezelf is gemakkelijker als je streng bent voor jezelf. Het ergste dat de
elementen met jullie hebben gedaan is zorgen dat jullie gewoonten hebben gevormd, allerlei soorten obsessies. Sommige
mensen nemen heel graag een bad, andere mensen nemen niet graag een bad. Sommige mensen houden ervan 's ochtends
vroeg op te staan, om vier uur, en om liederen te zingen en iedereen wakker te maken, en anderen zijn er weer heel goed in om
tot tien uur uit te slapen. Sommigen houden van heel lichtgekleurde kleding, anderen houden van heel felgekleurde kleding. Als je
Engels bent, dan wil je alles in Engelse stijl, met dat vreselijk smakeloze eten! Als je Frans bent, dan wil je af en toe wat wijn
drinken. Als je Italiaans bent, dan wil je te veel koolhydraten eten. Als je Spaans bent, dan wil je veel te vet eten. Als je Indiaas
bent, dan wil je veel te sterk gekruid eten. Om zo'n gewoonte te veranderen moet je eerst alle uitersten opgeven waar je van
houdt. Als je bijvoorbeeld zegt: "Ik hou van ongekruid eten" - ongekruid eten - dan zou je moeten zeggen: "Ik moet nu veel pepers
eten." Als je zegt: "Ik hou van vale kleuren", dan zou je juist heel felle kleuren moeten dragen. Ga van het ene extreem naar het
andere, om te beginnen. Maar ik heb mensen gezien, die na het ene uiterste te hebben opgegeven in het andere uiterste blijven
vasthangen. We moeten dus in het midden zijn, niet in de uitersten. Een man die een avadhuta[7] is, die een groot meester is, kan
aan geen enkele obsessie gehecht raken. Hij kan door geen enkel idee van 'ik hou hiervan' gedomineerd worden. Hij ziet de
schoonheid in de weelderige natuur, maar hij ziet ook de schoonheid in de bomen die al hun bladeren hebben verloren. Nu heeft
deze trend van strengheid op een heel vreemde manier een ingang gevonden in het Westen. Als je bijvoorbeeld je haar kamt, dan
ben je niets waard; als je lichaam niet stinkt, dan ben je niets waard; als je er niet als een varken uitziet, dan ben je niets waard.
Allerlei soorten rare ideeën zijn hun gedachten in geslopen, omdat ze zich naar het andere uiterste begeven. Maar we moeten
van de natuur leren. De natuur kleedt zichzelf aan als ze de lente moet begroeten, en als het winter wordt dan kleedt ze zich weer
helemaal uit, zou ik zeggen, omdat de bladeren op Moeder Aarde moeten vallen en omdat de zon Moeder Aarde moet kunnen
bereiken. Ze is nergens aan gehecht. Verrassend genoeg is zij veel meer met de essentiële zaken bezig dan wij; terwijl wij, die
spiritueel zijn, geen gehechtheden zouden mogen hebben. Maar ook dit idee is een mentaal idee, dat op de grootste gehechtheid
berust. Het is een heel vreemd soort gehechtheid, waar ik vaak om moet lachen. Dat is het meest hilarische dat ik ooit heb
gezien: dat mensen gehecht raken aan mentale ideeën. Je begint dan te geloven dat alles wat je je mentaal voorstelt ook echt
met je zal gebeuren. Als een mentaal ingestelde persoon naar een picknick moet gaan, dan zal hij zich mentaal voor de geest
halen dat hij dit, dat, dat en dat zal meenemen. Hij zou zelfs een dossier kunnen openen en daarin opschrijven: "Ik ga dit
meenemen, en dit en dit." En als hij aankomt op de picknick zal hij zien dat hij pech heeft, omdat hij niets heeft meegenomen; het

zat allemaal nog in het dossier! Je Moeder is heel goed in spreken en zij spreekt tegen je, maar je zou hier geen mentale
gehechtheid aan mogen hebben. Zoals: "Ja, Moeder zegt dat," en iedereen heeft het erover met veel enthousiasme, dat dit zo
moet; maar het is nog geen deel geworden van je wezen. Toch is het zo dat dit tegenwoordig een veelvoorkomende gehechtheid
is, waarbij alle mensen overal alles over weten, maar niets ervan in praktijk brengen. Deze mentale gehechtheid moet echt
doorbroken worden. Veranderen is zien, veranderen is ervaren; veranderen is zien, en het is ervaren. Als ik bijvoorbeeld naar deze
plaats wil komen, dan moet ik de plaats zien. Als ik er alleen gedachten over heb en een mentaal idee, een mentaal beeld, dan is
dat niets waard - het behoort mij niet toe, het berust niet op de waarheid. Wat er dus in feite gebeurt als je bewust wordt, is dat je
het met je eigen ogen ziet - laten we het dus ontdekken. Kom uit die mentale veronderstelling dat je er al alles over weet. Je weet
er nog niets van, want alles wat je weet is enkel mentaal. Het zou deel moeten uitmaken van je wezen. Hoe moet je dit nu doen?
Sommigen zullen zeggen: "We zullen er gewoon heel strikt mee worden." Maar dan zal dat weer een nieuwe obsessie worden.
Anderen zullen zeggen: "Goed, Moeder heeft gezegd dat we moeten genieten, dus zullen we genieten." Hoe je hier evenwicht in
moet vinden is het grote probleem; maar dit zou niet het geval mogen zijn bij mensen die vibratorisch bewustzijn hebben. Ook op
dit niveau kun je een obsessie ontwikkelen. Ik heb mensen zien praten alsof ze heel grote Sahaja yogi's waren, die, terwijl er geen
vibraties waren, zeiden dat ze vibraties voelden. Het is zo misleidend. Je moet dus in je achterhoofd houden dat we meer
moeten groeien en dat we meer en meer moeten ontdekken, en erover te weten komen. Maar als je de Fransen vraagt: "Hoe gaat
het met je?" dan zullen ze onder deze invloed zeggen: ... Dat wil zeggen dat ze altijd uit evenwicht zijn. Als je het een Engelsman
vraagt, dan zal hij zeggen: "Ik weet het niet." Of ze zeggen: "Ik weet het," - niets tussen de twee. Nu moeten we begrijpen dat wij
het licht in onze hand dragen, en dat dit licht niet zou mogen wankelen. We moeten het licht stevig vasthouden, en we zouden
onze aandacht met toewijding moeten richten op het handhaven van het licht. En zeg steeds weer tegen jezelf dat je het moet
ervaren, niet alleen het mentaal begrijpen. Je moet je er werkelijk van bewust zijn; want voor de rest ben je volmaakt, je bent een
wezenlijk deel van het geheel - je bent het al. Het enige is dat je dat nog niet zelf hebt gezien. Je hebt het mentaal geaccepteerd,
maar je bent het nog niet geworden. Mentale beeldvorming ontstaat namelijk uit gedachten; dat wil zeggen dat je je nog op het
niveau van de gedachten bevindt. Je moet gedachteloos worden. Maar als je op basis van gedachten leeft, dan bevind je je nog
altijd onder de Agnya chakra. Om te beginnen moeten dus alle gedachtegolven gestopt worden, en je zou moeten zeggen: "Goed,
laten we het nu ervaren." Zo kom je vanuit de Nabhi chakra omhoog naar de Agnya chakra. Dan komt daar bovenop nog een
derde oorzaak van vernietiging, en dat zijn de emoties. Het emotionele aspect speelt zich op heel subtiel niveau af. Sommige
mensen, Sahaja yogi's, gaan bijvoorbeeld ergens zitten met een gitaar en beginnen te zingen alsof ze helemaal verliefd zijn, zie
je! [Wat is er? Wat is er? Kom maar. Kom, kom... Wat is er gebeurd? Waarom huil je? Kom maar bij mij, kom maar bij mij. Goed.
Neem haar maar mee. Ze heeft een blokkade.] Het meest subtiele probleem is dus het emotionele aspect. Dit emotionele aspect
is onopvallend aanwezig in de collectiviteit. Als Sahaja yogi's elkaar bijvoorbeeld ontmoeten, dan omhelzen ze elkaar, ze kussen
elkaar, en ze zijn ontzettend lief tegen elkaar, zie je, en vervolgens gaan ze zitten en beginnen ze te zingen als hippies. Ze nemen
de gitaar en laten zich meevoeren op de tonen van de liefde. Dit is in werkelijkheid de Vishuddhi op het niveau van de
collectiviteit, en het is ongetwijfeld heel moeilijk om hiervan verlost te raken, omdat het je een heel aangenaam gevoel geeft.
Want door emoties raken mensen verward, ze verwarren het met vreugde. Vreugde kan alleen worden bereikt door volmaakte
onthechting, onthechting die vrij is van ego en superego. Maar nu is het volgende probleem waar mensen op stuiten de
veronderstelling dat ze al guru's zijn. Ze beginnen over Sahaja Yoga te spreken, ze praten over Sahaja Yoga en ze zijn in de waan
dat ze al Shri Krishna zijn geworden. Zij hebben zelfs nog een groter ego dan iemand die in feite helemaal niets weet over Sahaja
Yoga. Ze beginnen te praten met zo'n ontzaglijk groot ego dat ik zelf bang van hen word: "Hoeveel weten ze wel niet over Sahaja
Yoga?" denk ik dan soms. En ze etaleren dit op zo'n manier dat het angstaanjagend is. Zo zouden ze ook kunnen zeggen dat ze
vinden dat het protocol niet goed wordt nageleefd en dat er een behoorlijk protocol zou moeten zijn, zo van "wij zorgen dat het
protocol wordt nageleefd, wij zijn de bewakers van het protocol", en al dit soort dingen. Nu zien degenen die zich aan de
emotionele kant bevinden het ego van anderen, terwijl degenen die aan de kant van het ego zitten de emoties van anderen zien.
Ze bekritiseren dus de ander, maar ze zien niet dat ze zelf in de val lopen van één van de extremen. Zolang je dus niet onthecht
bent, kun je dit niet zien. Ik zou niet zeggen dat ik zelf een fout heb begaan, maar toch bleek het uiteindelijk een fout te zijn
geweest. De eerste drie jaar van Sahaja Yoga sprak ik namelijk nooit over bhoots[8]. Ik dacht dat ik het wel kon zonder het
daarover te hebben. Maar toen kwam er een vrouw in Sahaja Yoga die bezeten was en die allerlei soorten tantrische[9] trucs
uitprobeerde, dus moest ik hen er wel over vertellen. Maar nu is elke Sahaja yogi een vat vol bhoots! Als je een Sahaja yogi
vraagt: "Waarom heb je dat gedaan?" - "Het zal wel een bhoot zijn geweest." Als je vraagt: "Hoe komt het dat je zoiets hebt
gedaan?" dan zullen ze zeggen: "Ik weet het niet, het is de bhoot die het heeft gedaan." Zij zijn het nooit - het zijn altijd de bhoots.
Nu weet ik zelfs als guru niet hoe ik hiermee om moet gaan, want als mijn volgelingen er zijn dan kan ik het hun vertellen, maar

als zij alleen maar uit bhoots bestaan, wat moet ik ze dan zeggen? Tegen Sahaja yogi's kan ik spreken, maar niet tegen bhoots,
die zullen toch niet naar me luisteren. Dit is dus de allergrootste uitvlucht die Sahaja yogi's nu hebben ontdekt, het is
verschrikkelijk, en het is nooit eerder gebeurd. Dus soms denk ik dat ik een fout heb gemaakt door het woord 'bhoot' te
introduceren. Ze verantwoorden zichzelf door gewoon te zeggen: "Moeder, het is een vorm van negativiteit." Maar als er in jou
niets is dat die negativiteit kan bevatten, hoe kan er dan negativiteit zijn? Als je onthecht bent, als je als steen bent, dan kun je dit
negatieve water niet in jezelf vasthouden, in de steen. Dan ben je niet langer de negativiteit, maar je wordt hoe langer hoe meer
een guru. Als ik nu zeg dat je zelf niet negatief zou mogen zijn - dat je bijvoorbeeld in die bepaalde omstandigheden niet de bhoot
zou mogen zijn, maar dat je jezelf moet zijn - dan beginnen ze zich schuldig te voelen. Op die manier zijn er dus allerlei trucs
tegen de guru aan het werk. Ik ben je guru, en het is in tegenspraak met je guru dit soort trucs met jezelf uit te halen. Wat heeft
het voor zin dit soort trucs met mij uit te halen? Jij moet er voordeel uit halen, maar je haalt alleen maar trucs uit met jezelf als je
dat met mij probeert te doen. Je moet meer bewust zijn. Je mag niet vernietigd worden. In plaats daarvan moet je anderen
redden. Maar hoe zul je dit ooit kunnen doen als je niet eerst accepteert dat het jouw bijzondere voorrecht is, dat het jouw geluk
is dat je bent uitgekozen om het medium van Gods werk te zijn? Soms heb ik het gevoel dat alle bhoots naar mij zijn gekomen
om zelfrealisatie te krijgen, en dat ik straks zelf nog in een bhoot zal veranderen! 'Bhoot' betekent ook 'Bhootnath' - dat is de
naam van Shri Shankara, Shri Shiva, omdat hij steeds achter de bhoots aan gaat. Maar je moet het heden zijn en niet de bhoot 'bhoot' is een ander woord voor het verleden. Wat kun je dan nog te weten komen? Je wordt het gewoon. Als je in het nu bent,
dan begin je het gewoon te belichamen, je begint te evolueren, je bloeit open. Probeer in het nu te zijn. Ontvlucht het heden niet,
maar zie het onder ogen. Voel je niet schuldig en stel de bhoot niet verantwoordelijk; deze houdingen zullen je beide weghalen uit
het heden. Zie nu gewoon de hele natuur, zie de hele goddelijke kracht, je vurige verlangen sinds eeuwen - alles staat aan jouw
kant. De tijd is gekomen. Je bent hier nu. Wat is het dat wij moeten doen? Sta gewoon sterk in het midden, op de as. Probeer te
zorgen dat je op deze as blijft, en als je dan de omgeving ziet bewegen, dan doet dit je niets. En als je hoe dan ook merkt dat je
jezelf misdraagt, straf jezelf dan. Het is beter dat jij jezelf straft dan dat het Goddelijke je straft, want dat is een zeer zware straf.
Maar voel je niet schuldig omdat jij niets verkeerd hebt gedaan, maar de bhoot heeft het gedaan! We komen dus op het punt dat
we moeten beseffen dat wij de guru's zijn en dat we geen bhoots kunnen zijn. We moeten ons ook van buiten veranderen om
goede guru's te worden. Zo moeten we bijvoorbeeld goede manieren leren. En deze goede manieren worden dan deel van je
karakter. Als mensen bijvoorbeeld heel veel van eten houden dan zeg ik ze vaak dat ze moeten vasten. Probeer alles op te geven
waar je van houdt. Probeer de ziektes van je gehechtheden, van je gewoontes te overwinnen. Eenmaal je Guru Tattwa in je
gevestigd is, zul je geaccepteerd worden als een guru. Dan zal het niet nodig zijn om te zeggen dat je een guru bent, de mensen
zullen weten dat je het bent. We hoeven dan niet op onze voorhoofden te schrijven dat we guru's zijn, maar de mensen zullen
weten dat hier een guru loopt; je ziet de goddelijkheid lopen, je ziet de waardigheid lopen, je ziet de glorie aan de oppervlakte
komen. Je moet van binnenuit veranderen, en het licht van die innerlijke verlichting zal naar buiten toe te zien zijn. Maar het zou
geen mentale of emotionele voorstelling mogen zijn, het moet een gebeurtenis zijn, een verandering, het bewustzijn. Je moet het
ervaren, door te experimenteren op jezelf. Zelfs ik doe dat. Als ik je op de ene manier niet kan bereiken omdat je een bhoot bent,
dan bereik ik je van een andere kant. Als iemand zegt dat hij een bhoot is, dan zie ik dat hij dat in zekere zin wel erg vindt en dat
hij hem vervolgens onder ogen ziet, de bhoot in hem. Als ik bijvoorbeeld tegen iemand zeg: "Doe dit alsjeblieft," en als hij dat
compleet vergeet, dan kan het zijn dat hij zegt dat het een bhoot is die dat deed. Maar als hij daarna zijn geldbeugel verliest dan
zeg ik: "De bhoot zal de geldbeugel wel hebben weggenomen!" Maar ik experimenteer met mezelf. Ik kijk eerst hoe ik je kan
benaderen. Als dat niet werkt dan probeer ik iets anders in mezelf, want we leven in een heel bedrieglijke tijd. Als we ons hadden
gehouden aan de shariat uit het hoofdstuk van Levi, dan zouden al deze bhoots er niet zijn. Misschien zouden er dan ook geen
Sahaja yogi's meer zijn. En deze mentale projectie komt zo vaak voor dat het moeilijk is om mensen ervan los te maken, maar de
enige manier waarop ik trucs met jullie kan uithalen is door met mezelf op jullie te experimenteren. Op dezelfde manier moet jij
met jezelf spelen, en jezelf als experiment beschouwen. Vandaag is de dag van de Guru Puja, de dag waarop je je guru moet
vereren. Jullie hebben het grote geluk een guru te hebben die ook een Moeder is. En mijn moeder en guru is deze Moeder Aarde,
die me leert hoe ik met mensen moet omgaan. En zij is ook diegene die me in elke fase van moeilijkheden helpt mijn eigen
methodes van nirmala vidya[10] te verbeteren. Zij is zo'n vriendelijke moeder en zo'n vriendelijke guru voor mij. En zij heeft zo'n
kalmerende persoonlijkheid. Dit, al dit groen, ook al zegt men dat de zon het haar gegeven heeft, is er enkel en alleen om ons
allemaal tot rust te brengen. Zij hult zich in dit groen, en het groen is het guru principe. Zij is de onthechte persoonlijkheid. Zij is
het magnetisme, zij heeft aantrekkingskracht. Als mensen op haar lopen, dan zorgt zij voor hen. Zij creëert swayambhu's[11] uit
zichzelf, de zelf... - hoe zouden we de swayambhu's kunnen noemen? - oh ja, zelfgemanifesteerde stenen. Kijk, haar
aantrekkingskracht en haar zorg is zo groot dat we zonder haar ergens in de lucht zouden hangen. En zij houdt me met mijn

beide voeten op de grond, zoals men zegt - in de realiteit. Als ik zou willen dan zou ik gewoon de Spirit kunnen zijn, zonder nog
iets om wie dan ook te geven. Hoe zij onze zonden verdraagt, hoe zij altijd voor ons zorgt en ons koestert, ondanks onze vele
gebreken: zo zou ook een guru moeten zijn. Ze is uitermate vergevensgezind; maar ze explodeert in de vorm van een aardbeving,
en soms kan er hete calcium en hete kalium uit haar tevoorschijn komen. Zij produceert zwavel voor jullie, als geneesmiddel. Als
de aarde van Engeland gevibreerd wordt, dan kan deze aarde als medicijn worden gebruikt. In India gebruiken de mensen klei als
medicijn, voor elk soort behandeling. Het inzicht in je Guru Tattwa kun je verkrijgen van Moeder Aarde, dus laat ons Moeder
Aarde aanraken en voor haar buigen. Moge God jullie zegenen. Zij is subtiel! In de Kundalini shastra[12] is Moeder Aarde de
Kundalini[13]. De Muladhara is Moeder Aarde. Dus voor ons is de Kundalini het allerbelangrijkste. We hoeven ons geen zorgen te
maken over de dingen die beschreven werden in het hoofdstuk van Levi, om niet te stelen en geen leugens te vertellen; waar wij
ons om moeten bekommeren is dat onze Kundalini boven blijft. Een guru moet dus iemand zijn die absoluut praktisch is. Hij
moet een gezond verstand hebben en hij moet absoluut daadgericht zijn, hij kan geen onpraktische persoon zijn. Iemand die niet
praktisch is, is geen guru. Maar 'praktisch' wordt algemeen voorgesteld als iemand die sluw is, die weet hoe hij moet afwijken
van het rechte pad en dat soort dingen - maar dat is het meest onpraktische dat je kunt doen. Zinloze dingen, dingen die geen nut
hebben, daar moet een guru zich niet mee bezig houden. Niets anders dan gezond verstand zou de leidraad van een guru
moeten zijn in de omgang met anderen, en gezond verstand is in geen geval te verwarren met sluwheid. De bron van gezond
verstand is de Spirit. De uitdrukking van een guru is heel, heel tegenstrijdig - heel tegenstrijdig. Een guru zal bijvoorbeeld
uitermate praktisch zijn, als hij bijvoorbeeld zijn eigen huis moet bouwen, of een ander huis, of een ashram, of wat dan ook uitermate praktisch. Hij zal heel economisch zijn, hij zal uit het niets iets kunnen creëren; mensen zullen versteld staan hoe hij
het zo praktisch heeft gedaan. Maar hij zal er zo onthecht van zijn dat als deze ashram aan iemand geschonken moet worden, hij
dat in één seconde zal doen. Als hij bijvoorbeeld een lamp wil aanschaffen, dan zal een guru heel praktisch te werk gaan, hij zal
de beste en de goedkoopste en de mooiste vinden. En hij zal hier heel gedreven in zijn. Maar als het op geven aankomt, dan zal
hij hier zelfs nog gedrevener in zijn; als hij iets geeft, dan zal hij het met diezelfde gedrevenheid geven. Hij zal alle praktische
methodes ontdekken met betrekking tot schenken, en om dingen weg te geven. Als hij dingen verzamelt dan is dat in feite
hetzelfde als geven. Hij verzamelt om te geven, daarom is hij het meest praktisch. Je weet dat we niets met ons mee kunnen
nemen. Alleen de guru kan iets met zich meenemen, niemand anders kan dat. Alleen de guru heeft alle volgelingen en nog meer
volgelingen, en meer volgelingen en nog meer volgelingen, door de eeuwen heen, die zijn glorie bezingen. Geen enkele andere
relatie is zo eeuwig. Het blijft zich weerspiegelen, eeuwen en eeuwen en eeuwenlang. Er is steeds een golf die opkomt en dan
weer verdwijnt; in alles wat je doet verdwijnt elke golf weer, maar niet de golf van kennis van een guru. Die is zelfs hoger dan het
goddelijke principe, omdat deze verklarend is. Het goddelijke principe kan niets verklaren - het is de guru die het verklaart. Hij
manifesteert het niet, maar verklaart het en hierdoor werkt het uit, en daarom is hij de meester van de goddelijke kracht. In
zekere zin geeft de goddelijke kracht dus betekenis aan de guru. Zoals een woord een betekenis heeft, en het woord - sorry, het
woord heeft de betekenis, en het woord staat in dienst van de betekenis. Maar in het guru principe staat het goddelijke in dienst
van de guru. Alles staat tot jouw beschikking. Alles staat tot jouw beschikking. Als je een guru bent, dan staan al je chakra's tot
jouw beschikking. Het hele universum staat tot jouw beschikking, omdat jij de guru bent. Het is alsof je de regisseur bent van een
show - en de man die het podium opstelt, de man die de lichten regelt, de man die het geluid regelt, iedereen staat in dienst van
de regisseur, omdat hij de acteurs traint. Maar dit guru principe zou echt onbetwistbaar moeten zijn. Het zou van zo'n
overduidelijke kwaliteit moeten zijn dat niemand het kan betwisten; de persoonlijkheid zou zo bekwaam moeten zijn dat niemand
in staat zou zijn de guru te betwisten. Alleen dan zal het werken. Je moet dus zorgen dat je dit zo stevig verankert dat je absoluut
onberispelijk bent. En je hebt het bijzondere voordeel dat je jezelf kunt zien en jezelf kunt corrigeren, wat niemand ooit eerder
heeft kunnen doen - jij bent je eigen guru. Deze situatie is nog nooit, echt nog nooit eerder voorgevallen. Jij bent je eigen guru - en
laat mij je Moeder zijn. Dat zou het beste zijn voor mij. Dus vandaag is de dag waarop je moet bepalen in welke mate je een guru
bent, ten eerste. Je moet plechtig beloven dat je je guru principe zult vestigen, ten tweede. En ten derde moet je plechtig beloven
dat je het guru principe in anderen zult vestigen. Ten vierde moet je weten dat er een klein probleem is, namelijk dat jullie guru
een Moeder is. Ze is te vriendelijk om een guru te kunnen zijn, te mild om een guru te kunnen zijn, en ze is buitengewoon
verdraagzaam. Daarom is het beter dat jij deze strengheid opneemt ten opzichte van jezelf, en dat je jezelf controleert. Moge
God jullie zegenen. Word dus je eigen guru. Op elke Guru dag heb ik een probleem, en één van deze problemen is - je mag het
vertalen, Grégoire, nog een klein stukje, als je dat niet erg vindt - op elke Guru dag heb ik het gevoel dat ik een echte guru moet
worden, en dat ik tenminste één dag geen Moeder zou moeten zijn. Maar elke keer als ik zoiets probeer werkt het tegen me!
Vorig jaar in India zei ik tegen hen: "Deze keer zal ik alleen een guru zijn, en jullie mogen me alleen een sjaal geven, ik zal geen
sari van jullie aannemen, niets dat aan een Moeder herinnert." En ik behandelde ze heel streng, en ik zei: "Ik zal hoe dan ook geen

sari aannemen, wat jullie ook doen." En ze waren heel ongelukkig, omdat ze een sari voor me hadden gekocht, en ze zeiden: "We
hebben ook een blouse voor u genaaid en een onderrok, u moet het accepteren, Moeder. U bent ook onze Moeder." Dus ik zei:
"Nee, ik zal heel hard zijn, als een guru, daar is niets aan te doen, vandaag zal niets me kunnen overtuigen." Want als je weer de
Moeder wordt, dan gebeurt alles opnieuw op zo'n zachte manier! [Yogi: Moeder, ik kan dat niet vertalen!] Vertel het ze maar! En
daarna wilde ik een kraan opendraaien - want in India gebruiken we geen wasbakken, zie je - om mijn handen te wassen. En de
Indiase kranen, zie je, je weet hoe het gaat, de kraan ging kapot en ik werd kletsnat. Dus ik kwam buiten en ik zei: "Geef me nu
maar die sari om aan te trekken!" Vandaag had ik ook besloten om een echte guru te zijn, een heel strenge guru. Maar toen
kwam Warren me zeggen: "Moeder, iemand heeft een sari voor u gekocht," enzovoort. Hij gaf allerlei argumenten. En Rustom en
Warren probeerden allebei mij weer in mijn oude positie te brengen. Maar op een bepaald moment gebruikten ze het beste
argument voor mij. Eerst zeiden ze: "De sari is prachtig," enzovoort - toen was er nog niets aan de hand. Maar daarna zeiden ze:
"De vibraties zijn ongelofelijk goed. Zelfs voordat we de sari uitpakten, voelden we al de vibraties." Dus al mijn inspanningen
waren voor niets geweest! Dit is het spel van de zachtheid van het Goddelijke, die ook wel madhurya[14] wordt genoemd.
Madhurya wil zeggen de zachtheid, de zachtheid. En dit is de eigenschap die zo'n mooi spel met de vreugde in het leven
teweegbrengt, en zo heb ik het ook aanvaard. Nu zullen we dus eerst de puja voor de Moeder houden. Shri Ganesha Puja.
Vandaag komt eerst Shri Ganesha, en daarna de Gauri Puja; omdat het Guru Puja is zullen we een Gauri Puja houden. [Yogi:
Iedereen die nog nooit de voeten van Shri Mataji heeft gewassen en die graag het grote voorrecht zou hebben om dit te doen,
mag naar voren komen om de puja te doen.] Je moet het maar graag doen! Geef hun niet de vrijheid, ze moeten het maar graag
doen! Als je hun de vrijheid geeft... En iemand moet me hun namen zeggen, zie je; ik zou graag hun namen weten, van alle
mensen die mijn voeten komen wassen, dat zou goed zijn. Als je aan de zijkant staat, dan is het zo beter... Het is goed, het zijn de
eenentwintig namen. Het is goed, als je daarmee klaar bent, dan zullen ze komen. Begeleid ze maar. Hardop. Goed. Laat nu begeleid jij de mensen die hier komen, één voor één. Er kunnen er twee komen. Het zou beter zijn als ze van hetzelfde land
komen, zodat ze me kunnen zeggen... Wil je mijn zegeningen? Dank u, dank u. Olympia? Ha! Goed, dat is goed. Moge God je
zegenen. Ha! Goed. In orde. Masseer mijn voeten maar. Al deze namen hebben te maken met de verschillende kwaliteiten
waarmee hij de gana's[15] leidt. De 'gana's' zijn de soldaten van de linkerkant, die de beschermers zijn van de Heer Shiva en van
de gezegende Gauri. Zij gaan achter hun bhoots aan! Kom maar. Kom maar naar voren, ja. Kom alsjeblieft naar voren. Zeg me nu
hun namen. Margaret. Ja, wat is jouw naam? Waar kom je vandaan? Waar vandaan? Heel hard. Masseer ze heel hard, goed?
Masseer ze hard. Hard, heel hard. Ha! Nu! ... Het is er nog steeds. Goed? Nu zal er geen probleem meer zijn. Vertel me maar hun
namen. Catherine. Van welk land? Kom nu maar, masseer mijn voeten. Masseer ze hard. Harder, hard. Goed? Goed? Moge God
je zegenen. Ha! Beter? Vertel me jullie namen. Nu, uit welk land komen jullie? Goed, masseer nu mijn voeten maar. Met beide
handen. Hard; echt hard, heel hard. Hard, heel hard. Harder. Goed. Aha! Moge God je zegenen. Goed. Voel het nu zelf. Voel het in
je handen. Goed. En jij? Goed. Moge God je zegenen. Maria? Van welk land? Frankrijk. Je moet het me heel duidelijk zeggen,
want je zegt het tegen de godheden, goed? Nu, masseer mijn voeten maar. Masseer mijn voeten hard. Hard. Heel hard.
Geweldig! Ha! Goed. Laat me eens kijken. Goed? Zeg me nu maar jullie namen. Waar komen jullie vandaan? Frankrijk. Alweer?
Opnieuw? Uit Frankrijk. Je moet het me vertellen, want mijn oren moeten het kunnen verwerken, zodat de godheden het kunnen
horen, goed? Masseer nu maar mijn voeten. Hard, hard, hard. Heel hard. Ja, dat is goed. Hard, hard... Richt je handen naar mij
toe. Goed? Moge God je zegenen. Hallo, hoe gaat het met jou? Moge God je zegenen. Hoe gaat het nu met je, beter? Hoe gaat
het met de baby? Goed. Zeg me nu jullie namen heel duidelijk, luid genoeg. Sally, uit Australië. Zeg het zo. Goed. En je komt
oorspronkelijk ook uit Engeland? Goed, zeg dat dan maar... Goed, masseer mijn voeten. Masseer mijn voeten hard. Heel hard.
Ben je ooit naar een valse guru geweest? Ha! Beter? Nu moeten jullie je namen zeggen, en de naam van je land, goed? Zeg me
maar je naam. Waar kom je vandaan? Waar vandaan? Goed. Kom maar. Masseer ze hard, heel hard. Voel nu je handen. Goed?
Moge God je zegenen. Je moet hun je naam zeggen, en de naam van je land. Uit Afrika? Uit India, sorry! Hard, heel hard. Harder.
Heel hard. Zo hard je kunt. Harder. Heel hard. Hard, heel hard. Zo hard je kunt. Kom maar, hoe gaat het met je? Was mijn voeten
maar. Deze, was deze maar. Hallo, hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je? Ik moet je spreken. Hoe lang ben je van plan hier te
blijven? Goed, kom maar. Neem alle tijd die je nodig hebt, goed? Goed, goed, goed. Voel nu, voel gewoon de vibraties. Kijk hoe je
handen aanvoelen. Ah, goed? Goed. De zus voelt het. Nu voelt zij het. En hij voelt het. Moge God jullie allen zegenen. Moge God
je zegenen. Moge God je zegenen. Dat is goed. Zeg me nu je naam, en ook het land waar je vandaan komt. Zeg het me maar.
Goed. Masseer ze hard, heel hard. Heel hard. Goed? Oké. Richt nu je handen naar mij. Goed? Geweldig! Moge God je zegenen.
Kom maar. Zij hebben mijn voeten al gewassen, maar ik moet het kind nog zegenen. Ah, dus wat is zijn naam? Ah, kijk naar de
ogen. Dat is het teken. Dat ben ik, zie je, ik ben in zijn ogen, kun je dat zien? Zou ik wat water mogen? Dus wat is de naam?
James, hè? Yogini: Wil je hem een andere naam geven? Je kunt hem Ewan noemen. Ewan, als Engelse naam, goed? En als

Indiase naam... Gyanadev. Hij lachte, hij lachte! Je lacht, Gyanadeva - Gyaneshwara. Moge God je zegenen. Hij lacht, kijk - hij is
zo blij! Goed. Kun je mijn voeten afdrogen? Nu kun je dat allemaal geven, geef het allemaal. Dat is alles. Je hoeft de melk niet te
gebruiken. De melk kun je later toevoegen. Sadkara. Sadkara. Sadkara. Zeg nu de mantra van: 'Guru Brahma, Guru Vishnu...' drie
keer. Geef me de handdoek. Je moet heel langzaam de lucht eruit halen, heel langzaam, goed? Nu kun je het neerleggen, zodat
zij het kunnen doen. Danielle, kom. Leg dat maar neer. Kom maar. Danielle zal je komen helpen. Breng jij het maar aan, goed?
Dank jullie allemaal. Jullie moeten daar allemaal iets aanbrengen. Kom maar! Dank je. Kom maar hier, kom hier. [1] Krita Yuga:
overgangstijdperk tussen Kali Yuga en Satya Yuga - Aquariustijdperk of ‘Blossom time’ [2] guru: meester [3] shariat: het
Arabische woord voor de islamitische wet of de wet van God; het betekent letterlijk 'weg naar de bron', ook: 'gebaande weg', 'wet'
en 'rite' [4] primordiale guru of meester: de tien Oorspronkelijke Meesters, die incarneerden op aarde om het dharma te vestigen
en te beschermen. Ze verpersoonlijken de kwaliteiten van het meesterschap en die van ‘de leerling’, die in ons subtiele systeem
verbonden zijn met de Void. [5] Guru Tattwa: het guru principe, de essentie van het meesterschap [6] Spirit: het Atma, het Zelf, de
diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is [7] avadhuta: krachtige,
hooggeëvolueerde gerealiseerde ziel die een meester is [8] bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk
gehecht is aan het aardse leven [9] tantrisch: volgens het tantrisme; leer waarbij de Kundalini als een seksuele energie wordt
beschouwd; dit idee druist volledig in tegen de leer en de technieken van Sahaja Yoga [10] nirmala vidya: ‘zuivere kennis’ in het
Sanskriet [11] swayambhu: ‘dat wat gecreëerd werd door Moeder Aarde’; swayambu’s zijn stenen, rotsformaties en plaatsen die
spontaan uit de aarde zijn voortgekomen en zeer sterke vibraties uitstralen (bv. Uluru, bepaalde (heilige) plaatsen in de Himalaya,
Ganesha swayambu’s in India,…) [12] Kundalini shastra: spirituele geschriften, leer, in het bijzonder kennis die gebaseerd is op
tijdloze, universele principes, in dit geval met betrekking tot de Kundalini [13] Kundalini: primordiale, moederlijke levensenergie,
die opgerold in het heiligbeen verblijft [14] madhurya: zachtheid, zoetheid, melodieuze lieflijkeid [15] gana's: engelen, strijders in
het goddelijke leger, waarvan Shri Kartikeya de opperbevelhebber is.
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We moeten beseffen dat deze moderne tijden de tijden zijn van verwarring. Je weet niet wat je wilt. Je weet niet wat je wilt
vragen. Je weet niet of wat je doet juist of fout is. Verwarring is noodzakelijk. Zonder verwarring, zijn we niet vertwijfeld. Zonder
vertwijfeling zullen we niet zoeken. Maar verwarring is enkel [video begint hier] zichtbaar wanneer een persoon een bepaald
bewustzijnsgebied bereikt,... of we kunnen zeggen een graad van bewustzijn.
Bijvoorbeeld, op het moment dat Mozes op deze aarde kwam, was er een ander soort wanhoop: ze wilden uit de slavernij
geraken. Ze hadden een andere stijl van begrijpen. Hoe men een maatschappij volgens een bepaald model organiseert zodat
men een maximum aan efficiëntie uit deze maatschappij haalt. En het was een noodsituatie. Het was een zeer hachelijke positie
voor de Joden in die tijd.
Het is in vele landen zo gebeurd, bij vele generaties, dat ze een staat bereikten waarin ze zich erg wanhopig voelden. De slavernij
van de mens was heel duidelijk zichtbaar in die tijd. Maar voor die tijd voelden de mensen zich niet slecht over de slavernij. Ze
hadden het aanvaard. Ze vonden het vanzelfsprekend. Toen kwam er een tijd dat ze beseften: "Dit is slavernij en we willen dit niet
langer meer ondergaan". En er kwam een leider. Deze leider werkte het uit voor hen.
Tegenwoordig in deze moderne tijden, hebben we een heel subtiele soort slavernij die ons elke dag opvreet, die zo
zelfvernietigend is dat we er ons zelfs niet bewust van zijn, en we worden vernietigd. Deze vernietiging werkt in zo vele opzichten,
dat, als we onszelf niet werkelijk doen ontwaken in de waarheid, de mogelijkheid bestaat dat er niets zal overblijven van deze
schepping.
Er zijn mensen die grote lezingen geven. Ik heb verschillende belangrijke mensen van de Verenigde Naties ontmoet en van al
deze grote, grote instellingen. Ze spreken over de naderende vernietiging, de schok van de toekomst, en dit gaat gebeuren. Ze
schrijven dikke boeken. Ze discussiëren. Ze zitten op straat, ze zullen discussiëren. Ze zitten op café, ze discussiëren. Ze zijn op
een feest, ze discussiëren. Maar ze realiseren zich niet wat het betekent. Deze vernietiging is een soort van vernietiging die nog
nooit eerder heeft plaatsgevonden. Omdat deze vernietiging van binnenuit zal komen en niet van buitenaf. We hebben een
bepaalde diepte bereikt in ons bewustzijn. En als we geen voeling krijgen met de oorsprong van ons bestaan, dan zal deze
vernietiging uitwerken.
Voor veel mensen is het zo van: "Oh vergeet het, vergeet het. We zullen wel zien." Sommige mensen zijn van mening: "Oké.
Vergeet het. Wat? Vernietiging? Goed. Het maakt niet uit. We zullen morgen wel zien." En sommigen van hen, heb ik gezien,
zitten te wachten: “Oh God, God zij dank is er vernietiging, zodat dit alles gedaan zal zijn. Ha! We hoeven ons geen zorgen te
maken. Goddank, dat er vernietiging beloofd is."

Welke houding men ook mag aannemen, men moet zich realiseren dat dit zeer ernstige zaken zijn. De schepping heeft nu haar
maximale groei bereikt. Deze groei heeft zich uitgedrukt onder de vorm van mensen. Deze mensen zijn de acteurs op het
podium. De hele natuur werkt deze nieuwe gebeurtenis uit. Nu moet er nog maar één ding met jou gebeuren, en dat is dat je
verbonden moet worden met het Goddelijke. Je moet verbonden worden met het geheel. Je moet je eigen betekenis kennen, en
je moet je doel kennen. Als dit met jou kan gebeuren, dan ben je in de andere wereld.
Je bent hiervoor gemaakt. Je bent tot een menselijk wezen gemaakt met een doel. We moeten erover nadenken. Alle
wetenschappers moeten zich minstens één keer de vraag stellen: "Waarom? Waarom zijn we tot mensen gemaakt? Waarom zijn
we vanuit de dierlijke fase tot dit stadium gekomen? Wat is de reden?" Deze vraag werkt tegenwoordig in het onderbewustzijn
van elke zoeker. Daarom hebben we zoveel zoekers over de hele wereld. En deze zoekers proberen gewoon te ontdekken
waarom we hier zijn. Sommigen van hen vinden een antwoord in materieel welzijn. Neem bijvoorbeeld onze stakingen
tegenwoordig - de spoorwegen. Het is een zeer kortzichtige visie op de hele situatie - een zeer kortzichtige visie. "Je wilt meer
betaald worden? Goed, hier heb je het." En wat dan?
Zij die van communisme spreken... Ik ben naar Moskou geweest, ik ga er opnieuw heen. Ik bedoel, als je het ze vraagt dan
zeggen ze: "Oh, we hebben nu nog geen vreugde". Ik ben niet tegen communisme of tegen democratie. Beide zaken zijn enkel
dwaasheden voor mij. Jullie zijn noch communistisch noch democratisch. Enkel na je realisatie kun je beide tegelijk worden.
Omdat je geen krachten hebt om kapitalistisch of democratisch te zijn, heb je geen macht om te stemmen. Je weet niets over
jezelf. Waar stem je voor? Je kan het niet zien. Zolang er geen licht is, zolang we niet kunnen zien, hoe zullen we dan stemmen?
We stemmen bijvoorbeeld voor een persoon - waarom? "Oh! Het is een heel aardige man", goed. Wat is er aardig aan hem? Hoe
weet je dat hij een aardige man is? Hoe weet je dat hij geen slecht iemand is? Kan je zeggen dat iemand die er op dit moment
aardig, heel erg vriendelijk uitziet, geen schorpioenen of slangen om zich heen zal verspreiden? Iemand die er schijnbaar als een
mooie persoonlijkheid uitziet, kan een vreselijk persoon blijken te zijn. Er is geen absolute manier om iemand te beoordelen. Dus
hoe kunnen wij voor iemand stemmen? Als jij denkt dat je weet hoe te oordelen, dan denk ik dat je nog steeds te leren hebt.
Omdat je nog veel fouten maakt, zul je niet toegeven: "Ik weet het niet". Dat is het punt. Eens bereik je het stadium waarin je zegt:
“Ik weet het niet. Ik zou zeggen dat dit een fijne man is, maar ik kan het niet zeggen. Ik ben niet zeker van deze persoon”, Dat is
het punt waar je terechtkomt, wanneer je er niet zeker van bent, dat je zeker wilt weten of iets werkelijk waarheidsgetrouw en
eerlijk is.
Ons gevoel voor eerlijkheid en dergelijke is zo oppervlakkig - het is zo oppervlakkig. Voor ons betekent eerlijkheid, "als jij me vijf
pond geeft dan geef ik jou vijf pond terug". Klaar. Afgelopen. Zo is het eerlijk. Alles is zo oppervlakkig. Dat is waarom we nooit
tevreden kunnen zijn. Zelfs als je tien procent meer loon krijgt of twintig procent meer loon, zal je niet gelukkig worden. Neem dat
van mij aan. Materiële zaken geven ons geen geluk. Nooit. Maar ik zeg niet dat we geen materiële zaken nodig hebben. We
hebben materiële zaken nodig. Maar materie is zoiets als een beker voor de nectar. Als je dorst hebt, kun je niets doen met een
lege beker, hoe dan ook. Het mag een beker van goud zijn, wat maakt het uit, wat is het verschil voor jou? Je moet iets hebben
om je dorst mee te lessen. En deze dorst, zolang hij niet gelest is, zal je niet gelukkig zijn. En wat is deze dorst? Het is dit: dat je
jezelf nog altijd niet gekend hebt. Het is een heel onbewuste dorst. Het komt - je weet niet wat je zoekt. Je weet niet waarom je
ongelukkig bent, je weet niet wat je wil. Dat is het onderbewuste dat het uitwerkt.
Maar de tijd is gekomen dat je zou moeten weten wat je bent en wat je glorie is, wat je grootsheid is, wat je krachten zijn. Ze zijn
allemaal ingebouwd binnenin jezelf. De hele tijd dat je groeide in je evolutieproces, zijn al deze dingen in je ingebouwd zoals hier
te zien is. Ze zijn allemaal aanwezig.
Eigenlijk ben ik maar een katalysator, kan je zeggen. Gewoon een kaars die verlicht is. En wanneer deze kaars een andere kaars
aanraakt die klaar is, wordt deze verlicht. Ik bedoel, je kan het een grote wetenschappelijke naam geven, een 'geladen
persoonlijkheid', van alles en nog wat, ik begrijp het niet. Het is heel eenvoudig voor mij. We zijn er allemaal klaar voor. Ik raak
jullie gewoon aan en jullie worden verlicht, en jullie krijgen het licht, en wanneer jullie iemand aanraken, dan wordt deze persoon
ook verlicht.

Nu kan je zeggen: "Moeder, hoe kan dit zo eenvoudig zijn?" Ik bedoel, zoveel mensen zeggen: "Moeder, U bent te eenvoudig. Hoe
is dat mogelijk?" Ik begrijp het gewoon niet. Wat zou ik moeten hebben, twee horens of zo, om het ingewikkeld te maken? Alles
wat leeft is zeer eenvoudig. Dat is het teken van leven. Heb je de bloem gezien? Hoe gemakkelijk is het een bloem te laten
groeien. Het werkt gewoon. Je neemt gewoon wat zaden, zaait ze, en je krijgt planten. Hoe eenvoudig is dat! Denken we er ooit
over na hoe het uitwerkt? Het ziet er heel ingewikkeld uit als je erover begint na te denken. Je zal gek worden als je het begint te
analyseren. Maar het is zo eenvoudig.
Op dezelfde manier is deze gebeurtenis ook een zeer, zeer eenvoudig iets. Het wordt 'sahaja' genoemd. Sahaja heeft twee
betekenissen. Sahaja betekent 'eenvoudig', en het betekent ook 'datgene dat met jou is geboren'. Sahaja is iets eenvoudigs
omdat het met jou is geboren. Ik bedoel, je bent geboren met je neus. Goed, dat is iets eenvoudigs. Je hoeft niets te doen, er op
te drukken of er wat dan ook aan te doen om te ademen. Het is er. Het is hetzelfde met dit ingebouwde proces binnenin jou. Het
is er gewoon. Voor mij is het zo eenvoudig en voor jou zal het ook eenvoudig zijn zodra je het krijgt.
Dus dit argument over het feit dat het zo eenvoudig is, kan ik zelf gewoon niet begrijpen. Waarom moet er discussie zijn? Stel dat
je op deze manier kan eten, waarom zou je dan vragen: "Hoe kan het zo eenvoudig zijn om zo te eten?" Het is zo eenvoudig
omdat het zo essentieel is. Het is zo belangrijk. Alle essentiële dingen zijn eenvoudig en gemakkelijk beschikbaar. Zoals je eigen
ademhaling. Als je daarvoor iets speciaals moet doen, dan is deze ademhaling niet mogelijk. Hoeveel mensen zouden
overleven?
Nu dit eenvoudig iets, deze eenvoudige methode, is de methode van de allesdoordringende goddelijke kracht, de Heilige Geest.
Deze allesdoordringende goddelijke kracht is de shakti[1], de primordiale kracht die het uitwerkt. Beseffen we wel hoe deze
shakti werkt, kijken we ooit naar een bloem die een vrucht wordt? Wie doet dat? Niet één bloem, maar je moet miljoenen en
miljoenen en miljarden en miljarden van deze bloemen in vruchten hebben zien veranderen. En wie doet dat? We denken er nooit
over na. We beschouwen het als vanzelfsprekend.
Alle levende dingen worden gedaan door deze goddelijke kracht. Menselijke wezens kunnen niets tot stand brengen dat leeft.
Wat zij tot stand kunnen brengen is al wat levenloos is, of wat ze levenloos maken. Zoals stakingen een levenloze zaak zijn. Wat
we kunnen doen is iets maken; een tafel, een stoel, als de boom dood is. We doen niets dan levenloos werk. En deze levenloze
zaak domineert ons omdat we gewoontes vormen. We vormen gewoontes. Door deze gewoontes overheerst de materie ons. En
de Spirit, die een krachtig iets is, die de bron is, die reguleert, wordt inactief.
Als deze sluimerende kracht op de één of andere manier verlicht wordt en onze aandacht verlicht wordt, onze aandacht wordt
verlicht, worden wij een ander mens. We worden een yogi. We worden een persoon die verenigd is met God. Daarvoor hoef je
geen vreemde kleren te dragen. Het maakt geen verschil welk soort kleren je draagt. Het maakt geen verschil hoe je je haar kamt
of welk soort voedsel je eet. Het is iets dat innerlijk is. Het heeft niets te maken met deze uiterlijke zaken.
Al onze ideeën, zelfs over liefdadigheid, over vriendelijk zijn tegen anderen, al deze zaken zijn erg oppervlakkig. Wanneer je het
licht wordt, wanneer je mededogen wordt, wanneer je liefde wordt, dan hoef je dat jezelf helemaal niet te vertellen. Je hoeft er
niet over te argumenteren. Je wordt het gewoon. Het stroomt gewoon. Het mededogen stroomt, het handelt. Je hoeft er niet
over te argumenteren. Je hoeft jezelf niet te vertellen: "Ik moet mededogend zijn, ik moet vriendelijk zijn." Je wordt het gewoon.
Ik ging naar Italië en er waren drie, vier mensen die geïnteresseerd raakten in Sahaja yogi's. Maar ze zeiden, "We willen ons niet
aansluiten bij Sahaja Yoga." Ik zei: "Waarom?" "Omdat deze mensen niet roken." Ik zei: "Ik zei ze nooit om niet te roken, nooit.
Vraag het hen, heb ik dat gezegd?" Ik zei nooit: "Rook niet". Je vraagt hen gewoon: "Roken jullie, of hebben jullie het roken
opgegeven, of heeft je Moeder je gedwongen niet te roken?"
Ze zeiden: "Niets van dit alles. We rookten vroeger pakjes sigaretten. We dronken, we waren drugsverslaafden. Maar er gebeurde
iets met ons. We gaven het gewoon op, we weten niet hoe. Zo eenvoudig. Moeder heeft het ons nooit gezegd. We werden

gewoon zo." Wat is er te vertellen?
Ik bedoel, eens je het hebt gevonden, eens je het licht hebt gezien, geef je er niets om. Stel dat je hier een touw ziet. Je zou bang
kunnen zijn, je zou kunnen denken dat het een slang is. Omdat er geen licht is, kan je het niet zien. Je zou wild kunnen
rondrennen, het hele huis zou op zijn kop kunnen staan. Maar eens er licht is zeg je: "Oh! Het is een touw. In orde."
Dus alle angsten vallen weg, omdat je het hebt gezien. Alle spanning valt weg. Alle hindernissen, ze vallen weg. Al wat abnormaal
is valt weg. En je wordt absoluut een normale persoon, absoluut een normale persoon. Dat is wat je zou moeten worden. Maar
het is veel, veel meer dan dat. Dit gaat niet enkel om het verkrijgen van je fysieke welzijn. Veel mensen werden genezen. Ze
moeten je verteld hebben dat kanker genezen werd. Ja, echt waar, kanker werd genezen. Vele ziekten werden genezen. Mentale
gevallen werden genezen. Als je naar vreselijke guru's bent geweest, word je genezen.
Al deze dingen gebeuren. Maar dat is niet alles. Dit is enkel het bevrijdende gedeelte ervan. Het bevrijdende gedeelte is dat je
verlost bent van al deze fysieke, mentale, emotionele problemen. Maar een ander onderdeel ervan is dat jij zelf de kracht krijgt.
Jullie worden de profeten. "De mensen van God zullen profeten worden." Dat is wat jullie grote dichter William Blake heeft
gezegd. "De mensen van God zullen profeten worden, en zij zullen de kracht hebben om van anderen profeten te maken." Dit is
het teken. Hij heeft jullie het teken gegeven. Jullie worden profeten. Dat betekent dat jullie de kracht krijgen om dit allemaal zelf
te doen. Elk individu kan dit. Zelfs kleine kinderen kunnen het. Zelfs een kleine Olympia kan het. Wanneer jullie de profeet worden
weten jullie er ook alles over: wat je doet, hoe je het moet doen, hoe de Kundalini te doen opstijgen, hoe alle verschillende centra
die aangetast zijn, over te steken, hoe ze daar te houden. Je wordt absoluut de meester.
Nu waren de profeten... We kunnen zeggen... Bijvoorbeeld William Blake was een profeet. Goed. Hij was een ziener. Hij zag deze
toekomst. Hij heeft alles vernoemd dat zou gebeuren met Sahaja Yoga. Zonder twijfel. Ik weet niet hoeveel zich hiervan bewust
zijn. De meesten dachten dat hij krankzinnig was. Ze konden hem niet geloven. Wanneer hij over al deze dingen sprak, dat
Jeruzalem gevestigd zou worden in de Engelse weilanden. Niemand kon het geloven. Ze zeiden: "Hij moet wel gek zijn." Maar de
tijd is gekomen. Jeruzalem zal gevestigd worden. Er is iets speciaals met Engeland. En hij zag dat honderden jaren geleden, hij
zag duidelijk het hele plaatje. Maar niemand begreep hem. Hij was een profeet. Niemand begreep wat hij zei. Zij die het begrepen
hadden ook een academische soort van interesse in hem. En sommige mensen voelden wel dat er een soort waarheid zou
kunnen liggen in wat hij had gezegd en beschreven.
Dus jullie zijn meer dan een profeet op een manier dat jullie niet geïnteresseerd zijn in het zien van de toekomst, maar jullie
komen in het heden. Wat zij beschreven, de toekomst voor hen, die zij niet konden genieten, is jullie werkelijkheid. En dat jullie
zelf de meester worden. Al deze grote profeten hadden een groot, groot probleem. Ik had laatst een discussie met een
ambassadeur die een zeer geleerd man uit India is. En hij vertelde mij dat het grootste probleem was: met rationaliteit, met
verklaringen, hoe ver kunnen we daarmee gaan?
Stel dat je zegt dat er een allesdoordringende kracht is. Ze zeggen: "Hoe, hoe, hoe kunnen we dat geloven? Het is een
ongeloofwaardig verhaal. Bewijs het ons." Met argumenten kan je het natuurlijk niet bewijzen, je kan het ook niet bewijzen tenzij
het te ervaren. Dus gaven ze het op. Zoals Adi Shankaracharya, op het punt dat hij bereikte, schreef hij de Viveka Chudamani [2]
en al deze verhandelingen, en toen gaf hij het op. En hij begon de Moeder te beschrijven. Hij zei: "Ik geef het op. Dat is alles." En
ze zeiden dat hij zwak werd in zijn hoofd, omdat hij niet verder kon gaan met zijn filosofie en toen de Moeder begon te loven. Hij
zei: "Wat is er verkeerd aan?"
Hetzelfde gebeurt met de Bijbel, met de Koran, met alles, dat mensen denken dat je ze moet volgen met geloof, met blind geloof.
"Stel je nergens vragen over." "Accepteer gewoon wat ze ook maar zeggen." Ze worden fanatiekelingen, vermoorden elkaar,
sterven. Dan is het in orde. Of anders geef je het gewoon op. Je wordt communisten. "Geen God." Als je je hersenen in leven wilt
houden dan zou je beter al deze religies opgeven. We zouden moeten zeggen: "Het is allemaal onzin."
Het christendom is hopeloos door deze Kerken. De islam is nutteloos door fanatisme. Dat is nutteloos om deze reden, en dat is...
Hindoeïsme is nog een ander soort onzin. Want op dit niveau ziet het er zo uit. Op dit punt uit het zich op deze manier. Het heeft

geen betekenis, het is zinloos. Dit blind geloof kunnen mensen niet accepteren. De wetenschappers zeggen: "Wat is dit blind
geloof? We zijn naar de maan gegaan. Het is allemaal precies hetzelfde. Wat is er daar? We zijn naar de maan geweest. We
hebben God nooit gezien. Wat praat je over God? Hoe moeten we geloven dat God er is?"
Maar we moeten nu het bestaan van God bewijzen. We moeten het bestaan van deze allesdoordringende kracht bewijzen. We
moeten het bestaan van deze Spirit binnen in je bewijzen. Het moet bewezen worden. Het moet verwezenlijkt worden. Dus de
argumenten zullen stoppen. Met argumenten kan men het niet bereiken. Met blind geloof kan men het niet bereiken. Rationaliteit
kan het niet waarmaken. Of deze emotionele gehechtheid zal je er niet brengen. Het is de verwezenlijking, het is de gebeurtenis
die je echt zo maakt.
De realiteit die zich werkelijk uitdrukt in je centraal zenuwstelsel. Dat is hetgene dat zal overtuigen. Maar het gaat niet om de
overtuiging. Als je bijvoorbeeld niet overtuigd bent, is het Goddelijke niet geïnteresseerd.
Zoals deze mensen zeiden: "Moeder, door posters op te hangen horen deze mensen over u, komen ze te weten dat u er bent." Ik
zei: "Dat is alles. Dat is alles." We hebben het ze verteld, we hebben de boodschap doorgegeven. Nu, als ze komen, goed en wel.
Dat is ons werk, ze te informeren. Als ze komen, als ze de realisatie krijgen, goed en wel. Als zij zichzelf vestigen, nog beter. We
zullen er hard voor werken. Maar we kunnen het niet forceren. We kunnen het niet forceren. We kunnen geen kunstmatige
manieren gebruiken om indruk op je te maken. We kunnen bijvoorbeeld niet een circus met ons meedragen. Je moet een
gevoeligheid van jezelf hebben om het belang te begrijpen. En je eigen zuivere intelligentie moet je vertellen dat dit het is. We
kunnen niet aan je voeten vallen en zeggen: "Oh, alsjeblieft..." We kunnen het niet afsmeken. Noch kunnen we aan de vrijheid
raken die je gegeven is. Het is in je eigen vrijheid, en het is in je eigen glorie dat je moet groeien. Want jullie zijn het hoogtepunt,
jullie zijn het hoogtepunt van deze schepping.
Niemand kan je ertoe dwingen. Als je naar de hel wil. Goed. Neem twee grote sprongen en je kan naar beneden gaan. Als je naar
de hemel wil, dan is dat ook mogelijk.
Dus de tijden waarin we hier zijn, we beseffen niet hoe onzeker ze zijn, hoe essentieel, en de belangrijkste tijden waarop we
gewacht hebben. Het belangrijkste moment in het leven van de schepping is vandaag. Wanneer mensen zoeken en Sahaja Yoga
gemanifesteerd wordt op massale schaal. Het is zo een gelukkige zaak dat jullie eeuwenoude zoekers zijn en hier
samengekomen zijn, en dat Sahaja Yoga naar jullie gekomen is als een zegening van het Goddelijke. Omdat het Goddelijke zelf
ernaar verlangt zich te manifesteren. Maar mensen die naar mij komen zijn van verschillende niveaus. Sommigen zijn
middelmatig, sommigen zijn absoluut laag.
Zij die absoluut laag zijn zullen zeggen: "Moeder hoe zit het met mijn baan? Ik heb ervoor gesolliciteerd. Misschien weet jij iets
beter." Of sommige mensen zeggen: "Moeder, ik ben niet ziek - goed, dit, dat." Goed, dat kan ook geregeld worden. Maar zij die
van een zeer hoge kwaliteit zijn, wat hun problemen ook mogen zijn, wat voor zogenaamde zonden zij ook hebben begaan, het
wordt allemaal volledig vergeven. Je moet je helemaal niet schuldig voelen. In Sahaja Yoga is de eerste mantra die men moet
zeggen: "Moeder, ik ben niet schuldig", minstens drie keer.
Dus je moet begrijpen dat je er klaar voor bent. Jullie worden ervoor geloofd, en jullie moeten het krijgen. Je hoeft niet te zeggen:
"Wat heb ik gedaan? Ik heb zoveel fouten op mijn rekening." Niets daarvan! Ik ben hier als een bankier. Ik moet jullie cheques
uitbetalen, en je zult ze krijgen, zonder twijfel. Je weet niet hoeveel geld je op de bank hebt staan, nietwaar? Ik weet het. Dus jij
moet jezelf niet beoordelen. Laat het oordelen aan mij over. Het is mijn oordeel. En wanneer het dan gebeurt, als je zuivere
intelligentie hebt zul je begrijpen dat dit is wat het is. En jij moet je erin vestigen.
Natuurlijk kan je er niet voor betalen. Ik bedoel, dit zijn allemaal absurde ideeën: "We kunnen ervoor betalen. Hoelang moeten we
ervoor sparen? Er zou een organisatie moeten zijn." Wij hebben geen organisatie. Dat weten jullie heel goed. We kunnen God niet
organiseren. We kunnen deze zaken niet organiseren. We hebben zelfs geen lidmaatschap, niets van dat alles. Natuurlijk houden
we jullie lijst bij. Want als we programma's hebben, dan informeren we jullie. Dat is iets anders.

Bovendien wordt in Sahaja Yoga niet iedereen meteen in alles geïntroduceerd. Eerst wordt hen realisatie gegeven. Dan wordt
afgewogen hoe ver ze zijn. Dan, wanneer ze geleidelijk groeien, bereiken ze hogere waarheden. Want soms kunnen ze ervan
schrikken. Het is niet gemakkelijk om de waarheid te verdragen. Soms is het heel moeilijk. Ik vertelde ze bijvoorbeeld ooit dat er
geen verschil is tussen wat Christus onderwezen heeft en wat Krishna gezegd heeft. Integendeel, Krishna zei dat je niet
vernietigd kan worden. De Spirit kan niet vernietigd worden door wat dan ook. En dat werd bewezen door Christus. Alle hindoes
stonden op het punt me te vermoorden. Ze konden het niet verdragen. Maar als ik iets zeg over Krishna, zullen alle christenen
klaarstaan om me te bekritiseren. Het is een groot probleem. Zie je, als je ze over Krishna vertelt, houden de christenen daar niet
van. Als je over Christus spreekt, houden de hindoes daar niet van. Als je over het sikhisme praat, houden de islam, de moslims
er niet van. En als je over Mohammed Sahib spreekt, houden de sikhs er niet van.
Ik ben niet hier om wie dan ook tevreden te stellen. Ik ben hier om je de waarheid te vertellen over hen. Dat ze allemaal één zijn.
En als dwazen en domme mensen vechten we met elkaar. Er is geen verschil tussen hen. Ze zijn allemaal één. Absoluut één. Er
bestaat zo'n eendracht en zo'n begrip tussen hen dat je ze niet kan scheiden. Ze zijn zo één met elkaar als het maanlicht met de
maan of het zonlicht met de zon. Het is enkel onze onwetendheid die dit soort van aantijging maakt tegen hen. En dit zal je je in
Sahaja Yoga zelf realiseren.
Het zal bewezen worden doordat je bewustzijn zich verheft. Door jullie Kundalini zal het aangetoond worden dat alles wat ik zeg
wetenschappelijk bewezen zal worden. Want wanneer de Kundalini opstijgt en dan stopt, moet je je mythische ideeën
overstijgen. Anders zal ze niet opstijgen. Jullie zullen zelf geleidelijk leren dat wat ik zeg de waarheid is. Wat ik zeg over
Mohammed Sahib is de waarheid. En jullie zullen het leren. We hebben genoeg gevechten gehad. We hebben genoeg onzin
gehad. Kijk nu, wat er gebeurt is dat deze Israëli's de PlO’s [Palestijnse Bevrijdingsorganisatie] doden en dit alles. Denk je dat ze,
door ze te doden, God zullen bereiken?
Deze valse ideeën moeten allemaal verdwijnen. We moeten universele wezens worden - worden. Jullie worden dat. Of iemand nu
moslim is, of hindoe, of christen, of wat dan ook, wanneer je een universeel wezen wordt, kan je voelen op je vingers waar een
persoon is. Christus heeft gezegd: "Je handen zullen spreken.” Je handen zullen spreken! We hoeven geen geschriften uit te
dagen. We moeten het innerlijke licht zien in alles wat beschreven is. Datgene dat ons scheidt, is eigenlijk de verenigende factor.
De diversiteit heeft zo'n mooie eenheid binnenin ons. Maar dat kan enkel gezien worden door het opstijgen van de Kundalini. Er
is geen uitweg. Want als de Kundalini opstijgt, vindt de integratie plaats. En je begint het te zien als een daadwerkelijke ervaring.
Ik hoop dat jullie begrepen hebben wat ik heb gezegd. Maar argumenten zullen jullie geen realisatie geven. Het moet gebeuren.
Het maakt niet uit, je mag dan de kroonprins zijn, of je mag dan de koning zijn, of je mag wat dan ook zijn. Het maakt geen
verschil. Het is jouw individuele gebeurtenis die moet plaatsvinden. Dit is jouw individuele Moeder binnenin jou. Dit is de Ruh[3]
waar ik over spreek. Enkel door ritualisme kan je God niet bereiken. Je moet verbonden zijn met God. Voor alle mensen van de
wereld die begrijpen en die denken is het belangrijk te weten dat er een waarheid moet zijn die we kunnen verwezenlijken. Het
werd beloofd in alle religies en geschriften. En het moet gebeuren.
Moge God jullie allen zegenen!
Ik zou graag enkele vragen van jullie krijgen. Als het mogelijk is, zal ik proberen ze te beantwoorden. Stel me alsjeblieft enkele
vragen, dat zou een goed idee zijn. Ik zeg nogmaals dat het me spijt te laat te zijn gekomen maar je begrijpt hoe de files zijn. Het
verkeer.. Ja, alsjeblieft.
Vraag: "Verschilt uw yoga van Hatha Yoga en Raja Yoga?"
Shri Mataji: Oh! Ik zal je daarover vertellen. Het is een heel goede vraag. Het gaat over Hatha Yoga en Raja Yoga. Nu, de moderne
Hatha Yoga is iets dat ik gewoonweg niet begrijp. Maar Patanjali Shastra, degene die 'ha' en 'tha' heeft geschreven, deze 'ha' en
'tha' zijn niets anders dan deze twee nadi's[4] die je hebt die ze jullie zeker beschreven hebben. En er zijn ashtanga's[5]. Dat
betekent dat er acht aspecten van Hatha Yoga zijn volgens Patanjali die het heeft geschreven. De meest belangrijke, de

primordiale, de eerste is ishvara pranidhana[6], dat betekent de vestiging van God in jezelf. Nu, met deze acrobatische dingen die
we doen; we hebben geen idee van God. We praten er nooit over. Vergeet, vergeet God, je hoeft alleen te vermageren. Dat is alles.
Want zij willen allemaal acteurs en actrices zijn, begrijp je. Zij willen geen yogi's zijn. Het is een andere stijl. Het was Ishvara
pranidhana - eerst moet je je realisatie krijgen. Eén van deze acht is yama niyama[7]. In de niyama[8] is er slechts één over
fysieke oefeningen die dan nog afhangt van de plaats waar de Kundalini is.
Wij gebruiken ook Hatha Yoga, op een bepaalde manier. Stel dat de Kundalini stopt op een punt in een bepaald centrum door een
fysiek probleem. Dan doen we enkele kleine asana's[9] die noodzakelijk zijn of een oefening om het te klaren. Maar dat is iets
heel anders. Onze moderne Hatha Yoga gaat als volgt: stel dat ik van Londen naar Birmingham moet komen, goed. Ik start mijn
auto niet, niets. Maar ik draai naar links en naar rechts, terwijl ik hier sta, statisch, zie je. En ik denk dat ik Birmingham heb
bereikt. Ik heb alleen de routekaart, ik zal rechts gaan, links... Of zelfs erger dan dat... Ik zal een analogie geven. Het is alsof je
alle medicijnen tegelijk neemt zonder te weten welke ziekte je hebt. Het maakt erg weinig onderscheid. Geen enkele van deze
leraars heeft realisatie. Hoe zullen zij het belang van Hatha Yoga begrijpen? Ik begrijp het niet.
In India is een guru de persoon die een gerealiseerde ziel is. Hij zou een moslim kunnen zijn, een hindoe, hij zou eender wie
kunnen zijn. Maar hij moet om te beginnen een gerealiseerde ziel zijn. Brahmin betekent 'gerealiseerde ziel'. Tegenwoordig
kunnen de Brahmins als koks worden gehouden. Dus het hele concept van Hatha Yoga tegenwoordig, is zo oppervlakkig.
Raja Yoga is... Nu - dus je begrijpt dat Hatha Yoga iets is... het begin van Hatha Yoga begint met Sahaja Yoga, wanneer het
gevestigd is. Maar Hatha Yoga is een ondergeschikt onderwerp. Waar we het nodig hebben, kunnen we het gebruiken. Waar we
een deel ervan nodig hebben, gebruiken we het. Het tweede deel is Raja Yoga. Raja Yoga is een andere misvatting die mensen
hebben, dat wanneer de Kundalini opstijgt, je het kan zien. Je moet begrijpen dat dit een enorme gebeurtenis is die plaatsvindt.
Het is de Kundalini die van daaruit omhoog stijgt. Ze gaat niet mee met de zwaartekracht. Ze beweegt naar boven.
Dus om dit te laten gebeuren, moeten er enkele gebeurtenissen plaatsvinden. Bijvoorbeeld wanneer ze opstijgt van hier, zie je,
wanneer ze het tweede centrum doorboort, wordt dit (centrum) wat groter, zodat de Kundalini niet zakt. Dit wordt bhanda’s[10]
genoemd. Deze bhanda’s, de uitbreiding kunnen we zeggen, het kanaliseren. Dan gaat ze hoger, ze begint hier te kanaliseren. Ze
gaat door de Vishuddhi Chakra heen. Daar moet alle energie in gang worden gezet.
Dan gebeurt er kechari,[11] de tong wordt een klein beetje naar hier gebracht. Maar je zal er niets van voelen. Het gaat zo snel.
Het gaat zo snel dat je het niet zal voelen. Ik bedoel, ik kan geen andere vergelijking geven. Zelfs als je "Concorde" zegt, dan voel
je er nog iets van. Maar stel dat je een vliegtuig hebt, dat je gewoon aan boord gaat en je bent er. In een fractie van een seconde
kan de Kundalini gewoon omhoog schieten. Dus je voelt geen van deze dingen. Net zoals de hele aarde zo groot is, maar je ziet
niet dat zij rond is. De omtrek is zo klein vergeleken met wat je ziet dat je niet ziet dat ze rond is.
Op dezelfde manier is Sahaja Yoga een heel snelle methode om de Kundalini te doen opstijgen. Ik bedoel, er is geen andere
methode. Maar tegenwoordig moet ik zeggen dat Sahaja Yoga zo snel is dat je niets voelt, maar het gebeurt. Je ogen verwijden
zich ook. Maar ik heb deze krankzinnige mensen gezien genaamd Raja yogi's. Ze doen zelfs atropine in hun ogen om hun
pupillen te verwijden. Omdat gezegd wordt dat je ogen moeten verwijden. Ze snijden hun tong uit, duwen ze terug. Er was
iemand in Amerika die de tong van mensen uitsneed, en hun tong heen en weer deed bewegen. Zelfs vandaag zijn er nog
mensen beïnvloed door deze grote guru en hun tongen bewegen nog steeds op deze manier heen en weer. En ze plaatsten hun
tong naar achteren. Wil je beweren dat door al deze trucs uit te halen je de Kundalini zal doen opstijgen? Sommigen houden vast
aan hun zaak.
Er hoeft niets gedaan te worden. Het is spontaan. Het is moeiteloos. Het is in de liefdevolle zorg van God. Waarom willen jullie je
nek breken voor niets? Waar is het voor nodig? Ik dacht eerst "zoals kinderen", zie je. Wanneer zij ergens indruk mee willen
maken op hun moeder, krijgen ze van die driftbuien, zie je, alleen om de aandacht van de moeder te trekken. Maar nu denk ik dat
ze het heel ernstig nemen. Het is erg verrassend. Het feit dat je zo ver gaat, zie je. Het beschadigt je chakra's. Het beschadigt je
positie in Sahaja Yoga, als een goede Sahaja yogi en een slechte Sahaja yogi. Een Sahaja yogi die het snel krijgt, zichzelf daar
verankert, en het meester wordt, is een persoon die erg snel gaat. En een persoon die zijn chakra's geruïneerd heeft, heeft

aandacht nodig. Men moet een hoop last ondergaan om ze te verbeteren, om ze te verzorgen.
Dus al deze ideeën kunnen enkel verhelderd worden wanneer je je realisatie krijgt. Goed?
Moge God jullie zegenen.
Vraag: "Kunnen de Bhagavad Gita en de acht ashtanga’s van Patanjali helpen?"
Shri Mataji: Wat is het? Is het de Bhagavad Gita?
Vraag: "Helpt Patanjali?"
Shri Mataji: Acht? Nee, want zolang je niet gerealiseerd bent… Stel nu dat het als volgt is: als je voordat je je auto start, deze naar
links en rechts beweegt, en dan de auto start. Zal het je helpen in Birmingham te komen? Het is een verspilling. Eerst en vooral
zullen je wielen er waarschijnlijk al van kapot zijn gegaan. Maak je maar geen zorgen. Er is niets om je zorgen over te maken.
Goed?
Moge God jullie zegenen. Moge God jullie zegenen.
Kijk, ik beschuldig niemand, voel je niet slecht. Want jullie zijn immers zoekers, weet je. Jullie zijn zoekers. Hoe zouden jullie het
kunnen weten? Jullie zijn allen zoekers. Hoe zouden jullie het kunnen weten? Deze mensen schrijven zoveel boeken. Het is
tegenwoordig gemakkelijk om eender welk boek te schrijven, nietwaar? Als je geld hebt dan kan je alles schrijven. Je kan alles
publiceren. Wat je ook maar wilt schrijven. Wat is er nodig om te schrijven? Alleen ik ben degene die tot nu toe nog niets heeft
geschreven. Er zijn mensen die over mij schrijven of over Sahaja Yoga, dat is iets anders. Ik heb tot nu toe nog niets geschreven.
Christus heeft niets geschreven. Shri Krishna heeft nooit iets geschreven. Rama heeft nooit iets geschreven.
Maar ik zal moeten schrijven, denk ik. Ik schreef iets en de mensen zeiden: "Dit gaat ons verstand te boven, Moeder. Want zodra
we dit lezen worden we gedachteloos". Wat te doen? Goed. Wat is de volgende vraag, alsjeblieft? Een heel goede vraag. Wat is
de volgende vraag? Nog vijf minuten. Ja?
Vraag: "Zouden we God een vraag kunnen stellen wanneer je verbonden bent? Zouden we dat kunnen? Kan je vragen aan God
stellen wanneer je verbonden wordt?"
Shri Mataji: Ja.
Vraag: "Kunnen wij vragen stellen aan God wanneer je verbonden bent?"
Shri Mataji: Ja. Natuurlijk! Natuurlijk! Nu begrijp ik het. Omdat je verbonden bent. Dus je richt je handen naar God en zegt:
"Bestaat God?" Als je zo een vraag stelt, zullen er schitterende vibraties stromen. Je... Niet alleen dat. Maar je wilt iets vragen,
bijvoorbeeld, over je vader. Hoe gaat het met hem? Stel dat hij niet hier is. Je zult een brandend gevoel krijgen hier ergens. Dit zijn
zijn centra. Je zal onmiddellijk weten welk centrum er blokkeert. En als je de decodering kent, dan zal je onmiddellijk weten welk
probleem hij heeft. Je zal over iedereen kennis hebben op deze manier, niet alleen over God, ook over jezelf en over anderen. Dat
is wat het is - het ontstaan van het collectieve bewustzijn. Dat je een universeel wezen wordt.
Vraag: "En zullen we in staat zijn God te zien zoals ik in staat ben u te zien?"
Shri Mataji: Het is niet het zien van God. Dat is vandaag niet het punt. Want zien is in elk geval niet zijn. Zie je mijn verschil? Nu, jij
bent, wat is je naam alsjeblieft?
Antwoord: "Bippin."

Shri Mataji: Bippin. Nu, jij bent Mr. Bippin. Kan je jezelf zien, Mr. Bippin? Nu, wanneer je Mr. Bippin bent geworden, kan je hem niet
zien. Wanneer je een wezenlijk deel van God bent geworden, kan je niets zien. Maar je kan handelen. Zien is gescheiden zijn.
Vraag: "Dus u zegt werkelijk één worden met God?"
Shri Mataji: Ja, dat is het punt. Je wordt één met God, met het primordiale wezen. Jullie worden, wij worden zijn kracht, of jullie
worden zijn instrumenten. Begrijp je. Men zou zich niet in dogma's moeten verliezen. Want je begrijpt dat er wat dat betreft al
onenigheid zou kunnen bestaan of jij zijn instrument wordt, of hij wordt jouw instrument, en dit alles, begrijp je. Dus ik wil niet in
deze val trappen. Maar wat ik zou zeggen is dat je de kracht begint te voelen. Laten we er duidelijk over zijn, je wordt de Spirit.
Dat is waarom, zoals jullie weten, Boeddha nooit over God sprak. Hij zei: "Spreek beter niet over God. Want dan zullen er andere
vragen opkomen. Vertel ze liever dat je je Spirit wordt, klaar. Laat ze eerst de Spirit worden en dan zullen we verder spreken."
Nog een andere vraag alsjeblieft?
Vraag: "En zie je geesten, zie je geesten?"
Shri Mataji: Wat zeg je? Geesten? Waarom wil je ze zien? Ze bestaan, zonder twijfel, maar wij hebben niets met hen te maken. Ze
zijn verleden tijd. Het is afgelopen met hen. Ze zijn weg. Wat moeten we ons van hen aantrekken? Natuurlijk, ik bedoel, ze zijn er.
Wat kan je eraan doen? Het zijn zeer hinderlijke mensen. We hebben veel problemen gehad door hen. Al deze guru's gebruiken
hen. Het werd allemaal gedaan. Het gebeurt.
Vraag: "Zijn er, hoe noem je het…
Shri Mataji: "Goede geesten? Nee! Nee! We moeten niets met ze te maken hebben. Want nu ben je een persoon die in het heden
leeft. Goed of slecht, we hebben niets met ze te maken. Hoe weet je wie goed is en wie slecht? Eens je een goede man binnen
laat, kan er ook een slechte man binnenkomen. Hoe zal je het weten? Dus zorg liever dat er geen van hen naar jullie komt. Blijf
liever van hen weg. Geleidelijk aan zal je kennis hebben over hen allemaal. En je zal verbaasd zijn hoe je weet van deze mensen
weg te blijven.
Vraag:…[onverstaanbaar]…"Kundalini?"
Shri Mataji [richt zich tot de yogi’s]: Ze vertelden je niet wat hiermee te doen? Vertelden jullie het niet?
Sahaja yogi: "We hebben het vermeld, uitgelegd, maar u vertelde het op een andere manier."
Vraag:…[onverstaanbaar]…”een soort van energie?”
Shri Mataji: Ja, dat is het. Het is energie. Het is de energie van ons verlangen dat zich nog niet heeft gemanifesteerd. En wat is
dat verlangen dat nog niet gemanifesteerd is binnenin ons? Het is het verlangen om het Goddelijke te worden. Eens deze energie
gemanifesteerd is - daarom wordt het residueel genoemd - dan is dit verlangen gemanifesteerd.
Vraag: “Moet je deze energie creëren en verbeelden?"
Shri Mataji: Nee, nee, nee, nee! Het bestaat. Het is er. Niets is denkbeeldig. Niets moet door jou gedaan worden. Het is er
allemaal, net als een primula in een zaad. Het is daar aanwezig. Je hoeft niet te... Er is niets van denkbeeldige dingen, niets. Het
is er echt. Je kan de pulsatie zien. Je kan het zien kloppen. Je kan het zien opstijgen. Je kan de pulsatie voelen op de top van je
hoofd. Je kan het doorbreken hiervan zien. Je kan de koele bries uit je hoofd zien komen, hoe het werkelijke doopsel plaatsvindt.
Het is er allemaal. Het is er allemaal. Er is helemaal geen verbeelding voor nodig. Het gaat niet om het denken. Door te denken,

doe je het niet. Als je b.v. aan een zaad denkt, dat ik me verbeeld dat dit zaad nu zal kiemen. Zal het kiemen? Nee, het moet
(echt) ontkiemen. Op dezelfde manier moet het gebeuren. Het is een levend proces.
Vraag: "Als we beseffen dat we het verlangen hebben, zullen we het geleidelijk krijgen?"
Shri Mataji: Wat is er?
Vraag: "Als we het verlangen hebben, en we herkennen het niet, zal het ons dan toch geleidelijk aan gegeven worden?"
Shri Mataji: Ja, goed. Maar dat verlangen wordt enkel gemanifesteerd door de Kundalini ontwaking. Dat verlangen is er natuurlijk.
In het onbewuste is het aanwezig. Langzaamaan wordt het een heel bewust verlangen. Dan zoek je het, je rent erachter aan.
Maar het wordt enkel gemanifesteerd wanneer de Kundalini opstijgt en je fontanelgebied doorbreekt. Dat is het.
Vraag:"Hoe moet men deze energie stimuleren?"
Shri Mataji: Wat stimuleren? Het wordt gewoon gestimuleerd. Het is aanwezig. Ik denk dat er iets speciaals is met mij. En dan
word jij hetzelfde speciale wezen. Jij kan het ook. Het is een kwestie zoals ik je vertelde - van een licht dat een ander licht
verlicht, goed? Op dezelfde manier.
Vraag: "U sprak over... Hij zegt dat U over Hatha Yoga sprak als fysieke yoga, en Raja Yoga als mentale yoga. Zou U over het
proces van deze yoga willen spreken?"
Shri Mataji: Ah. Nee, nee. Ik zeg niet dat het fysiek is. We gebruiken het voor een fysiek doel. Het is niet fysiek, noch mentaal,
deze Raja Yoga. Al deze zaken zijn een wezenlijk deel van deze Sahaja Yoga die een spontane gebeurtenis is. Hierbij zal de
Kundalini, die de residuele kracht binnenin ons is, de kracht van het verlangen in ons, zich ontrollen en enkele draden hiervan
beginnen op te stijgen. Je kan het ook als een pulsatie zien, dit opstijgen. Ze beweegt omhoog, terwijl ze geleidelijk aan deze
centra verlicht. En ze opent het laatste centrum, het zevende centrum hier waardoor de Spirit die in feite zetelt in je hart, verlicht
wordt. Omdat de zetel van de Spirit op de top van ons hoofd is. In orde?
Geen vragen? Goed. Dus nu denk ik dat we ermee moeten beginnen. Wat denk je? We zouden beter beginnen. Goed. Hou je
handen gewoon zo. [Video eindigt hier] Het is zeer eenvoudig omdat je handen moeten ‘spreken’. Dus deze vingers, de
vingertoppen, zijn gevoelige zintuiglijke organen van het sympathische zenuwstelsel. Hou je handen op deze manier naar mij
gericht en zet je voeten op de grond, zodat ze volledig de grond raken, zet beide voeten een eindje van elkaar en niet dicht tegen
elkaar, ook niet te ver uit elkaar en zit op een comfortabele manier. Sluit nu je ogen.
Leg nu je rechterhand op je hart en stel de vraag: “Moeder ben ik de Spirit?” Sluit je ogen. Je moet je ogen gesloten houden.
Vraag gewoon: “Moeder ben ik de Spirit?” Sommigen beginnen misschien een koele bries te voelen in de handen, enkel door
deze vraag te stellen. Vraag het oprecht. Dat betekent dat je aandacht nu op het fysieke, mentale, emotionele aspect van je
wezen gevestigd is, maar plots begint de Spirit een rol te spelen.
Om te beginnen moet je weten dat je niet schuldig bent, heb alsjeblieft helemaal geen schuldgevoelens in je gedachten.
Integendeel, je zou moeten zeggen: “Moeder, ik ben niet schuldig.” Je bent op geen enkele wijze schuldig aan wat dan ook. Ze
hebben je misschien gezegd dat je zonden hebt begaan – vergeet het, vergeet het allemaal. Het behoort tot de normale gang van
zaken om mensen te verlagen. Diegenen die zulke dingen zeggen zijn waarschijnlijk zelf schuldig. Geloof niemand. Leg nu je
rechterhand in de linker nekstreek en zeg: “Moeder ik ben niet schuldig.”
Leg nu diezelfde hand dwars op je voorhoofd en zeg: “Moeder ik vergeef iedereen.“ Zeg het opnieuw en opnieuw, zeg gewoon: “Ik
vergeef iedereen.“ Niet vergeven geeft zeer veel spanning.

[1]

shakti: primordiale (oorspronkelijke) kracht, moederlijke oerkracht

[2] Viveka Chudamani: letterlijk ‘Het kroonjuweel van wijsheid’, één van Adi Shankaracharya’s belangrijkste geschriften. In 580
Sanskriet verzen wordt via dialogen tussen de meester en zijn leerling uitgelegd hoe men de aard van ‘Atman’ of de Spirit kan
kennen en ontdekken. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe men ‘Brahman’ of het allerhoogste kan bereiken.

[3] Ruh: ‘Heilige Adem’ uit de Koran; stemt overeen met de ‘Heilige Geest’ of ‘Sanctus Spiritus’ uit de Bijbel.

[4] nadi’s: energiekanalen in ons subtiel lichaam. De belangrijkste zijn het linker en rechter energiekanaal, corresponderend met
het sympathische zenuwstelsel, en het middenkanaal corresponderend met het parasympathische zenuwstelsel.

[5] ashtanga: betekent letterlijk ‘acht’. Patanjali beschreef in zijn Yoga Sutra’s acht principes waarop de Hatha Yoga discipline
gebaseerd is.

[6] Ishvara pranidhana: overgave aan God (Ishvara), vertrouwen op het grotere geheel.

[7]

yama niyama: ethische disciplines, onthoudingen

[8] niyama: (morele) voorschriften of principes

[9] asana’s: Sanskriet voor ‘zitten’ of (ver)blijven; fysieke yoga oefeningen en lichaamshoudingen

[10] bhanda’s: spiersamentrekkingen die de Kundalini energie op een bepaalde manier kanaliseren

[11] kechari: techniek waarbij de tong in de mondholte naar achter wordt gekruld en het gehemelte raakt
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Ik dank alle Sahaja yogi's van Derbyshire en Birmingham om me deze mogelijkheid te geven de zoekers van deze plaats toe te
spreken. We hebben zoekers in de hedendaagse tijden – dit is een heel uniek gegeven. We hebben nooit eerder zoekers gehad,
tenminste niet zo veel. Er waren mensen die geld zochten, zoals er zoveel zijn tegenwoordig, die zoeken naar macht, in land na
land. Er waren er velen die deze zaken zochten, maar weinigen zochten parels van Gods gelukzaligheid, zeer weinig. De reden
hiervan was dat het bewustzijn, het collectieve bewustzijn van mensen zich waarschijnlijk nog niet in staat achtte, of
waarschijnlijk nog niet de noodzaak inzag van het zoeken.
Maar tegenwoordig is er zo’n mooie combinatie, in de zin dat er zoekers van zeer hoge kwaliteit geboren worden op deze aarde.
Diegene die zoeken zijn met zeer veel. Het zijn er niet één of twee die hier en daar op een bergtop zitten, in een grot of wat dan
ook, en proberen te mediteren, maar er zijn er zoveel die zoeken, die zich ontevreden voelen met zichzelf, met alles wat ze
hebben. Ze hebben het gevoel dat er iets meer moet zijn. Zij die het gevoel hebben dat ze nog niet hun betekenis hebben
gevonden, zij die het gevoel hebben dat ze het doel van hun leven moeten ontdekken, zij die het gevoel hebben dat er iets hogers
moet zijn dan waar zij zich mee bezig houden. Al deze mensen zijn zoekers, niet alleen sinds vandaag maar sinds duizenden
jaren.
In de tijd van Christus waren er geen, moet ik zeggen, want zelfs degenen die Christus als zijn discipelen nam werden hier in feite
toe gedwongen; hij moest naar hen op zoek gaan, hen vinden en hen erover vertellen. Dus, het moet gezegd worden dat dit heel
belangrijke tijden zijn in de geschiedenis van de schepping, waarbij er zoveel zoekers zijn, maar het probleem met de zoekers
van tegenwoordig is dat ze niet weten waar ze naar op zoek zijn. Ze hebben geen idee naar wat ze moeten zoeken. Hoe moet je
zoeken? Wat moet je verwachten? Het is een onbekend terrein dat ze betreden. Het is hen heel onbekend. En dit onbekende
terrein waarnaar ze op zoek zijn wordt nu door zoveel mensen vertegenwoordigd. Iedereen zegt: “Ik ben degene die de
antwoorden zal aanvoeren.” Een ander zegt: “Ik ben degene die het kan doen.”
Vanzelfsprekend ontstaat er verwarring. De hedendaagse tijden zijn tijden van verwarring. Grote verwarring. En wanneer er zo’n
soort verwarring ontstaat, dan pas ontdekken we ook een belangrijke oplossing, een permanente oplossing om het probleem
voor eens en altijd op te lossen. Nooit tevoren heeft er zo’n verwarring bestaan in de geest van mensen als vandaag de dag, met
betrekking tot goed en kwaad. Nooit in deze mate. Wanneer men vroeger zei: “Dit is niet goed,” deden ze het toch, wetende dat
ze fout waren. Als het goede mensen waren, zeiden ze: “Oké, dit is goed, we zullen het goede doen.” Maar iedereen wist wat
verkeerd was en wat goed. Wat ze ook deden. Maar vandaag de dag weet niemand meer wat goed is en wat verkeerd.
Los van goed en verkeerd, gaat het nog veel verder dan dat – je moet jezelf kennen. Omdat we dit soort bewustzijn in ons
hebben waarmee we onszelf niet kennen, kennen we het absolute niet. We leven in een wereld die relatief is, iedereen schijnt zich
hiervan bewust te zijn. Misschien in het onderbewustzijn of misschien in het onbewuste, maar ongetwijfeld bestaat er in elk van
ons het gevoel van: “We weten het niet”. En dit is een heel oprecht gevoel. Het is een heel subtiel gevoel dat zegt: “We moeten
meer weten.” Als we nu het woord ‘weten’ zeggen, dan denken we zoals wanneer ik zou zeggen: “Ik weet niets over Derbyshire, ik
ben er nog nooit geweest."
Wat betekent dit nu? "Ik weet niets over Derbyshire." - ik bedoel, wat weet ik niet over Derbyshire? Ik kan erover lezen in boeken, ik
kan het opzoeken. Ik kan de hele geschiedenis van Derbyshire te weten komen. Ik kan opzoeken wie de mensen waren die dit
mooie porselein hier hebben gemaakt, ik kan alles te weten komen over hun geschiedenis; ik kan er alles over lezen. Maar
waarom zou ik dan toch nog zeggen dat ik niets over Derbyshire weet? Omdat ik nog nooit eerder in Derbyshire ben geweest. Ik
ben niet in Derby geweest, ik ben niet in dit gebied geweest, ik heb deze omgeving niet gezien, ik heb het niet bezocht, ik heb
geen ervaring met deze plaats gehad, dus weet ik er niets van. Dit is precies waar de situatie om draait.

De situatie is dat we niets over het Goddelijke weten. We hebben erover gelezen, we hebben ervan gehoord. Er hebben zoveel
mensen over geschreven. Zodra ze weten dat er vragen zijn, brengen ze er boeken over uit – boeken en nog eens boeken,
duizenden boeken hebben ze geschreven. Hoeveel hiervan zijn waar en hoeveel hiervan zijn niet waar? Het is onmogelijk om hier
achter te komen, omdat we het niet werkelijk weten. Stel dat iemand zegt dat de Hertog van Bedford in Derbyshire werd geboren.
Goed, hoe kan ik dat weten? Ik kan het niet weten totdat ik iemand ontmoet die echt thuis hoort op deze plaats, die hiervan af
weet. Op dezelfde manier is ook de kennis die we over het Goddelijke hebben erg verwarrend. Maar dit is geen kennis, dit zal
nooit de kennis zijn.
Het idee van kennis komt bij ons op alsof het een soort van antwoord is op onze onderzoekingen, dat rationeel is, dat we op een
intelligente manier kunnen begrijpen, door middel van onze intelligentie. Maar nu is dit gebied voorbij de intelligentie, voorbij de
rede. Voorbij alles dat beperkt is bevindt zich het onbegrensde gebied. Al deze onbegrensde gebieden kunnen enkel gekend
worden door de ervaring van je bewustzijn. Nu moet je begrijpen dat dit een heel delicaat gegeven is: hoe je iets leert kennen, een
ervaring van ons bewustzijn. Niet een ervaring in de zin dat we plotseling een licht zien en dit als een ervaring zien - ik bedoel, je
kunt altijd een licht zien. Mensen vinden het zo geweldig als ze ineens één of ander licht voor zich hebben zien stralen - dat is
niet zo bijzonder. Er zou een gebied kunnen bestaan waar een straal vandaan kan komen, en misschien is het van geen enkel nut
voor jou, maar toch heb je het gevoel dat je iets hebt ervaren. Dus, je moet weten dat zien niet hetzelfde is als ervaren. Een hond
ziet bijvoorbeeld dit instrument, maar wat weet hij erover? Hij ziet het wel.
Bewustzijn, het menselijk bewustzijn, omvat zoveel verheven zaken vergeleken met het dierlijk bewustzijn. Stel bijvoorbeeld het
besef van schoonheid, dieren hebben dit niet, een besef van netheid hebben dieren ook niet. Mensen hebben deze dingen
ingebouwd in zichzelf, ze kunnen het voelen. Ze kunnen het op hun centrale zenuwstelsel voelen. Dus, wat ook je
bewustzijnstoestand is, moet gevoeld worden op je centrale zenuwstelsel. Het is niet zomaar een denkbeeldig gegeven of een
intellectuele discussie. “Ja, ja, ik weet het, ik weet het” - niet op die manier. De kennis zou tot je moeten komen door je gevoelens,
ik kan bijvoorbeeld voelen of dit warm of koud is, maar een steen zal niets voelen. Op dezelfde wijze moet het gevoel je bereiken
doorheen je centrale zenuwstelsel. Dat betekent dat je bewustzijn zelf gevuld moet worden. Het moet een nieuwe dimensie
bereiken; je bewustzijn op zichzelf moet een nieuwe dimensie bereiken. Alle andere ervaringen hebben totaal geen betekenis in
de evolutie, als je het zo bekijkt. In het evolutieproces is het het bewustzijn dat groeit, dat alsmaar hogere en hogere dimensies
ontvangt. En deze dimensies hebben hun maximum bereikt op het moment waarop je een mens wordt, waarbij je bewustzijn
helemaal klaar is om het bewustzijn van het universele wezen te ontvangen, van het collectieve wezen, zodat jij het collectieve
wezen wordt.
Nu zou ik je graag vertellen over hoe we vanbinnen in elkaar zitten. Wat alle praktische zaken betreft hoef je mij niet als
vanzelfsprekend te nemen, maar je moet ook niet ontkennen wat ik je vertel. Het is als het toetreden tot een nieuwe universiteit.
We luisteren naar de professor en we proberen hem te volgen. Als hij bijvoorbeeld een hypothese aan je voorlegt, oordeel hier
dan gewoon zelf over, onderzoek het. Als het waar is, dan noem je het een wet. Op dezelfde manier zouden we dit nieuwe inzicht
moeten benaderen, door het eerst te bekijken en het niet te ontkennen. Als het dan op waarheid berust, dan moeten we het
geloven. Er zou geen blind geloof mogen zijn in verband met Sahaja Yoga. Blind geloof heeft totaal geen zin. Evenmin zou er een
ontkenning mogen zijn.
En als je met deze positieve instelling gewoon naar me luistert alsof alles wat ik je vertel een hypothese is, dan hoef je het nog
niet onmiddellijk als waarheid te accepteren. Maar vervolgens komt voor mij de tijd om jullie de waarheid te bewijzen, en de
waarheid kan jullie bewezen worden. De tijd is gekomen om het bestaan van God te bewijzen; om het te bewijzen, niet in de zin
dat ik je een lange voordracht geef of je meeneem naar de rechtszaal, of zoiets dergelijks, maar hoe zal ik het je bewijzen? Met
behulp van je bewustzijn. Het zal een absolute ervaring van je bewustzijn zijn, in de zin dat je God Almachtig zal gaan voelen. De
tijd is rijp om te bewijzen dat de geschriften kloppen, allemaal. De tijd is gekomen om je eigen verbinding met God waar te
maken, je eigen relatie met hem, je eigen relatie met dit Primordiale Wezen, of je het nu God noemt of wat dan ook, dit maakt
voor God zelf geen verschil. Welke naam je hem ook geeft, God bestaat. En deze God is niet wat jullie over God denken, het is
niet de manier waarop jullie God begrijpen of God kennen, maar het is de God zoals hij is. Tot het moment waarop je hem zelf
voelt, zal je niet in hem geloven. Zelfs als je onder bepaalde omstandigheden gelooft, is dat een geloof dat blind is. Het heeft
geen betekenis voor eender welk intelligent persoon, en er zal een dag komen waarop zo iemand dit soort blind geloof zal
verwerpen.
Dus nu is er in onszelf, zoals ik zei, een ingebouwd systeem dat ontstaan is door onze groei in ons bewustzijn, in verschillende
stadia, als een geschiedenis die binnenin onszelf geschreven is van hoe we mensen worden. We zijn opgebouwd in verschillende

stadia. Allereerst het stadium van koolstof waarin we levend werden, het dode veranderde in leven. Dat bevindt zich op dit punt.
Het bevindt zich onder deze belangrijke kracht binnenin ons, die in het driehoekige been gelegen is, die we Kundalini noemen.
Deze kracht is de kracht die in de Bijbel ook wel werd beschreven als de Boom des Levens: “Ik zal voor jullie verschijnen als
vlammende tongen.” Maar omdat de Bijbel zo summier is, kan dit niet worden verduidelijkt, de symboliek hiervan. Tot het
moment waarop je je nieuwe bewustzijn verkrijgt, het vibratorisch bewustzijn, kan het niet worden verduidelijkt.
Nu, deze kracht is de kracht van het verlangen, van het ultieme verlangen, het enige verlangen, het werkelijke verlangen dat we in
onszelf hebben. Alle andere verlangens worden nutteloos. In de welvarende landen hebben mensen nu bijvoorbeeld welvaart
bereikt, ze zijn rijk, welgesteld; maar ze zijn niet gelukkig. Mensen die uitzonderlijk welvarend zijn, zoals in Zweden en in
Zwitserland, wedijveren onder elkaar hoeveel jongeren er zelfmoord zullen plegen. Laatst kwam ik erachter dat de Zwitserse
mensen 'beter af' zijn - veel meer Zwitserse mensen plegen zelfmoord dan de jonge mensen in Zweden.
Dit is het stadium waarin we zouden moeten beseffen dat welvaart, als dit ons verlangen was, niet het ware verlangen is, want
als we dan welvaart zouden hebben zouden we heel gelukkige en vreugdevolle mensen moeten zijn, maar dat is niet zo. En het
grondbeginsel van de economie is dat bepaalde behoeften wel te bevredigen zijn, maar dat behoefte in het algemeen nooit
bevredigbaar is - dit betekent dat materie je behoeften niet kan bevredigen. Dus, wat de behoefte is, wat het streven is dat men
heeft, ligt verborgen in deze kracht, en dat is het streven om één te worden met God, de yoga, de eenwording met God, wat we
ook wel de doop noemen.
In de Koran wordt het de pir genoemd. Je moet pir worden, 'hij die tweemaal geboren is'. Het staat in verschillende talen
beschreven, maar datgene wat ze beschreven hebben is in elk heilig geschrift hetzelfde. Als je probeert erachter te komen wat
het betekent, zal je versteld staan dat ze allemaal hetzelfde zeiden. Nu kan het zijn dat iemand zegt: “Er kunnen ook andere
methoden zijn, Moeder, het kan ook op een andere manier opgelost worden.”
Er is geen andere methode, want dit is opgebouwd gedurende duizenden en duizenden jaren binnenin jezelf, sinds het moment
waarop je koolstof werd, en alles werd binnenin je voorbereid door de natuur. Zo kun je net zo goed zeggen dat een zaadje
volgens een andere methode zou moeten ontkiemen. Er is geen andere methode voor een zaadje. Het zaadje heeft een kiem en
de kiem moet ontwaakt worden, dit is de enige manier waarop het werkt. Op dezelfde manier zal het uitwerken in jullie allemaal.
Deze kracht moet wakker geschud worden in jou, het moet ontwaakt worden in jou. Wanneer het ontwaakt is in jou, stijgt het op.
Maar wat is deze kracht? Deze kracht moet één worden met de Spirit. Dus deze kracht weet dat het één moet worden met het
Goddelijke.
Op dit moment hebben we zoveel andere verlangens, dus zouden we moeten zeggen: “Hoe staat dit in relatie hiermee?” Het is
alsof we zouden zeggen: “Kom naar Derbyshire en ontmoet al deze mensen.” Nu zijn we zo ver gekomen, we komen aan bij Guild
Hall, we komen hier aan en we zien jullie niet. Dan is het hele feit dat ik gekomen ben, mijn hele reis voor niets geweest, omdat ik
jullie niet heb ontmoet. Het heeft totaal geen betekenis. Op dezelfde manier zijn alle andere verlangens enkel bedoeld om dit
verlangen te vervullen, het ultieme verlangen, het verlangen één te zijn met het Goddelijke.
Er kunnen veel dingen gezegd worden over de Kundalini, ik moet wel honderden keren over de Kundalini gesproken hebben, en
om hier meer over te weten te komen zal je Sahaja Yoga moeten gaan beoefenen en hier meer over leren. Maar zonet heb ik jullie
in het kort verteld wat deze Kundalini is en hoe ze daar geplaatst is.
Nu, hierboven is de tweede - eigenlijk, de tweede die we behandelen als de derde, zoals je hier ziet - dit is de kracht van, ik zou
zeggen, dit is het centrum van ons zoeken. Dit centrum wordt de Nabhi chakra genoemd, die ons het zoeken geeft. Wanneer we
ons in het dierlijk stadium bevinden, zoeken we naar voedsel door middel van onze maag. En je zult verbaasd zijn dat wanneer
we mensen worden, we ook ons geld nastreven door middel van onze maag. We kunnen hier en daar wat afgeleid worden, maar
uiteindelijk zoeken we zelfs onze God met behulp van onze maag.
Wat deze maag omringt, is het gebied dat je moet oversteken en dit gebied is in werkelijkheid het gebied van de meesters. Alle
primordiale meesters werden geboren in dit gebied, zoals Mozes, Socrates. Er zijn fundamenteel tien primordiale wezens die op
deze aarde kwamen, die kwamen om ons een idee te geven met betrekking tot ons zoeken, wat we moeten doen. Ze kwamen
hoofdzakelijk hier om ons te leren hoe onszelf in evenwicht te brengen, hoe in evenwicht te komen, zodat we kunnen groeien.
Nu waren al deze grote profeten of primordiale wezens, moeten we zeggen, diegenen die de meesters waren. Zij kwamen om
ons te informeren dat als je teveel overhelt naar de linkerkant of teveel naar de rechterkant, dat je dan zal falen in je steunpunt, in
je kwaliteit als mens. Als mens moet je een steunpunt hebben, en dit is het centrum dat geleidelijk aan het steunpunt doet
ontluiken, van dier tot hogere diersoort en tot het menselijk stadium, waarin iemand begint te beseffen dat deze steunpunten in
ons aanwezig zijn. Dat is hoe al onze wetten ontstaan zijn. De Tien Geboden van de Bijbel zijn de tien steunpunten die zich in ons
bevinden. Dit zijn de tien Guru’s die op deze aarde kwamen om de mensen te behoeden voor het afwijken van de middenweg, om

teveel naar links en teveel naar rechts te gaan.
Nu is de linkerkant, zoals je hier ziet, de kant die de emotionele kant voorstelt in ons, en ook is het de kracht van het verlangen.
Het is de emotionele kant die ons het onderbewustzijn geeft, en daar voorbij ligt ons collectieve onderbewustzijn. Aan de
rechterkant hebben we een andere kracht van de actie, hiermee kunnen we ons verlangen omzetten in actie, en deze kracht van
actie geeft ons onze toekomst en ondersteunt onze lichamelijke en mentale activiteiten. Het resultaat hiervan is, dat we een
instelling ontwikkelen in ons hoofd, die ego wordt genoemd. Iedereen heeft het, het is niets om bang voor te zijn. Wanneer we
iets doen, hebben we het gevoel dat wij het gedaan hebben en dat is een verzinsel, maar toch gaan we op in dat verzinsel omdat
we de werkelijkheid nog niet gezien hebben.
Een andere kracht in ons is die van de linkerkant, waardoor we de agressie van anderen ontvangen, waardoor we ons verleden
hebben - het geeft ons een instelling als bijproduct van onze activiteit, emotionele activiteit, een instelling die je daar als een
ballon kan zien zitten, die superego wordt genoemd. Deze twee dingen ontmoeten elkaar in het hoofd op deze manier tijdens je
groei, en verkalking treedt op op de top van je hoofd in het gebied van het fontanelbeen; en dit zachte gebied, dat in je kindertijd
nog pulseert, wordt volledig bedekt. Zo ontwikkel je je ‘ik’-besef, je wordt meneer X, Y, Z, enzovoort. Je ontwikkelt je eigen
vrijheid. Dit is de vrijheid die je bereikt hebt, om meneer X, meneer Y, meneer Z te zijn.
Nadat je dit bereikt hebt begin je het tweede centrum te gebruiken, dat het centrum van je creativiteit is, het centrum van je actie.
Dieren hebben geen ego. Natuurlijk, als ze met mensen samenleven, kunnen ze dit ontwikkelen, maar anders hebben ze totaal
geen ego. En als je iets verkeerd doet dan voel je je slecht, je voelt je schuldig. Dieren voelen zich nooit schuldig, omdat het in
hun aard zit andere dieren te doden, het zit in hun aard te eten, dus voelen ze zich nooit schuldig. Het zijn alleen mensen die
zeggen: “O, ik had dit niet moeten zeggen. Ik had dit niet moeten doen.” Dit is een zuiver menselijke eigenschap, ons schuldig te
voelen, het is een zuiver menselijke eigenschap anderen te domineren.
Dus het tweede centrum komt in het spel waardoor je denkt, en je denkt na over de toekomst, je plant. Je lichamelijke - (Ik vind
het nu teveel, kun je het stoppen? Kun je het niet stoppen? Dim het licht beter, het is teveel. Ik heb dit al de hele tijd zo gehad, het
is teveel) En je denkt maar. Voor dat denken heb je energie nodig, en deze energie krijg je van de vetcellen die in de maag zitten,
die worden omgezet voor het gebruik door de hersenen. En wanneer deze omzetting plaatsvindt, moet dit arme centrum heel
hard werken. Wanneer je denkt, schiet dit centrum in actie. Het moet enorm, enorm hard werken, voor slechts één taak en dat is
het toezien op de bevoorrading van vetcellen.
Dus dit, dit (energie)centrum is wat we het Swadishthan centrum noemen, dit is het centrum dat je je toekomst geeft, de energie
om aan je toekomst te denken, het plannen; dat je de energie geeft om de manifestatie van de lichamelijke inspanning tot stand
te brengen, van lichamelijke oefening of lichamelijk werk. Dit arme centrum moet werken voor slechts één taak: het omzetten
van het vet voor het gebruik van de hersenen. Als nu één centrum, dat nog veel andere dingen te doen heeft, slechts één taak
begint te doen, worden alle andere zaken verwaarloosd. Als resultaat hiervan ontwikkel je problemen, omdat het moet zorgen
voor je lever, de alvleesklier, je nieren, je milt. En eenmaal het begint te werken aan het beheren van één enkele taak, wordt het
hiervoor geprogrammeerd, en dan kan het zich niet langer bezighouden met deze dingen. Zo ontwikkel je een slechte lever,
ontwikkel je diabetes, nierproblemen, problemen met de bloeddruk. Bovendien ontwikkel je een zeer ernstige ziekte bloedkanker
genaamd. Nu kan Sahaja Yoga al deze problemen genezen. Dit is enkel lichamelijk, maar het kan zelfs lichamelijke problemen
genezen, want als dit centrum naar zijn normale werking wordt herleid, als je het op een heel normale manier doet functioneren,
dan kun je gemakkelijk al dit soort ziektes genezen die ontstaan uit je overactiviteit, teveel denken, teveel voorstellingen maken.
Het is zeer gevaarlijk om altijd aan de toekomst te denken.
Nu we bijvoorbeeld hier zitten, zouden we het ons gemakkelijk moeten maken en met elkaar praten. Maar in plaats daarvan
denken we nu: “Wat zal ik morgen gaan doen, of wat zal ik doen als ik naar huis ga, hoe zal ik gaan koken, wat zal ik eten, of hoe
zal ik mijn trein nemen.”
Al deze toekomstgerichte gedragingen maken je tot een heel gekke persoonlijkheid. Je wordt zo toekomstgericht dat je het
verleden vergeet. Ik kwam eens een man tegen die zelfs zijn eigen naam vergat. Hij vergat de naam van zijn vader, hij vergat de
naam van zijn moeder en ook, tot grote ontzetting van zijn vrouw, haar naam. En ze begon te huilen. Ze zei: “Wat nu? Hij is alles
vergeten.”
Nu zit hij in een toekomstgericht gebied. Hij kent enkel de toekomst. Vervolgens moest hij weer teruggeduwd worden naar het
midden; en toen begon hij zich geleidelijk aan alles te herinneren. Daarna vertelde hij me dat hij voorzitter is van één van de
bestuursraden van een grote provincie in India. En hij zei dat hij was - hij zei: “Nee, ik ben.”
Ik zei: “Dat is goed. Dat is beter. Nu bevind je je in die staat waarin je zegt: ‘Ik ben’.”
Dus dit is wat er gebeurt, en dit is wat er zal gebeuren met onze samenleving hier, die heel toekomstgericht is. Dus om dit te

stoppen kun je proberen wat je wilt, je kunt alles proberen. Je kunt bijvoorbeeld foto’s laten zien van het verleden en dit soort
dingen, maar dat zal het paard niet terugbrengen - het rent veel te hard. Het enige dat dit kan verhelpen is het ontwaken van de
Kundalini. Als de Kundalini zichzelf ontwaakt, verlicht zij dit centrum, en het centrum zelf neemt weer zijn normale vorm aan, zijn
normale gedrag en zijn normale toestand. Los hiervan bezit het een dynamische kracht of manifestatie waardoor dit, dit
centrum, dat verantwoordelijk is voor onze aandacht, verlicht wordt, en onze aandacht wordt ook verlicht. En de aandacht in haar
verlichte vorm wordt dynamisch, in de zin dat je nu, terwijl je hier zit, je aandacht kan richten op gelijk welke persoon - gewoon je
aandacht op hem richten, je hoeft er niets voor te doen. Richt gewoon je aandacht op die bepaalde persoon en je kunt via je
vingertoppen te weten komen wat er aan de hand is met die persoon.
Al is hij duizenden mijlen ver. Toen Nixon problemen had, ik weet niet hoe, maar plotseling zei ik: “Zoek uit hoe het met Nixon is,
hoe gaat het met hem?”
En ze zeiden: “Moeder, hij is in een vreselijke toestand.”
Christus heeft gezegd: “Je handen zullen spreken.” Deze tijd is nu aangebroken. Deze handen, die er zo eenvoudig uitzien; maar
ze zijn zo complex en op zo’n complexe manier gebouwd dat de zenuwuiteinden zo microscopisch gedetailleerd zijn dat we niet
kunnen begrijpen hoeveel ze ons kunnen vertellen, hoe ver ze kunnen gaan. Wanneer de ontwaking plaatsvindt begin je vibraties
om je heen te voelen, de allesdoordringende kracht die je nooit eerder hebt gevoeld, met behulp van deze vingertoppen. Deze
vingertoppen die we verwaarlozen, we misbruiken ze, we gebruiken ze voor verkeerde doeleinden, de vingertoppen zelf worden
verlicht en je begint ze te voelen. Dat is wat ik zei, dat je je bewustzijn moet verkrijgen in verlichte vorm. Het is het bewustzijn dat
zich moet manifesteren. En dat is hoe je het begint te voelen op je vingertoppen - dit is hier mis, dat is daar mis – je kunt zien
waar het probleem zich bevindt. Nu staan zij allemaal in verband met je centra. Dit zijn vijf, zes en zeven; zeven links en zeven
rechts. Dus dit staat in verband met je emotionele kant en dit met je rechtse, met je lichamelijke en je rationele, of je zou kunnen
zeggen, je mentale kant.
Je kunt dus ontdekken hoe iemand in elkaar zit, enkel door te weten of je hitte krijgt van die persoon, of je een brandend gevoel
krijgt van die persoon, of ze gevoelloos worden, of ze zwaar worden. En zo ontstaat er een wisselwerking met de
allesdoordringende kracht die jou informeert, je ontvangt de boodschappen. En de boodschappen zijn zo correct, zelfs al heb je
tien kinderen die gerealiseerde zielen zijn - er zijn tegenwoordig veel kinderen die als gerealiseerde zielen worden geboren. We
begrijpen kinderen tegenwoordig niet, maar tegenwoordig zijn er heel speciale kinderen, en zij worden vandaag de dag geboren
omdat de tijd rijp is. Dit is de tijd van het Laatste Oordeel, dit is de tijd van de Wederopstanding, dit is de tijd waarover mensen
hebben geschreven in alle heilige geschriften; daarom worden er heel speciale mensen geboren. En als je bij deze kinderen hun
ogen bedekt en hen vraagt over een persoon die tegenover hen zit wat er mis is met deze persoon, dan zullen ze allemaal
dezelfde vinger opsteken. Ze zullen allemaal dezelfde vinger opsteken, zelfs als hun ogen bedekt zijn, zelfs als met hun rug naar
die persoon toe zitten, kunnen ze gewoon hun handen naar achteren richten en het je zeggen.
Ze zijn zo goed, kinderen zijn zo goed. Zie je, als ze hun vingers in hun mond steken denken we soms - ik weet het niet, Freud, die
ik een echte halvegare zou noemen, hij wist niet veel over God en het leven, en in zijn geheel nergens over, hij was heel, hij wist
maar heel weinig - hij zegt dat dit iets te maken heeft met seks. Hij was niets anders dan een seksobject en hij wil iedereen als
seksobject zien, niet als mens.
Dus deze man, hij mag zeggen wat hij wil - maar de waarheid is dat het niets te maken heeft met seks. Het komt doordat ze de
hitte op hun vingers voelen, ze voelen het daadwerkelijk, en daarom steken ze ze in hun mond. Er zijn kleine, heel kleine kinderen
die ik heb gezien. We hebben er hier één die van Engeland is gekomen, van Londen, en er is een ander die van hier ergens is, en
zij - zij allemaal, als je het hen vraagt dan zullen ze je onmiddellijk vertellen waar de blokkade zit, welke chakra er blokkeert. Nu
kun je kinderen niet voor de gek houden. Ze vertellen je allemaal hetzelfde, dat dit is wat er aan de hand is. Dus je bewustzijn is
verlicht en je handen, die de sympathische zenuwuiteinden hier hebben, vertellen het je.
We kunnen zeggen dat we nu door ons centrale zenuwstelsel anderen kunnen aanvoelen, en onszelf. Stel nu dat je hier zit en ik
vraag je: “Wat is er mis met je?”
Je zult zeggen: “Ik weet niet wat er mis is met me, ik weet het niet.”
Maar ik zou in staat kunnen zijn om je te vertellen wat het probleem is. Als je naar de dokter gaat, zal hij zeggen: "Ja, dat is het
probleem. Hoe weet je dat?" Je hoeft er geen enkel onderzoek voor te ondergaan, al dit soort onredelijke onderzoeken waarbij al
je tanden worden uitgetrokken, je ogen eruit worden gehaald, en als je eindelijk klaar bent, zeggen ze je dat je de gezondste
persoon bent die er rondloopt! Je hoeft al deze vreselijke dingen niet te ondergaan, je hoeft geen geld te verspillen en al deze
frustrerende dingen te proberen. Enkel door je handen te gebruiken zal je alles over jezelf weten. En de mensen die Sahaja yogi’s
zijn zullen je vertellen dat dit je probleem is, en dat je het op die manier kan genezen.

Nu is de tijd aangebroken - dit is zo’n fantastische tijd. Met Sahaja Yoga hebben we zoveel kankerpatiënten genezen, zoveel
patiënten van bloedkanker. Onlangs genas een meisje, dat een Sahaja yogini is uit New York, een patiënt van bloedkanker. Deze
jongen stond op het punt om te sterven, men had al verklaard dat hij zou sterven. Dat is de verklaring die ze hadden gegeven, hij
zou volgens hen nog ongeveer vijftien dagen te leven hebben, en dan zou hij sterven. Ik bedoel, dat is het enige dat ze konden
doen. Na alles dat deze arme jongen had doorstaan: de jongen was van India gekomen, al het geld was daaraan besteed, en dit
was de uitslag die hij kreeg, dat hij zou sterven binnen de vijftien dagen. Nu namen deze mensen op de één of andere manier
contact op met mij en ik zei hen een Sahaja yogini in New York te contacteren. En ze vertelden haar dat die bepaalde jongen daar
was, zijn naam is Rahul, hij is amper zestien jaar oud, en dat hij bloedkanker had. De jongen werd niet alleen genezen, maar hij
kwam ook naar Londen om mij te ontmoeten en nu is hij weer thuis.
Het klinkt heel onwaarschijnlijk dat iemand die geen dokter is, die niets van medicijnen af weet, kan genezen. Voorbij deze
medicijnen, voorbij al deze dingen is de subtiele kracht, de goddelijke kracht waaruit alles is ontstaan. Als je dit op de één of
andere manier eigen wordt, of je weet hoe dit te hanteren, kun je genezen wie je maar wil. Het is tegenwoordig niet zo dat ik zelf
genees, maar mijn leerlingen genezen. Ik weet niet hoeveel mensen deze Dr. Warren, die een dokter was, heeft genezen door
middel van Sahaja Yoga, dat geen medische wetenschap is. Hoeveel patiënten hij zelf genezen heeft, hij zal ze niet kunnen
tellen.
Dus het hele systeem zal veranderen. Nu zul jij de meester van jezelf worden, van je krachten, en al deze krachten zullen worden
vrijgegeven via jou. Als we nu zeggen dat er guru’s (meesters) waren die konden genezen, dat er guru’s waren die de uitbreiding
van een vreselijke ziekte konden stopzetten en meer van die dingen, dan denken we dat dit niet mogelijk is. We denken dat het
een onmogelijke zaak is. Hoe is dit mogelijk, hoe kunnen we dit geloven? Het is maar een sterk verhaal. Maar als jij dit zelf tot
stand ziet komen, dan zal je versteld staan.
Ooit reisde ik met een schip en de kapitein van het schip gaf ik zelfrealisatie. En het gebeurde dat één van de bemanningsleden
van het schip vast kwam te zitten in de vriezer, zijn adem raakte verstikt en hij kreeg een longontsteking. Natuurlijk, zie je, ik
bevond me in de positie dat ik reisde omdat mijn man de voorzitter was van dat bedrijf. Dus vroeg hij me niet om erheen te gaan,
hij dacht dat hij het niet kon maken om het me te vragen.
Ik zei: “Goed, als je mij niet toestaat erheen te gaan, ga dan maar beter zelf naar de plek waar hij is. Je hoeft geen noodoproep te
sturen om een dokter of wat dan ook, leg gewoon je hand op zijn borst voor ongeveer vijf minuten.”
Zijn longontsteking genas volledig en deze kapitein kon het niet geloven. Hij vroeg: “Hoe is dit mogelijk?"
Ik zei: “Het is mogelijk." Dat is ook jou overkomen. Nu ben je dat geworden - accepteer het.
Je moet die kracht opnemen, die jou gegeven is, zoals we in het Sanskriet zeggen, viraj. Neem het op. Zie je, zelfs als je - als ik je
een troon zou geven, als je dan niet weet hoe de macht van de troon op te nemen, hoe erin te geloven, dan ben je als een
bedelaarskind, als je het op de troon zet, ziet het nog altijd de mensen voorbij komen, en steekt het zijn hand uit: “Geef me vijf
roepies. Geef me vijf roepies.”
Tot het moment waarop je deze krachten aanneemt ben je nog steeds onzeker, maar je bezit ze wel. En dit is het punt dat heel
moeilijk ligt, vooral voor de westerse geest, omdat ze niet kunnen geloven dat ze deze krachten kunnen bezitten. Ze kunnen het
gewoon niet geloven. Je vertelt het ze, maar ze zeggen: “Hoe is dat mogelijk?” Maar het is zo.
Neem nu bijvoorbeeld dit instrument. Als je het meeneemt naar een dorp en hen vertelt dat dit je stem zal verspreiden, of als je
bijvoorbeeld een tv-installatie meeneemt en hen vertelt dat je hiermee allerlei soorten vertoningen kan zien of dat er, zeg maar,
een drama, een toneelstuk, of muziek uit komt, zal men het niet geloven. Men zal zeggen: “Deze doos? Dit ziet eruit als een
doodgewone houten doos.” Maar als je het aansluit, worden zijn krachten duidelijk. Op dezelfde manier bekijk je mensen als een
heel, heel doorsnee, alledaags gegeven - wij beschouwen onszelf als vanzelfsprekend. We hebben er geen idee van hoe verfijnd
we zijn, hoe groots we zijn, hoe God ons heeft geschapen met zoveel moeite, met zoveel zorg, met zoveel liefde; voor een heel
speciaal doel, namelijk dat hij jou al zijn krachten wil schenken. Hij wil dat je binnentreedt in het Koninkrijk van God en van zijn
zegeningen geniet, van zijn liefde. Het is iets dat we ons niet kunnen voorstellen; we zijn zo gefrustreerd, we walgen zo van
onszelf, van onze maatschappij, van alles. Maar het is niet zo, het is niet zo. Het moet gewoon gebeuren. Je moet gewoon
aangesloten worden aan het hoofdnetwerk en het werkt, en het werkt. Het heeft al gewerkt. Het heeft bij duizenden al gewerkt en
het zou ook bij jou moeten werken.
Maar de absurde ideeën die mensen hebben, namelijk het idee dat ze hebben dat je ervoor kan betalen. Ik bedoel, hoe kun je
betalen voor iets dat leeft? Heb je ooit betaald voor iets dat leeft - heb je bijvoorbeeld al ooit iets betaald om een vrucht uit een
bloem te verkrijgen? Kun je de bloem iets betalen? “Oké, ik zal je één pond geven, geef me een vrucht.” - zal dat werken? Het is

net zo absurd dat je zou betalen voor de levende God, je kunt niet betalen voor een levende ervaring en je kunt niet betalen voor
het evolutieproces. Het is spontaan, het bevindt zich in onszelf, het werkt.
Maar wij zijn zoveel met geld bezig dat we niet kunnen begrijpen dat het gratis is, en dat terwijl we zoveel dingen gratis hebben.
We hebben zoveel dingen gratis, en nog begrijpen we het belang niet van dingen die gratis zijn, omdat we denken dat iets dat
gratis is niet zoveel kan voorstellen. In feite moeten alle belangrijke dingen wel gratis zijn, anders zouden wij niet bestaan, we
zouden niet overleven. Als we geen lucht kregen om vrij te ademen, dan zouden we niet bestaan. Als er ooit iets dergelijks
gebeurt in een vliegtuig of waar dan ook, dan zou je eens moeten zien hoe mensen ineens het belang beseffen van die gratis
dingen die we als vanzelfsprekend beschouwen.
Dus je moet begrijpen dat het idee dat we hebben over God, hoe hem te bereiken, hoe ons naar binnen in onszelf te keren, ook
foutief is. We denken als we op ons hoofd gaan staan, dat we het zullen bereiken. Ik bedoel, als we God zouden bereiken door op
ons hoofd te staan, dan zouden ze tijdens het hele evolutieproces op hun hoofden hebben moeten staan. Of we denken dat we
het zullen bereiken door in deze races mee te rennen, of door dit soort voedsel of dat soort voedsel te eten, of door dit of dat te
doen zullen we het bereiken – dat is niet waar. Maar dan zou je kunnen vragen waarom al deze mensen in de religies zeiden: "Gij
zult dit niet doen, gij zult dat niet doen”. Ze zeiden het omdat dit de zaken zijn die nodig zijn voor onze ondersteuning, voor ons
evenwicht als mens. We verliezen ons evenwicht als we deze dingen niet volgen. We moeten dit evenwicht hebben; daarom werd
er gezegd: “Doe dit niet.”
Mensen hebben de eigenschap om in extremen te gaan. Ik bedoel, als je hen iets zegt - ik heb mensen gekend, je zegt hen
gewoon dat, om dit specifieke centrum (deze chakra) te genezen, je deze asana[1] moet doen of dit soort ding moet doen. Dan
zullen ze dit honderd keer doen, duizend keer op één dag. Ik bedoel, dit heb ik ze nooit gevraagd. Ik zei gewoon het eens in de
zoveel tijd te doen, of één keer per week - maar ze zullen het honderd keer doen. We gaan in extremen. En dat is waarom, om het
evenwicht te behouden, deze mensen ons zeiden: “Doe dit niet, doe dat niet, doe dat niet.” Maar dan zeggen wij vanuit ons ego:
“Waarom niet? Wat is daar verkeerd aan?”
Oké, ga er maar mee door. Als we kinderen zeggen: “Je mag niet roken.” “Waarom niet? Al mijn vrienden roken, dus ik ook.”
Goed, ga er maar mee door - rook maar, krijg maar kanker, uiteindelijk zal je hier (Shri Mataji wijst naar de keel) een gat krijgen
om door te ademen. Na enige tijd zal dit verdwijnen, je neus zal verdwijnen, en je zult als een machine rondlopen en naar
iedereen kijken: je kunt niet meer praten, je kunt niet leven als een normaal mens. Dan pas besef je: “O God, ik wou dat ik niet
gerookt had.”
Maar in Sahaja Yoga zeggen we niet: "Je mag niet roken," omdat dan de helft van de mensen weggaat. We zeggen nooit: "Je
mag niet drinken", zeggen nooit "je mag niet". We zeggen: "Goed dan, je doet het, dat is niet erg. Laat dit maar gebeuren."
Zodra dat gebeurt, geef je het gewoon zelf op, want als je het hoogste hebt gevonden, dan geef je niet langer om al deze kleine
dingen. Al je gewoontes vallen automatisch weg, ik hoef je hier niet toe te dwingen. Je hebt alles in je, die kracht, alsof je
omhoog getild wordt. Als een lotus die uit het moeras tevoorschijn komt door zijn eigen kracht, kom je omhoog en je geurigheid
vult het moeras, en je zult er zelf verbaasd over zijn. Eerst identificeer je je met het moeras, en je denkt dat dit nu eenmaal zo is maar het is niet zo. Als ze omhoog komt, deze lotus, spreidt ze haar mooie bloembladen uit, en haar geur geeft ons die
persoonlijkheid die zich overal verspreidt. En dat is wat er met jou zal gebeuren. Jullie zullen allemaal die lotus zijn, die verborgen
lijkt, die volledig onzichtbaar is in jou, die zal openbloeien, en dan zal de geur van jouw goddelijkheid zich verspreiden.
Nu kan ik het vandaag niet over alle centra hebben, want als ik over alle centra begin te spreken dan zal het erg lang duren. Ik heb
drie centra behandeld, zoals jullie hebben gezien - de Muladhara chakra, de Swadishthan en de Nabhi chakra - en de overige zal
ik later behandelen, morgen. Maar ik moet over de Spirit spreken, waarover we het nu al zo lang hebben, dat we de Spirit moeten
worden. Nu, in de Engelse taal, zoals je weet, kan ‘spirit’ van alles betekenen. Het is een woord met meerdere betekenissen: zelfs
soorten alcohol noemen we ‘spirits’, zelfs de overleden zielen noemen we spirits en ook de Spirit die wij zijn, het zuivere wezen
dat 'Atma' wordt genoemd in het Sanskriet, geven we de naam ‘Spirit’. Hier spreek ik over die Spirit die het zuivere wezen in jou is,
die een onthecht wezen in jou is, die de getuige in jou is, die jou altijd ziet, die jou gadeslaat, die in jou verblijft als vreugde en
geluk in het hart. Hij verblijft in het hart. Deze Spirit bevindt zich niet in ons bewuste verstand, hij bevindt zich niet in ons centraal
zenuwstelsel, hij is niet onder onze controle.
Om een vergelijking te geven, zeg ik dat de linkerkant in ons als de rem is en de rechterkant als een gaspedaal in een auto. Nu
leren we rijden in de auto, terwijl we achter het stuur zitten, en verder is er de leraar die achterin toekijkt en het hele spel
gadeslaat. Wat je nu doet is naar links gaan - dat wil zeggen dat je soms op de rem duwt, en soms duw je op de gaspedaal, je
maakt fouten, en zo leer je rijden. Dat leren rijden kan vergeleken worden met de wijsheid, die tot ons komt door het in evenwicht

brengen van ons leven. Het evenwicht is het allerbelangrijkste, om mee te beginnen. Maar zelfs al heb je geen evenwicht, ik heb
in Sahaja Yoga heel onevenwichtige mensen in evenwicht zien komen.
Nu, dit balanceren van links en rechts, of zeg maar van de rem en de gaspedaal, geeft je een positie waarin je kunt zeggen dat je
nu het rijden beheerst. Maar nog steeds is er de meester die achterin zit. Vervolgens word je de meester. De meester is de Spirit
binnenin je. Je wordt de Spirit en je begint jezelf gade te slaan als bestuurder. De hele toestand wordt als een spel, als een
toneelstuk; in de zin dat je jezelf afscheidt en je begint te zien hoe alles voor je ogen gebeurt, alles gebeurt net als een toneelstuk
buiten je om, en je maakt er geen deel van uit. Zo treed je binnen in het gebied van je as en de omgeving verliest zijn impact op
jou. Je wordt iemand die stil is, gelukzalig, rustig, die de omgeving ziet – het voortbewegen van de omgeving, maar je bent er niet
bij betrokken. Zo word je de meester, zo word je de profeet. Maar vandaag de dag heeft Sahaja Yoga de kracht om profeten te
maken van de mensen van God, en deze profeten zullen de kracht hebben om anderen profeten te maken – aldus William Blake,
de grote dichter van dit land. En dat is precies wat Sahaja Yoga is. Hij voorspelde het honderd jaar geleden en als je vandaag
naar Sahaja Yoga komt, zal je versteld staan over wat je bent. Alles wat hij voorspeld heeft over Engeland, dat dit het Jeruzalem
van morgen zal zijn, die ‘morgen’ is vandaag.
Dit land van jullie, Engeland – dat tot nu toe, ik weet niet of mensen begrijpen of er zich bewust van zijn wat dit land is, namelijk
het hart van het universum, het belangrijkste gedeelte van het universum – dit moet het Jeruzalem worden. Daarvoor moeten de
Engelsen hun traagheid achter zich laten om te kunnen zien wat hun mogelijkheden zijn, om tot dat punt op te klimmen, en dat
zal in orde komen. Het werkt al heel goed in Londen. Natuurlijk kunnen we ook niet teveel mensen hebben, want van plastic
spullen kunnen machines er duizenden produceren, maar als je iets levends wilt hebben dan is er meer tijd voor nodig. Maar als
er eenmaal tijd voor is, als het eenmaal zijn rijpheid bereikt, dan ben ik er zeker van dat dit grootse land die status zal accepteren
om Jeruzalem te worden, de plaats van verering, waar mensen heen gaan om te eren. Het is heel verrassend hoe dingen
gebeuren door Sahaja Yoga, het madeliefje dat nooit een geur had, als je gaat kijken, heeft het nu wel geur. De meeste Engelse
bloemen hadden geen geur, daar stonden ze bekend om. De meeste bloemen hebben nu een buitengewoon sterke geur. Je kunt
het zelf nagaan.
Al deze dingen die met de natuur te maken hebben, lossen zich op. Met hen komt het wel goed, maar hoe zit het met de mensen?
Waar zijn ze, wat doen ze, waar zijn ze verdwaald geraakt? Dit is een heel bedroevende zaak. Ik kwam naar Londen door zuiver
toeval, moet ik zeggen, of misschien was het voorbestemd. Mijn man werd verkozen om dit werk te doen en hij moest hierheen
komen. En deze instelling van de VN is enkel hier gevestigd. Het is in Engeland. Het is nergens anders. Jullie hebben maar één
instelling van de VN in Engeland, en mijn man werd hiervoor verkozen, daarom ben ik hier. Anders denk ik niet dat ik hier had
kunnen komen, als een guru, omdat ik geen andere belangen heb dan dit. En ik had hier niet om een andere reden kunnen komen,
want ik zou niet onuitgenodigd naar een land gaan, maar ik kwam hier als iemand die uitgenodigd was. Het werkt allemaal
vanzelf. Alleen jullie, mensen, moeten dit zelf oplossen, en weet dat niet enkel het dynamisme of de vitaliteit van belang is, maar
het grootste belang is dat je op dit punt aan de rand van de vernietiging of de opbouw staat. En de Engelsen mensen bevinden
zich in een speciale positie. Zij moeten naar dit punt opklimmen, want zij zijn de cellen van het hart.
Ik zal deze lezing morgen opnieuw geven. Ik hoop dat jullie zullen komen en dat je het jezelf gemakkelijk maakt. Mijn excuses
voor mijn keel. Ik heb dag in dag uit gesproken, elke dag. Dank jullie zeer.

VRAGEN & ANTWOORDEN
Als jullie vragen hebben, zou ik ze graag beantwoorden.
Kan ik vragen van jullie krijgen, dan zal ik ze beantwoorden.
“U zei dat u kon genezen na de zelfrealisatie. Zijn probleem is dat zijn moeder doof is. Kunt u dat gehoorprobleem oplossen?”
Zie je, deze vraag is van zo'n aard dat het je het gevoel geeft dat ik iemand ben die iedereen moet genezen. Dan heb je het helaas
mis. Het is als bijproduct van het ontwaken van de Kundalini dat je genezen wordt. Het spijt me zeer, dat je het idee hebt dat ik
hier ben om alle mensen te genezen. Moet ik mij soms vestigen in een ziekenhuis? Maar de hoofdzaak is dat de Kundalini
ontwaakt moet zijn om je te kunnen genezen. Goed? Als je moeder hier was dan konden we eraan werken. Maar je moet
begrijpen wat de hoofdzaak is, God heeft heel wat gezond verstand zoals wij dat ook hebben, en hij is alleen geïnteresseerd in de
lichten die wij zijn, die zijn werk zullen verrichten. Zij die, zeg maar, heel zieke mensen zijn, uitermate ziek, kunnen in een mum
van tijd genezen worden. Je zult verbaasd zijn, ik verzeker het je.
Onze president van India, hij ging naar Amerika om behandeld te worden en ze faalden, en hij ging terug naar India. En ik ging
hem bezoeken als mevrouw zo en zo. Maar de hoofdambtenaar vertelde hem dat ik die en die was en dat hij mijn naam al had

horen vallen in India.
Zijn vrouw vroeg: “Waarom geneest u mijn man niet?”
En hij lag op zijn sterfbed… ze hadden alles al voorbereid voor zijn laatste rituelen in India. Ik legde gewoon mijn hand op zijn rug
gedurende tien minuten, en je zult het niet geloven. Hij had dagenlang niet geslapen door de pijn. Hij zei: “Mijn pijn is verdwenen.
Ik wil slapen.”
Toen hij wakker werd was hij perfect in orde. Hij liep naar beneden, men had een draagbaar laten komen en alles. Hij liep gewoon
naar beneden. Ze konden hun ogen niet geloven. Maar dit gebeurde omdat hij gebruikt zou worden voor het werk van God.
Als we in ons huis lampen hebben die nooit licht zullen geven, dan doen we daar geen moeite voor. We gooien ze bij de vuilnis.
Op dezelfde manier geneest het Goddelijke niet alle mensen. Wel vele duizenden, maar bij sommige mensen die heel ziek zijn,
zegt hij: “Goed. Ga jij maar naar de volgende cyclus. In orde? Kom terug als je gezuiverd bent en uitgerust en dan zal het werken.”
Dus niet noodzakelijk iedereen zal worden genezen, niet noodzakelijk. Maar er werden er zoveel genezen en het heeft gewerkt.
Maar dat is niet onze belangrijkste taak, om mensen te genezen. Nee. Het is om mensen zelfrealisatie te geven en als een
bijproduct zoals je zei, natuurlijk als ze haar realisatie krijgt zal haar doofheid verdwijnen. Veel mensen zijn genezen van hun
doofheid. Niet alleen doofheid, maar zelfs kale mensen kregen weer haar. Hij had geen haar op zijn hoofd toen hij bij me kwam.
Maar ik zeg niet dat na de realisatie, en voor de realisatie is er zo’n groot verschil dat je beter foto’s zou nemen van voor de
realisatie om het voor jezelf te zien. Soms na de zelfrealisatie, zie je, hebben mensen foto’s van voor de zelfrealisatie, en gooiden
ze deze weg. Er is een verschil, maar de hoofdzaak is niet het genezen, maar de zelfrealisatie – dat is de hoofdzaak.
En leeftijd vormt geen probleem. Ik geloof dat we gisteren in Birmingham realisatie hebben gegeven aan een man die al heel,
heel oud was. Dus leeftijd doet er niet toe, gezondheid doet er niet toe, niets van dit alles. Iedereen kan het krijgen en zou het
moeten proberen te krijgen. Goed? Dus als je haar hier kan krijgen, zullen we eraan werken. Maar ik beloof niets. Goed? Moge
God je zegenen.
Natuurlijk beloof ik je wel zelfrealisatie, dat beloof ik wel. Als je geduld hebt met jezelf zoals ik dat met jullie heb. Je moet geduld
hebben. Een andere vraag alsjeblieft?
“Hij heeft sinds de afgelopen vier of vijf jaar problemen met zijn borst. Is er een manier waarop u hem kan helpen?”
Natuurlijk kan dat verholpen worden. Ja, een probleem met de borst zoals ademhalingsproblemen of zoiets?
Ademhalingsproblemen? Is hij een Indiër? Astma. Bent u een Indiër? Ah, Indiërs, weet je. Ze nemen zo vaak een bad. Ze denken
dat ze nog steeds in India zijn. Elke dag nemen ze ‘s ochtends een bad en gaan vervolgens naar buiten. Nietwaar? Dat zou niet
mogen gebeuren. Dit is Engeland. Wij moeten ‘s avonds een bad nemen. We moeten leven zoals de Engelse mensen. Het zijn
echte badliefhebbers. Indiërs zijn echte badliefhebbers, zie je, ze moeten elke dag een bad nemen, zelfs al is het nul graden of
twaalf graden onder nul. Ze moeten een bad nemen. Zie je, het is een gewoonte die ze zich hebben gevormd. Ze voelen zich niet
goed zonder een bad en zo ontwikkelen ze dit, maar in ieder geval zullen we uw astma genezen. Goed? Het is niet zo moeilijk.
Maar je zou beter niet te vaak een bad nemen in Engeland. Ik zou voorstellen dat als je een bad wil nemen, dat je dit ‘s avonds
doet zoals de Engelse mensen ook doen, want er heerst hier een heel verraderlijk klimaat. En als je je bad neemt en uit je bad
komt, loop je zo goed als zeker deze borstproblemen op. Dat niet alleen, maar ook artritis en al dat soort dingen zijn hiervan
afkomstig. Dit is heel onzorgvuldig in dit land. Het klimaat maakt dat je voorzichtig moet zijn.
Ik bedoel, je moet niet voor altijd het baden opgeven. Want, zie je, als ik iets zeg moet ik het andere uiterste ook vernoemen.
Maar wij zijn echte badliefhebbers, zonder twijfel, zie je. Persoonlijke hygiëne is te belangrijk voor Indiërs, te belangrijk. Maar
algemene netheid, of je kunt zeggen de collectieve netheid vind je hier meer, zie je. Zoals het gras maaien en het toezicht op de
netheid van de wegen is allemaal veel beter. Ik bedoel, we moeten deze dingen combineren. Dat is belangrijk. Dat kan werken.
Goed? Astma is niet zo’n groot probleem. Wat nog meer?
“Op welke manier werkt het?”
We hebben een (energie)centrum (chakra) in ons dat het centrum van Shri Rama is, aan de rechterkant. We noemen het een
rechterhart. En als we dit centrum van jou kunnen genezen, zal je in orde zijn. Goed? We zullen het oplossen. We zullen je
vertellen hoe je het kan doen.
“Hoeveel duizenden jaren geleden is yoga ontstaan, vroeg ze.”
Welk soort yoga bedoel je? Yoga in de vorm van spontane yoga is er altijd geweest. Zie je, wat spontaan is, leeft. En het levende
proces is er altijd geweest. Dus we kunnen niet zeggen wanneer het is ontstaan. We kunnen wel zeggen wanneer het gescheiden
werd. Wanneer God en zijn kracht zich scheidden en God het hele gebeuren als een getuige begon te bekijken, begonnen God
Almachtig en zijn kracht uit te werken. Hij schiep alle universums, hij schiep ons universum, van waaruit hij nu mensen gecreëerd
heeft. En nu moet dit weer één worden. De schepping moet zijn Schepper kennen.

Eén, twee, drie, vier – er zijn altijd weinig mensen geweest die deze verbinding kregen, maar vandaag is de tijd rijp voor massale
evolutie. Dus voor een groeiproces van leven kun je geen tijd vastleggen. Je kunt niet zeggen wanneer het begon, sinds hoeveel
jaren het al bezig is. Maar vandaag is het bloesemtijd, waarin velen de zegeningen van yoga moeten krijgen. Goed? Dank u.
Wat is er?
“U sprak over de Kundalini. Voor de doorsnee mens is dit heel moeilijk te ontwaken.”
Ah, wie heeft je dat verteld? Dat is niet zo. Zie je, het zijn deze abnormale mensen, wanneer zij over de Kundalini spreken noemen
ze het abnormaal omdat ze niet weten hoe ze het moeten doen. Het is heel gemakkelijk. Het is heel gemakkelijk als je een
ontwaakte persoon bent. Zelfs een kind kan het doen. Het zijn deze mensen die zeggen dat de Kundalini heel moeilijk is, zij zijn
degenen die geen verstand hebben van de Kundalini. Zij zijn geen meesters. Wat is er moeilijk voor een meester? En als zelfs een
doodgewoon persoon een meester kan worden, wat is er dan zo moeilijk aan? Zij zijn geen meesters. Zij zijn mensen die
volslagen naïef zijn, geldwolven, nutteloze mensen. Ze schrijven boeken zonder dat ze ook maar iets over de Kundalini weten.
Zij zijn de misleidende mensen. Het is zo gemakkelijk. Het zal gewoon bewegen onder je hand, je zult het omhoog zien bewegen
en je zal het zien pulseren op het hoofd. Het is totaal niet moeilijk. Ik zei jullie al dat dit het meest essentiële is dat moet
gebeuren en alles dat essentieel is moet gratis en gemakkelijk zijn – sahaja[2].
Daarom hadden we in India Nanaka[3] die zei: “Sahaja samaadhi laago” (streef naar de sahaj staat). Niemand heeft ooit gezegd
dat het moeilijk is.
Kabir[4] heeft dit ook nooit gezegd. Hij zei: “Paacho pachiso pakar bulau ek hi dor bandhahu.” - “Ik zal vijfentwintig mensen
samenbrengen en ze met één draad verbinden.”
Zij die deskundig waren, spraken altijd op die manier. Niemand heeft ooit gezegd dat het moeilijk was. Het zijn enkel de mensen
die er niets vanaf weten en niet het recht hebben, die op die manier spreken. Geloof ze niet. Het is absoluut eenvoudig. Je zult
het zelf zien. Maar als het zo gemakkelijk is, waarom zouden we het dan ontkennen? Stel dat ik gratis een diamant voor je heb,
zou je er dan niet naar kijken, zou je hem dan niet aannemen? Of denken we dan: “O, het is heel moeilijk. Hoe kunnen we dit
doen?” Terwijl ik zeg dat het gemakkelijk is. Je hoeft er niet voor te betalen. Goed?
...
Wat is er? Nee, dat klopt. Ga zitten, ga zitten. Goed, goed.
...
Ga alsjeblieft zitten. Ik zal het je vertellen. Dat is de manier waarop mensen het probeerden. Het werkt niet op die manier. Stel, je
auto, dat er iets mis is met je auto, goed? Nu, kun je hem schoonmaken terwijl je er binnenin zit? Kun je het oplossen? Je moet
uitstappen. Dus eerst moet het opstijgen van de Kundalini uitgewerkt worden. Zie je, mensen hebben alles verdraaid. Zelfs in
Hatha Yoga waar er ashtanga’s[5] zijn, is het belangrijkste Ishwar pranidhana[6]. De eerste vereiste is de vestiging van God, eerst
moet je verbonden zijn met God.
Zelfs in het christendom moet je eerst gedoopt worden. Natuurlijk is dit kunstmatig, vergeet het, maar toch moet je gedoopt
worden. Zelfs als hindoe moet je ingewijd worden op een manier die Yagnopavita genoemd wordt en gedaan wordt op de leeftijd
van acht jaar. Dat is wat zelfrealisatie is. Of Mohammed Sahib en al deze mensen gebruiken sumta (vrijheid van gedachten en
geweten) - dat is hetzelfde. Dus de eerste vereiste is het verkrijgen van je zelfrealisatie. Dit betekent niet dat je een meester
wordt. Maar wel het ontwaken van de Kundalini, en dan word je door de groei van de Kundalini een meester. Dit was het
werkelijke proces, maar ze hebben het nu helemaal verdraaid. Hoe kun je jezelf zuiveren, tenzij je er afstand van neemt?
Stel dat mijn sari vuil is, dan moet ik mijn sari uitdoen en hem schoonmaken. Nietwaar? En daarom is het moeilijk. Dat is de
reden. Het is een verwarring die men gecreëerd heeft. En geloof al deze verhalen niet. Als je je ego probeert te onderdrukken, zal
het je tot last zijn. Het zal nooit weggaan. Als je probeert je superego te onderdrukken, zal dit nooit helpen. Maar hier gebeurt dit
automatisch, en hoe dit gebeurt, zal ik jullie morgen vertellen. Door deze godheden in jezelf te doen ontwaken worden al deze
dingen geabsorbeerd. De Kundalini ontwaakt en werkt het uit. Tenslotte, als je wilt dat ik het opbiecht, er is iets bijzonders met
mij waardoor ik dit kan doen. Het moet wel iets speciaals zijn. Als jullie me niet kruisigen, dan zal ik zoveel zeggen, meer niet. Je
zou het beter uitzoeken, anders zal je me meteen kruisigen. Ik wil dit niet meer. Goed? Moge God jullie zegenen.
Ja, mijn kind?
…
Daar is geen operatie voor nodig. In Sahaja Yoga hebben we technieken, goddelijke technieken, waardoor we ons hart openen.
De verwarring vindt eigenlijk op een ander vlak plaats, en deze verwarring heeft ons problemen gebracht. Zie je, er bestaat
verwarring over hoe onze relatie zou moeten zijn met onszelf, met anderen en met de maatschappij. Hier bestaat grote

verwarring over, die lang geleden ontstond, toen de smriti[7] werden geschreven, of we kunnen zeggen, toen men godsdienst
beoefende was het precies andersom. We begonnen van alles te doen en zo hebben we die vaardigheid verloren. De houding ten
opzichte van onszelf zou zo moeten zijn dat we moeten proberen onszelf te perfectioneren. Het is absoluut tiranniek, zeg ik je.
Wanneer ik probeer Sahaja Yoga te perfectioneren, ben ik tiranniek tegenover mezelf. De hoeveelheid werk die ik uit dit lichaam
haal en hoeveel inspanningen ik kan leveren met behulp van dit lichaam, het heel ver rekken van al mijn geduld – ik werk het uit.
Ik bedoel, normaal gezien weet je, raken mensen gewoon verkrampt: “O moeder, dit is teveel. We kunnen het niet aan.” Je hebt
het zelf gezien. Maar je moet echt tiranniek zijn om jezelf te perfectioneren. Op die manier moeten we ons opstellen tegenover
onszelf en met betrekking tot anderen zou het een ideale relatie moeten zijn.
Als je nu bijvoorbeeld een broer hebt, dan is hij je broer – hij zou een ideale broer moeten zijn. Als hij je vader is, zou hij ideaal
moeten zijn. Maar hier bestaat zo’n verwarring over! Hoe meer verlicht, zogenaamd, je wordt, hoe verhevener je wordt, en dan is
er verwarring over: wie is je zus, wie is je moeder, wie is je vader? Vervolgens begint er ook over de relatie tussen de Sahaja
yogi's verwarring te ontstaan. Jullie zijn Sahaja yogi’s, jullie zijn allemaal profeten, jullie moeten elkaar respecteren. Jullie zijn
allemaal profeten, jullie spreken dezelfde taal. Jullie moeten van elkaar houden. Niet op een rationele manier, het moet je
overkomen, want de relatie moet gevestigd worden – deze relatie, die ideale relatie.
Er zijn zoveel mensen waarvan jullie weten dat ze boos op mij worden: “Moeder, u hebt teveel geduld met de Sahaja yogi’s.” Maar
het zijn mijn kinderen. Ik moet mijzelf perfectioneren, en mijn relatie met hen moet ideaal zijn. Ik moet heel ver gaan om hen te
vergeven, zodat ze vooruitgang boeken. Dus je verhouding met anderen zou ideaal moeten zijn. Ben je een ideale vader? Ben je
een ideale moeder? Ben je een ideale zus en broer? Ben je een ideale burger ten opzichte van anderen? Maar de samenleving
moet pragmatisch zijn. De maatschappij moet het op een pragmatische manier oplossen, en deze pragmatische oplossing komt
door te veranderen.
Ik zou bijvoorbeeld vandaag de dag zeggen dat we in India geen vegetarisme nodig hebben. In Engeland hebben we vegetarisme
nodig. Het is allemaal pragmatisch. De maatschappij moet pragmatisch zijn. Hier zijn we pragmatisch ten opzichte van onszelf,
niet tegenover de maatschappij, we zijn pragmatisch tegenover onszelf. Alles lost zich op. “Wat is daar verkeerd aan?” Een
vrouw met kinderen gaat ervandoor met een andere man. “Wat is daar verkeerd aan?” Of een vrouw met kinderen kan haar land
verraden omwille van haar kinderen. “Wat is daar mis mee?”
Dus deze verwarring in ons creëert dit probleem, en daarom weten we niet hoe we onszelf moeten ontwikkelen. Als we onze
verwarringen achter ons konden laten, dan kan het goed komen. Het kan gedaan worden met behulp van Sahaja Yoga. Al deze
verwarringen werden gecreëerd door halfbakken mensen, zal ik zeggen. Er is namelijk niets mis met de incarnaties, met de
profeten. Er is niets mis mee, het zijn perfecte mensen. Wat er verkeerd is aan ons, is onze instelling. En als we met
onderscheidingsvermogen onze instelling bepalen tegenover onszelf, tegenover anderen en tegenover de maatschappij, dan zal
alles zich oplossen. Het zal prachtig worden.
Door deze verwarring is ons hart gesloten. We zijn bang van anderen. Wat is er om bang van te zijn? De relatie is ideaal. Wat
kunnen we nog doen? Jouw relatie wat hen betreft, jouw relatie, je hart is ideaal. Wat zij doen, doet er niet toe. Wat ik doe voor
hen moet ideaal zijn. Ik moet van hen blijven houden. Ik moet hen blijven bewonderen, hen blijven aanmoedigen, hen blijven
steunen en ze alles geven wat ik moet geven, om volgens mijn relatie te handelen. Stel bijvoorbeeld, een waterbron die zich
onder Moeder Aarde bevindt, denkt ze na over welk soort boom dit is, over welk soort dingen hij doet? Ze geeft gewoon haar
bron, haar water. Op dezelfde manier, omdat jij de bron bent, op die manier moet de relatie ideaal zijn. Deze verwarringen hebben
hun werk gedaan en op een rationele manier hebben we al deze verwarringen geaccepteerd. En dit heeft ons in dit soort van
valkuil geleid, waardoor onze harten gesloten werden. Goed?
Yogi verduidelijkt de vraag van een zoeker: “Kunt u het verschil uitleggen tussen Sahaja Yoga en Kriya Yoga?
Shri Mataji: Oh! In zekere zin komt het op hetzelfde neer, of het leunt toch erg dicht tegen elkaar aan. Ik zou bijvoorbeeld zeggen
dat jullie de ware realisatie, of de ware doop, hebben gekregen door het ontwaken van de Kundalini, terwijl er anderzijds ook
priesters zijn die de doop uitvoeren. Deze doop en die doop leunen erg dicht tegen elkaar aan. Op dezelfde manier vindt er Kriya
Yoga in ons plaats wanneer onze Kundalini opstijgt. Er schiet iets in kriya, in actie. En die actie bestaat erin dat wanneer de
Kundalini opstijgt, er een ontzagwekkend grote kracht opstijgt, en dit is een zeer unieke gebeurtenis waar het hele lichaam op
voorbereid is. En als ze opstijgt, vindt er een soort golf van actie plaats in het lichaam. Net zoals de peristaltische bewegingen
die ontstaan als we ons eten verteren, daar kun je het mee vergelijken. Als de Kundalini opstijgt, vindt er een soort samentrekking
van de spieren plaats die ervoor zorgt dat de opgestegen Kundalini boven blijft, en achtereenvolgens zet het uit, opent het zich en
trekt het samen. Al deze handelingen gebeuren automatisch binnenin ons, net zoals we een auto starten en het hele

mechanisme in werking treedt. Zo vindt ook de kriya effectief plaats binnenin ons. De kriya gebeurt dus binnenin ons in Sahaja
Yoga. Het is allemaal ondergeschikt aan Sahaja Yoga, dat wil zeggen de ‘yoga’ op zich. Maar al deze handelingen vinden plaats
binnenin ons.
Er is daarentegen wel één ding dat we kunnen doen, namelijk dat we zonder de auto te starten aan het stuur beginnen te draaien.
En dat noemen we dan ‘Kriya Yoga’. En dat staat in contrast met de ware Kriya Yoga, die spontaan is, en in ons ingebouwd. Je
hoeft er niets voor te doen, je bent ervoor voorbestemd. Ik heb mensen gezien die hun tong hebben losgesneden. Ze bewegen
hun tongen heen en weer. Enkele heel oude mensen in India hebben dit van iemand uit Amerika. Een verschrikkelijke man. Ze
snijden hun tong los, en hun tongen hangen er zo bij. Het zijn waardeloze mensen. Er was ook een dokter bij, één dokter. Een
zoeker; stel je voor dat een zoeker zo geruïneerd wordt. Ik vroeg: “Waarom? Waarom doet u dit?” En hij zei: “Wij moeten khechari
doen.”
Khechari is iets waarbij je je tong lossnijdt, naar achteren brengt en probeert dit achterin met de punt van je tong te raken. Kun je
je dat voorstellen? Het wordt ook wel ‘dawedi raveni pranayams’ genoemd – maar dit heeft geen enkel nut. Dit soort handelingen
hebben het pad van de Kundalini beschadigd. Ik heb gezien hoe de Kundalini gepijnigd en verwond werd. Ze wringt haar hoofd in
alle richtingen. Dit is het ego van de mens, waardoor hij denkt: “Ik kan dit doen, en ik zal tot het uiterste gaan om het te bereiken.”
Vergeet het. Het is zo eenvoudig. Net zoals een brandend licht - een brandende kaars - een andere kaars kan aansteken. Zo
eenvoudig werkt het. Doe dit jezelf niet allemaal aan. Als je een echte zoeker bent, vergeet het dan gewoon. Beschadig jezelf
niet. Je hoeft niets te doen waar je jezelf mee beschadigt. Dit komt doordat het oprechte zoekers zijn. Hun ego wordt gevleid
met de gedachte dat ze het kunnen doen, en daarom doen ze het.
In Sahaja Yoga hoef je niets te doen voordat je je realisatie hebt gehad. Zoals mensen die niet kunnen zwemmen, die je zegt:
“Wees maar rustig. Wij zullen proberen je naar de kant te brengen.” Zo worden ze naar de kant gebracht, en dan wordt hen
geleerd hoe ze moeten zwemmen, en hoe ze mensen moeten redden, en later redden zij de mensen. Je hoeft dus niets te doen
voordat je je ware realisatie hebt gekregen, en het meesterschap daarover. Voordat je de meester wordt hoef je helemaal niets te
doen. Je moet eerst de meester worden. Maar het kost nauwelijks enige tijd om meester te worden. Dat is te mooi om waar te
zijn, maar toch is het zo. Alles wat perfect is ziet er ook zo uit, nietwaar?
[Iemand in het publiek zegt iets onverstaanbaars.]
Shri Mataji: Ja, wat schoenen betreft... Ik bedoel, zelfs op dat punt beginnen mensen met mij te redeneren: „Waarom schoenen?“
Ik zal er dus maar beter een verklaring voor geven, anders zullen ze straks wéér opstaan om te vragen: „Waarom schoenen?“ We
zijn namelijk zo geïdentificeerd met onze schoenen.Kijk, schoenen zijn tegenwoordig – vooral in deze moderne tijden worden de
zolen niet meer van leer gemaakt, maar van een ander soort materiaal, waardoor ze je isoleren. Het is werkelijk zo: schoenen
isoleren je van Moeder Aarde. En om de hulp van Moeder Aarde te kunnen aanvaarden moeten we onze schoenen uittrekken;
maar zelfs dat maakt mensen van streek, weet je. Kun je je dat voorstellen? Maar als je ze vraagt om hun tong los te snijden dan
vinden ze dat niet erg. Ze willen dat het volledig ‘sahaja’ is. Maar àls het dan ‘sahaja’ is, dan moet het ook extreem ‘sahaja’ zijn, zo
van: „Waarom moeten we onze schoenen uittrekken?“ Is het niet interessant, hoe we in elkaar zitten? Het is echt een spel, zo
mooi! Goed, laten we nu onze schoenen uittrekken en vrolijk zijn. Er is niets ernstigs aan de hand.
Trek gewoon je schoenen uit, dat is alles. En richt nu alsjeblieft je handen naar mij, zo. Beide handen, en sluit je ogen. Houd je
ogen alsjeblieft niet open. Dat is belangrijk. Tijdens diezelfde Kriya Yoga, waar je het over had, komt de Kundalini de eerste keer
als ze opstijgt in contact met dit centrum hier. Dit centrum bevindt zich ter hoogte van het optisch chiasma. Hier verwijdt de pupil
zich, en daarom stijgt ze niet op als je ogen niet gesloten zijn. Bij hypnose gaat het precies andersom. Dus houd alsjeblieft je
ogen gesloten. En wees vriendelijk voor jezelf, wees vriendelijk. Veroordeel jezelf niet door te denken dat je ergens schuldig aan
bent. Dit is de eerste mantra die we mensen leren, vooral in het Westen waar iedereen zich wel schuldig schijnt te voelen om het
een of ander – ik weet niet wat, de oorzaak is onbekend. Het blokkeert op deze vinger, zoals men ook wel zegt. Dus voordat je
waar dan ook mee start, zeg alsjeblieft vanuit je hart: „Moeder, ik ben niet schuldig.“
Er is niets om je schuldig over te voelen. Waar kun je ten slotte schuld aan hebben? Welke zonde kun je hebben begaan die niet
overspoeld kan worden door Gods liefde? Voel je dus nergens schuldig over. Misschien heb ik in mijn lezing wel gezegd dat het
niet goed is om het een of ander te doen, maar dat is niet erg. Voor mij maakt het geen verschil. Het maakt niet uit hoe je in

elkaar zit, ik weet hoe ik het moet oplossen. Voel je dus gewoon in het geheel niet schuldig. Zeg gewoon: „Moeder, ik ben niet
schuldig.“ Dat is heel belangrijk, want hierdoor raakt je Vishuddhi vreselijk geblokkeerd. Door deze schuldgevoelens ontwikkel je
spondylitis aan de linkerkant, en allerlei andere problemen. Zeg dus maar beter: „Moeder, ik ben niet schuldig.“ Eén simpel ding:
„Moeder, ik ben niet schuldig.“ Sluit nu je ogen. Voel je alsjeblieft niet schuldig. Zeg het steeds weer opnieuw: Moeder, ik ben niet
schuldig.“
Houd alsjeblieft je ogen gesloten, doe je ogen niet open alsjeblieft. Leg je rechterhand op je hart, houd je ogen gesloten. Vraag
dan vanuit je hart: „Moeder, ben ik de Spirit?“ Stel deze vraag. Het is een heel eenvoudige vraag, maar deze vraag zal zichzelf
bevestigen. Stel gewoon deze vraag op een nederige manier: „Moeder, ben ik de Spirit?“ Zeg dit 12 maal alsjeblieft.
Dit antwoord zal een koele bries in je handen doen stromen.
[Shri Mataji blaast driemaal in the microfoon ]
Leg nu je hand op de top van je hoofd, waar je vroeger een zacht been had, de taloo. Ga na of er een koele bries uit komt. Je kunt
mij één vraag stellen, omdat ik dit niet aan jullie kan opdringen, je moet er zelf om vragen. Je moet om je zelfrealisatie vragen:
“Moeder geef mij alsjeblieft mijn zelfrealisatie.” Ik kan het je niet opleggen. Je vrijheid moet gerespecteerd worden. Als je naar de
hel wilt gaan, kan je gaan. Als je naar de hemel wilt gaan, kan het ook uitwerken. Dus vraag me alsjeblieft om je zelfrealisatie.
Eigenlijk geef ik het je niet, maar zo werkt het uit.
[Hier stopt de opname.]

[1] asana: Sanskriet voor ‘zitten’ of (ver)blijven; fysieke yoga oefeningen en lichaamshoudingen

[2] sahaja, sahaj: spontaan, aangeboren, volgens de cultuur van Sahaja Yoga

[3] Guru Nanak(a): 1469 - 1539 AC, Punjab, India. Eén van de 10 Primordiale (oospronklijke) Meesters; grondlegger van de Sikh
religie.

[4] Kabir(a): gerealiseerde heilige en dichter die leefde in Bihar, India, in de 16de eeuw. Hij gebruikte veelvuldig Sahaj termen in
zijn liederen en gedichten.

[5] ashtanga: betekent letterlijk ‘acht’. Patanjali beschreef in zijn Yoga Sutra’s acht principes waarop de Hatha Yoga discipline
gebaseerd is.

[6] Ishwar pranidhana: overgave aan God (Ishwara), vertrouwen op het grotere geheel.

[7] smriti: klassieke religieuze geschriften uit India; geschriften waarmee men zich 'de oorspronkelijke wijsheid' herinnert.
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Ik ben blij dat Dr. Warren jullie iets kon uitleggen over de chakra's waar ik jullie gisteren over vertelde, want in één korte lezing is
het niet mogelijk aan al deze punten aandacht te besteden. En als je je zelfrealisatie krijgt en je goede vooruitgang boekt, dan
kan je naar mijn opnames luisteren, waar er honderden van zijn, en je zult inzien dat de kennis zo onmetelijk is als een oceaan.
Zoals ik jullie gisteren vertelde: wanneer je de verlichting krijgt, word je de kennis. Dit is een heel verwarrende bewering; mensen
begrijpen niet wat het betekent om 'de kennis te worden'.
Laatst kwam er een man bij mij en hij vertelde me: “Mijn guru heeft me de kennis al gegeven.”
Ik vroeg: “Hoe dan?”
“Omdat hij zei: 'Ik heb je de kennis gegeven.'“
Ik zei: “Maar zelfs dan, hoe weet je dat het kennis is? Waarom geloof je dat hij je de kennis gegeven heeft?”
Dus hij zei: “Nee Moeder, hij raakte mijn voorhoofd aan en ik zag een licht.”
Ik zei: “En wat dan nog, dat licht kan je op een andere manier ook zien. Hoe weet je dat je de kennis hebt?”
Dus begon hij erover na te denken. Hij vroeg: “Wat zou er moeten gebeuren wanneer ik de kennis krijg?”
Ik zei: “Kijk, dit is een andere persoon die naast je zit, hij is een Sahaja yogi. Hij weet wat de Kundalini is; en hij weet ook hoe hij je
Kundalini moet doen opstijgen. Hij weet waar je mee zit, welke van je chakra's er blokkeren. En hij weet ook wat zijn eigen
problemen zijn.”
Dus vroeg hij me: “Hoe weet hij dat?”
Ik zei: “Hij is de kennis geworden.”
Zoals ik jullie gisteren vertelde, dat je door middel van je centrale zenuwstelsel in staat zou moeten zijn anderen en jezelf aan te
voelen, vanbinnen.
Neem nu bijvoorbeeld iemand die krankzinnig is. Toen hij gek werd, had hij dit niet door. Hij besefte niet dat hij al bezeten was en
dat hij gek aan het worden was, en dat hij behandeld zou moeten worden, niets daarvan besefte hij. Langzaam maar zeker werd
hij gek, en nu zit hij in het gekkenhuis. Of iemand die kanker krijgt heeft niet door dat er zich een vorm van kanker in hem
ontwikkeld heeft, totdat ze zeggen: “Nu heb je nog nauwelijks vijftien dagen voordat je sterft.”

Dit gebeurt op lichamelijk vlak en op mentaal vlak. Iemand die egoïstisch is heeft niet door dat hij egoïstisch is, dat hij anderen
onderdrukt en dat anderen eigenlijk een wezenlijk deel van hemzelf zijn. Hitler heeft bijvoorbeeld nooit beseft dat hij zo'n
afschuwelijke duivel was, dat hij naar de hel zou gaan, en diegenen die Hitler omringden in die tijd beseften niet dat er een duivel
groeide in deze maatschappij. Dat er een duivel zou komen. Niemand besefte dit alles, en plotseling kwam hij na elf jaar terug als
een afschuwelijke, destructieve, satanische kracht. Dus als je boeken leest die geschreven zijn voordat zijn regime plaatshad, zie
je dat deze hem zowaar steun betuigen. Ze zeiden namelijk: “We zijn decadent aan het worden, onze maatschappij is decadent
en we hebben iemand nodig die ons streng aanpakt en die ons een beetje discipline bijbrengt; we hebben discipline nodig, we
moeten discipline hebben,” en daarom waren ze op hem gesteld. Zelfs de jonge studenten waren op hem gesteld, toen hij de
universiteiten bezocht charmeerde hij hen door te zeggen: “We moeten discipline hebben, we moeten streng zijn voor onszelf, je
zou dit niet mogen eten, je zou dat niet mogen eten, je zou heel streng moeten zijn voor jezelf.” En die instelling werd heel erg
gewaardeerd door de jonge mensen. Ze beseften niet of deze man nu een duivel was of niet.
Nu zit kennis zo in elkaar dat je het subtiele van jezelf ziet en het subtiele van anderen. En het subtiele van onszelf en het subtiele
van anderen verblijft in de chakra's. Dit zijn de chakra's die in ons aanwezig zijn, en het zijn deze chakra's die in de behoeften
voorzien van alle noodtoestanden die we hebben. Als we bijvoorbeeld heel hard moeten lopen, dan kunnen we heel hard lopen.
Ons hart gaat sneller kloppen, het sympathische zenuwstelsel komt in actie, en vervolgens brengen deze chakra's het terug in
normale staat door voldoende energie te leveren aan dat gedeelte dat in te hoge mate gebruikt is. Ze brengen het terug in
normale staat. Wanneer, bijvoorbeeld, aan de linkerkant en aan de rechterkant hebben we twee vormen van onttrekking aan het
sympathische zenuwstelsel. Wanneer deze onttrekking (van energie) teveel op de chakra's berust, raken deze chakra’s
gescheiden en in elke chakra bevindt zich een godheid. En wanneer die godheid inslaapt, ontstaat er een afscheiding van het
geheel, omdat dat de manier is waarop we in verbinding staan met het geheel. Zie je, stel dat dit de ruggengraat is, zo, eenmaal
deze afgebroken is, ben je afgebroken van het geheel, je bent de controle kwijt.
Eenmaal je de controle kwijt bent, dan begin je onafhankelijk te werken. Als een cel onafhankelijk begint te werken, wordt ze
kwaadaardig. Ze verliest de relatie met het geheel, die haar evenwicht geeft, een gevoel voor proportie en coördinatie, in welke
mate ze moet groeien, en zo ontstaat kanker. Ook in de maatschappij, tegenwoordig, omdat de maatschappij heel egogericht
aan het worden is, blijven we maar zeggen: “Wat is daar mis mee? Wat is hier mis mee, wat is daar mis mee?”
Vandaag bijvoorbeeld, was Warren jullie daarjuist aan het vertellen dat er 'dharma' aanwezig is in ons. We hebben tien 'dharma's',
de tien steunpilaren in ons, de Tien Geboden die we moeten gehoorzamen. Waarom? Omdat, als je je er niet aan houdt, je in
onevenwicht gaat. En als dat onevenwicht ontstaat, dan kan je al dit soort problemen ontwikkelen die van onevenwicht
afkomstig zijn. Dat is de reden waarom we geen kanker kunnen genezen, omdat we niet kunnen zorgen dat de cellen weer naar
hun normale toestand gaan. Wat we hoogstens kunnen doen is de cellen uit het lichaam verwijderen die andere cellen beginnen
aan te vallen en hen ook egogericht maken. Maar we kunnen hen niet weer in normale cellen veranderen. Enkel door middel van
vibraties kan je dit doen, want als je deze centra vibreert worden ze krachtiger, vergroten ze hun aura zodat de cirkel die eerst
klein was, groter wordt, allebei de kanten omsluit en ze samenbrengt, en dan ontwaken de godheden weer en beginnen de cellen
de boodschap van het geheel te ontvangen.
Dit is een eenvoudig principe, dat een subtiel principe is, maar hoe weet iemand die kanker krijgt of hij kanker heeft of niet? Er is
namelijk geen manier waarop je dit kan weten. Maar wanneer je de kennis wordt, begin je de gewaarwording op je vingers te
ontwikkelen en zijn er codewoorden, een codetaal die je vertelt welke centra er blokkeren en hoe je ze kan genezen. Je bent
onmiddellijk in waakzame toestand, omdat je weet dat het gebeurt.
Neem nu mensen die, bijvoorbeeld, een mentaal probleem hebben, zij weten niet dat ze een mentaal probleem hebben.
Sommigen van hen zijn zich hier in het geheel niet van bewust, maar vervolgens beseffen ze dat ze een mentaal probleem
hebben. Een psychiater kwam me opzoeken, vandaag was hij nog bij me, hij is een Sahaja yogi en hij had een mentaal
gehandicapte persoon behandeld. Hij is een psychiater en hij merkte dat deze vinger altijd begon te beven in mijn aanwezigheid.
Deze vinger en deze duim, als deze brandt en deze trilt dan wil dat zeggen dat er een vorm van bezetenheid werkzaam is in jou,
een eenvoudig gegeven als dat. Nu kan deze persoon dit uitzuiveren, want voor een Sahaja yogi neemt het amper twee minuten

in beslag om dit te zuiveren. Maar de persoon die hier last van heeft kan ook uitgezuiverd worden, want eenmaal je weet om welk
centrum het gaat, en als je weet welke van de godheden ontwaakt moeten worden, en als je weet hoe je hen kan doen ontwaken,
dan krijg je het uitgezuiverd. Op die manier kunnen krankzinnige mensen ook genezen worden.
Nu staat er hier een gek op de weg, toen hij daarjuist aan het spreken was bevond ik mij in de kamer, en hij zei: “Je moet Christus
zoeken, je moet God zoeken,” en al dit soort dingen, op straat. Hij is zelf krankzinnig, zie je. Waar zal een krankzinnige anderen
heen leiden, naar een gekkenhuis? Zo roept hij daar: “Je moet de Heer zoeken, je moet God zoeken.” Hoe? Hoe moet je zoeken?
Gewoon door te preken: “Zoek de Heer, zoek God,” is dat de manier? Als ik nu zeg: “Breng je aandacht naar binnen.” Op dit
moment zitten jullie voor mij, het is eenvoudig, jullie aandacht is op mij gericht, en breng nu je aandacht naar binnen. Kan je dat
doen? Je zou kunnen zeggen: “Ja, dat doen we.” Dat is niet zo. Jullie doen dit helemaal niet. Er moet iets vanbinnen gebeuren.
Vooraleer er een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt, kan je aandacht niet naar binnen gaan. Veel mensen geloven maar in iets dat
onecht is, en ze blijven hier maar in geloven tot ze eronder beginnen te lijden. Ik heb mensen gekend die zo waren.
Fanatiekelingen. Op latere leeftijd worden ze ofwel absoluut gewelddadige mensen, of ze worden nutteloos of agressief of
zeurderig. Sommigen van hen worden werkelijk half gek, en sommigen worden helemaal gek. Dus ergens in geloven zonder over
de kennis daarover te beschikken is een doodlopende weg; er moet een vorm van steun zijn.
Nu kunnen we zeggen dat we in India het sikhisme hebben, dat een zeer verheven religie is. Maar de mensen die tot het sikhisme
behoren worden verondersteld in het geheel niet te drinken. Guru Nanak heeft dan ook gezegd: “Je mag niet drinken,” omdat hij
ervan op de hoogte was, hij wist wat hij erover zei. Hij was een incarnatie van het Primordiale Wezen. Hij was de Primordiale
Meester en terwijl hij zei: “Je mag niet drinken,” wordt mij nu verteld dat in Engeland de sikhs meer drinken zelfs dan de mensen
van Schotland. Dit is erg verbazend. Stel je voor! Hetzelfde met betrekking tot de islam, want Mohammed Sahib en Nanaka Sahib
zijn één en dezelfde, dezelfde personen, hij zei hetzelfde. Mozes heeft hetzelfde gezegd, vraag het de joden, wat doen ze? Hij zei:
“Sterke dranken, alcohol, dit moet allemaal vermeden worden.” In de tijd van Mohammed Sahib bestonden er nog geen
sigaretten, dus heeft hij niets gezegd over sigaretten, dus zeggen de moslims: “O, sigaretten zijn in orde, dat maakt niets uit.”
Zie je, deze dingen zijn zo, er bestaan zoveel uitvluchten. In India hebben we hele gemeenschappen die zo zijn, als je daarheen
gaat en hen bezig ziet, zal je verbaasd zijn. jaïns bijvoorbeeld, ze zullen geen vlees eten, maar ze zullen wel drinken. Kun je je dat
voorstellen? Dat drinken tegen je bewustzijn in gaat is een feit, en dat terwijl Mahavira over niets anders gesproken heeft dan
chaitanya[1]. Boeddha heeft nooit gezegd: “Je mag geen vlees eten.” Dat wil niet zeggen dat je vlees moet eten, maar ik wil
zeggen dat hij daar nooit over gesproken heeft, dat is niet zo belangrijk. Hijzelf, Boeddha zelf is gestorven omdat hij rauw
varkensvlees had gegeten. Hij bezocht een huis, Boeddha was een gerealiseerde ziel, een grote persoonlijkheid, hij was een
reïncarnatie en hij bezocht een huis, als gast.
Toen hij daar aankwam bleek ineens dat deze persoon maar een gewone jager was en hij zei: “O Boeddha, u bent naar mijn huis
gekomen, wat moet ik u geven, wat moet ik doen?”
Hij zei: “Ik heb heel weinig tijd, geef me maar wat je hebt.”
Hij zei: “Ik heb een wild zwijn gedood, maar het voedsel moet nog gekookt worden en dit zal even duren.”
Hij zei: “Goed dan, geef me de helft ervan,” en daar is hij aan gestorven.
Zelfs in het jaïnisme zul je verrast zijn dat Naminath de eerste was, die de neef van Shri Krishna was. Voor zijn huwelijk was er
een groot feest en hiervoor werden er veel vogels gekocht. Ik bedoel, het waren jaïns, stel je voor! En de vogels en zo meer, toen
hij zag dat er zoveel gedood werden, kreeg hij er een soort tegenzin van en hij zei: “Goed, ik wil dit niet langer.”
Maar zij zijn naar het andere uiterste gegaan, van vegetarisme, ik bedoel, ze kunnen zelf heel wreed zijn, maar daar geven ze
niets om, ze kunnen vegetariërs zijn, zo overdreven dat je het je niet kunt voorstellen. Dus dit is altijd het probleem met de religie
geweest, dat je naar het uiterste gaat van dingen. Het eerste uitgangspunt in een religie is niet in extremen te gaan, dat is de

basis van elke religie. In verband met het christendom weet je dat Christus gezegd heeft: “Houd de doden op afstand, laat je niet
in met de doden,” en hij nam de dode geesten weg en plaatste ze in de varkens en gooide de varkens in de zee. Jullie kennen
allemaal dat verhaal, maar in elke kerk hebben ze alle doden onder hun voeten liggen. Je weet niet hoe je moet lopen in de kerk,
ze liggen er allemaal onder. Gelukkig woonde ik, of helaas zou ik moeten zeggen, woonde ik vlak naast de kerk in de hele periode
dat ik in Engeland was, en 's nachts zie ik hen allemaal uit de graven komen, en dan zeg ik: “O God.” En hier zitten de kinderen,
bidden ze tot God en alles. Wat krijgen ze nu?
Geen wonder dat het katholicisme zo'n onheil brengt, dit zogenaamde christendom. Ik bedoel, de basis van elke religie werd
verloochend door haar volgelingen. Eerst en vooral is Christus degene die de doden onder controle houdt. Hij is degene die de
invloed van de doden absorbeert, en hij heeft hen totaal verbannen, waar je maar gaat, in elke kerk. Alleen in India doen ze dit om
de één of andere reden niet, ik weet niet hoe ze dit voor elkaar gekregen hebben. Maar hier hangen er in elke kerk waar je komt
dode zielen rond. Sahaja yogi's gaan niet naar de kerk, omdat ze bang zijn. Als een Sahaja yogi door een geest wordt bevangen,
weet hij dit onmiddellijk, hij krijgt hoofdpijn, hij wil er niet heen gaan. Maar iemand die geen Sahaja yogi is gaat naar een kerk, hij
krijgt de bhoot[2] in zich en hij heeft het niet door.
Eén van mijn volgelingen had een moeder die een katholieke vrouw was, een heel verstokte katholiek, en zij was afgestudeerd in
wiskunde en dergelijke, zie je, en een heel verstokte katholiek. Ze kwam bij mij en ik zei haar: “Je zou al dit fanatisme moeten
opgeven wat betreft het naar de kerk gaan, want in de kerk zijn al deze dode zielen samengebracht.” Maar ze wilde niet naar me
luisteren. En dan op latere leeftijd, rond zestigjarige leeftijd, worden ze werkelijk gek, echt, en ze begon haar bidet als toilet te
gebruiken en al dit soort dingen en ze kreeg problemen. Maar op zondagmorgen stond ze op, maakte zich klaar, ging naar de
kerk en kwam netjes weer terug. Elke zondag stond ze op, kleedde zich mooi aan, ging naar de kerk en kwam weer terug. Alsof
iemand haar daarheen bracht en haar ook weer terug bracht. Maar op een dag gebeurde het dat ze vermist werd, en deze vrouw
belde de politie en zei: “Wat moet ik nu doen, deze vrouw is vermist, mijn moeder is vermist,” en ze was heel bezorgd. Ze belde
mij en ik zei: “je zult haar wel vinden, ze is in orde, maar ze zal terugkomen.” Na drie dagen kwam ze ergens vandaan, God weet
waar, ze kwam terug en opnieuw begon ze dezelfde dingen te doen, dit daarvoor te gebruiken, en dat daarvoor, totaal als een
krankzinnige, maar de politie zei: “Niets aan te doen, je zou haar nu beter in een bejaardentehuis onderbrengen.” Dus brachten ze
haar onder in één van deze plaatsen waar bejaarde mensen wonen. Nu vertelde deze Marie me, mijn volgeling zei me dat het
verbazend is, dat de mensen die daar zitten voornamelijk katholieken zijn of christenen. Ze zijn allemaal even krankzinnig, de
verpleegsters ondervinden heel veel last van hen, maar op zondag maken ze zich allemaal klaar en gaan naar een kerk die
speciaal voor hen gemaakt is. Kun je je dat voorstellen? Kijk nu gewoon naar deze obsessie, het is een obsessie van ons, we
moeten weten dat dit obsessies zijn, we zijn geen vrije mensen; we zijn slaaf van deze dingen.
En als je eenmaal naar deze kant gaat, is de andere zijde van verslaving onze gewoontes, ze maken ons tot slaaf. Ze maken ons
tot slaaf, ik heb mensen gezien, we hadden eens een minister die naast me zat, een Russische minister, die anderzijds een heel
machtig man was. En plotseling stond hij op, hij was de gastheer, plotseling stond hij op:
“O, ik moet gaan.”
Ik vroeg: “Wat is er gebeurd?”
Hij zei: “Ik ben een zwakke man.”
Ik vroeg: “Wat is er met u aan de hand?”
“Begrijpt u, ik ben een voetbalfan en ik kan niet langer blijven zitten, de voetbalwedstrijd zal al begonnen zijn.”
Stel je voor, hij was de hoofdgastheer, en er waren zoveel mensen, hij kon gewoonweg niet blijven zitten. Ik bedoel, hij kon
zichzelf niet aan zijn stoel gekluisterd houden en hij wilde opstaan en weglopen, en hij wist gewoon niet wat te doen. Ik was
verbaasd, hij had geen balans, geen controle over zichzelf, ik bedoel, ik dacht dat het vast een soort van bezetenheid zou zijn van
deze voetbal die hem overkwam, of wat anders? Maar zo'n volwassen, volgroeide persoon die zich zo gedraagt!

En dit is nog niets, andere gewoontes die we hebben zijn nog veel erger, nog veel erger en ze maken ons allemaal tot slaaf, we
kunnen niet leven zonder ze. Alles wat er in deze wereld bestaat is er voor ons, wij zijn er niet voor alles wat bestaat. Als iets ons
tot slaaf kan maken, zouden we moeten weten dat we meesters zijn over alles. Of een stoel nu aangenaam of onaangenaam zit,
dat is niet van belang. Wat wel belangrijk is, is dat dit je niet tot slaaf maakt. Niets zou je tot slaaf mogen maken. Hij die een
koning is, die de keizer is, is hier het minst van aangedaan. Als je die persoon op straat zet, zal hij goed slapen. Als je hem waar
dan ook zet, zal hij gelukkig zijn, dat is diegene die een ware keizer is. Maar niet de keizer die niet kan leven zonder volmaakt
comfort. Als hij slaaf is van het comfort, dan is hij geen keizer.
Al deze dingen kunnen we leren als ons centrum hier, de Nabhi chakra, ontwaakt is, wanneer het licht zich verspreidt in dat
gebied, in de groene kleur van de Void, zie je, en wat er dan onmiddellijk gebeurt in dat licht is dat je niets ziet, maar het licht
werkt wel. Verlichting werkt zo dat het in actie komt, het licht zelf handelt, kun je je dat voorstellen? Het licht zelf handelt in jou.
We hebben een dokter gehad die heel veel van wijn hield, van drank en dergelijke. Ik zeg jullie nooit: “Je mag niet drinken.” Ik zeg
dat nooit, want ik wil niet dat mensen weglopen. Nee, nee, niets daarvan. Ga gewoon gemakkelijk zitten, neem gewoon je
zelfrealisatie in ontvangst, en dan zal je verder wel zien. Deze man gaf zijn drinkgewoontes de volgende dag op, maar daarna
moest hij naar Duitsland, en hij dacht: “Ik zal maar beter een speciaal soort wijn proberen” die hij graag had gewild. Dus hij
probeerde het en toen gaf hij over, en gaf over, en gaf over, hij kon het niet verdragen. Hij zei: “De smaak was zo slecht; ik heb
nog nooit zoiets smerigs geproefd.” Ik heb het hem nooit gezegd, maar het gebeurde gewoon, hij spaarde geld uit, hij kon dingen
kopen van het geld dat hij uitgespaard had en hij was zo vrij als een vogel. Maar ik hoef jullie dit niet te vertellen, want wij zijn zo
verslaafd en geïdentificeerd, dat zelfs als je zegt: “Dit kan er gebeuren in Sahaja Yoga,” vele mensen nog zullen weigeren. Onze
identificaties hebben zich zoveel dieper in ons wezen genesteld, zoveel dieper in ons wezen, onze obsessies, zoals we zeggen,
dat we totaal geen vrije mensen zijn. We kunnen dan wel vrij zijn op politiek vlak, goed, maar dit is zo oppervlakkig.
De Spirit[3] is het enige dat vanbinnen vrij is, die geen obsessies heeft, die geen gewoontes heeft, die zich niet vastklampt aan
wat dan ook, hij is volledig onthecht en straalt vreugde uit naar ons. Dit is het gegeven dat onze Spirit maakt, onze aandacht in
verlichte vorm. Nu is de verlichte aandacht, zoals ik zei, niet het soort van aandacht waarbij we vernemen: “Daar is een licht, we
zien het licht,” niets daarvan. Maar door deze verlichte aandacht wordt ons bewustzijn verlicht, zodat we andere mensen op onze
handen beginnen aan te voelen. Zoals die andere persoon die hier gisteren zat, je zult hem wel gezien hebben. Laatst was er een
man hier en hij zei me: “Uw energieën zijn anders dan die van mij,” niets daarvan. Als je negatieve energieën hebt dan zal je op
dat moment beginnen te beven, je zult vast en zeker een tijdje beginnen te beven, ongetwijfeld, als je teveel negatieve energieën
hebt.
We hadden bijvoorbeeld ooit een programma en er waren enkele mensen, enkele brahmanen[4], en zij waren heel erg tegen mij,
omdat ik geen brahmaan ben. Ze zeiden: “Wij zullen Moeders programma niet volgen.”
Ik wist niets van al deze verhalen, ze hebben het mij nooit verteld, maar ze kwamen bij me en ze begonnen zo te beven, dus ik
vroeg: “Waarom beven jullie zo?”
Ze zeiden: “Wij zijn brahmanen en we beseffen dat u de Shakti[5] bent, daarom beven we.”
Ik vroeg: “Maar waarom beven jullie dan? Niemand beeft hier.”
Dus wezen ze naar vier andere mensen, en ze zeiden: “Kijk, zij beven ook.”
Dus ik zei: “Ga maar uitzoeken waar zij vandaan komen.”
Dat deden ze en ze kwamen erachter dat ze uit het gekkenhuis kwamen. Ik zei: “Je zou op een relatieve manier moeten kijken
wie er beeft, wie deze mensen zijn, en niemand anders.” Dus als er negatieve krachten zijn dan beef je een beetje. Maar we

moeten opnieuw kijken wat het voor zin heeft, wat heeft het voor zin om deze energie binnenin ons te verkrijgen? Dat is heel
belangrijk, want wij zijn op nut gerichte mensen. Alles moet nut hebben, en wat hebben we nu werkelijk dat nut heeft in deze
wereld? Niets. Als we al iets hadden dat echt van nut was, zouden we niet naar iets anders hunkeren. We zijn nog altijd aan het
hunkeren. Dus zouden we moeten concluderen dat alles dat we nu hebben niet het ultieme is. Het nut van het ultieme is dat eens
je het ultieme verkrijgt, alles relatief wordt, alles wordt relatief. Dat wil zeggen, wat een relatief gegeven wordt zijn al deze
veranderende zaken, al deze zaken die vergankelijk zijn, al deze zaken die proberen ons tot slaaf te maken, al deze zaken die van
buitenaf aantrekkelijk lijken, maar die vanbinnen als slangen zijn, en wat we dan worden is een onthechte persoonlijkheid.
[Shri Mataji spreekt Hindi: 'Er is een probleem hiermee']
Nu, ons idee over eender welke opvatting over religie is dat we naar een beperkte kerk gaan en een beperkte maatschappij, een
beperkte club, altijd hetzelfde doen, altijd hetzelfde soort kleren dragen, dezelfde soort pet dragen. Men denkt dat we tot één
religie behoren. Er is niets dat zo werkt, het is allemaal door mensen bedacht, zie je, het is allemaal kunstmatig. Alles dat door
mensen gemaakt is, is kunstmatig, dat weet je. Ze schrijven het zelfs neer bij alle kleren die door mensen gemaakt zijn, ze
zeggen: “materiaal door mensen gemaakt”, het is dus niet door God gemaakt. Wij hebben onze eigen religies gemaakt en we
vechten erom.
De religies zijn iets dat in jezelf vervat is, binnenin je wezen. Het heeft niets te maken met het soort onzin dat we ervan hebben
gemaakt. Dit is de kwaliteit van een persoon, zoals koolstof vier valenties[6] (bindingskrachten) heeft, heb jij ook deze tien
valenties en als deze valenties er niet zijn, wat er dan gebeurt, is zoals wanneer in de combinatie van chemische verbindingen die
je hebt gezien, er één valentie mist, dan wordt ze negatief, en dan vormt ze een verbinding met een andere stof, er zijn dus
negatieve en positieve valenties. Dus als je enkele extra valenties in je hebt, dan zal je je aan andere mensen vastklampen; als je
er minder hebt dan zal je een ander soort mensen aantrekken. Het gaat precies zoals het gebeurt in een chemische verbinding.
Nu zijn deze valenties in ons aanwezig om ons evenwicht te geven, en dat is waarvan Warren jullie de betekenis verteld heeft.
Wanneer je je realisatie krijgt, dan word je dharma[7], worden je Tien Geboden verlicht. Dat wil zeggen dat je geautoriseerd wordt,
je wordt dat. Je gaat voorbij religie. Je hoeft niemand te volgen, je wordt het gewoon. Je wordt zo geïntegreerd. Als het
bijvoorbeeld voor enkele mensen niet gepast is om, zeg maar, aardappelen te eten, dan zullen ze er gewoon niet van houden, ze
houden er gewoon niet van. Voor de zelfrealisatie is het precies andersom, als het niet goed voor hen is om aardappelen te eten,
zullen ze nog meer aardappelen eten. Na de zelfrealisatie zul je het gewoon niet meer eten, je zult het niet meer eten, je bent zo
geïntegreerd.
Het steunpunt in ons wordt zodanig verlicht dat onze prioriteiten volledig veranderen; we beginnen alles door middel van
vibraties te beoordelen. Nu is er een klein meisje dat jullie gezien hebben, Olympia, ze eet slechts heel weinig, ze eet praktisch
geen vast voedsel. Maar als ik haar iets te eten geef, dan zal ze het eten, van niemand anders; maar als ik haar iets geef zal ze
om meer vragen en het opeten. Het is verrassend, maar zij begrijpt vibraties. Als je vibraties begrijpt dan is het heel gemakkelijk
om je valenties intact te houden, omdat je hiertoe gemachtigd bent. Dat niet alleen, maar je houdt gewoon nergens anders van,
omdat je wilt dat de vibraties stromen. Wanneer de vibraties stromen, straalt de Spirit via je centraal zenuwstelsel de vreugde uit,
die de kwaliteit van je Spirit is. Je begint de vreugde te voelen, en wanneer je de vreugde begint te voelen, dan wil je deze voor
niets ter wereld opgeven, je wilt het gewoon niet opgeven, je wilt ervan genieten. Dus word je de kennis, en de aandacht die zich
in werkelijkheid in dit gebied bevindt en door je lever ondersteund wordt, wordt verlicht.
Zoals ik jullie gisteren vertelde, terwijl jullie hier zitten, als je iets wilt weten over wie dan ook dan kan je dat te weten komen.
Daarjuist zag ik bijvoorbeeld een man die een beetje op een onhandige manier zat, en ik dacht: “Hij zit niet op een fatsoenlijke
manier,” en ik zei: “Ga netjes zitten.” Maar toen ik aandacht aan hem besteedde, wist ik dat hij niet gezond was, dus vroeg ik:
“Heb je een probleem?”
Hij zei: “Ja.”
Ik zei: “Dan is het in orde.”

Dus door middel van je aandacht begrijp je iemand onmiddellijk, wat het probleem is met die persoon. Terwijl je hier zit kan je de
vibraties van wie dan ook te weten komen. We kunnen nu bijvoorbeeld zeggen - als er hier geen Rus is! - dat, (zou ik het zeggen
of niet?) Brezhnev bezeten is. Hij is op dit moment een bezeten man. Ik ga naar Rusland, ik hoop dat ik zijn bezetenheid kan
wegnemen. Hij is een bezeten man. Ze houden zich bezig met deze parapsychologie, en hetzelfde zal in Amerika gaan gebeuren,
het zal overal gaan gebeuren waar je probeert met deze geesten te werken, met spiritisme en alles wat we preta vidya[8]
noemen, smashana vidya[9] en dit alles, wat absoluut afschuwelijke praktijken zijn, die ze gesofisticeerde namen geven zoals
“parapsychologie” en ze noemen het ook -welke andere namen geven ze het nog? Charismatische bewegingen en al dit soort
dingen. Het is niets anders dan geesten, niets anders dan geesten. Al deze mensen werken met niets anders dan geesten.
Ze brengen deze dode zielen naar buiten en noemen het de Heilige Geest, kun je je dat voorstellen? Deze charismatische
beweging is een ander afschuwelijk gegeven, ik weet niet hoe ik je erover moet vertellen, maar ik moet zeggen dat de gehele
wetenschap zo subtiel geworden is dat niemand weet dat dit de schorpioenachtige, vreselijke, satanische kracht is die door ons
werkzaam is en die ons naar deze geesten lokt. Sommige mensen zeiden: “Moeder, er zijn goede geesten en slechte geesten.”
Maar waarom, waarom, waarom zou je naar de doden gaan? Je weet niet welke goed zijn en welke slecht. Hoe kun je dit weten,
waarom zou je naar de doden gaan? We moeten in het heden zijn, we moeten niet in het verleden zijn.
Dus dat is één ding dat er gebeurt wanneer je je valenties verliest, namelijk dat je naar de linkerkant gaat. Wanneer je naar de
rechterkant gaan, kan je heel strikt worden: je eet dit soort voedsel niet, dat voedsel, en dit en dat, je kunt een heel egogerichte
persoon worden. Je gaat naar de andere kant, genaamd het bovenbewustzijn, het collectieve bovenbewustzijn. De linkerkant is
het collectieve onderbewustzijn en de rechterkant is het collectieve bovenbewustzijn.
Toen ik mijn werk begon besloot ik niet te spreken over deze dode zielen. Ik zei: “Het zal me zonder dat wel lukken.” Maar het is
niet mogelijk. Drie jaar lang heb ik er nooit over gesproken. Ik sprak niet over de godheden, ik sprak nergens over. Drie jaar lang
kon ik dit volhouden, maar toen kwam er onder ons een vrouw die al deze zaken beoefende, en ze nam bezit van zovele mensen.
En duizenden mensen bezochten haar. Ze vertelde hen welk paard de race zou winnen, waar het geld zat. Allerlei soorten zaken,
en duizenden mensen stroomden toe, weet je. Hier hebben we zo weinig mensen, maar laat één of andere tantrika[10] komen en
je zult het verkeer niet meer kunnen regelen. Dit zal de toestand zijn, wanneer eender welk van deze afschuwelijke mensen
verschijnt. En deze vrouw zorgde er echt voor dat ik over deze zaken ging spreken en zo gebeurde het. Ze bestaan. Dus als je
naar de linker- of de rechterkant gaat, dan krijg je een probleem, omdat je een onbekend gebied betreedt dat zeer gevaarlijk is,
zeer gevaarlijk.
Voor jullie informatie, kanker wordt veroorzaakt door een linkse beweging. Ik heb niet één kankerpatiënt gezien die zo'n
ervaringen niet gehad heeft. Deze valse guru's bijvoorbeeld, of deze inwijdingen door dit soort afschuwelijke mensen, of het
lezen van boeken over deze linkse zaken, zoals hoe heet hij, Rampa Sampa, en deze zogenaamde boeddhisten, elk van deze
dingen kan kanker veroorzaken. En laatst zag ik een heel goede film over dit onderwerp, gemaakt door jullie televisie hier, de
Engelse televisie. Ze toonden waar enkele dokters een onderzoek naar gedaan hadden en ze zeiden dat ze gezien hadden dat
kanker veroorzaakt werd door enkele eiwitten die ze herkenden; ze noemen het 52 - proteïne 52, 58 - dat is de naam die ze het
geven. Maar ze erkenden dat ze kwamen van het gebied dat in ons ingebouwd is sinds onze schepping. Dit is dus het collectieve
onderbewustzijn, en ze hebben er ook afbeeldingen van, foto's. Dus nu, ook al meen ik dat ik dit ongeveer tien jaar geleden
gezegd heb, zeggen zij dit nu. Maar ze komen dichterbij dat punt, ze moeten enkel de grens oversteken. Ze moeten gewoon hun
realisatie krijgen, en omdat de dokters dat gebied zelf niet kunnen bereiken, kunnen ze kanker niet genezen, ze kunnen het
hoogstens stopzetten, ze kunnen de kansen verminderen en dergelijke, maar een volledige genezing kunnen ze niet geven,
omdat ze de mensen niet allemaal samen uit dat gebied kunnen weghalen. Ze kunnen er altijd opnieuw toe aangetrokken
worden, als dit gebied zo gemaakt is. Het is heel interessant om te zien, hoe deze zaken in ons veroorzaakt worden.
Dit (energie)centrum is een van de belangrijkste centra, omdat het ons ons zoeken gegeven heeft, en ons zuivere zoeken zou
naar de Spirit (gericht) moeten zijn, nergens anders naar. Maar deze mensen die de verkeerde kant op gaan, wat je ziet bij zulke
mensen die hun voorhoofd hebben gebogen voor de verkeerde mensen, is dat zij een rand op hun hoofd ontwikkelen. Er zijn hier

elf (energie)centra die gewoon naar boven komen, als een rand. En dit zijn de elf centra genaamd Ekadasha Rudra's[11], die
verantwoordelijk zijn voor de vernietiging, de ultieme vernietiging. De Kalki[12] die jullie ook wel de Matreya[13] noemen, of de
komst van Christus op het witte paard. Eenmaal deze rand zichtbaar is, begint het zich hoe langer hoe meer te ontwikkelen, en is
de vernietiging nabij. Ik moet zeggen dat mensen vele ideeën krijgen vanuit het onbewuste. Ik heb mensen zien tekenen of
afbeeldingen zien tonen waarop ze een heel duivelse persoon afbeelden, met een afschuwelijk ding dat eruit komt en een soort
vierkant voorwerp. Ik weet niet waar ze deze ideeën vandaan halen, maar het is een feit.
Nu zijn de vernietigende krachten ook in actie. Ook zij zijn aan het werk met hun krachten, we moeten heel voorzichtig zijn, we
zitten in een heel onzekere positie. Als je vroeger teveel naar links of naar rechts was gegaan, zou je niet zo slecht af zijn
geweest, en mensen gaven er ook niet zoveel om. Maar vandaag bevind je je in zo'n onzekere positie en ben je zo gevoelig en
kwetsbaar dat je uitermate voorzichtig moet zijn. De snelheid van de vernietiging wordt heel snel ingezet en de snelheid van de
opbouw moet nog veel sneller ingezet worden.
Als je nu ziet - ik bedoel, als ik zie, wat is er opbouwend? Niets. Als je de krant leest dan zal er van 's ochtends tot 's avonds maar
één vorm van goed nieuws zijn, namelijk dat de prinses een prachtige zoon heeft gebaard. De rest is schokkend. Als je hen
vraagt iets leuks te publiceren, ik vroeg hen iets over Sahaja Yoga te publiceren, dan zijn ze niet geïnteresseerd. Ze zijn alleen
geïnteresseerd als er tegenslag is, een ongeluk, mensen die gestorven zijn, mensen die vermoord zijn, ze willen ook alle foto's
plaatsen van hoe de mensen vermoord werden en welke oorlogen plaatsvonden, dit en dat. Ze hebben geen tijd voor goed
nieuws. Een goed bericht, iets dat hoop geeft, dat willen ze niet. Zo zie je hoe elke organisatie die tegenwoordig werkzaam is,
hoe ze een egogerichte samenleving opbouwen. Zelfs alle liefdadigheidsinstellingen zijn enkel en alleen egogericht.
Ik ben zelf bij veel van zo'n organisaties aangesloten geweest en heb met ze gewerkt. Ik stond versteld! Deze mensen hadden
geen enkele liefdadigheid in zich. Liefdadigheid is iets dat zich in de vorm van mededogen zou moeten uiten, dat gewoon uit je
zou moeten stromen, maar in plaats daarvan is het een soort van camouflage voor het bereiken van een betere positie of een
betere status, en allerlei soorten onzin zijn er gaande. Iemand die liefdadig is, is in werkelijkheid een persoon die gewoon
overstroomt. Wie is de ander om liefdadig tegenover te zijn? Als ze een wezenlijk deel van mij zijn, tegenover wie moet ik dan
liefdadig zijn? Als deze vinger pijn doet, moet ik dan liefdadig zijn tegenover deze vinger? Ik moet er zorg voor dragen, dat zeker,
omdat het me pijn doet; ik moet erover wrijven, wat er ook maar nodig is moet ik doen. En dat is wat mensen niet begrijpen. Al
onze façades zullen op een dag wegvallen, en dan zullen we erachter komen dat we onze energie verspild hebben aan iets dat
zeer, zeer onbeduidend is. In werkelijkheid doet de allesdoordringende kracht alles. Wij doen helemaal niets, geloof me, wij doen
helemaal niets.
Hoeveel bloemen zijn er op dit moment in vruchten aan het veranderen? Wie doet er dat werk? Hoeveel zaadjes ontkiemen op dit
moment, op dit eigenste moment? Wie doet dit alles? Hoeveel kinderen worden er geboren op dit moment? In het menselijk
lichaam kan geen vreemde materie verblijven, geen vreemde materie. Het probeert dit altijd te verstoten, maar wanneer het over
de foetus gaat, houdt het lichaam hem daar niet enkel, maar ze onderhoudt hem ook, voedt hem, verzorgt hem, doet hem groeien
en wanneer de tijd rijp is, stuwt ze hem naar buiten. Wie doet dat? Wij beschouwen alles als vanzelfsprekend. Neem nu je ogen,
als je een dokter bent dan kan je zien wat voor iets complex gecreëerd werd in de vorm van ogen, zodat wij mensen kunnen zien
door middel van deze ogen. Wie heeft dit alles gedaan? Hebben wij dat gedaan? Kunnen wij zelfs maar één oog maken? En we
zien zoveel verschillende soorten ogen. Dit is het mededogen van God, dit is de kracht van God, die allesdoordringend is.
De eerste keer dat je je zelfrealisatie krijgt, de eerste keer, voel je dat mededogen, voel je die vibraties, voel je die
allesdoordringende kracht. Je kunt nu weten dat de allesdoordringende kracht er is en vervolgens kan je zien hoe het te werk
gaat. Je kunt het uitwerken, je kunt het uitwerken. Gebruik het; jij bent het instrument, zoals ik al zei. Jij bent de meester, je moet
alleen deze kracht worden, accepteren.
Ik hoop dat Warren jullie verteld heeft hoe hij mij ontmoet heeft. Ik weet niet of hij jullie dit verteld heeft, maar hij ontmoette mij
door middel van een telefoontje. Hij had mijn telefoonnummer, en diegene die hem gestuurd had, had hem een groot idee over
mij gegeven, namelijk dat ze niet beschikbaar is, dit en dat - allemaal onzin, ik ben de meest beschikbare persoon. Zeg hem
gewoon mij te bellen, langs te komen, en hij kwam bij mij thuis en hij kreeg zijn realisatie en nu heeft hij in Australië zoveel

mensen getransformeerd, we hebben ashrams in zeven steden van Australië. Engeland is het meest lethargisch, moet ik zeggen.
Zeven steden van Australië zijn er nu, zijn klaar om het te ontvangen, er zijn zoveel mensen die eraan werken, want eenmaal je
het licht krijgt geef je het aan anderen.
Dus nu bewegen we ons voort naar een ander (energie)centrum dat daarboven ligt, dat is het centrum van de Moeder van het
universum. De Vader verblijft in dit centrum, het voorgaande centrum, de Nabhi chakra en rijst van daaruit naar boven en vestigt
zich dan in de rechterkant, dit is het vaderschap. Een man vertelde mij bijvoorbeeld gisteren dat hij problemen had met astma. Ik
weet niet of hij teruggekomen is of niet, is hij hier? Ja, goed. Nu, deze man heeft astma. Natuurlijk vertelde ik hem dat hij
problemen ondervond door het systeem van teveel te baden in India. Indiërs, zie je, wij baden teveel, maar afgezien daarvan komt
het door het leed van de vader. Zijn vader is gestorven, en de vader zelf is niet bereid hem te verlaten, hij is bezorgd om hem. Dit
kan met elk van ons gebeuren, als een man onvriendelijk is ten opzichte van zijn zoon, dit is het principe van de vader. Als de
zoon onvriendelijk is tegen de vader dan is de vader gekwetst. Dat is het principe van de vader, als dit verstoord is om welke
reden ook of als de vader plotseling sterft en je de pijn daarvan je hele leven blijft voelen, dat is allemaal hier werkzaam, en dan
krijg je deze blokkade van het rechterhart, en daardoor krijg je astma. Men zegt dat ze in de homeopathie geloven dat je dit krijgt
door meer spanning, want als je meer gespannen bent, zie je, dan denk je terug aan je vader. Hij zou je geholpen hebben als hij
hier was. Soms heeft dit zijn werking in het onderbewuste. En zo draagt dit bij aan het probleem.
Het is zo gemakkelijk op te lossen, dat je versteld zal staan dat als je gewoon het principe van de vader in een persoon op deze
manier omhoog brengt, -het kan aan een neerslachtige vader liggen, het kan aan een wrede vader liggen, of door een zoon die
zijn vader verloren heeft, het kan van alles zijn- dat je gewoon je hand op dat lichaamsdeel moet leggen en gewoon een mantra
zegt, een gezang dat het vaderschap zal omhoog brengen of ontwaken, in volle bloei, en je wordt genezen, het is heel eenvoudig.
Het middenhart wordt beheerst door de Moeder van het universum. Zij geeft ons het veiligheidsgevoel. Wanneer je twaalf jaar
oud bent, zie je, dan begint het bot dat zich hier vooraan bevindt antilichamen af te geven, het creëert antilichamen binnenin je tot
de leeftijd van twaalf jaar en vervolgens zijn deze antilichamen werkelijk de soldaten van de Moeder van het universum. We
noemen haar Jagadamba in het Sanskriet, en zij verspreiden zich in het hele lichaam en elke keer wanneer er een aanval is,
brengen ze elkaar op de hoogte en vechten ze het uit. Deze antilichamen worden gecreëerd in het borstbeen, aan de voorkant
van de, we kunnen zeggen, de ribben, waar de ribben elkaar ontmoeten, de regio van de borstkas, in dat deel van het lichaam
verblijven ze, en ze worden gecreëerd tot de leeftijd van twaalf jaar. Wat er nu voornamelijk bij vrouwen gebeurt, omdat zij ook de
moeders zijn, wanneer hun moederschap uitgedaagd wordt, krijgen ze een probleem.
Bijvoorbeeld als een vrouw, als haar man bijvoorbeeld veel flirt, als hij steeds naar andere vrouwen kijkt en zo, dan is ze onzeker.
Dan wordt het moederschap uitgedaagd, en wanneer dit uitgedaagd wordt, krijgt ze daar een probleem, en krijgt ze, dan krijgt ze
een ziekte van de borst: borstkanker en dergelijke wordt veroorzaakt door de onzekerheid van een vrouw. Als een vrouw onzeker
is, ongeacht om welke reden ze onzeker is, krijgt ze deze borstkanker. Er was ooit een meisje dat getrouwd was, ze was
getrouwd met een katholiek of iemand in die aard, het was een huwelijk tussen twee verschillende religies, en de mensen aan de
kant van de jongen bezorgden haar veel last. Dit is heel gebruikelijk in India, maar ook hier zie ik dat het zo is. En ze probeerden
min of meer allerlei dingen tegen hen te zeggen, tegen haar, tegen haar ouders en dat soort dingen, en zo ontwikkelde zij deze
onzekerheid in haar hart, zodat ze borstkanker ontwikkelde. Wanneer we nu wreed zijn tegen anderen, weten we niet dat we hen
met kanker opzadelen. Welke moeite kost het ons om vriendelijk te zijn tegen een meisje dat getrouwd is met iemand in onze
familie, die naar ons gekomen is? We zijn experts in het zeggen van dingen die anderen pijn doen. We leren van kinds af aan hoe
je tegen mensen moet praten zodat ze werkelijk gekwetst zijn. Door hen te kwetsen, bezorgen we hen kanker. Maar dit besef je
enkel pas wanneer je je zelfrealisatie krijgt.
Dan zie je pas echt in hoezeer iemand lijdt, want dan zal je ook een beetje pijn voelen daar, en je hele manier van praten, je hele
gedragsstijl, de manier waarop je met anderen communiceert verandert volledig. Dit centrum is zeer belangrijk. De linkerkant is
de kant van de moeder, en als de moeder zelf een krankzinnige is, krijg je daar een probleem. Je zou het kunnen krijgen, dit
noemen we een hart, en er zijn twee harten, één ervan is het hart van de Spirit en één ervan is de Hart chakra. Als een moeder een
fanatiekeling is, als ze een vrouw is die heel fanatiek met haar eten bezig is en dat soort dingen, dan krijgen de kinderen dit over.
Het is een gevaarlijke zaak om op die manier met kinderen om te gaan, om de kinderen een volledige discipline op te leggen en

hen strak te houden: “Je moet recht lopen als een paard, twee dingen neerzetten en...” Kinderen zouden moeten worden
toegestaan hun vrijheid te hebben. In feite, als we hen teveel onderdrukken, veranderen ze in criminelen, wat dat betreft zijn
Indiërs beter, zij weten wel hoe ze hun kinderen moeten opvoeden. Ze staan hun kinderen alle vrijheid toe. Geef hen gewoon het
idee van waardigheid, en als de kinderen zich zo vrij voelen bij hun ouders in hun kindertijd, dan worden ze tegen de tijd dat ze
vier of vijf zijn uitermate waardig. Ik zie bijvoorbeeld kinderen die dingen zeggen als: “Eruit, maak dat je weg komt.” Waar leren ze
dit soort taal? Ze leren het van hun ouders, of ze leren het van vrienden, of er zal wel iemand zijn waarvan ze het leren, want deze
dingen worden normaal gezien niet gezegd door kinderen. “Rot op.” Ik heb een klein kind gezien dat dit zei - “Rot op.” Ik bedoel,
dit kan je echt niet tegen iemand zeggen. Maar zo gebeurt het nu eenmaal, omdat we niet begrijpen hoe we moeten praten in het
bijzijn van de kinderen, hoe fatsoenlijk. We kunnen dan de meest onfatsoenlijke mensen zijn, dat maakt niet uit. We kunnen
totaal bedorven mensen zijn, maar zelfs een crimineel weet dat hij zich fatsoenlijk zou moeten gedragen voor zijn kinderen,
omdat de kinderen anders ook criminelen zullen worden. Zelfs een prostituee, zelfs een prostituee zal begrijpen dat ze zich niet
op een manier zou mogen gedragen waardoor het kind ook de prostitutie in zal gaan.
Het is gezond verstand, te weten dat de kinderen alles wat we doen zo gemakkelijk overnemen, dus wat je ze ook wil geven, wat
je ze ook wil overbrengen, zo zou je je moeten gedragen in hun bijzijn. Maar zoals de maatschappij tegenwoordig is, besteden
mensen helemaal niet zoveel aandacht aan hun kinderen. Ze zijn zo, ik bedoel, de vrouwen zijn nog steeds, de moeders zijn nog
steeds als bruidjes, weet je, druk bezig met nieuwe echtgenoten te vinden. Echtgenoten zijn nog steeds als bruidegommen, op
zoek naar nieuwe vrouwen, en de kinderen, de arme stakkers, weten niet waar ze moeten kijken. God weet in wat voor weeshuis
ze hun leven zullen moeten eindigen.
Zelfs de industrie is in die staat, gisteren wilde ik een jurkje van zuiver katoen kopen voor een klein kind, en ik kon het nergens
vinden, niet één jurk kon ik krijgen in heel Derbyshire, en ook in Londen trouwens, die van zuiver katoen was. Ik bedoel, we denken
er niet aan dat kinderen deze kunstmatige, door mensen gemaakte vezels niet kunnen verdragen. Het is heel gevaarlijk, het is
heel slecht voor hun huid. Toen jullie jong waren gebruikten jullie katoen, toen hadden jullie hier hopen katoen, en waarom zou je
dit vreselijke materiaal aan je kinderen geven, dat jijzelf nooit hebt gehad? Tegen de tijd dat ze jullie leeftijd hebben zullen ze
allemaal puisten op hun gezichten hebben. Ze zullen - ik weet niet welke huidziekten ze zouden kunnen krijgen, niemand beseft
dat dit aan het ondergoed ligt dat je gebruikt, aan het soort spullen dat je voor hen gebruikt, het is heel gevaarlijk, ik weet niet wat
er met hen zal gebeuren. De spullen die ze gebruiken, jullie hebben die nooit gebruikt toen jullie jong waren, geloof me, en dit zijn
de tijden waarin ze werkelijk je onverdeelde aandacht nodig hebben, maar dit zijn ook de tijden waarin ze absoluut gemarteld
worden.
Zelfs de industrie bekommert zich niet om hen. Waarom zouden ze niet enkele katoenen kleren maken voor kleine kinderen?
Eigenlijk zou ik zeggen dat de regering een wet moet goedkeuren die zegt: “Geen enkele kinderkleren zouden gemaakt mogen
zijn van kunstmatige stoffen.” De ouderen kunnen dit dragen, dat maakt niet uit. Maar voor de jonge kinderen, je kunt hen geen
atoombommen laten dragen. Dit is teveel van het goede en ik vind dat deze moderne tijden het aller-wreedste zijn ten opzichte
van kinderen, dat is de reden dat heel weinig kinderen geboren willen worden in deze ontwikkelde landen. Wij moeten deze last
dragen in India.
Als je niet lief bent voor kinderen, stel je voor, twee kinderen zijn door hun ouders vermoord, wat voor soort maatschappij hebben
we wel niet? Elke week, alleen al in de stad Londen - ik dacht eerst in heel Engeland, maar men zei me dat het in de stad Londen
is - worden twee kinderen vermoord door hun ouders, en ik heb zelfs niet van één zo'n geval gehoord in India. Met deze
wreedheid ten opzichte van kinderen, weet ik niet wat vrouwen van plan zijn. Waar gaan ze blijven met hun figuur en hun
schoonheid en al deze dingen in het aangezicht van God? Er bestaat zo'n wreedheid, zo'n zelfzuchtigheid, en door dit alles
ontwikkelen de kinderen dit moeizame leven en krijgen ze hartkloppingen, en ze hebben heel zwakke harten. Ze staan onder
jouw toezicht, God heeft jullie zo'n prachtige kinderen gegeven dat je hem hiervoor zou moeten bedanken. Ze zijn niet zomaar
wat overtollige lasten die je zijn overkomen; het is een zegening voor jou dat God je kinderen gegeven heeft.
Als een vrouw in India geen kind krijgt, zal ze beginnen huilen en elke Godheid, elke profeet en iedereen vragen haar een kind te
geven. Terwijl men in Duitsland nu naar een geboortepercentage van min vijf procent gaat. Ze betalen een vrouw die vijf kinderen
heeft evenveel als de Eerste Minister, of zelfs meer dan dat, maar ze zal dit niet doen, ze zegt: “Ik zal mijn figuur verliezen.” Waar

je heen wil met dit figuur begrijp ik niet. Waar is dit figuur voor nodig en wie is er geïnteresseerd in jouw figuur?
Waarom, waarom, waarom zouden we onszelf zo goedkoop moeten maken? Wij zijn moeders en we zouden trots moeten zijn op
ons moederschap. Het moederschap is het hoogste dat een vrouw kan bereiken. Ik bedoel, ik heb het bereikt, omdat ik een
moeder ben voor duizenden. En ik vind dat het meest verhevene dat een vrouw kan overkomen het moederschap is. En een
moeder én een guru, kan je je mijn positie indenken? Het is veel erger dat je je kinderen moet zeggen dat er iets moet gebeuren,
terwijl je zoveel van ze houdt dat je dat niet wil zeggen, en dat je vervolgens een paar kleine, zachte trucjes met hen moet
uithalen om hen zover te krijgen. Het is zo'n interessant en mooi leven om een moeder te zijn, we zouden trotse moeders moeten
zijn. Maar ik zou zeggen dat de mannen hier evenzeer schuldig aan zijn, omdat zij niet geïnteresseerd zijn in moeders, ze zijn
geïnteresseerd in steeds jongere en jongere meisjes - dit is een teken van perversie, zeg ik je, het is een teken van totale
perversie.
In de tijd van Mohammed Sahib waren er vele, vele vrouwen en slechts heel weinig mannen omdat er zoveel gedood waren, dus
wist Mohammed Sahib niet wat te doen. Dus hij dacht - ze waren heel pragmatisch, zoals ik jullie gisteren vertelde dat men ten
opzichte van de maatschappij pragmatisch moet zijn - dus hij zei: “Goed, we moeten dus huwelijken invoeren,” omdat zonder het
huwelijk een relatie van eender welk soort adharmisch[14] is, tegen de waarden in gaat. Dus zei hij: “We moeten huwelijken
hebben. Goed, we hebben nu veel vrouwen, dus laat ons de vrouwen verdelen over de mannen die we hebben. Als er meer
mannen zijn dan zullen we het andersom doen. Maar we moeten huwen,” dat wil zeggen dat we een collectieve sanctie moeten
aannemen, er moet een collectieve sanctie zijn om gezegend te kunnen zijn. Dus zei hij: “Goed, trouw maar met vijf vrouwen.”
Maar hij was zelf verrast, zie je, in die tijd waren de mensen zo gevoelig, ze trouwden niet met jonge meisjes, de oudere mannen
trouwden niet met jonge meisjes.
Ze zeiden: “Hoe kunnen we met deze jonge meisjes trouwen?” zie je.
Dus zei hij: “Nee, goed, ik zal met één van hen trouwen, want wat moet er anders terechtkomen van deze jonge meisjes, er zijn
geen jonge mannen meer, dus wat moeten we anders doen?” Maar als je het tegenwoordig een oude man van tachtig jaar vraagt,
zou hij maar al te graag met een meisje van achttien jaar trouwen. Een domme, oude dwaas noem ik hem, want hij begrijpt het
niet. Hij begrijpt niet dat dit meisje hem niet zal respecteren als een echtgenoot en dat hij niet van het leven als echtgenoot zal
kunnen genieten. Hij is een grootvader, of noem het een overgrootvader, dus zou hij zich moeten gedragen als een
overgrootvader; dat is de ideale relatie die hij zou moeten hebben met een jong meisje.
Al deze idealen zijn tegenwoordig verward, onze verhoudingen met anderen. Elke vrouw moet aantrekkelijk zijn, waarom? Elke
man moet aantrekkelijk zijn, waarom? Waarvoor? Wat zal je ermee bereiken? Wat is het nut? Aantrekkelijkheid is oké in de zin dat
je niet afstotelijk bent, in de zin dat je een ideale relatie onderhoudt met anderen, want als de relatie niet anders is dan die van
een hond en een teef, dan is het beter niet dit soort van idee te hebben, het is totaal verkeerd ergens achteraan te rennen dat niet
voor ons bedoeld is. Mensen moeten in waardigheid leven en met een compleet gevoel voor idealisme wat hun relatie met elkaar
aangaat. Als je gewoon maar zegt: “Wat is daar verkeerd aan?” dan is dat een argument, alles is verkeerd, en echt alles is
verkeerd, er is niet één ding verkeerd, maar alles, alles is verkeerd. Maar als je een bloeiende samenleving wilt, dan moet je de
idealen van je familieleven hoog houden, dat is iets dat zeer belangrijk is, maar dit overkomt je zodra je je zelfrealisatie krijgt. Ik
hoef je daar geen preek over te geven, doe het gewoon, word gewoon een heel lieve man en een heel lieve vrouw. Er kunnen
mooie families ontstaan uit Sahaja Yoga, er zijn er zoveel, je zult ze zien. Er zijn nu zoveel mooie families in Sahaja Yoga en nu
worden de grootse kinderen, de grootse wijzen die hun geboorte wilden nemen bij hen geboren.
Vele grootse kinderen willen geboren worden in dit Engeland. En er zijn er velen die al geboren zijn, maar ik weet niet hoe ze
behandeld worden, of mensen hen begrijpen of niet. Ze hebben geen vibraties om te zien of het wijzen zijn of niet. Maar er zijn
zoveel gerealiseerd geboren kinderen in Engeland, dat de manier waarop ze behandeld worden me soms verdriet doet. Niemand
weet dat ze gerealiseerd geboren zijn -de manier waarop ze praten, ze spreken niets anders dan wijsheid. Al deze kinderen
worden beledigd en vernederd door ons, die zo onwetend zijn ten opzichte van hen. Ik moet zeggen dat ze heel dapper zijn, ze
zijn heel moedig om hun geboorte te nemen in de landen waar ze niet gewaardeerd en verzorgd worden. Het andere uiterste is er
in ons land, zou ik zeggen, waar mensen hun gehele land zouden verkopen omwille van hun kinderen. Ik bedoel, dat gaat te ver,

dat is een ander soort onzin waar we mee bezig zijn. Maar iets daar tussenin is dat je van je kinderen houdt, ze respecteert; ze
staan onder jouw hoede, het zijn gerealiseerde zielen, het zijn wijzen. Zij zijn de fundamenten van de nieuwe wereld die er gaat
komen, en dit is wat een moeder moet leren.
De waardigheid van een moeder moet gerespecteerd worden. Ik ben zeker dat jullie je moeders allemaal heel erg gerespecteerd
hebben. Maar nu weet ik niet of jullie als moeders gerespecteerd zullen worden. Eenmaal dit gevestigd is, dat een moeder de
hoogste positie inneemt die een vrouw maar kan bereiken en dat zij gerespecteerd moet worden, dan zullen alle prioriteiten
onder vrouwen ook veranderen. Want wat kunnen ze anders doen? Ze hebben geen hoge positie als moeders, dus krijgen ze
gewoon genoeg van hun kinderen, ze denken: “Wat is het nut van dit moederschap? Het is een ondankbaar werk.” Dit alles kan
enkel veranderen wanneer de mens binnenin verandert, wanneer de transformatie plaatsvindt.
Op dit moment wordt het gewoon gezien als één van de preken die je kunt horen ergens op een heel, ik zou zeggen, een
orthodoxe plaats. Maar dit gehele orthodoxe idee wordt een wezenlijk deel van jou en je komt er zo mee in harmonie, volledig in
harmonie ermee. Je houdt ervan. Je houdt ervan van je vrouw te houden en van niemand anders op die manier. En de man houdt
ervan van haar te houden op een speciale manier, terwijl de vrouw van de man wil houden op een speciale manier. Het gebeurt.
Er is geen onzekerheid. In het andere geval kom je thuis en kom je erachter dat je vrouw er vandoor is met een ander. Stel je voor,
wat voor toestand dat is!
Toen ik hier voor het eerste jaar kwam kreeg ik zo'n schok. We hadden een buurvrouw die achtenveertig jaar oud was en haar
zoon was ongeveer tweeëntwintig en hij had een vriend die rond de twintig was. Deze vrouw ging ervandoor met die jongen van
twintig jaar oud, en ze had drie andere kinderen die ze achterliet. Het huis werd verkocht, het hele huishouden, omdat ze volgens
de wet de helft zou krijgen, de helft van het eigendom of iets in die aard, en de drie dochters staan nu op straat, de jongere drie
kinderen die haar dochters waren staan nu op straat, wie zal er voor hen zorgen? Die vrouw, een achtenveertigjarige vrouw, was
nog steeds een bruid, weet je dat? Ze ging naar de kerk en trouwde. Er is geen waardigheid hierin, geen liefde, geen affectie.
Jullie volgen Christus, en Christus heeft gezegd: “Jullie zeggen: 'Gij zult niet overspelig zijn,' maar ik zeg: 'Gij zult geen
overspelige ogen hebben.'“ Hij is opgestegen naar dat subtiele stadium. We volgen Christus, we dragen een kruis, we gaan naar
de kerk. Waar zijn we?
Dus nu kom ik aan bij een ander (energie)centrum, namelijk de Vishuddhi. Dit is een heel belangrijk centrum in mensen, want als
dit centrum ontwaakt is word je de getuige. Je wordt het collectieve. Dit is het centrum van het collectieve wezen. Je wordt, ik
zeg het opnieuw, je wordt het collectieve wezen, wanneer dit centrum ontwaakt is. Het is een heel belangrijk centrum, en nu ik bij
jullie ben moet ik jullie vertellen waar wij aan lijden en waar Indiërs aan lijden, waar de Oosterse mensen aan lijden is een andere
zaak. Oosterse mensen lijden bijvoorbeeld aan teveel te praten - rechter Vishuddhi noemen we dit - en de Westerse mensen
lijden aan in het geheel niet praten, vooral de Engelsen, ze spreken nooit. Je zou ze eigenlijk eens moeten knijpen! En ze lachen
nooit, dat is het probleem, ze glimlachen gewoon en dit wordt als goede manieren beschouwd, maar soms is het ongelofelijk
saai.
Nu is de linker Vishuddhi iets dat veel en veel subtieler is dan we denken, en er bestaat een heel vreemd soort situatie waarbij je
last krijgt van de linker Vishuddhi en dat is een heel gebruikelijke gang van zaken onder de Westerse mensen, omdat zij een
nieuw besef van schuld ontwikkeld hebben. Ik bedoel, iedereen voelt zich schuldig. Zonder naar het gerecht te gaan, zonder
enige misdaad te hebben begaan, voelt iedereen zich constant schuldig. Een vrouw zei bijvoorbeeld: “O, ik voel me zo schuldig.”
“Wat is er gebeurd?”
“Ik heb geen 'dankjewel' gezegd tegen haar.” Dat maakt toch niet uit. Wat is er om je schuldig over te voelen?
“O, ik voel me zo schuldig.”
“Wat is er gebeurd?”

“Ik heb wat koffie gemorst.” Dan is het zo, dat is toch niet erg, het kan schoongemaakt worden, wat is er om je schuldig over te
voelen? Maar dit is een ongekende schuld die mensen voelen, ze weten niet waarom ze zich schuldig voelen, waarom ze steeds
dit gevoel krijgen.
“O God, ik had dit niet moeten doen, ik had dat niet moeten doen.”
Welke schuld? Welke schuld kunnen we hebben? En dit schuldgevoel is iets vreselijks. Ik heb het gezien - vertrekkend van
Amerika, Engeland, Portugal, Spanje, Italië en dergelijke, Zwitserland, in al deze plaatsen - niets anders dan linker Vishuddhi het
eerste en het laatste probleem dat ik zal moeten overwinnen.
Ooit stond er een vrouw op en ze zei: “Moeder, ik voel me schuldig over Vietnam.”
Ik zei: “Vietnam? Dat is nu al een hele tijd voorbij, wat ga je eraan doen?”
“Nee, maar ik voel me er schuldig over.”
“Maar waarom? Wat ga je eraan doen, op welke manier ben je erbij betrokken, wat is er je relatie ermee, waarom voel je je
schuldig?”
“Ik voel me gewoon schuldig.”
Ik zei: “Dat is onzin.”
Op die manier heeft iedereen dit ontwikkeld. Waar komt dit nu vandaan? Laat ons naar de bron kijken, de eerste bron komt van
de Bijbel, die helemaal verkeerd geïnterpreteerd werd, doordat men zegt: “Je bent een zondaar, een geboren zondaar.” Ik bedoel,
het is absurd, wat het wil zeggen is dat jij de enige bent die zich bewust is van de zonden, de dieren niet. Jij bent degene die zich
bewust is van je onwetendheid, niet de dieren, jij bent degene die zich bewust is van je blindheid, anderen niet, dieren zijn dit niet.
Waarom? Omdat binnenin jou dit ik-bewustzijn ontwikkeld is, en dit ik-bewustzijn waarover ik jullie gisteren vertelde, heeft zich
ontwikkeld doordat het ego en het superego hier samenkwamen. Omdat je je hoofd opgeheven hebt, omdat deze chakra verlicht
moest worden. Je hebt je hoofd opgeheven en dit ego en superego kwamen hier samen, het verkalkte, je kreeg je ik-bewustzijn
en dat is waarom je denkt: “Ik heb iets verkeerds gedaan of ik heb iets goeds gedaan.” Dieren denken zo niet, ze maken zich niet
druk. Ze doen wat ze moeten doen, ze willen dat doen, ze gaan nooit zitten en zeggen: “Ik voel me schuldig.” Heb je ooit een dier
ontmoet dat dit zei? - behalve de mensen, zij doen dit voordurend. Nu is dit, het is een mythe, het is een heel grote mythe
waarmee je leeft. Het is een absolute mythe, geloof me; er bestaat niet zoiets als schuld. En deze schuld verteert je altijd maar,
het maakt je zo willoos, het maakt dat je je zo verloren voelt, en het is heel belangrijk dat dit centrum geopend wordt.
Dus eerst en vooral, voordat ik een programma begin, zeg ik hen dat ze één mantra zouden moeten zeggen: “Moeder, ik ben niet
schuldig, Moeder, ik ben niet schuldig,” zestien keer, dat is de straf voor je schuldig voelen. Als je je schuldig voelt moet je een
straf krijgen, nietwaar? Dus dit is de straf voor jou, te zeggen: “Moeder, ik ben niet schuldig, Moeder, ik ben niet schuldig.” Zeg dit
zestien keer, en zo raak je ervan verlost. Het is zo efficiënt, het werkt gewoon. Hierdoor krijg je spondylitis[15], je krijgt pijn in het
hart, je krijgt dit soort hand, wat jullie een dode hand noemen, allerlei soorten problemen krijg je hierdoor, en dat komt allemaal
door deze fictieve schuld die je verwerkt.
Nu ontstaat er weer een andere mythe, de bron ervan is volgens mij de psycholoog, de zogenaamde psycholoog. Ze hebben
geen besef van de psyche, omdat ze geen manier kennen om in de psyche binnen te komen en wat ze doen is alles opnemen,
onderzoeken, en proberen mensen te genezen. Hoeveel krankzinnigen hebben zij genezen? Sahaja Yoga moet er wel honderden
genezen hebben. Hoeveel krankzinnigen hebben zij genezen? Ze hebben niemand genezen. Integendeel, als je naar een
psycholoog gaat kan je nog krankzinniger worden, omdat ze zelf krankzinnig zijn; want deze psychologen, als zij met mensen

spreken hebben ze geen idee dat ze te maken hebben met ziekelijke gevallen, abnormale gevallen. En wanneer je te maken hebt
met ziekelijke gevallen, word je hier zelf ook door vergiftigd, of je kunt zeggen dat er een besmetting plaatsvindt. En je weet niet
hoe je jezelf moet beschermen.
Jung is de enige psycholoog, zou ik zeggen, omdat hij werkelijk een perfecte persoon was, nadat hij zelfrealisatie gekregen had,
hij was de enige die erover sprak, dat een arts zelf geestesziek kan worden. Nu begonnen zij ziekelijk te worden, zoals deze arme
Freud, halfbakken. Hij is degene die begon te spreken over seks en dat soort dingen, maar hij was zelf een pervers persoon. Hij
stierf aan kanker, wat heeft hij aan zijn eigen leven gehad? Het was zo'n perverse man. Ik bedoel, stel je voor, hij was een
ellendige ziel die aan kanker stierf. Hoe kan hij wie dan ook begeleiden, op welk vlak dan ook? En wat hij ook zei hebben we nu
beschouwd als de Bijbel, zelfs meer dan in de Bijbel geloven mensen in Freud. Meer nog dan in Christus. Zij geloven
daadwerkelijk in hem, en als je zijn werk samenvat in de kortst mogelijke zin kan je zeggen dat hij iedereen als een seksobject
bestempelde. Je bent niets verder dan dat, niets meer dan dat, niets anders dan dat. Stel je voor, je waardigheid tot dat niveau te
verlagen! Als een Moeder geef ik hem simpelweg een teken van gratie door te zeggen dat de arme man vast met ziekelijke
gevallen te maken zal hebben gehad, en dat hij bezeten raakte en deze verkeerde ideeën aan mensen overbracht. Hij hield zich
enkel bezig met de psyche, met de linkerkant, die ook hier zijn oorsprong vindt, maar die daar eindigt, het eindigt in je superego.
Dus een seksverslaving brengt je naar het superego, dat wil zeggen dat het je naar je onderbewuste verstand brengt en naar je
collectief onderbewustzijn. Nu zijn alle problemen die je door seks krijgt hiervan afkomstig. Emotioneel gedrag en alle vormen
van perversie nemen je mee naar het collectieve onderbewustzijn.
Er was ooit een meisje in India, iets dat heel weinig voorkomt, ze kwam bij me en zei dat ze met meisjes wilde samenzijn en dat
ze met een meisje wilde trouwen, en dat ze zich als een man wilde kleden. Ik vroeg haar: “Echt?” Dus ik gaf haar een bepaalde
Sahaja Yoga behandeling en ik ontdekte dat er een man in haar zat. Zijzelf was tot niets herleid, het was een man die haar in zijn
greep had, en deze ideeën werden haar ingegeven door deze man, en dat is waarom ze zo sprak, omdat ze een bezeten persoon
was. Al deze abnormaliteiten ontstaan wanneer je bezeten raakt.
Ooit was er een meisje in Cuba dat bij mij kwam. Uit Cuba, in Amerika, een kleingebouwd meisje, een heel tenger, klein, mooi
meisje en ze vertelde me, haar man vertelde me: “Moeder, het is verbazingwekkend, mijn vrouw kan een fles pure whisky zomaar
in één keer leegdrinken.”
Dus ik zei: “Goed, ga zitten.” Ik gaf haar een bandhan, zoals wij dat noemen, en ik zag een grote, reusachtige, als een globetrotter,
werkelijk een reusachtige zwarte man die uit haar kwam, en ik keek haar aan. Ik vroeg: “Ken je een zwarte persoon?”
Ze zei: “Moeder, ziet u hem? Ziet u hem? Hij is het die drinkt, ik drink niet,” zei ze tegen me, en toen hij van haar gescheiden werd,
werd zij zo'n lieve echtgenote.
Al dit soort abnormaal gedrag, als je hierin overdrijft leidt dit ons naar dit collectieve onderbewustzijn, waar je al deze vreselijke
mensen tegenkomt. Het kan je ook naar het collectieve bovenbewustzijn leiden als je zeer, zeer egoïstisch wordt. Dan kan je in
Hitler veranderen. “Wat is daar mis mee? Wat is daar mis mee? Wat is er mis met Hitler?” Er is niets mis, hij had het volledig bij
het rechte eind toen hij zei dat hij gekomen was om het gehele Arische ras te redden en dat zijn neus er één was die speciaal
voor hem gemaakt was. Ik bedoel, God zal wel verrast geweest zijn om dat alles te horen, ik bedoel, je moet wel wat
verscheidenheid creëren, is het niet? Maar dit is nu eenmaal een feit, ik bedoel, deze absurde dingen die we in ons leven doen,
zoals te zeggen: “Wat is daar mis mee?” We springen in deze afgronden waar je niet van kan terugkeren zonder de één of andere
last op je hoofd, en deze lasten hebben hun uitwerking op alle dingen en jullie worden zo'n abnormale mensen.
Vervolgens zul je op straat gaan staan en schreeuwen als een krankzinnige, en als je hen uitdaagt zijn ze zelfs nog erger, dus je
zou beter niet met hen praten of met hen discussiëren. Vergeet hen. Al deze fanatiekelingen die we zien zijn niets anders dan
bezeten mensen.
De meesten van hen zijn bezeten. Ik zou zeggen dat zovele presidenten en deze heersende mensen, de meesten onder hen
bezeten zijn. Ik ontmoet hen, ik schud ze de hand, ze beven in mijn bijzijn en ik weet dat het bezeten mensen zijn, hoe komt het

dat ze daar zijn? Ze zouden daar niet mogen zijn, ze zijn bezeten, ze nemen bezit van andere mensen, ze putten hen uit en al deze
agressiviteit ontstaat vanuit hun krachten van bezetenheid. Dit centrum is dus hetgene dat je weer terugbrengt in je normale
staat, en eens de Kundalini opstijgt en je fontanelgebied aanraakt en het opent, zal vanuit je hand, door dit centrum, die
collectieve persoonlijkheid zich beginnen te manifesteren. Jij wordt de collectieve persoonlijkheid, je wordt het. Opnieuw heb ik
het over deze verwerkelijking, niet in de zin van: “Wij zijn broers en zussen, laten we de Verenigde Naties vormen en hier goed
geld aan verdienen.” Het is een verwerkelijking in de zin dat je een andere persoon in jezelf voelt en dit is hetgene wat het meest
van belang is.
Dit centrum, ik bedoel, ik kan hier over spreken voor ik weet niet hoeveel uren, maar dit centrum heeft zestien subplexussen[16]
en het zorgt voor je ogen, neus, oren, neus, keel - alles, de nek, zelfs je gezicht en dergelijke, wordt hierdoor bestuurd. Een
collectieve persoon, een collectief wezen heeft een gezicht dat een coëfficiënt heeft, waardoor zelfs het gezicht vibraties kan
uitstralen; als je dit enkel vanuit vibraties bekijkt, zul je weten wie een collectief wezen is.
Het belangrijkste is het gedeelte van het hoofd waarover ik je vertelde dat wanneer je neerbuigt voor verkeerde zaken, dit de
grootste hindernis is, namelijk het onderste gedeelte van de hersenen, dat in het Sanskriet murdha genoemd wordt. Dit is heel
belangrijk, het raakt opgezwollen en er wordt een grote barrière opgebouwd en dan word je iemand die volledig afgesneden is
van de allesdoordringende kracht. Dat wil zeggen dat alle vormen van bescherming, alle begeleiding, alle verzorgende zaken,
alles uit je leven begint te verdwijnen. Nu gaan we verder vanuit dat centrum naar het centrum hier, dat van zeer groot belang is
en waarover ik jullie moet vertellen, hoewel het tijd is om deze lezing af te sluiten, namelijk het centrum van de Agnya, dat zich
bevindt in het midden van de hypofyse en de pijnappelklier, die ons ego en ons superego beheersen, in het midden van het
optisch chiasma bestaat er een heel subtiel centrum.
Sommige mensen noemen het een derde oog, maar het derde oog dat zij zien is niet datgene waar ik over spreek. Het derde oog
wil zeggen, het oog dat we vanbinnen zien, niet van buiten. Dit centrum is van groot belang en het wordt bekroond door de
godheid van Mahavishnu, volgens de Indiase benaming en zijn Engelse naam is de Heer Jezus Christus. Dit is een zeer belangrijk
centrum. “Zoek nu je Heer.” Waar moet je hem zoeken? Waar bestaat hij? Hij moet ontwaakt worden en hij verblijft hier, omdat de
meesten onder jullie vanuit deze achtergrond komen wil ik hierover spreken, hoewel Mahavira en Mahaboeddha beide ook
binnenin ons verblijven: Mahavira verblijft hier en Boeddha verblijft hier. Maar Christus verblijft hier in het midden, binnenin het
brein. Nu is dit een heel belangrijk gegeven, dat geen van alle christelijke instellingen begrepen heeft in verband met Christus.
Het feit dat Christus in ons geboren moet worden. Dat hij in ons ontwaakt moet worden. Dat kan enkel gebeuren door middel van
de Kundalini-ontwaking en eenmaal hij ontwaakt is, op dat punt worden het ego en het superego allebei door hem geabsorbeerd,
als resultaat van zijn ontwaking en dit is een zeer grootse gebeurtenis.
Daarom zei hij: “Ik ben de poort.” Maar ze hebben hem heel netjes gekruisigd. Maar zelfs die kruisiging was toneelspel, want het
ego en het superego hadden zo hard op deze punten gedrukt, dat je om er doorheen te kunnen iemand nodig had die
gewoonweg goddelijk was, en hij was de Omkara[17] in eigen persoon, de goddelijke persoonlijkheid, die nooit zou sterven en die
hier doorheen ging. Krishna heeft gezegd, hij die op dit punt aanwezig is, hij heeft gezegd dat “Nayanam chidanti shastrani,
nayanam dahati pavaka.” Hij zei: “Deze goddelijke kracht, deze Omkara kan nooit gedood worden door wie dan ook, hij kan nooit
vernietigd worden door wie dan ook,” en hij nam zelf geboorte als Jezus Christus. Om deze doorgang voor ons vrij te maken, en
dat is wat hij bewezen heeft, dat hij niet gedood kan worden. Maar zij zijn allemaal één en staan met elkaar in verband. Dit zul je
zelf in Sahaja Yoga ontdekken, want als de verbinding tot stand gebracht is, moet je vragen stellen. Wat is de relatie tussen
Jezus en Krishna? En je kunt dit ontdekken door middel van vibraties: ze zijn allemaal aan elkaar verwant, heel dicht. Christus
heeft gezegd: “Zij die niet tegen mij zijn, zijn met mij.” Niemand heeft geprobeerd uit te zoeken wie 'zij' zijn. In de Bijbel wordt
gezegd: “Ik zal voor u verschijnen als tongen van vlammen.” Niemand heeft getracht uit te zoeken wat dit wil zeggen, of de
'Levensboom'. Dit is de Levensboom. Dus hij moet binnenin jou ontwaakt worden, dat is het belangrijkste dat hij gezegd heeft:
“Iemand zal komen en het doen ontwaken, zodat jullie mijn Vader voor altijd zullen kennen.” Nu, welke van de instellingen die
werkzaam zijn in de naam van onze Heer Jezus Christus vervult die taak? Wat ze doen is een feest organiseren, of een festival,
geld inzamelen, kerken bouwen, dit, dat.
Je moet elke mens tot een kerk ombouwen door Christus in hen te ontwaken. Dat was wat er bedoeld werd met de doop. Maar

wat de doop in de ware zin van het woord doet plaatsvinden is de Kundalini ontwaking, wanneer deze plaatsvindt in het
fontanelgebied, dat de brahmarandra[18] genoemd wordt, en hier doorheen breekt. Wie heeft dat gedaan? Niemand. Ik heb ooit
een kerk bezocht genaamd de Kerk van Eenheid, ze hebben volgens mij alle kerken verenigd en daarmee ook alle geesten van de
hele wereld. Allerlei soorten valse guru's vind je daar, allerlei soorten, ze hebben geen enkele vorm van
onderscheidingsvermogen. Het verbaast me zo, weet je. Christus was zelf niet zo diplomatisch, moet ik zeggen, te zien aan de
manier waarop hij deze mensen zweepslagen toediende en vervolgens zei hij: “Als ze warm zijn, kunnen we ze aan.” Met andere
woorden: als ze warm zijn, zijn ze bezeten, dan kunnen we ze aan, en als ze koud zijn, houden we van hen; maar als ze ergens
daar tussenin zitten, “spuug ik ze uit mijn mond.” Dit zijn zijn woorden. Omdat deze halfbakken mensen een pact sluiten met de
duivel, en spreken over God. Hoe zullen zij je geven wat je nodig hebt? Waarom zou je niet jouw Christus in jezelf doen ontwaken
en het zelf zien? Je zult versteld staan wanneer je de Kundalini omhoog brengt en de Kundalini tot dit punt komt en niet verder
kan, dat dit een probleem is dat zich bij alle christenen voordoet. Je moet hen vragen het Onze Vader te zeggen, en dit werkt, het
is een mantra. Op het moment waarop je, waarop dit centrum blokkeert, omdat Krishna een Collectief Wezen is, 'Allah hu
akbar'[19] betekent hetzelfde. Je moet je vingers in je oren stoppen en zeggen: “Allah hu akbar,” gerealiseerde zielen, en je zult
zien dat de Kundalini opstijgt. Je kunt het kloppen van de Kundalini zien ter hoogte van het driehoekig been, je kunt het opstijgen
van de Kundalini zien, je kunt het doorbreken van de Kundalini ter hoogte van de Sahasrara voelen, op het punt waar het aankomt
en doorbreekt. Je treedt dus binnen door de poort van Christus die deze twee instellingen absorbeert en de weg hier vrijmaakt,
en eenmaal de Kundalini boven de Agnya uitstijgt, word je gedachteloos.
Het limbische gebied is het Koninkrijk van God, van waaruit je begeleid wordt en waar de Kundalini doorheen gaat. Dat is de
laatste taak die volbracht moet worden, en nu is deze volbracht. Dit wordt nu op massaschaal gedaan. Het moet gedaan worden,
het was de bedoeling dat het zou gebeuren, het werd voorspeld, de tijd is gekomen. Maar waar zijn de mensen, vraag ik me soms
af? Ik ben nu bij jullie in Engeland; het zal je verbazen dat in India, deze mensen hebben het gezien, duizenden en duizenden
aanwezig zijn om hun realisatie te ontvangen in de dorpen. Hier merk ik dat mensen de realiteit niet willen, ze willen liever een
circus. Ten minste de Engelse mensen komen, maar slechts heel weinig Indiërs en ze blijven nooit. Dit is zo verbazend dat ik het
niet kan begrijpen. Het is verbazend hoe de dingen uitwerken. Wanneer gaan we ons hiermee bezighouden? Ik bedoel, het is
kosteloos, je hoeft niets te betalen, het is van jou, het is spontaan, het is beschikbaar. Maar toch, ook al krijgen ze de realisatie,
raken ze verloren.
Het is zo'n verbazingwekkend feit, ik heb hier gewerkt voor, je zult het niet geloven, nu tien jaar, acht jaar, acht jaar. Vier jaar lang,
tijdens de eerste vier jaar had ik zes mensen, zij verbeterden, en gingen weer achteruit, verbeterden, gingen achteruit. Ik zei: “Wat
zijn dit voor mensen?” Vier jaar lang, kun je je dit voorstellen? In India ga ik er drie maanden heen en krijg ik er duizenden. Wil dit
zeggen dat er slechts zeer weinig mensen gered zullen worden, zoals voorspeld door Johannes? Hij zei dat er slechts enkele
duizenden gered zouden worden, is dat wat we van plan zijn in het Westen? Maar Engeland is het absolute minimum, het zal je
verbazen dat zelfs Italië beter scoort, Zwitserland, Genève, zij doen het zoveel beter, wat gebeurt er toch? Hier rennen ze achter
een man aan die om een Rolls-Royce vraagt, een kerel die om een '59 Rolls-Royce vraagt, ze hongeren zich uit en regelden een
Rolls-Royce voor hem en toen hij kwam gaven ze hem de Rolls-Royce, kun je je dat voorstellen? Ze zeiden dat hij een perfecte
meester is. Er is geen zuivere intelligentie meer aanwezig in het verstand om in te zien hoe je de Spirit kan verkrijgen door middel
van deze onzinnige Rolls-Royce? Derbyshire is tenminste niet zo, mensen van Derbyshire zullen hier niet zozeer van onder de
indruk zijn, omdat zij ze hier fabriceren. je kunt God niet fabriceren, of wel soms? Jullie kunnen Rolls-Royces fabriceren, goed,
kan je een Rolls-Royce ruilen voor God?
Ze rennen achter zo'n vreselijke dingen aan, zoals weer een ander vreselijk gegeven waarbij iemand je probeert te leren om te
vliegen. De vrouw van de directeur zit daar, van wie de dochter aan epilepsie lijdt, haar man kreeg epilepsie, haar dochter kreeg
epilepsie, ze waren allemaal epileptisch, en ze betaalden duizenden ponden, drieduizend pond om te vliegen, en ze begonnen
zelf rond te springen als een kikker. Stel je voor! Met zuivere intelligentie moet je die guru vragen zichzelf van de scheve toren
van Pisa te laten vallen, volgens mij werd die daar speciaal voor gemaakt, om te zien of hij zelfs maar een paar centimeter hoger
kan vliegen. Waarom zou je je verstand niet gebruiken? Jullie worden verondersteld de meest evenwichtige en intelligente
mensen te zijn. Gisteren vertelde ik jullie dat jullie je bevinden in de belangrijkste plaats in het universum, namelijk het Hart,
Engeland is het Hart van het universum en het Hart is lethargisch. Wat kan ik eraan doen? Jullie moeten me dit vertellen, wat
moet ik doen, om dit Hart de realiteit in te stuwen. Er zijn zoekers, ik zou niet zeggen dat er zoekers zijn, toen het hippiegebeuren

ontstond, werden er duizenden hippies. Maar alle absurde dingen accepteren ze heel gemakkelijk, waarom dan niet datgene dat
je zoekt? Het gaat mijn verstand voorbij. Ik kan het niet begrijpen.
Nu ben ik niet naar deze plaats gekomen als een immigrant, dat heb ik jullie verteld, ik kwam hier enkel doordat er iets gebeurde
waardoor mijn man verkozen werd in dit land, wat belangrijk was, wat, naar mijn mening, voorbestemd was om te gebeuren. Het
was de bedoeling. Maar ik moet jullie nu dringend verzoeken dit aan te nemen en in te zien dat dit hetgene is waarover William
Blake jullie heeft verteld, namelijk: “De profeten zullen zich in dit land bevinden, omdat Gods mensen profeten zullen worden en
zij zullen de kracht hebben om anderen tot profeten te maken.” Dat is Sahaja Yoga, er is niets anders dan dit. Hij heeft zoveel
dingen voorspeld, hij heeft zelfs het huis beschreven waar ik woon, hij heeft het huis beschreven waar we nu in wonen, de exacte
locatie. Hij heeft de ashram beschreven waar we onze fundamenten zouden leggen, tot in zulke details dat ik versteld sta dat
zo'n grote wijze en ziener geboren werd in dit grootse land en dat niemand dit wil inzien. Wat moet ik nu doen? Ik hoop dat
mensen zich heel snel zullen realiseren dat ze een grote rol moeten spelen, een zeer belangrijke en essentiële rol in de
transformatie van de gehele mensheid en de redding van deze rampzalige tijd. Zij zijn degenen die de mensen moeten leiden
naar het Koninkrijk van God. Ik kan alleen maar hierop hopen en mijn zegen ervoor geven.
Moge God jullie zegenen!
Gelukkig hebben we een heel goed niveau van de Sahaja yogi's in Derbyshire, dit is werkelijk verrassend en Blake heeft
Derbyshire heel vaak vernoemd, ze wilden dat ik naar Derbyshire zou komen. Ik zei: “Birmingham was voldoende voor mij en ik ga
niet naar Derbyshire.”
Ze zeiden: “Moeder, alsjeblieft.” Toen zei hij: “Blake heeft vermeld dat u naar Derbyshire zou komen.” En zo komt het dat ik hier
ben en ik hoop dat dit (Sahaja Yoga) centrum zeer goede Sahaja yogi's zal creëren. Grote profeten kunnen hieruit worden
gevormd, Blake heeft Derbyshire dan ook zeer nadrukkelijk vernoemd, hij heeft het aanbevolen. Maar wat ik vandaag zag toen ik
een rondrit maakte, is dat er veel aan zwarte magie gedaan wordt. Mensen laten zich in met vreselijke, afschuwelijke dingen. Ik
was bezorgd, erg bezorgd. Het is een zeer gevaarlijke bezigheid. Het is gevaarlijk voor jullie, voor jullie kinderen, voor jullie
families, voor iedereen, en ik zag al het geld, het verbaasde me hoeveel succes ze hier hebben. Moge God jullie kracht geven en
de juiste wijsheid om te begrijpen in welke positie je je bevindt, met betrekking tot het verheven werk van God.
Als jullie nu vragen hebben, kunnen jullie ze stellen voor ongeveer vijf minuten, gisteren stelden vele mensen veel vragen,
eigenlijk sta ik mensen enkel de eerste dag toe om vragen te stellen, omdat het de tweede dag nogal een grote tijdsverspilling is.
Stel me nu in hemelsnaam geen persoonlijke vragen, stel geen persoonlijke vragen. Hier zullen we later aandacht aan besteden,
persoonlijk, kunnen ze behandeld worden, maar als je iets in het algemeen wil vragen, stel de vraag dan alsjeblieft in het
algemeen.
Vraag uit het publiek: “Hebt u God zelf gezien?”
Shri Mataji antwoordt: Waarom stelt u deze vraag? Bent u gemachtigd die vraag te stellen? Kijk eerst naar uw Spirit en dan zullen
we hier verder over spreken. Waarom zou je zo'n vraag stellen? Bent u een Indiër? Behoud dan op zijn minst uw manieren. Ga
alstublieft zitten. Dit soort van arrogante vraag zou niet gesteld mogen worden: “Hebt u God gezien?” Waarom zou u mij zo'n
vraag stellen? Welke autoriteit hebt u om mij deze vraag te stellen? Ik moet u de vraag stellen: hebt u uw Spirit al gevoeld? Goed,
voel dan eerst je Spirit, dat is waarom Boeddha nooit over God sprak, gisteren vertelde ik het jullie nog, omdat jullie dan ineens
God willen zien, maar heb je de ogen om God te zien? Je kunt mij nog niet eens zien, hoe kan je dan God zien?
Zorg eerst en vooral dat je de Spirit wordt, dan spreken we verder. Een klein kind zal niet met een koning gaan praten en hem in
het gezicht slaan, of wel? Mag hij dat doen? We moeten onze grenzen kennen, onze maryada's[20]. Vooral Indiërs moeten dit
weten, soms sta ik echt versteld. Mij zo'n vraag te stellen: “Hebt u God gezien?” Of ik hem nu gezien heb of niet, waarom zou ik u
dat vertellen? Maar wat zegt hij?... Het getuigt van geen respect, van geen respect... Het is heel arrogant. Ik ben verrast dat je hier
zulke dingen geleerd hebt, dit wordt nooit gedaan door een Indiër, het is zeer beschamend. Stel je nu voor, wat als ik hem gezien
heb, zal hij me geloven? Of wat als ik hem niet gezien heb?

(Shri Mataji spreekt in Hindi/Marathi)
Dit alles voel ik soms aankomen. Ik bedoel, wat voor vraag is dit, “heb je hem gezien of niet?”
Maar hij is doctorandus in de filosofie, van de Universiteit van Benares, en dergelijke, maar in India zul je zo'n mensen niet vinden,
ik weet niet waar deze materialistische, totaal oppervlakkige mensen vandaan komen, ik bedoel, wat is dit voor een vraag om mij
te stellen? Dit wordt nooit gedaan. Ik ben hier om jullie zelfrealisatie te geven, meer niet. En die moet je ook krijgen, dat is je
recht. Dit is een bank, zou ik zeggen, en ik moet jullie cheques ondertekenen, dat is alles. Als jullie je cheques ondertekend
krijgen, dan is dat alles, afgelopen, tot zover gaat mijn relatie met jullie, ik ga jullie niet over mijzelf vertellen, om nog eens
gekruisigd te worden. Christus probeerde iets over zichzelf te vertellen en ze kruisigden hem.
Als ik hem nu zeg: “Natuurlijk weet ik alles van God,” dan zal hij het niet aanvaarden. Als ik zeg: “Ik weet het niet,” dan zal hij het
ook niet aanvaarden. Dwaas. Indiërs zijn totaal geen dwazen, het zijn heel wijze mensen, moet ik zeggen. Ik vraag me af waar
deze domheid vandaan is gekomen. Heel wijs. Indiërs zijn heel wijs omdat het een yoga bhoomi is, weet je, dit land van ons is zo
oud. Je kent alle lofzangen over dit land nog niet. Beoordeel het niet op grond van de mensen die je ziet, nee, nee, nee, nee. Het is
een zeer groots land, een zeer groots land, op spiritueel vlak, een volmaakt spiritueel land. Kijk, dit zijn, ik weet niet wat er met
hen aan de hand is, er zijn zeer oppervlakkige mensen naar voren gekomen, uitermate oppervlakkig. Ik zeg dat er ook enkele
grote zielen zijn, maar beoordeel het niet, beoordeel dit grootse land niet.
Eens ging ik naar India met mijn man en ik zei hem: “We zijn aangekomen in ons land.”
En hij vroeg: “Hoe weet je dat?”
Ik zei: “Kijk, de vibraties! Het hele land vibreert, de atmosfeer vibreert.”
Hij vroeg: “Echt?”
Ik zei: “Ga het maar aan de piloot vragen.” We zaten in eerste klas, hij ging erheen en hij vroeg het hem.
Hij zei: “Meneer, we zijn er ongeveer een minuut geleden aangekomen.” Zo'n fantastisch land is het, het geheel, de Kundalini van
het universum heeft haar verblijfplaats in dat land, kun je je dat voorstellen - de Kundalini. En ze hebben geen verlangen om te
zoeken, omwille van de kracht van het verlangen dat hier verblijft, en ze hebben de kracht niet om te zoeken.
(Hindi)
Kun je je dat voorstellen? Ik ben zelf verrast, ook over al degenen die in de vermomming van guru's gekomen zijn, afschuwelijke
mensen die er geld aan verdienen, soms schaam ik me ervoor dat ik ook een Indiër ben, en als ik beschaamd ben denk ik soms:
“Wat hebben ze gedaan met wat we hadden?” Ze hebben zo'n reusachtig erfgoed, jij bent slechts een kiem, jij bent slechts de
buitenkant, jij bent de boom, wij zijn de wortels, je kunt niet leven zonder ons, wij zijn je wortels en deze wortels die ik zie kan ik
niet begrijpen. Maar toch is het in orde, het is enkel de bezorgdheid van een moeder.
Laten we het nu doen. Richt nu je handen naar mij, alsjeblieft. Doe allemaal jullie schoenen uit. Je moet het zoekende (in je)
hebben. Als je geen zoeken (in je) hebt, wat heeft het dan voor nut naar mijn programma te komen?

[1] chaitanya: vibraties, kracht van Gods liefde

[2] bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven

[3] Spirit: de Atman, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

[4] brahmin, brahmaan: betekent letterlijk ‘diegene die tweemaal geboren is en de Brahmananda of goddelijke zegen kan voelen’.
Ook: hoogste kaste in het kastensysteem in India.

[5] Shakti: ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht, die belichaamd wordt door Shri Mataji als de Adi Shakti of
primordiale (oorspronkelijke) moederkracht.

[6] valentie: indicatie voor de kracht van een atoom om een chemisch verbinding te vormen. Koolstof heeft vier valenties, d.w.z.
dat het koolstofatoom vier bindingen kan aangaan met een ander atoom.

[7] dharma: afgeleid van Sanskriet ‘dhr’: ondersteunen. Geheel van leefregels die ervoor zorgen dat de harmonie tussen alles wat
leeft gerespecteerd en ondersteund wordt; spirituele wetten die de mens(heid) op het middenpad van groei en evolutie houden;
rechtschapen gedrag; de wezenlijke natuur van iets.

[8] preta vidya: kennis van het paranormale

[9] smashana vidya: kennis van het dodenrijk

[10] tantrika: beschouwt de Kundalini als een seksuele energie; dit idee druist volledig in tegen de leer en de technieken van
Sahaja Yoga

[11] Ekadasha Rudra's: de elf vernietigende krachten van Shri Kalki

[12] Kalki: de tiende incarnatie van Shri Vishnu, die nog moet komen. De ‘ruiter op het witte paard’, die wordt aangekondigd bij
het Laatste Oordeel, zoals beschreven in de Bijbelse Apocalyps.

[13] Matreya: ‘ma’ betekent ‘moeder’ die ‘in drie vormen’ (‘treya’) bestaat: Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati

[14] adharmisch: datgene dat tegen het dharma (het rechtschapen gedrag) ingaat

[15] spondylitis: de ziekte van Bechterew, ook wel spondylitis ankylopoëtica ('haken vormende ontsteking van de wervelkolom')
of ankyloserende spondylitis genoemd.

[16] subplexus: bijknoop van een hoofdzenuwknoop of zenuwplexus in het ruggenmerg

[17] Omkara: letterteken in het Sanskriet dat de Om of Aum klank voorstelt (\). Aum is de oerklank die ontstond bij de splitsing
van Sadashiva en de Adi Shakti aan het begin van de schepping. De essentie van dit woord wordt uitgedrukt door Shri Ganesha
in de Muladhara, de manifestatie is de Heer Jezus Christus in de Agnya.

[18] brahmarandra: top van het hoofd; plaats waar de Kundalini het fontanelgebied doorboort; zetel van de Hart chakra op het
hoofd

[19] Allah hu akbar: ‘God is groot’

[20] maryada's: begrenzing van het juiste (rechtschapen) gedrag
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Toespraak tot Sahaja yogi’s - Volledige toewijding - Cowley Manor, UK - 31-07-1982
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag wil ik iets zeggen dat ik al veel eerder had moeten zeggen.
Het is noodzakelijk mij te erkennen. Deze voorwaarde staat vast. Ik kan het niet veranderen. Zoals Christus reeds zei: "Om het
even wat tegen mij gedaan wordt, zal worden verdragen en vergeven, maar om het even wat tegen de Heilige Geest gedaan
wordt niet."Dit is een zeer ernstige waarschuwing. Misschien beseffen de mensen niet wat dit betekent. Natuurlijk is niemand
onder jullie tegen mij en niemand van jullie onderneemt iets tegen mij. Dat staat vast. Uiteindelijk zijn jullie mijn kinderen. Ik hou
heel veel van jullie en jullie houden van mij. Dit is de enige waarschuwing die Christus jullie gegeven heeft. Maar we moeten
bedenken dat wij niet zo snel vorderen als wij zouden moeten.
Als mensen gehypnotiseerd worden, vallen zij plat op de grond voor hun goeroe neer. Zij geven hem hun geld, zij geven alles op:
thuis, huis, families, kinderen en laten zich op de grond vallen, als ze gehypnotiseerd zijn. Zonder vragen te stellen, zonder
discussies aan te gaan of uit te zoeken hoe de goeroe leeft. Mensen zoeken heel vlug de duisternis op, een nog grotere
duisternis en tot de volledige vernietiging.
Maar jullie zijn sahaja yogi's en jullie moeten jezelf vormen. Ik wilde voordien jullie ego's niet kwetsen, jullie nooit op deze
toespreken. Misschien is het de eerste keer dat ik dit tot jullie zeg. Jullie moeten je volledig aan mij toewijden. Niet aan Sahaja
Yoga, maar aan mij. Sahaja Yoga is slechts één van mijn aspecten. In volle overgave moet je je toewijden (aan mij). Volledige
overgave, anders kan je nooit spiritueel groeien. Zonder vragen te stellen, zonder te argumenteren. Volledige toewijding is de
enige weg waardoor je het kan bereiken. Maar mensen laten zich nog steeds vangen en geraken in problemen verwikkeld. Wat is
de reden? Veel mensen vragen me: "Hoe komt het, Moeder, dat we terugzakken nadat we onze realisatie gekregen hebben?"
De enige reden is dat de toewijding niet volledig is. Zolang volledige overgave en volledige toewijding niet gevestigd zijn, besef je
nog altijd niet dat ik goddelijk ben, in die mate dat je het zou moeten weten. Ik zeg dat niet iedereen onder jullie (zo reageert). En
toch, als je in je hart en in je geest kijkt, zal je merken dat de volledige toewijding er niet is, zoals je die had, laat ons zeggen, voor
Christus of voor Krishna, of voor één van hen die er vroeger waren. Krishna zei: "Sarva dharmanam parityajya mamekam
sharanam vraja." "Vergeet alle godsdiensten van de wereld.” Hij had het niet over hindoeïsme, christendom, moslim, maar Hij
bedoelde de voedingsbodem. "Vergeet al die voedingsbodems en wijd je volledig aan mij toe." Dat is zesduizend jaar geleden. En
velen zouden nu ook nog zeggen: "We hebben onszelf volledig aan Shri Krishna toegewijd." Waar is Hij nu? Zelfs diegenen aan
wie ik realisatie gegeven heb, spreken zo. Natuurlijk is er geen verschil tussen hem en mij, maar ik ben degene die jullie realisatie
gegeven heb. Maar onze eerste bekommernis kunnen onze jobs, onze eigen problemen, onze familieproblemen, onze financiële
problemen zijn. En toewijding komt op de laatste plaats. Ik ben illusie. Mijn naam is Mahamaya. Ik ben illusie, zonder twijfel.
Maar ik ben enkel illusie om over jullie te oordelen.
Toewijding is een heel belangrijk onderdeel van de spirituele groei. Waarom? Als jullie in een onzekere toestand verkeren, als een
onmiddellijk gevaar jullie bestaan bedreigt, als de wereld zich in een onzekere positie bevindt en volledig verwoest gaat worden,
is het heel belangrijk je met alle macht en volledig geloof te houden aan wat jullie kan redden.
Zoals wanneer je nat wordt van gewoon water, dat is niet erg. Maar als je in de zee zinkt en er is op dat ogenblik de vraag over
bestaan of vernietiging en als er op dat moment een hand komt om je te redden, dan heb je geen tijd meer om te denken, maar
om je er aan vast te klampen met al je kracht, met al je geloof.

Als we badha’s hebben, als we door negativiteit omgeven worden, dan worden wij ervan bewust en we geraken een beetje
verward. Op dat moment willen we ons vastklampen. Maar de badha’s bezorgen je schadelijke ideeën. Zo ontstaat er een grote
strijd. Wat is op dit ogenblik de beste weg? De beste manier is om al de rest te vergeten. Vergeet dat je bezeten bent, of dat er
een badha is of wat dan ook. Klamp je aan mij vast met al je macht, wat er ook gebeurt.
Maar de stijl van onze toewijding is zeer modegericht en modern en Sahaja Yoga en de Moeder zijn bijzaak, en. Het spijt me,
maar zo zal het niet uitwerken. Ik hoef dit niet aan Indiërs te vertellen want het is voldoende dat je de Devi Mahatmyam leest.
Zelfs als je haar duizend namen leest, is het voldoende om te begrijpen dat zij alleen door bhaki bereikt kan worden. Zij kan
alleen door toewijding bereikt worden. Zij houdt van haar bhakta’s, haar toegewijden… . Het staat nergens geschreven dat zij
meer houdt van mensen die beter kunnen spreken, die beter kunnen argumenteren, die beter gekleed zijn, die beter leven, die uit
een betere omgeving stammen - maar van haar toegewijden. En deze devotie en toewijding moet niet onzinnig of wat dan ook
zijn, maar zij moet onderhouden worden en continu, steeds vloeiend, steeds groeiend zijn. Dat is de enige manier voor verdere
ontwikkeling.
Voor ons zijn zo veel kleine problemen belangrijk. Iemand bezit een huis, iemand krijgt een benoeming aan een universiteit,
iemand moet een job uitvoeren. Al deze beschouwingen zijn dharma’s die Shri Krishna beschreef als volgt: "Sarva dharmanam
parityajya mamekam sharanam vraja.” "Geef al je dharma’s op", al deze zogenaamde dharma’s. Zo is de patni- dharma de plicht
van de vrouw, de pati-dharma de plicht van de echtgenoot, de putra-dharma de plicht van de zoon, de pita-dharma de plicht van
de vader, de plicht van een burger en de plicht van een wereldburger. Al deze dharma’s dienen 'volledig' opgegeven te worden. En
je moet je volledig vanuit je hart overgeven.
Ik ben wat ik ben, ik ben dat geweest en ik zal dat zijn. Ik zal niet meer of minder groeien. Dit is een eeuwige persoonlijkheid. Het
is aan jullie om alles wat mogelijk is uit mij te halen, om het best mogelijke gebruik van je geboorte te maken in deze tijd, om tot
volledige rijpheid te groeien, om in staat te zijn het plan uit te werken dat God langs jullie om wil volbrengen. Van zodra de
toewijding er is, worden jullie heel dynamisch. Klamp je daaraan vast.
Hiertoe is meditatie de enige weg. Natuurlijk kan je rationeel (gezien) van alles doen. Je kan mij rationeel aanvaarden.
Emotioneel kan je je in je hart dichter bij mij voelen. Maar je geeft je over door meditatie. Meditatie is niets anders dan overgave,
is volledige overgave, wat een zeer moeilijke taak is voor een modern mens in het westen. Hij (de westerling) geeft zich enkel
over aan mensen die hypnotiseren, die hem volledig hypnotiseren. Zij worden slaven van mensen die hen hypnotiseren. Maar in
hun eigen vrijheid is hun ego veel krachtiger dan hun Spirit, in hun eigen vrijheid. Dit is de reden waarom al de vrije landen naar de
bliksem gaan. Omdat ego een belangrijke rol speelt en niet de Spirit. Zij kunnen hun ego niet beheersen als ze vrij zijn. Enkel
wanneer iemand hun ego in verwarring kan brengen en hen hypnotiseert, zijn ze in orde. Ze klappen dicht, ze geven zich volledig
over. En de wijze waarop deze valse mensen die kunst beheersen om slaven van jullie te maken, is zeer duidelijk.
In volle vrijheid, volledige vrijheid moet je je overgeven. Vrijheid betekent niet ego, dat moet je goed begrijpen. Vrijheid wordt
gedood door ego. Niet enkel gedood, maar misvormd, ontluisterd en lelijk gemaakt. Vrijheid in zijn subtielste vorm is egoloos,
zonder hoeken, hol als een fluit, zodat de melodie van God mooi gespeeld kan worden. Dit is volledige vrijheid - geen
dwangvoorstelling!
Wij moeten beseffen dat wij in een moeras zitten, het moeras van de onwetendheid, het moeras van de zonde. Onwetendheid
brengt zonde voort. Hoe kunnen wij uit het moeras geraken? Wie er ons probeert uit te trekken, valt er zelf in. Om het even wie
nabij komt, wordt erin gezogen. Hij wordt er een deel van. Hoe meer we proberen hulp van anderen te krijgen, hoe meer we hen
verder in het moeras duwen.
En we zinken er steeds dieper in.
De boom van de Kundalini moet groeien en de Paramatma zelf zal jullie er uit trekken. Het groeit vanuit het moeras en
Parabrahma zelf zal jullie er een na een uittrekken. Hij zal je bij de hand nemen en je eruit trekken. Maar zelfs als jullie er uit zijn

is je greep niet voldoende, jullie glijden opnieuw naar beneden. Je komt er gedeeltelijk uit en je gaat opnieuw naar beneden. Het
is vreugdegevend om eruit te zijn, maar toch zijn de voeten er niet volledig uit. Je bent nog steeds niet volledig gezuiverd. Hoe
kan je ten volle gezegend worden zolang je niet gezuiverd bent? Je moet volledig gezegend worden door het goddelijke, gekleed
door de liefde van God.
Het is verrassend te zien hoe de mensen die naar deze valse goeroes gaan, hem of haar trouw blijven, met zo'n buitengewone
toewijding dat je er verbaasd over bent. Ze worden precies sufkoppen! Tot ze volledig vernietigd worden staan ze alles af wat ze
hebben.
Maar als mensen naar Sahaja Yoga komen, geven ze zich niet, maar ze worden gevoed, ze worden verzorgd. Hun gezondheid
verbetert, hun rijkdom verbetert, hun verstand verbetert, hun relaties verbeteren; over het algemeen voelen ze zich beter, hun
levensomstandigheden verbeteren. Ze halen er voortdurend voordeel uit. We hebben mooie ashrams die de goedkoopste zijn, en
voedsel. Alle voordelen zijn aanwezig op de best mogelijke manier. Alles is er. Maar we beseffen niet waartoe al deze voeding
dient. Waarvoor dienen al die zegeningen? Voor een hogere spirituele groei. Om volledig uit het moeras te kunnen stappen.
Je moet vasthouden, je moet je toewijden. We zijn terughoudend, we verbergen dingen. We proberen slim te zijn. Dit is een
gevaarlijke situatie. Jullie zouden allemaal binnenin jezelf moeten proberen te zien wat er in ons nog zo heimelijk is. Welke
conditionering houdt je weg van de toewijding? Wat bezorgt je reserves? Welke schrik? Welk ego? Welke angel houdt je in het
moeras gevangen? Welke gehechtheden? Welke relaties? Je moet ervan loskomen. Zolang je er niet van loskomt, zal het niet
uitwerken. Er is geen plaats voor halfbakken zaken. Het is een kwestie van nu of nooit. Christus (Krishna?) heeft het gezegd. Hij
heeft gezegd: "Zorg voor devotie en toewijding en laat de rest aan mij over."
Ik weet wie vooruitgaat in toewijding en devotie. Ik heb (sommige) mensen echt zien groeien. Het is niet nodig tegenover mij te
staan of mij te zien. Ik moet niet persoonlijk aanwezig zijn. Het is allemaal in de alles doordringende kracht. Dat is heel mijn licht,
dat alles over jullie weet. Alleen door middel van bhakti, door devotie en toewijding kunnen jullie mij bereiken.
Mijn doel is de volledige manifestatie van jullie goddelijke krachten. Het is zeer eenvoudig, zo eenvoudig gemaakt. Alleen
mensen die eenvoudig, onschuldig, niet sluw, liefdevol, medevoelend voor elkaar zijn, kunnen mij behagen. Het is zeer eenvoudig
om mij te behagen. Als ik zie dat jullie elkaar liefhebben, positief over elkaar spreken, elkaar helpt, elkaar respecteert, samen
lacht, vreugde beleeft aan elkaars gezelschap, krijg ik mijn eerste zegening, mijn eerste vreugde. Probeer elkaar lief te hebben, in
overgave, omdat jullie allemaal mijn kinderen zijn, gecreëerd uit mijn liefde.
Jullie verbleven allemaal in de schoot van mijn liefde. Vanuit mijn hart heb ik jullie deze zegeningen gegeven. Het verstoort mij,
mijn handen beven en je valt terug in het moeras als ik jullie onderling ruzie zie maken. Jaloersheid en onbeduidende dingen die
tot je vorig leven behoren. De hulp is niet zo groot dat ze voelbaar is, maar het is een veel dieper gevoel van veiligheid dat aan je
broers en zusters geschonken wordt. Er zou een diepe liefde moeten zijn. Egoïsme heeft geen plaats in Sahaja Yoga. Gierigheid
heeft geen plaats in Sahaja Yoga. Gierigheid is een teken van een heel klein verstand. Natuurlijk bedoel ik hiermee niet dat jullie
mij geld moeten geven. Het gaat om de manier waarop we naar geld kijken, de manier waarop we eraan vastkleven, aan de
materiële dingen, de materiële rijkdom, de materiële voorwerpen, de bezittingen.
Het grootste bezit dat je hebt is je Moeder. Door haar heb je broers en zusters (gekregen). Doe afstand van het verleden. Het
verleden is een moeras. Dat zou nu voorbij moeten zijn. Jullie zijn er je zeer goed van bewust hoe ik jullie beschermd heb met de
kracht van mijn liefde. Jullie weten hoe ik jullie op elk ogenblik geholpen heb. Om elk onderdeel van je verlangen te vervullen. Dat
is zoals ik zei, de ene zijde: de voedingsbodem. Maar nu moet de spirituele vooruitgang van jullie komen. Het moet van jullie
komen. Dat moet door jullie, en jullie alleen uitgewerkt worden. Niet door een andere sahaja yogi of door mij. Ik kan je enkel
suggesties geven. Niet alleen suggesties, maar ook de waarschuwingen. En alles is aanwezig, het is zo goed uitgewerkt. Ik
verschijn in een (menselijke) vorm voor jullie. Je hoeft niet elders te gaan(zoeken). Alles is in jezelf aanwezig. Je hoeft geen geld
geven, je moet niets geven. Maar ontwikkel die toewijding binnenin jezelf.
De man die mij interviewde, zei dat de werklozen door de politici gemanipuleerd worden. Laat God jou manipuleren. Maar hoe?

Veronderstel dat ik een borstel in mijn hand heb, en ik iets wens te schilderen en dat ik de borstel niet kan manipuleren.
De borstel is hoekig, niet goed, ongerieflijk, of je kan zeggen, onhandig, onpraktisch, lomp. Hoe kan je hem dan gebruiken?
Toewijding is de gemakkelijkste weg om van al je hoekigheden, al je problemen, al je badha’s af te geraken. Kijk nu binnenin
jezelf: Ben je toegewijd?
Zij die zich fanatiek aan mij vastklampen, zijn ook niet goed bezig. Er zou geen fanatisme mogen zijn. Alles wordt zo volledig
logisch. Er is geen fanatisme. Zoals iemand zei die naar een dokter moet gaan. Een fanatiek persoon zou dan zeggen: "O, ik zal
niet naar de dokter gaan. Ik ga niet naar de dokter omdat Moeder me gezegd heeft dat zij voor mij zou zorgen." En wanneer zij
ziek wordt, zal zij naar Moeder komen en vechten: "Moeder! U hebt mij gezegd dat u voor mij zou zorgen, hoe kan ik dan ziek
worden?" Dit is fanatisme.
Wat is overgave? Zeer diep binnenin zou je moeten zeggen: "Het is de Moeder, zij is daar, zij is mijn dokter. Of zij mij behandelt of
niet, of zij mij geneest of niet, ik heb niets te zeggen. Ik ken alleen haar. Ik ken niemand anders." Het is zeer logisch. Het logische
is dat Moeder het meest krachtvol is: dat weet je logischerwijze, het is de waarheid. En als dit zo is, zal Zij mij genezen. Maar als
Zij mij niet geneest, is het haar kracht, is het haar goodwill. Als Zij mij wil genezen, zal Zij mij genezen. Als Zij mij niet wenst te
genezen, hoe kan ik mijn wil aan haar opdringen?
Zoals de toewijding van Shri Ganesha, toen zijn Moeder zei: "Wie van de twee broers, Kartikeya en Hij, als eerste rond Moeder
Aarde cirkelde, de eerste prijs kreeg." De arme Ganesha had een kleine rat om zich te verplaatsen, maar hij was wijs. En Kartikeya
had een zeer snel bewegende pauw om te vliegen. Hij keek naar de pauw en hij zei: "Wie is groter dan mijn Moeder? Zij is de Adi
Shakti! Wat is deze aarde? Wie heeft deze aarde gecreëerd? Mijn Moeder heeft haar gecreëerd. Wie heeft de zon gecreëerd? Mijn
Moeder heeft haar gecreëerd. Wie is groter dan mijn Moeder? Niemand. Waarom niet enkel rond mijn Moeder gaan? Waarom
rond de hele aarde gaan?" En lang voor Kartikeya aankwam, zat hij daar met de prijs in zijn hand!
Zijn onschuld gaf Hem deze wijsheid om te begrijpen. Dat is logisch. Het is zeer logisch. En het is ook logisch dat Moeder mijn
pijn beter voelt dan ik zelf." Wat zou jij zeggen wanneer Christus voor zijn Moeder gekruisigd werd? Zij was Mahalakshmi zelf, zo
krachtig! Zij was zo krachtig Haar Zoon zijn leven te laten offeren, lijden als een menselijk wezen. Het was te veel, haar zoon te
laten lijden als je alle kracht in handen hebt om er een einde aan te maken! Maar het was een zeer delicate job om deze
agnyachakra te creëren.
Wat betekent dit? Betekent dit dat Hij in zijn devotie tekortschoot? Integendeel, zij was zeker van hem, van zijn devotie, zodat zij
Hem dit kon vragen. Als je dus verwacht dat Moeder iets voor jou zal doen... Er zijn mensen die zeggen: "Goed Moeder, ik geef
deze thesis, ik moet erdoor komen.” In orde, geef een bandhan en je zal het krijgen. "Moeder, ik probeer dit te ontdekken." In orde,
je krijgt het. "Moeder ik probeer deze job te krijgen." Je krijgt hem.
Nu is het andersom. Hoevelen hebben zulke toewijding als Christus? Niemand. Dit is een feit! Waarom is hij de oudste broer?
Omdat er niemand is zoals hij. Hij ging doorheen dit alles, doorheen die vreselijke lijdensweg, omdat hij een onderdeel was van
zijn Moeder. Zij leed meer dan hij. Hij onderging dit lijden voor een hoger doel, voor een groter geluk, voor een groter leven, voor
een hoger leven. Dat is echte toewijding. Maar deze valse mensen kunnen hier voordeel uit halen.
Als zij mensen laten lijden, zeggen ze: "Uiteindelijk moet je toch lijden." Zie hoe zij het voorstellen! "Je moet lijden, anders kan je
niet groeien." Het is een zeer subtiel begrip. Het is zeer subtiel. Dat zal je duidelijk maken: in Sahaja Yoga word je eerst gevoed,
grootgebracht. Je wordt getraind, je wordt in orde gebracht. En alles wat je daarna doet, het lijden, is voor jou geen lijden meer
omdat je de Spirit geworden bent. Het kan door niets gedood worden. Het kan niet weggerukt of door de wind weggeblazen
worden. Het kan door geen vuur verbrand worden. Er is geen enkele weg om het te vernietigen. Dat is de Spirit die je bent. Zo
word de voeding nu gegeven. Je bent gegroeid, gevoed. Als mensen sahaja yogi’s zien, zeggen ze: "Ze zijn als bloemen! Hun
gezichten, hun glans! Hoe vertrouwensvol, hoe waardig, hoe mooi!" Maar waarvoor? Om de wielen te zijn van Gods strijdwagen.
Je moet de beproevingen en het offer doorstaan, wat voor jou geen opoffering is, omdat de Spirit geeft, hij lijdt nooit. Zijn

kwaliteit is: geven. Je volbrengt geen offer, je geeft alleen maar. Eerst heeft de moeder weeën. Zij heeft alle problemen. Als het
kind is opgegroeid, steunt het zijn moeder en zij steunt hem. Hij is de fiere zoon. Zij is fier: Zij is fier over hem en hij is fier over
haar. Zij staan tezamen, zij strijden tezamen. Dit is enkel mogelijk als je volledige toewijding en voorbereiding voor een
toekomstig leven als sahaja yogi aanvaardt. Het leven ziet er uiterlijk als een strijd, een probleem uit, maar innerlijk is dit zeer
bevredigend.
Eens kwamen sahaja yogi's bij me. Voor hen was zitten op de grond zelfs een te groot offer. Zelfs schoenen uitdoen was een
groot offer. Gisteren verlieten drie mensen het programma omdat hen gevraagd werd hun schoenen uit te doen, alsof iemand
hen kaal schoor. Zij gingen gewoon buiten.
Waarom moeten we groeien in Sahaja Yoga? Om te groeien, erbij staan als grote kinderen van een grote Moeder. Het werk is
enorm. Middelmatige mensen kunnen deze job niet doen. Mensen met vrees, schrik, arrogantie, brutaliteit kunnen het niet doen;
zij hebben geen moed.
De toewijding in meditatie, volkomen toewijding in meditatie moet worden geoefend. Het is niet voor jouw goed dat je het doet.
Het zogenoemde jou goed. Eerst was je een kleine baby, een klein ding. Nu ben je dat collectieve wezen, dus werk je niet meer
voor jezelf, maar voor dat collectieve wezen. Je groeit om bewust te zijn van het geheel dat je zal worden. Je jobs, je geld, je
echtgenotes, je echtgenoten, je kinderen, je vader, moeder, relaties, dit is nu voorbij. Jullie moeten allemaal de
verantwoordelijkheid voor Sahaja Yoga opnemen. Iedereen van jullie is zeer bekwaam, je bent ervoor grootgebracht.
Doe het op de manier die je zelf wenst, wat ook je capaciteiten zijn. Met volle toewijding zal je het kunnen. Toewijding is de
essentie. Volledige toewijding in de enige weg om verder te groeien. Sommige yogi's zijn halfbakken. We gooien ze eruit. We
kunnen ze niet houden. Je sympathiseert niet met hen. Daar zit niets goed in. Als het blijkt dat zij in orde zijn, zullen wij hen terug
laten komen. Maar dat laat je aan mij over. Jullie doen er geen inspanning voor, en je zet ook je aandacht niet op hen. Jullie zelf
moeten vooruit komen. Jullie waren zoekers, dan heb je het gevonden, je bent voorspoedig gegroeid. Nu ben je volwassen (in
Sahaja Yoga). Waarvoor? Om sterk te staan. Zoals ik vandaag voor jullie sta, zo moeten jullie je voor de anderen opstellen, je
moet het doen. Toewijding betekent niet dat je niet over Sahaja Yoga moet praten. Veel mensen denken zwijgen toewijding is.
Enkel in meditatie moet je dit zijn. Maar je moet uit die schelp (van stilte) komen. Vertel de grote boodschap aan al de naties en
al de mensen over de gehele wereld dat het nu de tijd is van de verrijzenis (wederopstanding). Nu, op dit ogenblik, en dat
iedereen bekwaam is om het te doen. En als iemand hierdoor met je spot, probeer dan met begrip en wijsheid de dingen uit te
leggen.
Persoonlijke voorkeur en afkeer moeten opgegeven worden. "Ik hou hiervan en daarvan" moet verdwijnen. Dit betekent niet dat je
allemaal machines wordt. Neen. Maar de verslaving aan dit 'Ik' moet opgegeven worden. Verslaving aan gewoonten moet
opgegeven worden. Je zal verrast zijn. Eens je toegewijd bent, zal je niet veel meer eten. Soms zal je ook niets eten. Je zal geen
behoefte hebben om aan voedsel te denken. Je zal je niet herinneren wat je gegeten hebt. Je zal je zelfs niet herinneren waar je
geslapen hebt, hoe je sliep. Het is een leven als een telescoop: zich uitbreidend! Je zal je eigen visies scheppen en ze uitwerken,
ze volbrengen. Jullie zien er zo'n eenvoudige, ordinaire mensen uit, maar dat zijn jullie niet. In toewijding, in volledige devotie
moet je het 'nu' doen. Niet voor je eigen goed, voor je eigen doel. Dat is nu voorbij. Het is om volledig uit het moeras te komen en
op het land te staan en luid de lof van je Vader te zingen. Welke muziek kunnen zij die in het moeras zitten maken? Welke
liederen kunnen zij zingen? Welke veiligheid kunnen zij geven? Welke hulp kunnen zij aan anderen bieden?
Jullie moeten er volledig uit zijn. Hiervoor is standvastige wijsheid nodig. Vastberaden! Op ieder ogenblik. Je moet noch je linker
zijde noch je rechterzijde hiervoor de schuld geven. Niets. Kom er gewoon uit. Klem je eraan vast. De Parabrahma is naar jou
gekomen om voor je te zorgen. Klem je eraan vast. Zelfs de dood moet wijken. Wat dan met deze onbeduidende zaken?
De naam van je Moeder is zeer krachtig. Je weet dat dit de meest krachtige naam is, krachtiger dan alle andere namen, de
krachtigste mantra. Maar je moet weten hoe hem te gebruiken. Met volledige overgave moet je die naam zeggen. Niet als elke
andere naam. Je weet dat men in India aan de oren trekt als men de naam van de Goeroe zegt Dit betekent: "Vergeef me
alstublieft als ik een fout maak bij het zeggen van die naam." Het betekent dat. Dit is een zeer krachtige mantra. Het enige wat je

nodig hebt is toewijding, het dynamiet van de toewijding. Vandaag vertelde ik Rita dat in Engeland alle madeliefjes nu geuren. Ze
kond het niet geloven. Zij zei: “Ik heb dit nooit geweten. Integendeel, ik meende altijd dat madeliefjes geen geur hadden, maar dat
ze eigenaardig geurende bloemen waren." Ik zei: "In orde, ruik gewoon aan de madeliefjes. " Zij was zo verrast toen ze eraan
rook. De naam! Verwonderlijk! De naam! Hoe subiel is dit! Ze zijn de meest geurige bloemen van Engeland. Alleen de naam! Hij
betekent Nishkalanka, Nirmala, wat volledig zonder enige mala is. Wat is die mala? Dit is het moeras, zonder maya: Nih,
Absoluut! De vreugde van de Sahasrara wordt sinds lange tijd nirananda genoemd. Sinds vroegere tijden wordt nirananda of
nirmala-ananda genoemd. Zovelen noemen hem Nirmala-ananda of Nirananda. Deze vreugde is de vreugde die je zelfs beleeft
als je gekruisigd wordt. Die vreugde is de vreugde die je ervaart zelfs als je vergiftigd wordt. Zelfs op je sterfbed ervaar je die
vreugde. Die vreugde is Nirananda.
Wees dus voorbereid op de tweede fase. Je staat vooraan. Ik heb heel weinig tijd nodig. Maar ik heb echt mensen nodig met
standvastige wijsheid en toewijding. Standvastigheid. Zelfs geen seconde zou het die of die richting mogen uitgaan. Dan kunnen
we sneller vooruitgaan, we kunnen voorop gaan om de strijd te strijden.
Misschien ben je je nu bewust van de subtiliteit van de negativiteit, hoe zij haar kracht gebruikt - natuurlijk is dit beperkt - om
Gods werk te vernietigen. En hoe alert, wel uitgerust en toegewijd je moet zijn. Dit kan ik alleen tegen jullie zeggen, en niet tegen
de mensen die naar de Caxton Hall komen. Sommigen onder hen zijn halfbakken, sommigen zijn zeer nieuw, naïef, en sommigen
zijn absoluut van de derde rang. Maar nu jullie hier vandaag voor mij zitten, wil ik jullie dit zeer openhartig zeggen, zoals Krishna
enkel aan Arjuna gezegd heeft: "Sarva dharmanam parityajya, mamekam sharanam vraja."
Er is geen andere uitweg. Vraja betekent diegene die tweemaal geboren is, als een betrouwbare persoonlijkheid. Als je stevig
gevestigd bent, moet je je toewijden. Als je volmaakter geworden bent, moet je je toewijden. Het zal je helpen uit het moeras te
komen en dat zal het grote werk vooruithelpen. Niemand verstaat waarom Moeder hen probeert te helpen. Ze denken dat zij te
genereus is. Dat ben ik niet. Ik heb veel gezond verstand. Omdat jullie diegenen zijn die bekwaam zijn om Gods vreugde op deze
aarde te manifesteren.
Jullie zijn de fluiten die de melodie van God zullen spelen. Jullie zullen door God gebruikt en gemanipuleerd worden. Ik doe dit
alles om jullie te vervolmaken opdat jullie de mooiste instrumenten van God zouden zijn. Om het juiste instrument van God te
zijn. Ik weet niet of je begrijpt hoe zacht en mooi het leven zou zijn, een leven van toewijding, met begrip, volledig toegewijd, alle
voeding en toewijding benuttend voor een hoger doel. Een beetje zoals de bladeren (kracht) putten uit de zonnestralen en kleur
geven, kleur krijgen voor henzelf, voor een hoger doel, zodat ze later door menselijke wezens gebruikt kunnen worden. Niets op
deze wereld werkt op een andere manier. Alles werkt uit voor een doel, maar zo'n onegoïstisch, zo’n wijds, zo'n groot en
dynamisch doel.
Je wordt de oceaan, je wordt de maan, je wordt de zon, je wordt de aarde, je wordt de ether, het firmament, en je wordt de Spirit.
Je werkt voor hen allemaal. Je wordt al de sterren en de universums, en je neemt hun werk op. Dat is het. Omdat je je oorsprong,
je tattva aanvaard hebt. Dat is de manier waarop je naar ieders tattva gaat. Maar wees toegewijd aan dit tattva, want ik ben de
oorsprong van dit alles. Ik ben de tattva, tattvamasi. Ik ben de oorzaak. Hou je aan je oorzaak. Ik ben de Kundalini. Ik ben de
essentie.
We kunnen toewijding enkel begrijpen voor iets dat groter lijkt, dat groter verschijnt. Maar we kunnen onszelf niet toewijden aan
iets dat zoveel subtieler is, dat zoveel kleiner is, dat zoveel dieper is, zo effectief is, dat zo dynamisch, zo universeel en eeuwig is.
We kunnen ons niet indenken ons daaraan toe te wijden. We kunnen onszelf toewijden aan iemand die op een berg lijkt, die komt
om ons als een berg te onderdrukken, die als Hitler is, die als een valse goeroe is. Maar je overgeven aan je subtieler wezen, dat
je met je ogen niet kan zien, dat je niet kan horen, maar dat in feite zo krachtig is. Als een atoombom, als het atoom gesplitst is.
Als het niet gesplitst is, is het overal. Maar op het meest subtiele punt is het zo dynamisch dat, wanneer het gesplitst wordt, het
zo'n dynamische destructieve kracht wordt. Omdat je aandacht nu binnengegaan is in het subtiele deel van het universum en er
dieper en dieper ingaat. De kracht die het uiteinde van de wortel naar de bron brengt, is de zelfde als de bron. Je Kundalini is
dezelfde als de Adi Kundalini en het is de kracht, de Parabrahma.

Al deze dingen moet men na realisatie verstaan, en na het volwassen worden. Daarvoor is het niet mogelijk. Daarom heb ik deze
dingen gedurende de laatste acht jaren niet tot jullie gezegd. Ik was zeer beschermend en sprak met zeer zoete woorden tot
jullie. Ik heb jullie steeds laten aanvoelen dat je verplichtingen tegenover mij hebt. Het is geen verplichting. Los van al deze
concepten ben je je Zelf geworden, klaar om je verantwoordelijkheid op te nemen voor datgene waarvoor je gemaakt werd. Zoals
het schip wordt gebouwd, naar de zee gebracht, uitgetest en zeewaardig bevonden om nu uit te varen in de zee. Dit is de tweede
fase, waar je moet uitvaren, want je weet alles over het schip, alles over de zee. In volledige vrijheid en wijsheid, moet je nu varen.
Je hoeft niet bang te zijn voor stormen of tyfoons omdat je nu alles weet. Je job is er doorheen te gaan.
Moge God jullie zegenen.
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Het belang van toewijding en devotie. Nightingale Lane Ashram, London (United Kingdom), 6 Augustus 1982. Nederlands
translation version date 2022-0106 DP, TL Onlangs sprak ik met jullie over het belang van toewijding in Sahaja Yoga en de
toewijding die men zou moeten hebben. Eigenlijk, als we dicht bij een berg staan, kunnen we er niet veel van zien, en daarom
kunnen we ons niets voorstellen van het volume dat zo dicht bij ons is, de grootsheid die tegenover ons staat. Dit is één van de
illusies die uitwerkt voor mensen die mentaal niet beseffen wat hen te wachten staat, waar ze zijn , wat ze gevonden hebben, wat
zelfrealisatie is, wat de omvang ervan is, hoe ver ze nog moeten gaan, waarom ze gekozen zijn, wat hun doel in het leven is, hoe
ver ze zijn gekomen, hoe veel ze kunnen begrijpen. Al deze dingen liggen buiten hun bereik, en men raakt verbijsterd, men weet
niet wat er met hen gebeurde toen ze hun realisatie kregen. Daarom is dit begrijpen alleen mogelijk als je kunt begrijpen hoe je je
moet toewijden, hoe je jezelf moet toewijden. Als je iets wilt analyseren op een rationele basis, ben je te verbijsterd. Het gaat je te
boven. Het is fantastisch. Het is te veel. Het gaat je echt te boven. Bedenk het eens - je kreeg je realisatie. Kun je het geloven?
Dat je, tijdens je leven... als iemand je dit had verteld, zou je het nooit geloofd hebben - dat hoe kun je je realisatie op deze wereld
krijgen? Natuurlijk was je op zoek - omdat mensen zeiden dat we moesten zoeken, voelde ook jij dat je moest zoeken - maar je
had nooit gedacht dat dit zich zo zou materialiseren, dat je je realisatie zou krijgen. Dan, nadat je je realisatie kreeg, kon je niet
voelen wat het was. Net of je in de oceaan bent gevallen, en je weet niet wat de dimensies van die oceaan zijn. Hoe ver ben je
erin gegaan? Wat is het? Waar zijn we? Wat is ons doel? En alsof dat nog niet genoeg is, worden we gedachteloos. Dus je kunt er
niet eens rationeel achter komen wat het is. Dus, de onmetelijkheid van deze ervaring, de glorie van de komst van je moeder, of
het kostbare geschenk van je zelfrealisatie - niets kan door je verstand gerealiseerd worden. Probeer te denken - wat heb je? Kun
je het meten met je verstand? Kun je begrijpen wat er gebeurd is? Nee, dat kun je niet. Omdat rationaliteit je niet de dimensies
kan geven waarin je terecht gekomen bent. De rationaliteit is feitelijk doorbroken. Er is nu geen rationaliteit meer om zelfs maar
te communiceren over wat je hebt gezocht en waar je bent aanbeland. Dus de enige methode die je nu hebt - of de enige manier
die je nog hebt - voor een druppel die een oceaan is geworden, is om meer op te lossen in de oceaan, zodat je de oceaan
tenminste voelt. En om met andere druppels te communiceren op zo'n manier dat je, doorheen hen, het geheel kent. Dus eerst is
een volledige toewijding. Dat is heel belangrijk. Alleen in deze incarnatie is het zó belangrijk - omdat je je realisatie hebt
gekregen. Als je geen realisatie had gekregen - oké. Murmelende zielen - oké. Halfbakken mensen - oké. Beetje misdragen - oké.
Dit kan vergeven worden, dat kan vergeven worden... alles wordt vergeven. Bekijk het zo, iedereen denkt: "Moeder vergeeft ons."
Maar dat is niet het punt. Vergevingsgezind zijn is mijn natuur. Maar je moet het niet voor lief nemen. Je schaadt jezelf door die
vergeving te aanvaarden. Als je de hele tijd denkt, "O moeder, u bent zo vergevingsgezind, vergeef me alstublieft"... dan ben je al
vergeven, zoals het is. Zodra je mij "moeder" noemt, ben je vergeven. Maar wat is het voordeel? Je hebt er geen enkel voordeel
van. Je bent een verliezer. En als je dit punt, op zijn minst rationeel, begrijpt dan zul je begrijpen wat toewijding is. Dus, in
toewijding aan Sahaja Yoga, moet men zich realiseren dat de dingen die in Sahaja Yoga zijn, die je hebt gezien in Sahaja Yoga, je
verstand te boven gaan - dit is het eerste. Zeker, dit gaat het menselijk begrip te boven. Dus, op menselijk niveau, bespreek je ze
niet, en je praat er niet over. Maar op het collectief niveau kun je erover praten. En als je op het collectieve niveau komt, dan moet
je begrijpen, dat de relatie met mij meer gevestigd is, beter gevestigd is als je je relaties met anderen op een zeer collectieve en
homogene manier aangaat. Zoals ik al zei, de druppel wordt de oceaan; en de druppel moet de oceaan worden door al zijn
"druppel-zijn" op te lossen met andere druppels. En alle druppels die hun druppel-zijn los laten worden uiteindelijk de oceaan.
Dus we zullen zien dat toewijding tweeledig is: één is voor elkaar, en één is voor je moeder. In Sahaja Yoga, wat ik zie, kunnen
jullie niet zien. Dit is bewezen of niet - voor jullie mensen? Of willen jullie meer bewijzen? Nu is het bewezen dat "Moeder ziet veel
verder dan wij, en wat zij ook ziet, gebeurt." Dus iedereen die probeert moeder voor de gek te houden houdt eigenlijk zichzelf voor
de gek. Elke truc die je met mij probeert uit te halen, of je denkt dat "Moeder zeer vergevingsgezind is, dus zal zij ons vergeven" is in feite jezelf martelen, je bent... het is schadelijk voor je. Er zijn veel mensen die zullen zeggen: "Het is mijn linker
Swadishthana." Sommigen zullen zeggen, "Ik was bezeten; er was een bhoot." Anderen zullen weer iets anders de schuld geven.
Wat je ook de schuld geeft - eigenlijk, wie vraagt jou om uitleg? Je vraagt het alleen aan jezelf. Je moet jezelf onder ogen zien.
Dus de toewijding aan mij betekent eigenlijk jezelf onder ogen zien. Je moet in de eerste plaats jezelf onder ogen zien, en voor
jezelf zien wat je aan het doen bent. Je bent je eigen vijand; niemand is je vijand. Je moeder is dat zeker niet. Zij is zeker je vijand
niet. En bhoots zijn je vijanden niet - als je ze niet toelaat, kunnen ze er niet zijn. Een slecht persoon is je vijand niet, omdat hij niet
doeltreffend kan zijn als je spiritueel uitgerust bent. Dus je bent je eigen vijand, dat is nu beslist. De enige manier om van die

vijand af te komen - je moet toegewijd zijn. Stel dat je zegt: "Ik heb vertrouwen in moeder," of "in God." Dus je houdt je ergens aan
vast, niet? En je ontdoet je van iets. Maar dit houvast moet zeer sterk zijn. Rationeel, als je op dat moment, wanneer je zinkt, zal je
dan rationeel denken, "Moet ik de hand vasthouden van deze persoon die me aan het redden is of niet?" Nee, je zult gewoon... je
greep zal heel sterk zijn. Hij zal extreem sterk zijn, en je grijpt ze met volle kracht, met volle vertrouwen - "Op de een of andere
manier, red me!" En dat soort gevoel zou in ons moeten zitten dat "Ik ben een persoon die door mezelf aan het zinken is. En als ik
gered wil worden, moet ik absoluut, volledig ondergedompeld worden in Sahaja Yoga. Ik moet er absoluut één mee worden, dan
alleen kan ik gered worden." Omdat op dit niveau, waar jullie gerealiseerde zielen zijn van een hoger niveau... nu voor een
volgende sprong, zoals ik al zei - is toewijding. Alles moet ondergeschikt zijn, onder alle omstandigheden. Als het primeert en je
aandacht is daar nog steeds op gericht, dan kun je deze tweede sprong niet maken. De eerste sprong heb je al gemaakt, je hebt
je realisatie. Maar van de eerste naar de tweede sprong - heb je hard gewerkt, je bent aan de tweede sprong gekomen - in de
tweede sprong, moet je het onder ogen zien. Je moet geen walging voelen voor jezelf noch zomaar voor niets neerslachtig zijn.
Maar behandel jezelf als een afzonderlijke entiteit. En toewijding is, eigenlijk, terugkeren naar jezelf en vooruit kijken naar de
goddelijke persoonlijkheid in je. Zodra er een goddelijke persoonlijkheid in je is, is er geen probleem van toewijding. Je wordt er
gewoon één mee; je begint ervan te genieten. Maar deze rationaliteit is het ergste, die trucjes met je uithaalt, die je doet afwijken
van het begrip dat wat voor leven je tot nu toe hebt geleid een zeer materieel, grof leven is geweest. Je kwam eruit, je ontgroeide
het, je bent hogerop gekomen. Nu, om tot bloei te komen, om geurig te worden, moet je je rationaliteit opgeven. Dat is een
bindend punt. Probeer rationaliteit, probeer discussies te vermijden, probeer het geven van redenen te vermijden en... Zelfs nu
vind ik soms dat Sahaja yogi's een psychologische verklaring geven: "Ze is misschien onzeker, moeder." Dit is typisch iets wat in
een boek is gelezen: "Vanwege zijn onzekerheid, doet iemand dat." Eigenlijk, hebben we nu in Sahaja Yoga gezien dat de meeste
van de zogenaamde onzekere de meest agressieve mensen zijn. Zij halen streken uit met anderen, bederven hun leven - en
genieten daarvan. Zij zijn de grootste sadisten die ooit geboren zijn. We hebben deze mensen gezien. "Zij is ons..." - en zo halen
ze trucjes met zichzelf uit. Nu, als je eenmaal begrijpt dat je geen trucjes met jezelf moet uithalen. Waarom zou je jezelf dan voor
de gek houden? Je moet jezelf zijn, dat is alles. We moeten onze eigen vijanden niet zijn. Zijn we dat? Dus, zodra je jezelf onder
ogen komt, zul je jezelf leuk vinden. Je zult geen walging voelen. Omdat dit "jezelf" waar ik het over heb glorieus is, mooi is,
zonder enige kalanka [smet] is, absoluut onthecht is. Maar, eerst en vooral, je aandacht moet het accepteren - dat "Deze
onthechting is mijn leven; ik ben nu een andere persoonlijkheid. Onthechting is mijn voeding." Onthecht jezelf. Een man kwam mij
opzoeken in mijn huis. Ik had een heel mooie lamp, en hij vond ze mooi. Ik zei: "Je mag ze hebben."Hij was zo verbaasd, zie je.
Zijn vrouw belde naar mij: "Hoe kan dat nu? Hoe kon u zo iets mooi weggeven?" Ik zei: "Waarom niet? Zal ik het meenemen als ik
sterf? Gaat het met mij mee gaan? Bekijk het rationeel. Als hij ze mooi vond, kan hij ze maar beter hebben. Ik heb zoveel lampen
in huis; wat maakt het uit als hij er een neemt?" Zij zei: "Maar zie, ik vroeg mijn man, "Zou jij deze lamp - als je ze had - aan haar
geven?" Hij zei: 'Nee, dat zou ik niet doen. Ik ben echt... ik zou het niet doen', zei hij. Hij was heel eerlijk. Hij zei: "Ik zou het niet
doen." Maar toch, ik kan niet begrijpen waarom niet? Dus, weet je, tot op het laatste moment houden we ons vast aan
kleinigheden. Dit speldje houdt zelfs maar een klein beetje de sari vast. Je weet dat dat de hele sari kan vasthouden. Zelfs een
klein beetje hecht zich aan deze sari... de sari kan worden tegengehouden. Het hele ding kan je vasthouden met één klein
speldje. Al deze kleine spelden - de hang-ups - moeten genegeerd worden, om gezien te worden, om verder te gaan. Kijk naar
jezelf: "Oh, dat is meneer Ego? Oké, nu verdwijn; laat me zien hoe je je terugtrekt." Om al die dingen te zien... zie je, als een
toneelstuk, moet je jezelf zien. En dan je ego en superego voor de gek houden. Eigenlijk, spelen ze trucjes met jou. Als je
eenmaal een meester bent, speel je trucjes met hen. Ik heb het zo vaak gezien: Ik heb zoveel dingen gezegd, en ze zijn er weer...
en dan, na een tijdje, beginnen mensen erover te praten. Eén of twee maanden later, komt het als een wetenschappelijk bewijs of
zoiets. Je hebt het gezien, het is al zo vaak gebeurd. Nu, als ik iets zeg, ben ik zeker van wat ik zeg. Ik zeg nooit iets anders dan
de waarheid. Ik weet dat ik enkel de waarheid spreek. Maar ik ga niet naar binnen om uit te zoeken of het de waarheid is of niet.
Ik lees geen boek om erachter te komen. Ik vraag het jullie niet. Ik heb vertrouwen in mijzelf, volledig vertrouwen in mijzelf. Wat ik
ook zeg, het is de waarheid; Ik weet zeker dat ik, wat ik ook zeg, het de waarheid is. Maar dat is niet in jullie geval. Het is voor
jullie niet zo, dat wat je ook zegt, het de waarheid is. Dus eerst moet je deze staat vestigen dat, "Wat ik ook zeg, het zal de
waarheid zijn." Nu, hoe doe je dat? Je taal moet zo zijn dat alles wat je zegt de waarheid is. Uiteindelijk zal het als waarheid naar
buiten komen. En daarom moet er toewijding zijn. Welke toewijding? "Waarom zou ik leugens vertellen?" Het is niet nodig om
leugens te vertellen. Zelfs als ik leugens vertel, zal het waarheid worden - in mijn geval. Zogenaamde leugens. Dat zijn nooit
leugens. Als ik tegen iemand zeg: "Hij is een slecht mens" - blijkbaar tegen jou: "Oh, moeder, hij is zo'n fijne man! Hoe kunt u
zoiets over hem zeggen?" We hadden zo'n meneer Michael. "O, hij is zo'n liefhebbend mens, moeder." Iemand zei: "Moeder, bent
u jaloers op hem?" Tot op die hoogte, weet je. Maar toen hij zijn echte gelaat liet zien, weet je, toen wisten de mensen het. Dus,

om dat soort begrip van de waarheid te ontwikkelen, moet je jezelf eerst absoluut op de waarheid richten. En de waarheid is dat
je het instrument van God bent, dat je je realisatie hebt gekregen, dat je een speciaal bewustzijn hebt, dat mensen niet hebben.
Sta daar op. En verkondig het. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Je hebt je realisatie, zonder twijfel. Je hebt het gevoeld. Zeg het:
"Ik heb mijn realisatie. Niet twijfelen, ik weet dat ik een gerealiseerde ziel ben." Hou je daar aan vast. In deze uitdrukking van
waarheid, moet je als het licht zijn. Het licht laat zich gelden. Het laat zich niet alleen gelden, maar het laat ook anderen zien dat
het schijnt. Het laat anderen zien dat "Ik ben het licht," dat "Je wandelt in mijn licht, en als je het niet probeert te doen, zal ik je
misschien verbranden." Dus ze hebben dat... wat jij noemt, dat... Ik weet niet wat het woord is... Tejasvita. Tejas. Scherpte van
het licht. Die tejasvita is er, die scherpte van het licht. Dat is het bewijs van je waarheid. Je bent niet bang voor een
minister-president, of een minister, of een koning, of wie dan ook. Maar - "Dit is het feit. Dat is de zaak. Ik weet dat ik een
gerealiseerde ziel ben, ik ben de waarheid." Als jij zegt, "Ik ben de waarheid," wat je dan ook zegt zal de waarheid zijn, geen twijfel
mogelijk. Wat je ook doet, het zal de waarheid zijn. Maar zeg: "Ik ben de waarheid." Maar daarvoor is een echte zuivering nodig
om jezelf volledig onder ogen zien, in overgave. Dat betekent dat je vasthoudt aan je moeder, je houdt je vast aan Sahaja Yoga, je
houdt je vast aan de waarheid die je hebt ontdekt. En hier sta je tegenover anderen. Zonder dat kunt u het niet doen; uw bron is
dat. Je staat op de waarheid. En dat is zo'n kracht, zo'n sterkte. Als je ze allemaal bekijkt - Christus had die kracht, Mohammed
had die kracht - al deze groten hadden die kracht om de waarheid te zeggen, met volle moed, met die overtuiging dat mensen het
zullen accepteren. En ze wilden er zelfs voor lijden, ze zouden het niet erg vinden. Maar wat ook de waarheid is, ze moet gezegd
worden. Dat is het eerste punt dat men moet weten over toewijding - dat je volledig toegewijd bent, dat je voor niemand bang
bent. Je bent niet bezorgd over je verliezen. Sommige mensen hebben ook hun hoofd verloren, hun hoofden volledig
afgesneden. Mensen hebben hen gemarteld. Sommige mensen zijn... al hun geld afgenomen, zijn op alle manieren gemarteld,
maar ze dachten dat dit de waarheid was, ze stonden er achter. Sommigen van hen waren domme dwazen; ze stonden voor iets
dat geen waarheid was. Dat deden ze. Maar nu weet je dat je voor de waarheid staat, en daarvoor moet je bereid zijn om alles op
te offeren - zogenaamde opoffering, want je offert de waarheid niet op. Wat jullie probeerden op te offeren is onwaarheid. Daar
heb je mensen voor nodig met kracht en moed, en niet deze halfbakken mensen. Zie je, van 's morgens tot 's avonds vragend om
vergeving van moeder. Wat is dat? Waarvoor moet je vergeving vragen - want ik vergeef je elk moment. Maar wat doe je jezelf
aan? Wat voor een persoon ben je? Bedenk eens, je moet voor de waarheid instaan. Daarvoor moet je een sterk, moedig persoon
zijn met die scherpte, die tejasvita in je - van het licht van het baken. Maar tegelijkertijd moet je volledige toewijding hebben. Stel
dat hier geen olie in zit - dan gaat alles uit. Er moet olie in zijn. Anders zal het uitgaan. Dus de olie is de toewijding in je, is de
gehechtheid, volledige gehechtheid aan je bron. Dat is toewijding. Maar die toewijding mag je niet op andere ideeën brengen dan
dat van een licht dat schijnt, dat anderen corrigeert, het pad van andere mensen leidt. Als dat niet zo is, dan komt de bron
waarvan je aftapt niet volledig tot je, en dan brandt je licht niet zuiver. Dus, in toewijding als je gaat, moet je niet denken dat het
een overgave is - de zogenaamde overgave, dat je wordt als een sufkop. Dat is het idee dat mensen hebben - dat je een sufkop
wordt. Maar je wordt dynamisch. Je wordt echte macht - niet van vernietiging maar van opbouw. Ik bedoel, voor vernietiging heb
je niet veel kracht nodig. Alleen voor opbouw heb je kracht nodig. Hoeveel heb je nodig voor vernietiging? Heel weinig. Je kunt de
hele zaak in een mum van tijd vernietigen. Maar voor de opbouw heb je echt veel kracht nodig. En die kracht - onafgebroken
kracht, of stromende kracht - moet er zijn. Daarvoor is toewijding nodig. Vasthouden aan je bron van kracht, je moet standvastig
zijn, moedig, zonder enige angst. Dat is de waarheid. Dat is de waarheid die je moet bereiken. Dat is heel belangrijk. Maar dit is
slechts één kant van het verhaal. Dat is niet voldoende. Gewoon de waarheid zijn, is slechts één kant van het aspect. Maar de
andere kant is dat wanneer deze bron tot je komt, je mededogend wordt. De waarheid en het mededogen zijn één. Je zult het niet
geloven, maar het is zo. Zoals de lont en de olie samen het licht vormen. Het is het branden van de olie dat je het licht geeft. Op
dezelfde manier geeft het mededogen je de waarheid. Er is geen enkel verschil. Alleen de toestand is anders - dat je het licht, dat
olie is, niet kunt zien, en olie, die brandt. Dus mededogen is zowel de bron, als je voorraad. Dus, van de bron van het mededogen,
krijg je je mededogen. Zie je, ik heb mensen gezien - ze willen mededogen van mij hebben, ze willen dat ik van hen hou. Maar kaats het terug - houden ze ook zo van anderen? Ik heb mensen gekend, ze hebben... zie, de ene persoon zegt harde dingen
tegen de andere, en vraagt aan mij, "Moeder, vergeef me daarvoor," of doet iets hardvochtigs zomaar in een opwelling. "Moeder,
vergeef me." Maar als je dat vraagt, wil ik graag weten: heb jij mededogen getoond aan een ander persoon? Zelfs na het krijgen
van vergeving van mij - die bron van vergeving, die bron van mededogen - heb jij dan mededogen getoond aan anderen? Ben jij
medelevend geweest met anderen? Zie je, het moet niet eenzijdig zijn. Als je het voordeel van mijn mededogen wil, moet het niet
eenzijdig zijn, dat je het in je eigen voordeel gebruikt en het dan vergeet. Dan zul je nooit groeien. Je zult nooit groeien. Als je
moet groeien, dan moet je dat mededogen in je opslaan. Welk mededogen, welke liefde ik je ook gegeven heb, je moet ze
opslaan - en aan anderen doorgeven. Anders ben je afgeschreven, ben je nergens. De groei die enkel wordt ondersteund... niet

alleen door aan één kant te krijgen, maar door aan anderen te geven. Anders zul je stagneren. Er moet een uitstroom zijn. Maar
dat is iets heel moeilijk omdat mensen erg goed zijn in het aannemen van mededogen van moeder. Of, zelfs als ze mededogend
zijn, zullen ze meestal medeleven hebben met mensen in, laten we zeggen, in Vietnam - maar niet die in de ashram. Ze maken
zich meer zorgen om mensen uit Vietnam, weet je: "Oh, moeder, we zijn bezorgd over de mensen in Vietnam, we zamelen geld
voor hen in, we proberen geld naar Vietnam te sturen." En hier vechten ashrambewoners onder mekaar. Dit is helemaal geen
mededogen. Sahaja yogi's, onder elkaar, zijn een ander ras, en ze moeten elkaar de hele tijd steunen, en voor elkaar zorgen. Als ik
zie dat Sahaja yogi's kritiek hebben op Sahaja yogi's, ben ik verbaasd. Ik ben echt verbaasd. Want je bent een deel van hetzelfde
geheel. Hoe kun je kritiek hebben? Het ene oog bekritiseert het andere - Ik kan het gewoon niet begrijpen. Ik kan kritiek hebben,
oké, maar waarom jullie? Waarom zouden jullie elkaar bekritiseren? Het enige wat je moet doen is elkaar liefhebben. Christus
heeft het drie keer gezegd, Ik moet het al honderdenacht keer gezegd hebben... dat je elkaar moet liefhebben. Dat is de enige
manier waarop je mededogen uitdrukt. Als ik je ooit liefde heb gegeven, moet je geduld hebben met anderen, liefde voor anderen.
Ik probeer soms mensen te overtuigen, en dan merk ik dat mensen meteen naar buiten komen met een soort van kritiek op
anderen, of iets dergelijks. Nu, de basis is dat ons mededogen, enkel wanneer dat stroomt, alleen dan kunnen we mededogen
van moeder krijgen. Er is geen plaats meer; ik heb met teveel zaken compassie gehad. En wat ik nu ondervind is dat tenzij jullie
het laat stromen, hoe kan ik je anders mededogen geven? Ik bedoel, er is nu geen plaats meer over. Dus geef het maar weg,
maak jezelf een beetje leeg, dan kan ik je meer mededogen geven. Het is een eenvoudige zaak. In dit opzicht, moet men
begrijpen dat de bron niet kan stromen tenzij het de stroom ervan uitbreidt. Zoals de rivier de Theems. We zijn naar de rivier de
Theems gaan kijken, de plaats waar ze ontspringt. Het is een klein stroompje van zeven beekjes. klein, heel klein - kunnen we
zeggen, dat naar beneden kabbelt. En het is een rivier geworden, de Theems. Stel dat hij niet breder wordt... dan stopt het al
meteen aan het begin. Het kan niet naar buiten komen, het kan niet stromen. Het is niet omdat het boos is, of overstuur, of
zoiets, maar door de aard van zijn stroom alleen kan het niet stromen, wat dan? Dus, het is wat het is - men moet mededogend
zijn tegenover anderen. Het moet geen formeel of artificiëel mededogen zijn, maar het moet natuurlijk zijn, heel natuurlijk,
spontaan, gevoelig van binnenuit. Het is geen uiting van je ego, je superego, of je over-sentimentaliteit, maar een soort van begrip
dat hij een Sahaja yogi is, jij bent een Sahaja yogi, jullie zijn broers. Niet de manier waarop jullie broers zijn geweest maar een
ander soort broers, spirituele broers. Jullie zijn spirituele mensen. Dus dit mededogen moet er zijn, en tenzij je dat medeleven
ontwikkelt, vaderlijke of moederlijke gevoelens voor anderen... Ik bedoel, ik ben een moeder van een persoon die ongeveer
honderd en acht jaar oud is. Je moet anderen echt bemoederen en dat gevoel van medeleven en liefde voor anderen hebben. Je
hoeft niet te denken aan je eigen comfort, je hoeft niet te denken aan je eigen voordelen, maar je moet denken aan het comfort
van anderen. Je moet denken aan wat je kunt doen om het anderen comfortabel te maken, eerder dan te kijken naar je eigen
comfort. Dus deze stroom van mededogen, wanneer die begint, zie je, dan is de toewijding compleet. Want "Wat we ook van u
gekregen hebben, moeder, we geven het aan anderen." Dat is toewijding. Dus de stroom van toewijding is niet eenzijdig. Het is
tweeledig. Je houdt je ergens aan vast, je raakt verbonden met iets om er iets uit te halen, en je geeft het door aan anderen. En
uiteindelijk bereikt dat het collectieve wezen - wat betekent dat het de bron bereikt. Het is in dit licht dat we het moeten
begrijpen. Exclusiviteit, of "We moeten - nu getrouwd - we moeten een aparte plaats hebben, we moeten apart wonen" - het is
allemaal goed, je moet een beetje privacy hebben als gehuwden, dat zeg ik niet. Maar voor zover het medeleven betreft, als
getrouwden moet je veel meer medeleven hebben. Maar je maakt je alleen zorgen om je eigen kinderen, over je eigen comfort,
over je eigen man, over je eigen vrouw. In Sahaja Yoga, is er geen plaats voor zulke mensen. Het is allemaal collectief. Als je
snoep meeneemt voor je eigen kind, breng je ook snoep mee voor andere kinderen in de ashram. Jullie zijn één familie, en heel
de familie moet zich op dezelfde golflengte bevinden. Ik heb jullie al eerder verteld dat we geen aparte regelingen voor voeding
kunnen hebben, apart dit en apart dat. Om dezelfde reden, kunnen we geen aparte levensstandaard hebben voor verschillende
mensen. We moeten allemaal genieten van alles waar jullie allen van genieten. Zo moet het zijn. En dat moet bereikt worden op
materieel niveau. Op emotioneel niveau, elk huwelijk dat absurd is, dat iedereen ongelukkig maakt, is zinloos. Maar huwelijken
zijn gemaakt om iedereen gelukkig te maken. Dus, voordat je besluit om te trouwen, bedenk dan dat je geen streken uithaalt.
Streken uithalen in Sahaja Yoga is zeer, zeer gevaarlijk. Je haalt geen streken uit met je huwelijk. Je probeert niet om er iemand
anders bij te betrekken, denkende dat moeder je wel zal vergeven en zo. Ik zal vergeven. Maar je evolutie wordt moeilijk. Dus
probeer geen trucjes uit te halen met iets wat je al eerder hebt gedaan, maar verander jezelf volledig, transformeer jezelf volledig.
Verander nu je houding tegenover het leven. Je kunt het omdat het al veranderd is. Als je probeert iemand anders te zijn, dat kun
je niet. Nu ben je een bloem geworden, je kunt nu niet opeens het blad worden. Nu ben je een bloem, en je moet leven als een
bloem. En dat is wat je moet onthouden, dat mededogen zo vanzelfsprekend is, zo'n natuurlijk iets is voor een Sahaja yogi. Het is
niet natuurlijk voor anderen. Andere mensen die praten over mededogen, of dit en dat, zijn eigenlijk helemaal niet barmhartig. Ze

doen het voor het geld; ze doen het voor hun positie; ze doen het voor de bevrediging van hun ego. Maar jij hebt mededogen
omdat je het moet hebben, zonder twijfel. Het mededogen stroomt - omdat het moet stromen. En je hebt mededogen vanuit je
mededogen. Er zit geen ander doel achter. Alleen dit zal je iets van blijvende aard geven, van een sthayi aard. Ik heb mensen
gezien - zoals ik deze morgen vertelde - die naar een organisatie zijn gegaan, en er een mooie organisatie van maakten, en zodra
ze weggaan, is het met de organisatie afgelopen. Omdat ze niets wezenlijks aan die organisatie geven. En er moet een groot hart
van mededogen gegeven worden. Als je dat niet geeft, zodra je daar weggaat, is er geen toekomst meer. Er is geen groei. Zoals
als je water brengt, en dingen plant, en water geeft aan dat gebied, dan wordt het heel mooi, en kun je zeggen dat het een zeer
weelderige groei is. Maar zodra die waterbron verdwijnt, droogt alles weer op. Maar Sahaja Yoga is anders. In Sahaja Yoga groei
je niet alleen als een plant maar ook als de bron van de plant. Als die plant hier wordt weggehaald, en elders neergezet, zal hij
water geven aan andere planten. Ken je deze nieuwe dimensie die je in jezelf hebt? Als deze plant eenmaal wordt ontworteld en
weggehaald, zal hij niet sterven, helemaal niet. Hij zal groeien. Maar het zal anderen laten groeien. Dit is een ander soort groei die
we hebben. En het is een heel andere positie waarin we ons bevinden. En dat is wat ik nu wil - dat jullie allemaal, zelfs als jullie
ontworteld zijn en op een andere plaats zijn gezet... Ik heb gezien, wanneer ik mensen vraag: "Je kunt beter van hier naar daar
gaan," ze gewoon bang worden. "Je kunt beter daarheen gaan en dit doen" - ze worden bang. Je bent een plant die niet alleen op
elke plaats kan gaan en bloeien maar je zult ook de nodige voeding geven aan andere planten. Dat is wat je bent. Blijf dus niet op
één plaats hangen. Als je vastplakt, denk dan dat er iets mis moet zijn met die plaats. Als je als lijm aan één plek blijft plakken, is
dat zeer gevaarlijk. En wees er zeker van dat je je moet afwenden van zo'n plek die aan je vastplakt. Dat betekent niet dat, als
mensen hier zijn, ze nooit thuis blijven, ze de hele tijd weglopen. Dat betekent het niet. Nogmaals, ik moet dat punt benadrukken.
Want anders zijn de mensen hier... Dan lopen ze de hele tijd weg van huis. Dat is niet het punt. Het punt is dat je nergens aan
vastgeplakt moet zitten en niet bang moet zijn om je plek te verlaten, want jullie zijn nu Sahaja yogi's. Je bent opgenomen in de
oceaan, en die kan jullie overal brengen. Dus bereid je voor om naar gelijk welke plaats te gaan want jullie moeten dit mededogen
overal brengen. En om het Koninkrijk van God te laten bloeien, moet je hem dienen. En deze dienst is enkel mogelijk als je weet
dat je hier bent voor een zeer grote, universele taak. Niet alleen voor Engeland, voor India, of voor Amerika, maar je bent hier voor
een wereldwijde taak, die de belichaming is van onze evolutie. Dit is het belangrijkste wat we te doen hebben voor onze
schepping en voor onze Schepper, en daarvoor zijn jullie uitverkoren. Dus leid je aandacht niet af naar iets dat niet je eigen
manifestatie vervult. Gooi het allemaal weg. Verspil je energie niet. En je manifestatie is je mededogen, je liefde. Maar toch, het
moet niet rationeel blijven. Wat ik ook tegen je gezegd heb, is alleen maar om je in een toestand te brengen waar je de vibraties
begint te absorberen en ook vibraties gaat geven. Het is een actie, een gebeurtenis die binnenin je plaats moet vinden. Het is niet
rationeel, je moet er niet over nadenken. Alleen door deze dingen te zeggen verbaas ik werkelijk jullie denken. Je moet toestaan
dat dit met je gebeurt. Gewoon met je vibratorisch bewustzijn moet je jezelf beoordelen: "Ben ik degene die anderen vibraties
geeft? Ben ik degene die deze vibraties heeft opgeslagen, of stort ik mezelf in het verderf?" Dit alles zal je een grote betekenis
geven - en een baan. Zoals ik zei, "in dienst van God." Als je vragen hebt, stel ze mij. YOGI: Moeder, als je op een of andere manier
boos wordt op mensen, is dat dan omdat het een bepaalde tendens is of een negatieve entiteit? Of is het gewoon een neiging om
zo te reageren? SHRI MATAJI: Zie je, als je kwaadheid voelt in jezelf, en als je er zeker van bent dat je niets verkeerd doet, is het
voor een Sahaja yogi niet nodig om te zeggen dat je boos bent. Dat is niet nodig. Die boosheid zelf is een kracht. En je moet je
bandhan maken en alles wat je wilt doen. Maar je moet niet tonen dat je kwaad bent. Je moet absoluut stil zijn. Omdat je dat
kunt zijn; je bent in het midden, je bent niet in de periferie. Eigenlijk is de boosheid er alleen maar om jouw boosheid te zien en die
woede voor dat doel te gebruiken. En als je dat eenmaal begint te doen, zal die woede zichzelf uitwerken. Die woede zal zelf de
persoon uitwerken. En je zult verbaasd zijn hoe het... maar je moet leren om je woede te zien die werkt. Al deze dingen zijn
belangrijk. Je hebt gezien, soms moet je alleen maar schreeuwen tegen de bhoots - ze gaan weg. En veel gekke mensen zijn op
die manier genezen. Maar dat doen jullie allemaal niet, dat doe ik. Je moet altijd fatsoenlijk zijn, met etiquette en zo. Maar als de
woede in je aard zit, of de neiging tot, of het uit de hand loopt - dan is dat een slechte zaak. Als het uit de hand loopt, dan is dat
een slechte zaak. Als je een woedeaanval krijgt omdat het uit de hand loopt, dan is dat een slechte zaak. Dan kan ik heel boos
worden, maar ik heb het volledig onder controle: ik weet dat ik boos ben, waar de bhoot is, hoe hij wegloopt, ik kan het zien. Maar
jij kunt de bhoot niet zien, je kunt niets zien. Dus er is geen noodzaak voor jou om boos te worden, humeurig te zijn. Maar als je
een woedeaanval krijgt - bijvoorbeeld, en die maakt je oncontroleerbaar - dan is daar een mantra voor: Shanti [vrede]. "Ya Devi
sarva bhuteshu Shanti rupena samsthita." Je moet om die gelukzaligheid vragen, om die vrede. Dit is een mantra voor jou. Om je
humeur onder controle te houden, moet je tegen jezelf zeggen, "Ya Devi sarva bhuteshu Shanti rupena samsthita." Dus Shanti is
het punt - het is het centrale punt - van waaruit je getuige bent van alles. Je bent in Shanti, je bent in volledige... je bent niet in
beroering, zelfs niet als je boos bent. Je bent niet in beroering. Wat ook boosheid is, het is een kracht, en die kracht neemt de

bovenhand. Maar tot dat bereikt is, wat je dan moet doen is jezelf in een vredevolle toestand brengen. Dus ik denk dat dit een
hele goede mantra is om te zeggen, "Ya Devi sarva bhuteshu Shanti rupena samsthita." Kun je dat zeggen? Dus de Shanti is je
fort. Maar vreedzaamheid betekent nooit lafheid. Noem lafheid nooit vrede. Een persoon die vreedzaam is, is nooit laf, want niets
kan het overstijgen, niets kan het overmeesteren. Het is nooit, nooit mogelijk dat lafheid en vrede kunnen samen gaan. Maar je
kracht zit van binnen, niet van buiten. Dus je laat de kracht van je woede niet naar buiten toe zien. Maar gewoon een beetje
kwaad op iemand - je zult zien dat het zal uitwerken. Maar vestig eerst die... die positie in jezelf waar je in het centrum bent, waar
je niet toestaat dat woede de overhand neemt. Dat is de groei. Dat is de groei, dat je vredevol bent. Ook... Nog een vraag? Oké,
tevreden nu? Je moet beide manieren kennen: die ene is de woede die onthecht is - perfect in orde; boosheid waarbij je
betrokken bent - werk het uit. Dus oordeel zelf wat het juist is. Goede vraag. Stel wat vragen. Ik bedoel, zoveel intellectuelen die
hier zitten. Stel mij wat vragen wat is er. YOGI: Moeder, hebt u plannen om Sahaja Yoga op grote schaal te verspreiden? SHRI
MATAJI: Wat zijn mijn plannen? Ik maak geen plannen. Zie je, ik plan niet, omdat ik niet weet in hoeverre mijn instrumenten
gereed zijn, zie je. Ten eerste, nu mijn enige plannen - als ik die al heb - zijn om mijn wapens goed voor te bereiden. Als ze klaar
zijn, dan zullen we ze opknappen. Zie je, tenzij je weet hoe ver je wapens dragen, hoe kun je dan iets plannen? Dus, allereerst,
moet ik de kracht van mijn kinderen kennen, hoe krachtig ze zijn. Dat is wat ik nu probeer te doen - om ze bewust te maken van
het gebruik van hun krachten. Zoals, Hanuman, toen hij werd geboren en opgroeide, vergat hij die tijd, en hij vergat zijn krachten.
Dus moest hij eraan herinnerd worden dat "Je bent zo'n en zo'n machtig persoon. Je weet niet wat je krachten zijn, je at Surya
helemaal op. Dit deed je in je kindertijd. Je bent geboren met deze kracht, maar nu, nu je opgegroeid bent, ben je het een beetje
vergeten, en je was ook bang om ze te gebruiken, en het is een soort van machtspositie. Maar het is er. Als je gewoon probeert
om het te herinneren, zal het terug komen. " Ze hebben een enorme macht, deze mensen hebben een enorme macht. Maar ze
moeten het aannemen en er op staan. Als ze het niet doen. Zie je, als ik ze zeg, "Nu, ga naar dit huis" - "Oh, moeder, daar kan een
bhoot zitten." Een persoon komt bezeten in de ashram - ze sluiten allemaal hun deuren: "Oh God, die bhoot is gekomen." Of
zoiets - maar dan erger. YOGI: Moeder, mag ik u iets vragen? Hoe kunnen we omgaan met... Ziet u, er is één probleem in... één
groot probleem in Sahaja Yoga, weet u. Het zijn... zij die u toegewijd zijn ten koste van anderen. SHRI MATAJI: Zij die aan mij
toegewijd zijn... YOGI: Of zij die hun toewijding aan u als excuus gebruiken, moeder, soms om anderen te onderdrukken. SHRI
MATAJI: Wat zijn ze? YOGI: Soms gebruiken mensen hun toewijding aan u als... ten koste van anderen, of... SHRI MATAJI: Dat is
weer hetzelfde, Djamel, ‘t is hetzelfde. Zie je, het is... je moet het doen, al diegenen die op die manier bezig zijn. Ik wijs al die
mensen er alleen maar op. Als je, zeg maar, je toewijding aan mij gebruikt voor de onderdrukking van anderen, oké? Zo zie jij het.
Er is niemand die onderdrukt kan worden, omdat je Spirit niet onderdrukt kan worden. Bijvoorbeeld: er is X en Y. Nu, Y is iemand
die X probeert te onderdrukken, oké? Wat zal je onderdrukken? Hij kan zijn Spirit niet onderdrukken, toch? Punt één. Duidelijk. Nu,
deze kerel, als hij aan mij gehecht wil zijn, kan niemand hem tegenhouden. Er is dat... jullie hebben allemaal een directe relatie
met mij. Niet via iemand. Als jullie iemands tussenpersoon willen zijn, dan kan ik jullie niet helpen. Maar anderzijds, hebben jullie
allemaal een directe toegang tot mij. Jullie kunnen allemaal je Spirit laten groeien; niemand kan jullie domineren. Iedereen heeft
de volledige vrijheid om zijn Spirit te laten groeien - om zijn Spirit te kennen, wil ik te zeggen. En de Spirit is iets... dat door
niemand gedomineerd kan worden. Nu, stel dat iemand je probeert te onderdrukken. Wat zullen ze onderdrukken, op welke
manier? Ze zullen zeggen, "Oké, we willen dit tapijt niet, we willen dat tapijt hebben. " Neem het! Iemand zegt: "Ik spring in de
zee." Spring! Nu spring gewoon! Waarin zullen ze je onderdrukken? Zie je, bekijk dat eens. Niet in je spirituele groei. Kunnen ze
dat? En dat is hoe het probleem ontstaat. Zie je, in materiële dingen... veronderstel, in een ashram zegt nu iemand, "Oké, we
willen graag een foto van moeder daar hebben." Iemand anders zal zeggen, "Nee, we gaan ze daar neerzetten." Of je ze hier of
daar neerzet dat maakt toch geen verschil. Mijn foto zal het uitwerken. Zelfs tijdens puja’s heb ik gezien: mensen zullen zeggen:
"Nee, moeder zit daar, zet je voeten niet in de richting van moeder." Het is een gewone zaak; iedereen weet dat je je voeten niet
zo moet zetten. Maar toch zeggen ze: "Nee, we willen het zo doen." Goed dan, laat ze maar. De volgende keer zullen ze het niet
meer doen, omdat ze dan weten dat het verkeerd is. Ze zullen het wel te weten komen. Zo zie je maar, niemand kan iemand
onderdrukken. Ik ben hier om te corrigeren. Zodra je begrijpt dat jij niet perfect bent, dat de ander niet perfect is, zijn we allemaal
onszelf aan het perfectioneren, we groeien allemaal, Moeder is er om voor ons te zorgen - dan zullen we nooit zo denken. Nu heb
ik ook gezien, dat mensen zeggen dat er twee Sahaja yogi's zijn die met anderen praten... Sahaja yogi's. Nu, de ene is een zeer
dominante, de andere is van streek omdat die ene zo dominant is. Nu, voor dat doel, als je stil bent, stil - zul je hem altijd
overheersen. De mensen zullen naar jou luisteren, niet naar hem. Maar zelfs als je begint te zeggen, "Oh, zo zeg je dat niet," dit,
dit, zullen ze denken dat het vechthanen zijn. Dan, op dat moment, je bent wijs in deze zaak - zal je hem zelfs een kans geven om
het te begrijpen. Maar wat gebeurt er: de één domineert, een ander probeert te domineren met uiterlijke zaken. En de hele show
is voorbij. Het is niet nodig om een ander te domineren met uiterlijke zaken. Hij zal uit zichzelf tot rust komen als je de

waardigheid van je stilte toont en van je kennis van Sahaja Yoga. Het is niet nodig om nu te zeggen, "Hou je mond, ga zitten, doe
dat niet." Het is absoluut verkeerd. Ze doen het, ik heb het gezien. In mijn aanwezigheid heb ik het gezien. Omdat we nog steeds
half daar en half hier leven. De manier waarop we het probleem oplossen... veronderstel, je moet wat zaken afhandelen. Er zijn
twee mensen die zaken doen. Een persoon zegt iets, de ander zegt, "Waarom zeg je dat zo, je moet dat niet zeggen." Deze zegt
dan tegen de andere, "Je moet me niet corrigeren." Zo gaat de tweestrijd maar verder. Maar dat helpt hoe dan ook niet... ook
daar niet. Maar in Sahaja Yoga zal het nooit helpen. De andere kan enkel maar winnen door zijn waardigheid. Door zijn rustige
methoden, door iemand op de juiste manier te benaderen. Zo zullen leiders op het voorplan treden. Zeker niet door anderen neer
te schieten, helemaal niet. Dat is niet mogelijk. Dat is geen goed leiderschap. Goed leiderschap wordt beoordeeld op de manier
waarop je met de situatie omgaat, niet op de manier waarop je een ander bestrijdt. Jullie hebben al zo vaak gezien: ik hou me
gewoon stil. Het komt wel goed. Het is niet nodig dat je op dat moment roept. Dat is niet nodig. En dat geeft een zeer slechte
indruk en is zeer slecht leiderschap. In de eerste plaats kun je niet gedomineerd worden. Dat is een feit, dat is een waarheid. Je
kunt groeien in je spiritualiteit, ondanks dat mensen proberen om te overheersen in wereldlijke zaken. Godzijdank hebben we
geen organisatie. Godzijdank hebben we geen secretaresses, assistent-secretaresses, onder-secretaresses, bij-secretaresses,
hogere secretarissen, lagere secretarissen - we hebben niets van deze onzin. Anders zou dat zelfs voor de mensen overheersend
zijn geweest. Dan zouden ze dat bestreden hebben. Dus dat probleem hebben we niet. We hebben geen geldprobleem omdat we
al deze onzinnige ideeën niet hebben. Ik heb dit probleem opgelost door geen instellingen, geen posities te hebben. Iedereen
heeft een positie. Maar de grootste positie is die van je Spirit, die je vestigt. De aandacht is er niet, ze is meer ego-gericht. Het
hele spul is ego-georiënteerd. Je kan ego niet met ego bestrijden, dat gaat niet. Je kan alleen ego of superego bestrijden met de
Spirit. Hoe hard domineer ik je? Ik absorbeer ook al je agressie. En hoe hard domineer ik je? Als ik je moet corrigeren, ga ik ervoor
en doe ik het, en ik zeg je dat ik je corrigeer, of je het leuk vindt of niet. En je zult het resultaat zien, het is goed. Als je die
capaciteit hebt, doe het dan. Als je het niet op die manier kan doen, ontbreekt er iets in je, wees dan op zijn minst bereid om de
show van Sahaja Yoga niet te bederven. Iemand praat te veel? Goed, de anderen zullen zeggen, "Hij deugt nergens voor, maar
een andere is verstandig." Maar als jullie beiden vechten, dan weet ik het niet. Dat is... dat getuigt niet van wijsheid of groei,
nietwaar? Of wel? Zij die denken dat ze,door te domineren in kleine dingen, iets zullen bereiken, hebben het mis. Eigenlijk, ik heb
gezien, mijn kleinkinderen zijn gerealiseerde zielen. Ze maken zich niet druk om deze dingen, dat doen ze niet. Dit soort
conflicten hebben ze niet. Dat "waar moet dit zijn", "wat doen we hiermee" - hebben ze niet. Niets van dat. Ze kunnen hoogstens
vechten voor een chocolaatje of zoiets, op zijn hoogst. Maar in spirituele zaken, vechten ze nooit. In spirituele zaken vechten ze
nooit. Dat is een plaats waar men niet mag vechten, je moet geen ruzie maken. Over dat punt wordt niet gekibbeld, omdat de
waarheid één is. Wat valt er te redetwisten? Je hebt al deze heiligen gezien, zie je, zij die over mij gesproken hebben. Wat zeggen
zij? Iedereen zegt hetzelfde over mij. Er kan toch geen strijd zijn tussen de heiligen? Neen toch? Als de waarheid één is, hoe kan
er dan strijd zijn? Maar omdat de één tekort schiet, de ander overheerst - moeten beiden die staat bereiken. Maar het beste is om
waardiger te zijn, volwassener, minzamer... Mensen zullen zeker naar je toe komen omdat je de leider wordt. Ruzies zullen je
nergens brengen, dat kan ik je wel vertellen. Het heeft geen zin om onderling ruzie te maken. Als je ruzie moet maken, doe het
dan met anderen, niet onderling. Anders nu? Wat anders? Wat is er aan de hand? Nog een andere vraag? YOGINI: Moeder, zou u
alstublieft een beetje willen vertellen hoe we ons ego bestrijden met de Spirit? Hoe zou u... SHRI MATAJI: Hoe bestrijden we het
ego. YOGINI: Ego met de Spirit. SHRI MATAJI: Ziet u, je moet nooit tegen het ego vechten. Als je probeert te vechten, zal het
meer in je hoofd kruipen. Dat is niet de manier om het te bestrijden, dat er ego is en dat je tegen je ego vecht: "Oh, ik ga tegen je
boksen" - dan zal het meer groeien.. Hoe meer je ertegen bokst, hoe meer het zal groeien. Vecht nooit tegen je ego. De enige
manier is om er naar te kijken. Je aandacht is heel belangrijk, je aandacht is nu verlicht. Wat je ook ziet, het komt tot zijn juiste
proporties. Het komt naar zijn juiste kant, grootte. Zeg, ego - als het overwoekerd is, kijk gewoon naar je ego. Dat wil zeggen, het
is naar jezelf kijken in de spiegel, en je zegt, "Oh, meneer Ego, hoe maakt u het?" Dan zal het afnemen. Maar vecht er niet tegen.
Er gewoon naar kijken. Er kunnen allerlei soorten ego's zijn. Als je te hoog opgeleid bent, ben je egoïstisch. Als je ongeschoold
bent, ben je egoïstisch, omdat je wil proberen om te tonen dat je iets bent. Er zijn alle soorten ego's. Dus het beste is om het zelf
te zien; dat is waarom ik zeg, "Zie jezelf onder ogen." "Jezelf" betekent je Spirit. YOGI: Moeder, geldt dat ook voor het superego?
SHRI MATAJI: Ja, zeer zeker. Voor het superego ook - niet bang zijn. Je moet gewoon zeggen: "Ga weg! Ik kan je heel duidelijk
zien, je bent er. Maak dat je wegkomt. Hoe durf je me bang te maken? Ik ben de Spirit. Ik ben de Spirit, hoe durf je dat te doen?"
Zo moet het. Zie je, ego maakt je idioot. Absoluut. Ego maakt je idioot, maakt je een idioot, absoluut. En het superego maakt je
een lafaard. Het maakt een lafaard van je. Nu, hoe vecht je ertegen? "Ik zal geen idioot zijn" - als je dat zegt, zal het ego weggaan.
Als je een idioot wilt zijn, dan zal het er zijn om je te helpen. Als je een idioot wilt zijn, goed, bel meneer Ego. Je zult een idioot
worden, recht voor de raap. Dat is de makkelijkste manier. De gemakkelijkste manier. Als je een idioot wilt worden, bel dan

simpel je ego. "Komt u maar, meneer Ego, en nestel je in mij" - en onmiddellijk, dit is een zeer eenvoudig samengaan. En
superego, als je een lafaard bent, dan zit het op je hoofd. Zeg, "Ik ben niet van plan om..." Ham Ksham is, zoals ik al vertelde, de
mantra voor de Agnya. Ofwel moet je zeggen, "Ik ben"; de andere, ik zeg, "Ik vergeef je." YOGI: Moeder, mag ik u een vraag stellen
vergelijkbaar met wat hij zei over superego? Ik zal in detail treden. Ik heb nog steeds problemen met mijn eten. Ik eet hier veel
maar ik ben erg bang (ik lach omdat het gek is) dat ik dik zal worden. En ik ben heel bang; ik denk veel aan eten, de hele tijd. Maar
ik weet dat mij bij u niets slechts kan overkomen. SHRI MATAJI: Goed, doe nu één ding. Richt je linkerhand naar me en je
rechterhand naar buiten. Ze heeft hier een Hamsa. Daar. Zie je, de Hamsa. Zeg haar naar beneden te komen. Kom binnen, kom
binnen. Oh, ik zie het. Sorry. Zet de Hamsa, ik zag het niet goed. Hallo. We hebben op je gewacht. Kom naar voren, je kunt een
beetje naar voren komen. Er zijn veel mensen daar. Hoe laat is het nu? YOGI: Kwart over negen. SHRI MATAJI: Kwart over negen.
Zoals ik jullie heb verteld, die relatie met jezelf moet tiranniek zijn. Je moet het naar beneden sjorren. Je moet het absoluut
duidelijk maken voor jezelf dat “Ik moet mijzelf vervolmaken als ik mezelf aan God moet geven. Het moet volmaakt zijn." Ten
tweede, als je een relatie moet hebben met anderen, moet het een ideale relatie zijn. Sahaja yogi met Sahaja yogi - betekent iets
groots. De grootste relatie die er bestaat. Met je zus, met je broer - het zou ideaal moeten zijn. En in de collectiviteit moeten we
pragmatisch zijn. In de collectiviteit kunnen we onze koers wijzigen, we nemen de weg die we willen, zoals hij zich voordoet; we
regelen het. Maar anders... Je ziet, neem bijvoorbeeld, een vliegtuig. Het is hetzelfde. Een vliegtuig, als het in de lucht is, kan het
gaan waar het wil. Maar de schroeven die in een vliegtuig zitten, zitten volledig vast. Ze kunnen niet zomaar beginnen... een
pilotenstoel kan niet naar achteren gaan, en de achterkant komt niet naar voor, zie je. De relatie wordt gehandhaafd. Oké? En de
schroeven die gemaakt zijn, of al het andere dat gemaakt is - is perfect. Maar een vliegtuig staat niet vast. Vliegtuig kan
zuidwaarts gaan, noordwaarts, waar het maar wil. Alleen de dingen die erin zitten zijn met elkaar verbonden in zo'n verhouding
dat ze niet van hun ideale positie kunnen afwijken. Ik geef dit voorbeeld omdat jij hier bent. Je zult het nu beter begrijpen. En
deze dingen die je hebt geproduceerd zijn zichzelf, zijn perfect. Als ze onvolmaakt zijn, zal er een probleem ontstaan. Zo is het.
Als je dit begrijpt, dit zeer eenvoudige ding over relaties en houdingen, zul je nooit problemen hebben. Je relatie met een Sahaja
yogi moet een absoluut ideale relatie zijn. Anders zit er een schroef los. Probeer ze ideaal te maken. Stel, er is één persoon. Je
vindt die persoon te egoïstisch, of zoiets. Probeer in de eerste plaats te zien wat er met jou mis is: "Ben ik perfect? Ben ik wel
helemaal in orde? Of ben ik even dominant, ben ik even egoïstisch? Goed, als ik dat ben, dan kan ik mezelf beter corrigeren. Maar
als ik dat niet ben, als ik een goed mens ben, zo dat ik niet dominant ben - dan moet ik proberen zijn ego naar beneden te
brengen door lieve dingen voor hem te doen, een leuke relatie met hem aan te gaan." Probeer lief voor hem te zijn, zodat zijn ego
afneemt. Zorg op de een of andere manier voor een ideale relatie. ‘t Is echt eenvoudig. Ik bedoel, ik begrijp niet wat ik hierover te
vertellen heb. Jullie weten alles. Dat het zuiver moet zijn. Nu zie, de relatie tussen dat en mij moet zuiver zijn, zodat het me niet
verbrandt, is het niet? Het is absoluut... ook in dit leven moeten we hetzelfde doen - die relatie met elkaar moet ideaal zijn om de
beste resultaten te creëren. Het is zo praktisch. Ik weet niet wat hierover te vertellen valt. En je moet perfect zijn omdat je een
eenheid vormt. En de hele zaak kan pragmatisch zijn. Enkel dan kan het zo zijn. Maar hier net andersom. De schroeven zijn
pragmatisch, de relatie is onvolmaakt, en de collectiviteit is absoluut statisch. Beweegt niet. "De collectiviteit. We zijn immers
collectief, aan elkaar gebonden. Hoe kunnen we bewegen, moeder, we zijn nu statisch. We zijn aan elkaar gebonden, we kunnen
niet bewegen, zie je." Net als de Rots van Gibraltar. Jij bent luchtvaartingenieur geweest, jij zou dit voorbeeld beter moeten
begrijpen dan wie ook. Wat is de volgende vraag? Hoe gaat het met u? Alles goed? Ik vraag het. Nog een andere vraag? YOGI:
Shri Mataji, kunt u iets zeggen over het vasthouden van onze aandacht, zodat ze blijft waar ze moet en niet wordt afgeleid naar
onbelangrijke dingen? SHRI MATAJI: Rustem heeft een zeer praktische vraag gesteld, het is waar - om de aandacht te houden
waar ze moet zijn. Zie je, je moet voor alles wat oefeningen doen, abhyas. Niet vóór realisatie - na realisatie. De beste manier is
om te leren hoe je naar jezelf moet kijken. Gewoon hier zitten, zet jezelf in een positie van waaruit je naar jezelf kijkt: "Wat ben ik
nu aan het doen?" Dit is de abhyas, dit is de studie. Afgezien van mantra's, afgezien van wat dan ook. De abhyas is de praktijk, de
praktijk om een getuige te worden. En de getuige is de staat van de Spirit; dan zal de aandacht niet verslappen. Ik bedoel, je zult
alles zien, het is er, maar de aandacht zal binnenin zijn. Probeer dit te oefenen: "Ben ik een getuige?" Nu, sommige mensen
zeggen, "Oh God, ik had een vreselijke tijd. Moeder, dit is er gebeurd, dat is er gebeurd." Zie je nu, je bent geen getuige. Hoe kun je
een ‘vreselijke tijd’ hebben als je de Spirit bent? Je hebt alleen een verschrikkelijke tijd als je de Spirit niet bent. Als je alles kan
bekijken als een schouwspel dat gespeeld wordt, dan heb je geen verschrikkelijke tijd, maar jouw buitenkant, waar jij naar kijkt,
heeft een verschrikkelijke tijd. Zo kan de aandacht heel goed gefixeerd worden als je abhyas beoefent, de hele tijd oefenen om
getuige te zijn. Stel, je gaat naar buiten, je ziet iets. Probeer het gewoon te zien, niet erover na te denken. Wees getuige van het
hele gebeuren. De vreugde zal volledig zijn, en bovendien zul je absoluut vredig worden. Je aandacht zal volledig verlicht zijn. En
dan zal de inspiratie die je krijgt enorm zijn. Zie je, het werkt uit. Het lukt. Probeer te kijken. En het heeft zo'n enorm geheugen -

als je weet hoe je moet kijken. Ik bedoel, voor mij, als ik iets zie, ik bedoel, voor mij is het net als een film in mijn gedachten. Als ik
deze kamer nu heb gezien, weet ik wat het is in dit ontwerp - alles weet ik. Hoe je zit, welke houding je hebt aangenomen, wat je
draagt, wat het was - alles is als een ontwerp. Zie je, het komt naar mij toe net als een foto. Absoluut. Niet van dit leven, maar van
levens! Want dat is een opnamesysteem; dat goed registreert. Als er gedachten zijn, dat is iets ertussenin, zie je. Nu probeert hij
mij op film vast te leggen, en als er iets tussen zit, bewegend, zal er niets binnenkomen. Maar als er niets tussen is en je er
gewoon doorheen kijkt, leg je alles wat belangrijk is vast. Bovendien, je zult versteld staan dat je geen onbelangrijke dingen
registreert. Zoals de mensen nu, ze gaan naar een dorp of een andere plaats; ze zullen opmerken: "Oh God, het was erg vies, en
dit gebeurde, en we gingen naar daar, en er was cement om op te slapen," bijvoorbeeld, "we krijgen..." Of: "Toen gingen we naar
binnen, en er was geen goede stoel om te zitten, en de stoel was zo hard, en mijn rug begon pijn te doen" - al deze dingen zullen
ze zich herinneren. En wat gebeurde er toen? "Oh God, ik kon geen realisatie krijgen." Alles was zó slecht. Zie je, het is net als in
de krant, allemaal slecht nieuws. Maar voor iemand die een echt gerealiseerde ziel is, die ziet dat niet, ik bedoel, je ruikt niets
vies, je ruikt altijd iets goeds. Je ruikt nooit, je denkt niet aan iets vies. Overal waar je gaat is het mooi. Zelfs als je alleen maar
zand ziet, zie je het patroon. Zelfs als je een dorre heuvel ziet. Ik zag wat mensen die weg waren; Ik zei: "Kijk naar de schoonheid
van deze heuvels in Maharashtra." Ze zeiden, "Moeder, wat is de schoonheid? Ze zijn niet bedekt met bomen." Ik zei: "Dat is de
schoonheid, zie het maar, de patronen." Zij konden de patronen niet zien die ik zag. Maar als je mij vraagt wat deze heuvel is, dan
weet ik dat ook. Omdat ik de patronen van alle heuvels ken - hoe ze bewogen, hoe ze patronen hebben gemaakt en dat soort
dingen. Omdat ze dat niet zien. Zie je, ze kunnen de schoonheid niet zien, omdat ze op zoek zijn naar gebreken. Of, relatief, zie je:
"Engelse bomen zijn beter dan, laten we zeggen, XYZ bomen. " Dus, dan - "Dit is niet beter." het relatieve... ze beginnen. Maar jij
bent op het absolute punt, jij krijgt het absolute van alles. Alles is van jou. Wat valt er dan te oordelen? YOGI: Moeder, misschien
kunt u de schoonheid zien omdat u de Kunstenaar bent. SHRI MATAJI: Eh? YOGI: Misschien kunt u de schoonheid zien omdat u
de Kunstenaar bent. SHRI MATAJI: Ik ben de Kunstenaar en ik ben de Kunst. Maar hoe zit het met jou? Wie ben jij? Jij bent
degene... jij bent degene die geschapen is, en jij kunt creëren, en jij kunt de kunstenaar worden. Dat is wat ik zeg - dat je niet
alleen het licht bent maar het licht dat licht zal geven aan anderen. En ook zul je dat licht, dat je hebt gegeven, in stand houden.
Dit is nu het verschil tussen jou en andere mensen. Niet alleen zul jij een kunstenaar zijn maar je zult genieten van de kunst van
de Kunstenaar. Dit is wat je gekregen hebt. Je weet het niet, je bent je niet bewust van je krachten. Het is iets dynamisch dat je
overkomen is, waar je je aan houdt. Maar onze aandacht gaat uit naar waar het vuil vandaan komt, waar de vuiligheid is, weet je;
waar de lelijkheid is. Als je aandacht uitgaat naar lelijkheid... Mensen vertellen me, "Er was dit ..." Ik heb het niet gezien, Ik zag
alleen de manier waarop de olifant stond, zie je; de manier waarop hij zijn poot heeft opgeheven en hij zijn slurf opstak. Ik heb
nooit het vuile gedeelte gezien. "Waar was dat?" "Aan de achterkant." Ik zeg, "Ik ben nooit aan de achterkant geweest." Als je
aandacht uitgaat naar, zelfs de beschrijving van een persoon. Je vraagt aan iemand, "Hoe is hij?" "Hij is een..." Al zijn... ik bedoel,
kleine grappige punten zullen in je opkomen. Zelfs de fotografen, heb ik gezien. Zij zullen slechts foto's nemen wanneer je er op
een gekke manier bijstaat, zie je; als je gezicht een beetje vertrokken is. Ik bedoel, het is een zoektocht naar lelijkheid, zoeken
naar fouten, naar iets verkeerds. Als je altijd zo doet, kun je geen gelukkig mens zijn. Altijd proberen om gebreken te vinden, en
fouten, en vergissingen, en vuil, en lelijkheid. Ik bedoel, dan zit je in de problemen. Je vraagt erom. Zoals iemand zei dat er hier
drie of vier greppels zijn. Ik zei: "Ben je in een ervan gesprongen? Je kunt er beter in springen. Dus, voor eens en altijd, je ziet geen
greppels meer. " Je ziet de speelplaatsen niet, je ziet alleen de greppels. Waarom?! Hetzelfde kan er lelijk uitzien voor iemand die
zo'n houding heeft, die alles lelijk wil zien. Bezie je gewoontes. Probeer het goede in anderen te zien. Probeer te zien, niet in...
misschien niet... het... Ik zeg het niet voor andere mensen, maar ik zeg dat in ieder geval Sahaja yogi's het kunnen doen. Probeer
het goede in hen te zien; wat goed zij gedaan hebben voor Sahaja Yoga, wat je aan hen te danken hebt, hoe je met hen kunt
opschieten. Waarom zou je niet het goede van hen zien? Door hen aan te moedigen, door goed voor hen te zijn help je Sahaja
Yoga. Maar je wilt je ego helpen, omdat je erg ‘wijs’ bent. Dus, enkel door anderen te waarderen, heb je een betere relatie. Dit is
een heel eenvoudig feit. Je ziet een film - daar praten de twee mensen met elkaar alsof ze tegen elkaar blaffen. Wat is er nodig
om vriendelijk te zijn, om zachtaardig te zijn, om aangename dingen te zeggen? Zodra ze iemand zien - "Oh God! Wat ben jij lelijk
geworden!" Dat is het beste compliment. Dat is de menselijke natuur - om de fouten van anderen te zien, om de verkeerde dingen
bij anderen te zien. Zie je, ze zullen overal iets vinden. Iemand is erg netjes - dan is die persoon slecht. Iemand is erg slordig - die
persoon is slecht. Van alles en nog wat. Maar waarom doe je niet iets aan jezelf, dat er iets in je zit dat niet netjes is? En binnen in
je is dat erg verontrustend. Voor mij maakt het geen verschil, je hebt het gezien. Het maakt geen verschil. Als je zegt, ik zal hier
slapen. Of je zegt, ik slaap wel op het gras daar. Mij maakt het niet uit naar welke badkamer ik ga... Ik herinner me al die dingen
niet eens. Wat valt er te onthouden in een badkamer, en dit, en dat? ‘t Is allemaal onzin. Ik heb geen geheugen voor al die dingen.
Zelfs als je wilt dat ik het weet, kan ik het me niet herinneren. Als je mij vraagt, "Hoe ben je naar die badkamer gegaan?" "Welke?

Die daar." Ik zei, "Goed, ik ben er geweest." Dan eten. "Hoe smaakte het?" en "Wat voor eten was het?" en... allerlei dingen waar
mensen blijven over denken. Wat is het nut? Alle voedsel wordt gewoon verteerd in dezelfde maag. Waarom maken we ons zo
veel zorgen over al die dingen? We verspillen onze energie. Ik verspil mijn energie niet. Ik heb geen energie om te verspillen. Op
dezelfde manier, waarom verspil jij je energie? Waarom zie je niet de betere kant van de mensen? Door de slechte kant te zien,
als je het kan genezen - goed en wel. Maar als je het niet kunt genezen, ga je jezelf slecht maken. Als je het kunt genezen - zoveel
te beter. Maar je kunt het niet. Ook wel, altijd zegt er wel iemand: "Dat zou ik niet doen." Maar je zou iets anders doen dat de
andere persoon niet zou doen. Als je anderen beoordeelt, moet je weten dat je in de eerste plaats jezelf moet beoordelen. Want,
waarmee oordeel je? Met je ego of je superego. Ik heb het gezien, het is een veel voorkomende tekortkoming, die er niet meer
zou mogen zijn. Nu zijn jullie gerealiseerde zielen, jullie zijn heiligen. En heiligen... hoewel de oude heiligen misschien deden wat
ze deden - vergeet ze. Maar jullie mensen, gaan niet naar mekaars fouten kijken maar naar de goede punten van iedereen. Ik heb
eenvoudige dingen gezien: Iemand zegt een verkeerd Engels of Sanskriet woord, of een verkeerd dit - onmiddellijk catch je
hierop. Maar hij geeft een grote lezing - goed zo. Waar niemand naar luistert. Je begint te denken: "Wat voor fouten gaat hij
zeggen?" Aandacht moet gericht zijn op wat hij zei, het is zo mooi. En dan ontwikkel je een houding - zoals de mijne - dat je nooit
de gebreken van iets zult zien. Nooit. Nooit. Je zult er geen oog voor hebben. Ik bedoel, de mijne is zo, de toestand is zo, zeg ik
je. Het zal zo zijn. Het is heel moeilijk. Zoals iemand zegt, "Je komt en speelt die kaarten met stokken" - Ik onthoud het nooit. Ik
verlies altijd. Dus ik zei: "Wat voor zin heeft het om het te spelen? Ik weet het niet meer." Kijk, iedereen zegt, "Je hebt anders
zoveel verstand, kun je deze drie kaarten niet onthouden?" Ik kan het niet, ik kan het niet. Het is gewoon of mijn verstand stopt. Ik
zet automa... Ik weet het niet. Ik zie eruit als een domme gans als ik dat spel speel. Dus waarom zou ik spelen? Zoiets. Dan deug
ik absoluut nergens voor. Dus dat is iets dat de mensen weten: "Oh, ze is nutteloos. Vergeet haar maar." Maar het zou bij jullie
ook een automatisme moeten worden. Dan is het zo aangenaam: hoe mooi we zijn, dat alles om ons heen zo mooi is om te zien.
Zo'n schoonheid bestaat maar we zien ze niet! Zo'n enorme vreugde! Elke zegening stroomt daar in ons. En we weten het niet,
we merken het niet op. Het is zo'n blij iets. Het is zoiets moois. "Oh God, zo'n bron van vreugde!" - ze stond gewoon naast me. Ik
heb het nooit geweten. En ik draaide me zonet om en zag die kracht. Draai je om! Keer je rug naar al je conditioneringen, de
ideeën die je hebt. Vel geen oordeel, dat is het eerste. Grote kunstcritici en al dat soort, alstublieft, ik smeek u, geef niet steeds
commentaar op alles. ‘t Is je ego dat je voor de gek houdt. Kijk er gewoon naar, hoe het laat voelen dat je iets heel groots bent.
Wees voorzichtig. Er kwamen wat mensen uit Amerika, zijn ze gekomen? YOGINI: Steve en Christine, ze belden om te zeggen...
SHRI MATAJI: Ze zijn niet gekomen. YOGINI: Ze komen over een week. Nog een week en ze komen. SHRI MATAJI: Dan beslissen
we wel, als ze hier zijn, wat er gedaan moet worden. Linda, wat moet er voor jouw probleem gebeuren? Kom je uit je persoonlijke
problemen of niet? YOGINI: Ja, moeder. SHRI MATAJI: Nee, ik praat nu met Linda. YOGINI: Ik ben... Welke Linda? SHRI MATAJI:
Ik stel voor dat je bij je moeder blijft. Ze heeft je nodig. Ze is een oude vrouw, ze heeft je nodig. Je moet haar dienen. Daar is niets
mis mee. YOGINI: Erg bezitterig. SHRI MATAJI: Nee, nee, nee. Jij bent onbekwaam, niet dat zij onbekwaam is. Je moet haar
dienen. Geef haar liefde, genegenheid. Ze is eenzaam. Ze gedraagt zich zo omdat ze eenzaam is. Jij bent onbekwaam. Ik zal
tegen haar niets zeggen. Ze heeft. ze heeft nooit liefde gehad, en jij bent haar enig kind. Je zou van haar moeten houden. Geef
haar meer liefde, meer genegenheid. En, ook, wat ze zegt over Peter, dat moet je doen. Het zal haar troost geven. Ze wordt er gek
van. YOGINI: Het probleem is, moeder, ze zei, "Het is alsof je tien jaar Sahaja Yoga doet." SHRI MATAJI: Laat haar maar zeggen.
Het doet er niet toe dat ze dat zegt. Zie je, dat is niet waar het om gaat, dat is slechts een ontlading. Omdat u gek bent, daarom
denkt ze zo. YOGINI: Ik weet het. Ik neem het haar natuurlijk niet kwalijk . SHRI MATAJI: Maar je moet jezelf vestigen met meer
geduld, met meer liefde en genegenheid. Ze zou zeggen: "Doe honderd keer Sahaja Yoga." Hoezeer heeft ze haar houding
veranderd, want toen je daarheen ging werd je gek. En je bent soms behoorlijk gek, ik heb het gezien. Allereerst moet je een
opgeruimd persoon zijn, een net persoon; zorg voor haar. Je moet verantwoordelijkheid nemen om voor haar te zorgen. Ze is een
oude vrouw, die haar hele leven geen liefde heeft gehad. Wat ze wil is liefde, en als een kind, dochter, moet jij haar liefde geven.
Wat ze ook is. Je kunt haar niet alleen laten. Als je haar liefde geeft, weet ik zeker dat je haar kunt genezen. Je neemt het aan als
een uitdaging. En geef haar een bandhan; iedereen kan haar een bandhan geven. En zet alles recht. Je kunt niet zo hulpeloos zijn.
Om weg te lopen van je plichten tegenover je moeder, dat zal ik nooit toestaan. Je kunt naar Cheltenham gaan, start daar een
centrum op, zorg ervoor, doe het. Je moet. YOGINI: Wilt u echt dat ik bij haar ga wonen? YOGI: Moet ze bij haar moeder wonen?
SHRI MATAJI: Ja, natuurlijk. Waarom niet? Ze is je eigen moeder. Ze is niet zo'n wrede vrouw. Dat denk ik niet. Ik heb haar
gezien. Maar je wordt zelf gek, dat weet ik. Dat weet ik. Dit is hoe je jezelf zult testen. Je moet met haar samenwonen. Ze is toch
niet zo oud. Hoe oud is ze? YOGINI: Vierenzestig, drieënzestig. SHRI MATAJI: Kijk nou. Op haar drieënzestigste. Wat zal ze doen
als ze alleen in dat huis achterblijft? U zegt tegen haar: "Ik heb besloten te doen wat je me over Peter hebt verteld." YOGINI: Ze
heeft me niet echt iets over Peter verteld. Ik ben het meest aan het woord geweest. SHRI MATAJI: Goed, wat dan ook. Ze redt het

wel. Als je haar dit probeert te vertellen - ze redt zich wel. Zeg het haar. Ziets als: "En nu ga ik voor je zorgen. Je bent erg ziek. Je
bent niet in orde." Zorg goed voor haar. Praatte je soms vriendelijk tegen haar? YOGINI: Nou, dat heb ik geprobeerd. SHRI
MATAJI: Nee, dat deed je niet. Dat deed je niet, dat is het. Als een Sahaja yogi moet je uiterst vriendelijk en medelevend met haar
zijn. Ze is een oude vrouw, ze had geen liefde van haar man. Ze heeft altijd geprobeerd om iets voor je te doen. Dus, als dochter,
heb je een plicht. YOGINI: Ik ben erg bezorgd over Bumble, omdat het een soort driehoeksverhouding is die naar boven komt.
SHRI MATAJI: Wat gebeurt er met Bumble? YOGINI: Nou, Bumble eindigt eigenlijk tussen haar en mij in. Het is... SHRI MATAJI:
Maar als je het zelf beëindigt, zal zij niet zo eindigen. Kijk, waarom creëer je om te beginnen een probleem tussen jou en haar? Er
zou geen kloof mogen zijn. Als er geen kloof is, dan zal er geen probleem zijn. Het probleem is, omdat jij een probleem bent en zij
een probleem is, dat het kind lijdt. Maar als je gewoon niets hebt, je... als ze vertelt... integendeel, als het kind iets over je moeder
vertelt, moet je zeggen, "Praat zo niet tegen mij, ze is mijn moeder." Morgen zal ze terug komen en je dat vertellen, neem dat
maar van mij aan. Zij is wat dat betreft veel verstandiger dan jij. Je moet haar niets over je moeder vertellen. Je moet zeggen: "Ze
is heel aardig en lief voor me geweest." Als haar dat wordt gezegd - mogelijk via Bumble - zal alles in orde komen. Kijk, hoe lang
gaat ze nog leven met dit soort leven dat ze heeft gehad. Alles goed? Waar ga je je Sahaja Yoga uitproberen als je het niet op je
eigen moeder kunt doen? YOGINI: Zij zou het niet willen. SHRI MATAJI: Nee, dat is niet de manier. Het is niet uitwendig, het is
binnenin. YOGINI: Ik probeer voor haar te koken en ze wil niet eten wat ik klaar maak. SHRI MATAJI: Je hoeft het niet naar buiten
te doen, je moet het binnenin met haar doen. Wees aardig, wees lief, wees dienstbaar. Hooguit zal ze soms brullen, maakt niet
uit. Vergeef haar. Vergeef haar. YOGINI: Ze moet braken, dat baart me echt zorgen. Ze slaapt 's nachts niet. Ze dwaalt de hele tijd
rond en praat tegen zichzelf. SHRI MATAJI: Zie je, het is in orde, als ze niet slaapt, kun je wat mantra's in je hart zeggen. Je weet
dat er een mantra is van Nidra en zo. Breng haar linker kant naar rechts - ze zal slapen. Doe dat, dat allemaal. Ze zal slapen. Je
moet zeggen: "Adem in, drie keer, zwaar. Je slaapt dan wel." En als je... als ze ook praat, als jij in slaap valt, zal ze je niet meer
wakker maken. Je dommelt gewoon in, en ze zal zeggen, "Oké, je gaat nu slapen," formeel. Het is heel eenvoudig om deze zaak
uit te vechten. Ik bedoel, ze heeft je heel hard nodig. Ze kan niet slapen, stel je voor. Je moeder kan niet slapen, hoe kun je van
haar weglopen? Zie haar toestand eens. Zij is jouw moeder. YOGINI: Ze is er vreselijk aan toe. SHRI MATAJI: Hoe kun je haar dan
verlaten? Dat kun je niet doen. Je kunt haar niet verlaten. Nee, dat zou ik niet zeggen. Je kunt je moeder niet achterlaten. Weet je,
Kathy wilde met me mee. Herinner je je Kathy? YOGINI: Ja, moeder. SHRI MATAJI: Toen ik tegen haar zei, "Je kunt je moeder niet
in het ziekenhuis achterlaten, en met mij naar India gaan. Nee, dat kun je niet." Dat ding ontging haar volledig. Ik zei haar: "Je blijft
bij je moeder." Ze is hier. Vraag het haar maar. Ik heb het haar gezegd. En ze had kanker, dit ding, met de Sahaja Yoga en dat
alles, en ze was gewend om voor haar te zorgen. Ze bleef achter. Nee, je kunt je ouders niet zo achterlaten, snap je. Ouders zijn
zeer belangrijk na een bepaalde leeftijd. Je moet voor hen zorgen. Hoe ze ook zijn. Je moet voor je ouders zorgen, dat is heel
belangrijk in Sahaja Yoga. Je rechter hart kan niet in orde zijn, Shri Rama kan niet in orde zijn als je niet voor je moeder zorgt.
Zo'n slechte vrouw is ze niet. Ik heb haar gezien. En als ze zeer wreed, afschuwelijk, dit soort dingen was, dan zou ik gezegd
hebben, "Oké, vergeet haar." Maar zo is ze niet. Ze is ook niet zo... Ze drinkt omdat ze geen gezelschap heeft; ze weet niet wat ze
met zichzelf moet doen. Dus probeert ze van zichzelf weg te lopen. ‘t Is heel eenvoudig te begrijpen. Je moet aardig en zacht
zijn. Geef haar waardigheid, dat ze iets voor je betekent. Dan komt het wel goed met haar. Ik heb gezien dat ze geen slechte
vrouw is. Veel van haar gevoelens zitten ook in jou, haar goedheid. YOGINI: Ik heb last, denk ik, van, toen Grazyna kwam logeren,
ze voelde, Grazyna voelde dat... ze had een broer, weet u, die ... hij pleegde zelfmoord. Ze zag hem voor haar ogen sterven. SHRI
MATAJI: Wat is het? YOGINI: En ze had deze broer, mijn moeder, van wie ze heel veel hield. En hij... SHRI MATAJI: Daar heb ik al
van gehoord; dat verhaal ken ik. Wat ze ook gedaan heeft, wat het ook is. YOGINI: Ze lijkt erg. SHRI MATAJI: Maakt niet uit. Maar
door haar te verlaten, ga je haar daarmee helpen? Je zou de plaats van die broer moeten innemen. Je zou moeten zeggen:
"Maakt niet uit. Als die broer overleden is, ben ik hier om voor u te zorgen, moeder. " Waarom hunkert ze naar die broer? Ze denkt
dat, als die broer nog had geleefd, hij voor haar zou zorgen op haar oude dag. Maar God weet of hij voor haar had gezorgd, of hij
ook zou weggelopen zijn. Waarom kun jij de plaats van die broer niet innemen? Je kunt het. Waarom niet? Zet jezelf hiervoor in.
Je kunt het, ik weet het. Alles goed? Kijkt naar haar zoals je naar mij kijkt. Waarom niet? Probeer het gewoon. Het is het waard.
Het is het waard. Wees aardig en zachtaardig. Zeg aardige, leuke dingen tegen haar. Toon interesse in haar. Zie, eigenlijk komt
dit ook allemaal door de psychologen. Verschrikkelijk. Nee, ze suggereren altijd dat hun moeder iets gedaan heeft. Iedereen die
ik zag, zei: "Mijn moeder is als..." Ik zei: "Hoe kunnen alle moeders zo wreed zijn? Die van sommige mensen misschien, maar niet
die van iedereen." En, zelfs, als ze van het rechte pad zijn afgeweken, is dat omdat ze nooit liefde hebben gekregen. Ze hebben
nooit hun plaats in het leven gevonden. Kijk, de echtgenoten moeten hen slecht behandeld hebben, hun leven vergald hebben, en
moeten hen opgejaagd hebben; of misschien hadden ze andere problemen met hun ouders, of zoiets. Iedere moeder heeft
gemarteld. Het is psychologisch, denk ik. Zo is de moeder, op een bepaalde manier, als je haar vanuit een verkeerde invalshoek

bekijkt, ziet ze er altijd als jouw vijand uit. In het Westen is het beeld van de moeder afschuwelijk. Ook oorlogen, dingen die in die
generatie gebeurd zijn; mensen zijn vervreemd van hun waarden. Jullie moeten allemaal begrijpen wat voor leven deze
verschrikkelijke westerse samenleving kan aandoen aan vrouwen die goed zijn. Goede vrouwen worden echt gemarteld in deze
maatschappij. Alleen de slimmeriken en degenen die erg arrogant zijn en die weten hoe ze mannen en vrouwen op hun plaats
moeten zetten, kunnen overleven. Zie je, het is wat het is. Het is hier een regelrechte strijd. Elke goede vrouw wordt gemarteld in
deze maatschappij. Ik bedoel, als ze bestaat en ze leeft echt, is het iets merkwaardigs. Vraag het Maria ze zal het je vertellen.
Vraag het haar. Hoe ze hen vernederen, hoe ze hen beledigen, hoe... Ik bedoel, iedereen hier heeft het al zien gebeuren. Maar
geef niet altijd de moeder de schuld. In dit stadium moet je voor haar zorgen. Dus, wat is de volgende? YOGI: Sorry, zou u mij en
mijn vriendin kunnen trouwen, ergens in de toekomst, denkt u? SHRI MATAJI: Wat vraagt hij? YOGI: Hem en zijn vriendin
trouwen. SHRI MATAJI: Wie is uw vriendin? YOGI: Ze is er vanavond niet, ze is in... SHRI MATAJI: Zij is geen Sahaja yogini? YOGI:
Ze komt uit Bedford. Ja, ze is een Sahaja yogini. SHRI MATAJI: Ze is een Sahaja yogini. Dus u wilt een huwelijk op
Krishnashtami? Moet er iets van het huwelijk voltrokken worden? YOGI: Ja, alstublieft. SHRI MATAJI: Wanneer is de
Krishnashtami? YOGI: Volgende week zondag, moeder. YOGI: Ergens in de toekomst, niet... SHRI MATAJI: De beste plek om te
trouwen is India. Heel gemakkelijk, en je hebt een echt gevoel want je komt op een paard en zo, zie je. Maar zelfs als je het op
Krishnashtami wilt, weet ik niet of we iemand kunnen vinden om het te doen. Als we iemand kunnen vinden, moeten we het doen.
Er zijn mensen die willen trouwen. Maar, zie je, het Sahaja Yoga huwelijk wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Ik heb gezien
dat mensen dat niet begrijpen. En het is erg gevaarlijk om ermee te spelen, erg gevaarlijk. Zie je? Dus, ik denk, als je wat tijd voor
jezelf hebt, zal ik je zeker trouwen. Het beste is, denk ik, dat mensen wat tijd nemen en beslissen, omdat... zie je, het is heel
grappig, niemand voelt zich er verantwoordelijk voor. Ze zullen wel met een verklaring afkomen: "Oh, ik begreep het niet, en ik
was niet in de mogelijkheid om het te doen; Ik was nog bezeten van een bhoot. En ik trouwde met een andere bhoot." YOGI: Ik
heb twee jaar met haar samengewoond. SHRI MATAJI: Met haar? YOGI: Ja, met haar. SHRI MATAJI: Dat wil zeggen, je hebt nu
voldoende tijd gehad? Maar, zie je, er is één ding: hun leven in het Westen is eenvoudig... mensen. Maar als je hen spreekt over
"Huwelijk" - O God! Ze gaan... gaan door het lint. Ze worden gek. Zie je, als het over trouwen gaat - aah! Vraag David Prole, hij zal
het je vertellen. Zie je, omdat de wet hier zo verschrikkelijk grappig is, het huwelijk - Oh God, het betekent verschrikkelijke dingen.
Je moet scheiden, je moet... als je moet scheiden... het eerste ding over scheiden is: "Je zult zoveel geld moeten geven", "De helft
van het geld zal de vrouw meenemen", "Ze zal me vermoorden..." Zie je het al staan: "man vermoordt vrouw, vrouw vermoordt
man" - en nog van die dingen, weet je. Zo gaat het de hele tijd in dit land - die waanzin over het huwelijk. Dus, ik denk dat het een
goed idee is. Ik zou graag - als je het kunt regelen - want Krishnashtami is een goed moment om mensen te trouwen. Onze
zestien huwelijken, welke is er mislukt? De laatste keer? Voor de zestien... nee, zestien hier, in Londen. Wie waren de zestien
mensen, laten we eens bekijken. Allemaal eerste klasse. Allemaal eerste klas, ja. Ja. Goed. Dus, voor de volgende huwelijken...
Sommigen zullen geluk hebben daar achterin zoals Nick. Ik zou hem graag zien trouwen. Nu ben je niet zo bang, toch? Nick?
Nee. Goed zo. Op de Dashera dag kunnen we trouwen. Dussehra dag. Dat is een andere dag dat men kan trouwen. Nu,
Krishnashtami en Dussehra dag... natuurlijk, na Diwali, na het huwelijk van de Tulasi - dan beginnen de mensen pas, maar
Dussehra dag is heel erg goed, het is zeer gunstig. Dus we zullen de huwelijken hebben op Dashera dag. Tot dan, bereid de
mensen voor op het huwelijk. Goed? Dashera zal het zijn, laten we zeggen, ongeveer rond... Eind oktober. Zo ongeveer. Is dat
goed? YOGI: Ja, heerlijk, dank u. SHRI MATAJI: Laten we uitzoeken waar ik zal zijn. Zo, dat is dan geregeld. YOGI: Moeder, ik
wilde vragen dat, sommige Sahaja yogi's die al lang in Sahaja Yoga zijn voelen geen koele bries; ze voelen geen catches.
Sommige mensen voelen de hele tijd branderigheid; sommige mensen voelen deze dingen in hun hoofd, in hun lichaam, tenen,
handen. Is dat de manier waarop we ons zullen ontwikkelen, waar je dingen kunt voelen - wij allemaal, overal - of is het gewoon
zo dat sommige mensen andere dingen voelen? SHRI MATAJI: Nee, nee. Zie je, om te beginnen, heeft het iets te maken met je
zenuwstelsel. Oké? Dus, als je zenuwstelsel verstoord is, kan het zijn dat je helemaal niets voelt. Het beste voor het zenuwstelsel
is een massage. Zie je, iemand moet de rug, de handen masseren... Ik heb ook vaak gezegd dat als je je handen wrijft met
gevibreerde olijfolie, heel veel, en wrijf deze dingen, zo worden ze gevoelig . Kan het gevolg zijn van ongevoeligheid. Maar als ze
de catches in het lichaam kunnen voelen, betekent dat dat ze in orde zijn, enkel de Vishuddhi is niet in orde. Wrijf het ding op de
Vishuddhi, werk op de Vishuddhi, klaar hem uit. En voor Vishuddhi, als je, laten we zeggen, boter gebruikt om op de... hier te
wrijven, en wrijf al deze spieren ermee in, zie je. Al deze dingen zullen werken, voor uw hand. Maar stel dat je... er komt geen
koele bries uit het hoofd, dat is mogelijk. Dan is de realisatie nog niet gevestigd. Kijk, andere mensen moeten zeggen of er een
koele bries komt, omdat de persoon die niet gerealiseerd is, het misschien niet voelt. Veronderstel dat hij het niet voelt, en jij
voelt het, dan is hij gerealiseerd; alleen, zijn chakra's moeten gezuiverd worden. Het is een andere categorie van mensen. Dan
zijn er mensen wiens Kundalini niet opgestegen is; zij zijn nog steeds Sahaja yogi's. Of zoiets. Misschien. Ik weet niet of die er

zijn. Die mensen die lang ongehuwd zijn, zijn heel moeilijke mensen, omdat ze nooit de koele bries in hun hand voelen, velen
toch. Maar het is niet zo. Zij zijn hoe dan ook gerealiseerde zielen. Ze voelen het misschien niet, maar ze zijn gerealiseerde
zielen, zie je. Omdat een soort zachtheid, een soort evenwicht wordt ontwikkeld na het huwelijk - iets wat er niet was. En dat is
waarom sommige mensen het niet voelen. Er zijn verschillende redenen voor. Sommige mensen die meer ego-georiënteerd zijn moeten hun linker kant vaak naar rechts brengen. Ze moeten erachter komen... via hun handen, zie je. Eén hand is groter, één
hand is kleiner. Dat betekent dat de linkerhand - als die kleiner is - dat betekent dat je links naar rechts moet brengen. Zie je, aan
de grootte van de handen en zo kun je het zien. De ene hand naar de foto, de andere hand erbuiten. Werk het uit op zoveel
manieren, omdat je permutaties en combinaties van bepaalde fouten hebt. Maar dat betekent niet dat je die linker Vishuddhi
toevallig hebt ontwikkelt. Want dat is het ergste wat er kan gebeuren. Als je de linker Vishuddhi ontwikkelt, dan zit je in een zeer
moeilijke situatie. Nu, over dit soort zaken, denk ik dat ik op een dag een volledige lezing zal geven. Compleet. Om te zien wat
permutaties en combinaties van verschillende chakra's kunnen creëren. Oké? Maar de symptomen zijn uitwendig. De
symptomen zijn meestal uitwendig. Het is niet nodig om... van een persoonlijkheid kun je zien waarop hij catcht, zie je. ‘t Is een
echt probleem, een groot probleem bij mensen, dat ze de vibraties niet voelen; sommigen voelen het gewoon niet. Hoeveel zijn er
zo, die nooit de vibraties voelen? Nooit gevoeld, nooit. Steek je hand op. Ik weet het, Kerry. YOGI: Nog nooit. SHRI MATAJI: En jij
nooit, jij hebt ze wel eens gevoeld. Goed dan. YOGI: Moeder, sinds ik naar de ashram ben gekomen zijn mijn handen de hele tijd
erg heet geweest. SHRI MATAJI: Welke kant? YOGI: Maar ik voel de catchen van binnen. SHRI MATAJI: Allebei de handen? Wat
voor werk doe je in de ashram? YOGI: Niet erg veel, moeder. SHRI MATAJI: Goed dan. Je linkerkant blokkeert, oké? Je kunt het
duidelijk zien: je rechterhand glanst heel erg, de linker - daar is een probleem. Zie, deze vingers zijn niet zo glimmend als de
dingen daar. Je had een probleem aan de linkerkant, als je het je herinnert. Alles goed? Dus, daar zijn conflicten. In de ashram,
zijn de vibraties aan het vechten, daarom voel je je heet. Er is niets mis mee. Het zal zich herstellen, er zal een koele bries komen.
Doe je rechterhand altijd omhoog, en je linkerhand naar mij toe. Het zal je corrigeren. Wanneer ben je gekomen? Oh, ik begrijp
het. Verblijft u hier? In de ashram? YOGI: Nee, hij is niet in de ashram, moeder. SHRI MATAJI: Nee? Waar verblijft hij dan? YOGI: In
een hotel. SHRI MATAJI: Waarom? Blijf hier. En breng je Sahaja Yoga in orde. Hij is van... Nu beter. Is het goed? YOGI: Hij komt
morgen, moeder, om hier te blijven. SHRI MATAJI: Oké, goed idee. Dus, kan ik nu gaan? YOGI: We moeten u een sari aanbieden.
SHRI MATAJI: Dit is Gavins idee van een sari, hè? Welke kleur is dit? Wat is het? Wat een mooie! Waar heb je deze gevonden? Het
is net een schilderij. Waar? YOGI: Sahasrara Puja in Parijs. SHRI MATAJI: In Parijs? Het is prachtig. Is het voor mij of voor de
ashram? YOGI: Hij heeft hem voor u gebracht, moeder. SHRI MATAJI: Dank u. Hij is te mooi. Hij is heel mooi. Dank u. Moge God
u zegenen. Blijft u hier een tijdje? YOGI: Een week, moeder. SHRI MATAJI: Een week, fijn, goed. Christine, dan kom ik jullie
allemaal opzoeken, Amerikanen, hè? Hier, maandag. En dan zullen we bespreken wat er in het volgende programma moet
gebeuren. Nu. Is er nog iets? YOGI: Moeder, ik heb een geschenk voor u meegebracht. SHRI MATAJI: Een geschenk? YOGI: Een
paar foto's. SHRI MATAJI: Dank u. Ik zou ze graag willen zien. Het is prachtig, nietwaar? Dit is Italiaanse stijl. Zie je? Het is
Italiaans. Ze maken alles zo mooi. Het is erg liefdevol en mooi. Had jij deze foto genomen? En uitvergroot? Het is prachtig. Heel
lief en mooi. Dit is uit die tuin... die ik niet heb gezien? Het zijn mooie lotussen die Rustem in Derbyshire heeft. In Derbyshire kon
ik dat niet zien, echt niet. Ik was verbaasd. Ze zeggen dat je hier geen lotus kunt laten groeien. Ik weet niet hoe ze het doen, echt
niet. YOGINI: Ze noemen ze iets anders, zo'n soort... SHRI MATAJI: Dat moet wel. Zie deze. Ze zijn zo mooi. Rustem, je bent een
groot fotograaf geworden. YOGI: Hij heeft vier jaar ervaring. YOGI: Ze groeien ook in Hampstead, moeder. SHRI MATAJI:
Hampstead? YOGI: Ja, ze staan in de vijvers in Hampstead. SHRI MATAJI: Ik weet niet hoe ze het voor elkaar krijgen, met deze
kou. Het is fantastisch. Maar ze groeien in de kou omdat ... ook hebben ze deze. Dus, het moet zijn. YOGI: Ze kunnen in de kou
groeien, geen enkel probleem. SHRI MATAJI: Nu... [Shri Mataji spreekt met een Sahaja yogi in Hindi.] Nu, Harry, is je probleem
opgelost? YOGI: Nog niet, moeder. SHRI MATAJI: Waarom? Wat is er gebeurd? YOGI: Ik heb mijn werkgevers gebeld en ze zeiden
dat, dat ze er nog niet uit waren of ze me weer in dienst zouden nemen. Dus gaven ze me een week. Hij zei dat hij me volgende
week terug zal bellen. SHRI MATAJI: Of ga er gewoon heen en zeg hen dat "Je geeft me gewoon een baan," en zegt: "Hooguit
voor drie maanden." YOGI: Ja. SHRI MATAJI: Maar gewoon zeggen: "Wij geven u werk, en we nemen je weer in dienst." Dat is
alles. YOGI: Ja, daar ga ik naartoe. SHRI MATAJI: Wat nog meer? YOGI: Deze dames zijn te verlegen, moeder, om binnen te
komen. SHRI MATAJI: Wie? YOGI: Enkele dames om u de sari te geven, moeder. SHRI MATAJI: Om mij een sari te geven? Goed
dan. Dit is de puja-sari die Gavin heeft gebracht. Wie wil me hem geven? Geef hem nu. Kom maar hier, meisjes. Hij heeft ook een
sari voor mij meegebracht, die ik... ook op Janmashtami gebruik, van... [uitdrukking in Hindi] uit Bombay. Moge God u zegenen.
Hoe gaat het met hem? Heeft hij een baan gekregen? YOGINI: ... SHRI MATAJI: Wat heeft hij gezegd? Is hij niet ...? YOGI: Hij heeft
een baan gekregen, hij is het hoofd van alle vertalers in Spanje. YOGINI: Hij belde me afgelopen dinsdag, hij zei, hoofd van... in de
ambassade... van de vertalers. YOGI: De hoofdvertaler, is het hoofd van de vertaalafdeling in de ambassade. SHRI MATAJI:

Werkelijk? YOGINI: Hij zegt dat hij nu een grote verantwoordelijkheid heeft, moeder. SHRI MATAJI: Mooi. Hoeveel verdient hij ?
Hoeveel wordt hij betaald? YOGINI: 240 pond. SHRI MATAJI: Hoeveel? YOGINI: 240 pond per maand. SHRI
MATAJI:Tweeduizend? YOGINI: Tweehonderd. SHRI MATAJI: En veertig pond. Per maand. YOGI: Dat is een heel redelijke bedrag,
Spaans ... SHRI MATAJI: Voor Spanje is dat heel redelijk. YOGINI: Ook werkt hij maar zes uur per dag. SHRI MATAJI: En waar
woont hij? YOGINI: Hij woont bij Jose Antonio. SHRI MATAJI: Is hij daar gelukkig? Het is goed dat hij zo'n goede baan heeft.
Goed dan. Wat heb je gedaan? YOGINI: Michelle heeft het gemaakt, moeder. Het is een kroon, moeder. SHRI MATAJI: Geef me
dit op Krishnashtami, dat zal beter zijn. Is het niet, met dit ding? YOGINI: Michelle heeft het gemaakt, moeder. SHRI MATAJI:
Michelle? Je moet me het op Krishnashtami geven, goed? Het is prachtig. Goed. Doe de sari maar open en trek hem aan ... YOGI:
Moeder, mag ik uw honderd en acht namen lezen? Mag ik uw honderd en acht namen lezen? shloka's. SHRI MATAJI: Wie? u?
Yogi: uw namen, ja. SHRI MATAJI: Alstublieft, laat het voorlezen. Luider. Je moet het hoger zetten. Laat me die slinger. Het is een
mooie kleur. Dank u. Het is erg lief van dokter Singh om hem zo'n mooie baan te geven, is het niet Don? Dokter Singh is een
groots man. (Shri Mataji spreekt met een Sahaja yogi in Hindi.) Maar we wilden dat er een echte Sahaja yogi naar toe ging. Hij
spreekt ook Spaans. Maar ik moet zeggen dat dokter Singh zo geïnteresseerd is. YOGINI: Moeder, maar het is maar voor drie
maanden. SHRI MATAJI: Oké. Ja, dat is wat hij zei, het is voor drie maanden. Dat is het. Het mag langer zijn. YOGI: Na dat werk
zal hij uitstekende referenties hebben. SHRI MATAJI: Nu kan hij naar andere plaatsen gaan. Hij is nergens aan gehecht; dat heb
ik bij hem gemerkt. Zie, Don is een zeer diepe Sahaja yogi, zeer diep. En hij zei, "Ik heb geen voorkeur voor Spanje. Waar u me ook
heen stuurt, moeder, zal ik gaan." Dus hij is niet zozeer gehecht aan... hij is een zeer diepzinnig persoon. Dat was een goed
antwoord. Dus hij kan ergens anders heen gaan als hij zegt, "Het is niet dat ik aan Spanje gehecht raak." Laat me eens kijken.
Maar je kunt nu beter groeien. Heeft hij je verteld wat het probleem is? En hij moet goed Engels leren, zie je? Dat is heel
belangrijk, want Sahaja Yoga... Ik kan niet in alle talen spreken. Dus probeer het te leren. Hier zouden de mensen Engels moeten
leren aan mensen die niet goed Engels kennen, oké? Niet dat Engels de taal van God is, maar ik versta het tenminste. Anders
hebben alle Engelsen een groot ego. En ik kan niet zoveel verschillende talen leren, oké? Probeer Engels te leren en probeer ook
Sahaja Yoga mentaal te begrijpen. Dat is belangrijk. Want je moet het aan de mensen uitleggen, met ze praten. Omdat je praat,
maar het heeft geen zin voor de andere mensen als je niet mentaal bent toegerust. Zij die alleen met hun hart aan Sahaja Yoga
verbonden zijn moeten zichzelf ook geestelijk toerusten, moeten Sahaja Yoga verstandelijk begrijpen, dat is heel belangrijk. En zij
die het alleen met hun verstand begrijpen moeten het met hun hart leren begrijpen. Begrepen? YOGINI: Het lezen van "The
Advent", moeder, is zeer nuttig, het helpt echt om dit probleem te overwinnen, want ik had dezelfde problemen. SHRI MATAJI:
Goed. Probeer “The Advent" te lezen, leg het haar uit. Zorg dat ze het begrijpt. Hoe gaat het met u? Je kwam nooit naar de...
YOGI: Helaas, ik moest werken. SHRI MATAJI: Ik begrijp het. YOGI: Maar ik ben vergeten u te verwittigen. SHRI MATAJI: Goed.
[Shri Mataji spreekt met een Sahaja yogi in Hindi.] Mangalasutra? Heb je er twee? Eén is voldoende, bewaar er een voor de
volgende puja. [Shri mataji spreekt met een Sahaja yogi in Hindi.] Je moet er een van goud halen. Ik koop er een voor jou als in
naar India ga. Het moet voor de puja gebruikt worden. [zin in Hindi] En die kan dan elke keer gebruikt worden. Moge God jullie
zegenen. YOGI: Moeder, vergeef ons alstublieft voor de fouten die we hebben gemaakt tijdens uw puja. SHRI MATAJI: Moge God
jullie zegenen. Maak nu een lijst, en laat die controleren. En maak een volledige lijst; Probeer er aan te denken telkens je er heen
gaat. Houd er een klaar. Anders, vraag er niet naar. Want het gaat er daar wel raar aan toe, is het niet? Het ziet er niet goed uit.
Zeker omdat jullie zulke volwassen Sahaja yogi's zijn. Kinderen mogen wel fouten maken, maar jullie zijn allemaal volwassenen,
dus - het ziet er niet goed uit. Moge God jullie zegenen. YOGINI: Moeder, voor Hampstead, kennen we het protocol van puja's niet
zo goed en hoe we ons moeten gedragen in... er is geen... Hoe stelt u dan voor dat wij onszelf onderwijzen? SHRI MATAJI: De
volgende keer zal ik u een lezing hierover geven, goed? Want dat vereist een echt grote lezing, Maria. Moge God jullie zegenen.
YOGI: Moeder, iemand brengt u wat te eten. Er wordt eten gebracht, moeder. SHRI MATAJI: Nee. Ziet u, mijn familieleden gaan
met mij eten. Het spijt me. Ze zijn allemaal thuis. Het spijt me, ik moet gaan.
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Shri Krishna Puja – Yogeshwara - Chelsham Road, Londen, UK - 15/08/1982
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Het is voor ons allen vandaag een grote dag: we jubelen omdat het oorspronkelijke (oer)wezen op deze aarde incarneerde als
Shri Krishna. In tal van Mijn lezingen aan jullie zijn zovele aspecten van Zijn Wezen beschreven; maar het grootste, het
allergrootste van alle aspecten van dit oorspronkelijke Wezen was, dat Hij de Yogehswara was. Hij was de "God van Yoga." Hij
was de Heer van onze vereniging met het Goddelijke. Zonder Zijn toelating en Zijn goedkeuring kunnen we geen Sahaja Yogi's
zijn. Hij was Yogeshwara en een echte yogi is een persoon waarin deze Yogeshwara ontwaakt is. Het woord "yoga" zoals wij dat
begrijpen is de vereniging van onze aandacht met het Goddelijke. Maar nog steeds beseffen we niet wat erin besloten ligt. Wat
betekent het? Wat had er met ons moeten gebeuren?
Natuurlijk, je krijgt krachten. Zodra je de Spirit wordt krijg je krachten. Eén van de krachten die je krijgt is die van het "collectieve
bewustzijn" en dat je de collectiviteit begint te voelen. Dat is ook het geschenk van Shri Krishna. Je ego en superego worden naar
binnen gezogen, zodat je van je karma's en je conditioneringen afraakt en een nieuwe ontkieming van het nieuwe leven van het
nieuwe tijdperk begint. Maar wat is het speciale, de grootsheid van Yogeshwara? Hij is voor jullie Ishwara. Hij is de Ishwara van
alle Yogi's. En wat is Zijn hoedanigheid? Wat is Zijn natuur? Voor Hem is alles een spel "Leela."
Voor Shri Rama was het geen spel. Voor Hem was het leven een podium waarop Hij moest demonstreren hoe een zeer
dharmisch leven als "Maryada Purushottama" moest geleid worden. Maar Shri Krishna kwam om te tonen dat Hij de "Leeladhara"
is, degene die de Leela, het spel speelt. Het geheel is een spel, het hele universum is een spel.
Alles wat door Adi Shakti gecreëerd werd, al deze drie guna's zijn niets dan een spel. En dat is wat Hij manifesteerde in Zijn eigen
incarnatie. "Leeladhara" is degene voor wie dit hele universum een spel is.
Want alles in onecht, behalve je Spirit is alles onecht. Het is allemaal een ononderbroken grap zou je kunnen zeggen, een
doorlopend drama, niets ernstigs. De spirit is de enige waarheid binnenin ons, de rest is allemaal onwaarheid. Er kunnen niet veel
soorten waarheden zijn.
In het Sanskriet is er alleen waarheid of onwaarheid, Satya of asatya, er zijn geen tien woorden voor waarheid. Wanneer dit grote
gebeuren, je éénwording met de Spirit, in je plaatsvindt, krijg je krachten, zonder dat je maturiteit en je begripsvermogen die
hoogte bereiken en je hart zich opent. Als je je krachten begint te gebruiken, zie je dat het werkt, je bent soms zeer verbaasd, hoe
je de Kundalini van mensen doet opstijgen, hoe je haar vastmaakt, hoe je de mensen realisatie geeft, hoe je hen geneest. Je bent
verbaasd hoe dit gebeurd is. Dus kunnen we zeggen dat wat zich begint te manifesteren allemaal in je ingebouwd is. De ervaring
hiervan geeft je vertrouwen en een open geest: dat is het begin. Maar er is zoveel meer dat nog gemanifesteerd moet worden,
dat gevestigd moet worden en doet groeien. Zonder het pad van Yogeshwara te volgen kan je jezelf niet volledig vestigen.
Krishna heeft gezegd: "Sarvam dharma na pari tajya name kam sharanam": je geeft al je verwantschappen op -dharma is
verwantschap - zoals je zuster, je broer ... zie je, dit zijn dharma's zoals "stridharma": het werk van de vrouw.
Vandaag is de dag van India's vrijheid. We zijn vaderlandslievende mensen. Patriotisme is "rastra dharma." Dan heb je "samaj
dharma": de plicht naar de maatschappij toe. Dan heb je "dapati dharma": de plicht van de echtgenoten, van de vrouwen. Al deze
plichten worden dharma's genoemd omdat dit is wat je moet doen. Je bent plichtsgebonden. maar Hij zei: "Geef al deze
dharma's op, geef al je verplichtingen op, geef jezelf gewoon volledig aan mij over": Sarwa dharma na pari tajya name kam
sharanam pracha. Omdat je nu het collectieve wezen geworden bent en je één met Hem geworden bent, zorgt Hij nu voor je
dharma's, Hij zorgt voor je relaties, Hij ziet erop toe, Hij zuivert ze ...

Geef je dus volledig aan Hem over. Hij zei het alleen tegen Shri Arjuna, niet tegen iedereen. Niet iedereen verdiende het.
Misschien dacht Hij dat het niet aangewezen was het tegen iedereen te zeggen, maar Ik denk dat jullie de geschikte mensen zijn
om het te weten. Dus zeg Ik: vergeet iedere plicht tegenover wat dan ook, maar doe je plicht tegenover je collectieve wezen,
tegenover je collectiviteit.
Maar Hij is Yogeshwara. Dat is hoofdzaak. En om je plicht tegenover Hem te volbrengen dien je eerst en vooral je zuiverheid als
een Yogeshwara te ontwikkelen. Voor hem was zuivering niet nodig.
Hij was zuiver. Hij was de bron van zuiverheid. Hij hoefde niets te doen om gezuiverd te worden van de lagere instincten van de
menselijke wezens. Hij hoefde niets te doen om Zichzelf uit de maya te doen opstijgen, zoals men dat noemt. Zoals we weten,
hebben we, speciaal in het Westen, voor onszelf een hel geschapen, een echte hel.
Alle soorten perverse ideeën zijn binnenin ons.
Voor de Yogeshwara is dit niets dan maya,absolute vuiligheid, het komt nooit bij Hem op dat zulke dingen mogelijk zijn. Ze zijn
ergerlijk.
Als Hij vandaag zou geboren zijn, zoals Hij was in die tijd zou Hij onmiddellijk teruggegaan zijn. Als Hij zou geconfronteerd
geworden zijn met de Westerse cultuur zou Hij geërgerd geweest zijn. In de periode waarin Hij geboren werd, was er dharma,
waren er mensen die begrepen wat goed en kwaad was en bestonden er geen van deze onzinnige dingen. Toen is Hij gekomen
als Yogeshwara: zuiver.
Over Hem gaat het verhaal dat op een dag zijn vrouwen ergens heen wilden. Wat waren echtgenoten voor Hem? Niets, bekijk het
gewoon. Hem kan geen zonde worden aangewreven. Hij trouwde omdat Hij zijn vijf grondbeginselen of de vijf elementen moest
huwen. Dus maakte Hij er vrouwen van en huwde hen. Hij moest 16.000 vrouwen huwen omdat Hij 16.OOO krachten moest
hebben en Hij moest ze via lichamen kanaliseren. Dus kwamen ze als vrouwen. Voor Hem was het geen relatie met een vrouw,
maar een pure relatie (verbintenis).
Voor Hem bestond seks in het geheel niet. Hij stond erboven. Er was dus geen sprake van verleidingen en perversiteiten, geen
sprake daarvan. Het verhaal is dat zijn vijf vrouwen eens een heilige, die een grote heilige geworden was, wilden gaan vereren.
Maar hij verbleef aan de overkant van de rivier; toen ze hem wilden gaan vereren vonden ze een geschikt tijdstip om hem te
bezoeken. Toen ze bij de rivier kwamen zeiden ze, het is jammer maar het water staat hoog en we kunnen haar niet oversteken,
het is niet het goede ogenblik om haar over te steken. Ze vonden dus dat het een slecht voorteken was, als zij niet gingen, omdat
het toch zo'n geschikt ogenblik was. Ze wilden op dat tijdstip gaan om deze guru te vereren. Dus gingen ze naar Krishna en
zeiden: "Hoe kunnen we nu oversteken, het water van de rivier staat te hoog."
Hij zei: "Echt? Het maakt niets uit. Ga en vertel de rivier - het was de Tapi rivier, die ze moesten oversteken - Hij zei, "ga en vertel
de rivier dat zij moet zakken als we een echtgenoot hebben die Shri Krishna is, die "Yogeshwara" is, wat betekent, degene die
nooit toegeeft aan enige seksuele activiteit. Yogeshwara betekent een persoon die zich nooit inlaat met welke seksuele relatie
ook. Dat is niet mogelijk. Men kan zich zoiets niet inbeelden, dat betekent dat hoewel Hij er aan toegeeft, Hij er niet aan toegeeft.
Hoewel Hij er was, Hij er toch niet was.
Zoals een lotus. Hij heeft zich nooit met zo'n handeling ingelaten, dat was alleen voor Hem mogelijk - voor niemand anders.
Omdat Hij een incarnatie is. Hij is geen menselijk wezen. Alleen incarnaties kunnen het doen. Als een of ander menselijk wezen
begint te zeggen, ik ben Shri Krishna, dus ik doe dit en ik doe dat - zie je er zijn van die bombastische figuren, je moet over hem
gehoord hebben. Zij worden het niet, alleen een incarnatie kan het doen.
Dat betekent dat Yogeshwara degene is die geïncarneerd is.Ze gingen dus en vertelden de rivier: "Als Hij de Yogeshwara is, zak

dan a.u.b."
En ze zakte. Dus gingen ze naar de andere kant, deden een puja voor de guru en kwamen terug. Opnieuw was de rivier wild en
hoog en konden ze niet oversteken. Dus gingen ze naar de guru. Zie je, het teken van een goede guru of een echte guru, is een
geïncarneerde guru. En ze zeiden: "Kijk, we kunnen de rivier niet oversteken, de rivier staat te hoog." Dan zei hij, "Echt, hoe zijn
jullie gekomen?" Ze zeiden: "Shri Krishna zei ons, dat indien Ik de Yogeshwara ben, zal ze zakken, stel die vraag." Dus zei hij: "In
orde, ga nu en stel deze vraag "dat indien ik, de mukta, wat betekent als ik het voedsel dat jullie me gegeven hebben opgegeten
heb, maar ik er niet van genoten heb, ik er me niet aan verlustigd heb, laat dan de rivier zakken" Dan gingen ze en zeiden het de
rivier, Ik bedoel ze konden het niet geloven omdat ze hem te eten gegeven hadden, dat: "Welk eten we hem ook offerden, als hij
geen voedsel gegeten heeft, zak dan." En de rivier zakte terug!
De moraal van het geheel is dus dat wat dit betreft, Shri Krishna je ideaal is. Niet dat je denkt dat je het ideaal bent voor de rest.
Dit is de grote vergissing die Sahaja Yogi's maken. Zij denken onmiddellijk dat ze nu Shri Krishna geworden zijn. Of ze denken dat
ze iets grootsers geworden zijn, of dat zij een ideaal in zichzelf hebben opgenomen.
Dat is niet zo. Er is één ding dat je moet weten, dat dat het ideaal is dat je moet bereiken. En jullie ogen moeten naar dat ideaal
gericht zijn, dat ideaal en de bewegingen moeten daar naartoe gericht zijn.
Daarom als je in zulke dingen valt als perversie en onzinnige seksuele dingen, en zo meer, moet je weten dat je erg hard neervalt.
Het is een bezetenheid die op je inwerkt. Dat is een ideaal - Zij zijn incarnaties. Jullie zijn geen incarnaties, noch kunnen jullie
incarnaties worden.
Maar zij zijn het licht dat het pad, waar je op loopt verlicht. Ze brengen je het koninkrijk binnen, waar zij de Koningen en de Heren
zijn.
Hij is de Ishwara - Hij is jullie Ishwara. Jullie zijn geen Ishwara's. Maar jullie zijn tenminste de yogi's. Eerst moeten we yogi's zijn,
dan is Hij onze Ishwara, anders wil Hij je niet besturen. Wat we dus moeten doen is eerst en vooral yogi's worden. En één van de
tekenen van een yogi is, dat hij in zijn seksleven extreem zuiver is. Er moet absolute zuiverheid bestaan en na enige tijd zou men
het moeten overstijgen. Jullie relaties met andere mensen, of het om je zuster of een broer, of elke andere vrouw of elke andere
man gaat, er moet volledige zuiverheid zijn.
En dit is uiterst belangrijk.In landen zoals India, zijn de mensen uiterst corrupt, erg corrupt, extreem corrupt. Voor 5 rupees kan je
daar iedereen kopen. Het is echt corrupt, wat geldzaken betreft. Maar de mensen zijn niet zo immoreel, ze weten wat
immoraliteit is. Ik bedoel ze weten het, als ze immorele dingen doen weten ze dat het immoreel is.
In het Westen is immoraliteit een algemene regel geworden. Voor hen zou het woord moraliteit nu moeten verdwijnen, Ik bedoel
er bestaat niets zoals moraliteit. Doe alles wat je maar leuk vindt, mensen denken niet aan immoraliteit. Ze willen er niet over
spreken, het is Victoriaans. En als iemand zegt dat men moraal moet hebben, beginnen ze te denken dat hij een hypocriet is. Ze
kunnen niet bedenken dat er op een oprechte manier enige connectie kan zijn tussen menselijke wezens en moraal. Dit is een
groot probleem hier. Het is het grootste probleem dat we hebben. Corruptie is iets dat je kan vermijden. Als je niet corrupt bent,
is het in orde, je kan zo zijn. Maar immoraliteit is zoiets dat, als je in een immorele wereld leeft, het een effect heeft op iedereen.
Bijvoorbeeld een zedige vrouw loopt op straat en er is een man vol van begeerte en dat alles, die naar haar kijkt. Op elke manier
verliest ze haar kuisheid. Ze heeft niet de bedoeling zijn aandacht te trekken of zoiets, ze wil haar kuisheid niet verliezen, maar de
manier waarop hij naar haar kijkt, zie je, ofschoon haar eenvoudige methoden er zijn, ze kan misschien van op afstand
verantwoordelijk zijn en zijn kuisheid ruïneren, zijn zedelijkheid. Zelfs een klein kind, dat eenvoudig en onschuldig is, als er een
vieze man met vieze ogen is, kan hij zeer vieze gevoelens hebben voor het kind. Dus, ondanks het feit dat de persoon natuurlijk
zelf vies is en zo, kunnen we niet zeggen dat het kind niet aangetast wordt. Maar in zekere zin, wordt dat een object, een soort
van ... zoals jullie het noemen, een ding dat een andere persoon zelfs lager maakt dan wat hij is.
Zelfs een gewone foto, die hier voor niets nodig is, welk grappig ding ook, kan vieze gevoelens opwekken. Omdat Ik deze dagen

zovele symbolen van start heb zien gaan, die Ik met Mijn ogen niet eens kan zien of er iets verkeerd mee is, met Mijn ogen kan Ik
het niet zien omdat Ik te onschuldig ben, Mijn ogen kunnen niet zien dat er iets verkeerd is, maar iemand die een expert is in deze
dingen, zal onmiddellijk zeggen, oh kijk hier! Ik bedoel echt het is onmogelijk te begrijpen hoe de menselijke gedachten werkelijk
de draden zo rond geweven hebben en deze in patronen gevormd hebben, die henzelf en anderen ruïneren.
Om Yogeshwara te aanbidden, moeten we weten dat onze verhoudingen, met iedereen in deze wereld, zuiver moeten zijn. Hij
speelde vele dingen uit in Zijn leven. Op 't ogenblik waarop Hij kwam was het hele land absoluut ondergedompeld in fanatieke
ideeën betreffende religie. Als Freud er geweest was zou hij gezegd hebben, oh, dit is allemaal onzin. Wat is er verkeerd? Ga
door. Krishna deed dat niet. Hij wilde alle onzinnige kluisters van tradities en boeien van vals fanatisme breken. Maar Hij deed
het op een prachtige manier en hield de onderlinge verhoudingen absoluut zuiver.
Nu stellen mensen de vraag, Moeder, was Hij met Radha getrouwd? Hij is eeuwig met haar getrouwd, het maakt niet uit. Maar
feitelijk voltrok Hij het huwelijk, precies op de dag dat Hij geboren werd. Hij werd door zijn Vader naar de overkant van de rivier
gebracht en op de oever neergelegd, toen Shri Brahmadeva zelf op deze aarde kwam. Dat is waarom Hij altijd een geel ding
draagt, als een zegen van Brahmadeva om zijn onderlichaam - onder de lenden - met een kledingsstuk te beschermen. Hij kwam
zelf, vormde zich tot man en trouwde met Radha. Dan werd Hij opnieuw een kind om er als een kind uit te zien. Iemand kan er
uitzien als een kind. Voor sommigen van jullie, zie Ik er uit als een zestienjarig meisje zoals jullie zeggen, maar dat ben Ik niet.
Volgens anderen zou Ik er als een zestigjarige uitzien, maar dat ben Ik niet. Mijn leeftijd is eeuwig. Ik kan niet zeggen welke
leeftijd Ik heb. Het kan twee jaar oud zijn of absoluut leeftijdsloos, het kan alles zijn.
Gedurende Zijn hele leven deed hij dus wat Hij ook deed, met de zuiverheid van begrip. Radhaji huwde hem eerst. En daarna toen
Hij als een kind kwam, toen Hij een kind was, haalde Hij allerlei streken en zo uit, Hij zat niet zo: ernstig over zaken pratend, maar
met een beetje hier en daar, probeerde Hij hun chakra's te verbeteren en hun Kundalini's te doen rijzen. Natuurlijk was realisatie
niet mogelijk in een spel. Dat kan je niet doen. Stel je voor dat Ik gewoon wat met jullie speel, dan kunnen jullie je realisatie niet
krijgen, want ter hoogte van de Sahasrara moeten jullie volkomen herkennen.
Het moet een "spel van sereniteit" (duidelijkheid) zijn. Natuurlijk kan je gewoon je handen oprijzen en hen realisatie geven. Maar
je moet hen tot een niveau van sereniteit brengen. Als je gewoon zou zitten en zegt, in orde speel gewoon door, het zou allemaal
gedaan zijn. Jullie moeten neerzitten en mediteren, dat moeten jullie doen. Dus men kan niet zeggen dat wanneer jullie de hele
tijd spelen, als jullie gewoon liederen zingen of in een erg gelukkige stemming zijn, een vrolijke stemming, dat dit het einde van
Sahaja Yoga is. Dat is niet zo. Het is een serieuze materie. Hij gaf hen dus geen realisatie, maar Hij verlichtte de druk op hun
geest, veroorzaakt door dit zogenaamde dharma en zijn ketens van fanatisme. Hij maakte het los en Hij wou dat zij begrepen dat
dharma hen niet tot slavernij brengt. Je moet boven het dharma uitstijgen en zelf dharma worden. Maar Yogeshwara moet
aanbeden worden met een zuiver hart. In deze atmosfeer is het moeilijk, dat weet Ik. Als je gewoon naar buiten gaat zie je daar
vreselijke dingen. Je slaat om het even welk blad van een tijdschrift open en daar is een ander vreselijk iets. Waar ook in de
publiciteit sla Ik een ander blad om en Ik zie een discotheek nonsens staan. Wat kan je er aan doen, je kan het gewoon niet
helpen. Alles bij elkaar, bedoel Ik, als je er naar kijkt, hoe grof het is, vuil, hoe vies het geheel is.
Om aan de problemen nog wat toe te voegen zijn de psychologen naar voren gekomen. Ze zijn zelf door hun methoden en alles
aangetast, ze zijn zo bezeten en hun gevoel voor moraal is absoluut volledig verward, zonder twijfel. Jullie kennen Freud, wat is
er met hem gebeurd? Hij had betrekkingen met zijn moeder. Hij kon zelfs niet begrijpen, Ik bedoel, stel jullie voor wat voor een
adharmi hij moest zijn, wat voor een vreselijk ellendige kerel, hij had niet eens de zuiverheid om de moeder - kind relatie te
begrijpen. Het is zo'n duidelijk omlijnde achtergrond van deze man die toont hoe verkeerd hij moet geweest zijn. Want wat er in
hem was, was zo'n viezigheid, zo vuil dat hij niet eens zuiver naar zijn moeder kon kijken. Zijn ogen moeten vol modder gezeten
hebben, of Ik weet niet wat hij geweest is om de dingen zo te zien. Jullie beven al van mijn vibraties. Nu, als we aan Hem denken
als Yogeshwara, betekent het dat wij Yogi's zijn en Hij onze Ishwara is. De Ishwara is er om geloofd te worden. Jullie moeten
loven, jullie moeten Hem loven, voor zijn kwaliteit als Yogeshwara, omdat Hij jullie Ishwara is. Dus moeten jullie Hem loven. Nu
welke lof kunnen wij Hem betuigen? Vandaag is Hij geboren. Wat zouden we doen ter gelegenheid van zo'n grote gebeurtenis als
Zijn geboorte? We moeten aanvaarden dat Hij onze Ishwara is. Hij is het Ishwara aspect en Hij is onze Ishwara, dan moeten we
onze houding tegenover seksualiteit, tegenover de grove manier van leven die we ontwikkeld hebben zuiveren. Je mijdt het

gewoon en gooit het weg. Absoluut. Er kan geen enkel compromis daarover zijn. Anders kan je geen yogi zijn, je kan geen yogi
zijn. Je kan misschien erg krachtig worden op dit ogenblik omdat Ik met je speel. Je krijgt het gevoel dat je erg krachtig bent en
zo. Maar dat is niet waar. Omdat Mijn naam Nirmala is, omdat Mijn naam zuiverheid is, moeten jullie zuivere yogi's zijn. Niemand
zegt dat je niet moet trouwen, niemand zegt dat je geen degelijke relaties kunt hebben met jullie vrouwen, dat is niet waar. Dat is
één ding dat mensen kunnen vermijden en verknoeien. Maar de andere zaak die het belangrijkste is, is dat je aandacht zuiver zou
moeten zijn van seksuele aantrekking van welke soort ook. . Je aandacht zou nooit naar zoiets moeten uitgaan. Kijk naar Mij, Ik
bedoel, Ik word verondersteld een oude dame te zijn, Ik zie geen dingen die normale mensen zien. Dit is iets verrassends. Zie je,
Ik zie iets en Ik weet niet wat er aan de hand is en gewoonlijk lachen ze met Mij thuis, zij begrijpen niet, waarom Ik de geestigheid
niet inzie. Maar Ik begrijp deze grappen niet omdat de aandacht nooit naar deze vieze dingen uitgaat, zij gaat nooit naar deze
dingen uit. Ik kan het niet zien, totdat iemand me vertelt dat het dat is. Ze moeten het tien keer uitleggen. Dus al deze verfijnde
methodes over onzin en de viezigheid en het vuil dat we hier ophopen, was het alsjeblieft van jullie handen. Dat is één ding dat
niet getolereerd zal worden in Sahaja Yoga, Ik moet het aan iedere Sahaja Yogi zeggen. Van seks zelf kan niet genoten worden
als je zo leeft. Dat kan je niet. Je geniet helemaal niet van seks in dit land. Niemand van hen.
Alleen in een land waar mensen onschuldig zijn, kan je ervan genieten. Als je ervan genoot, zou je niet van de ene naar de andere
vrouw rennen, je zou niet van een man naar een vrouw en van een man naar een man rennen en vervolgens naar alle soorten
ezels en al deze dingen doen. Het is onmogelijk dat je een yogi zou kunnen zijn met al deze vieze ideeën. En dan kan je niet
volwassen worden, zelfs een normaal persoon zal niet volwassen worden. Als in India een persoon ongeveer 40 jaar is, wordt hij
een volwassen vader. Je laat om het even welk meisje bij hem, wie dan ook, het zal zelfs niet eens in zijn hoofd opkomen dat er
iets tussen hen kan bestaan. Zodra je getrouwd bent moet het niet gebeuren. Ik bedoel, Ik heb mijn twee schoonzonen gezien, ze
krijgen nooit deze ideeën in hun hoofd. Probeer dus je aandacht op nette zaken te houden, want jullie Ishwara is Yogeshwara.
Nu kennen de mensen de andere kant van Shri Krishna niet. Het is een spel, in orde. Maar Hij is Samhara-shakti. Hij is de kracht
van vernietiging. Het is zeer goed dat Hij met alles komt om ons te beschermen. Maar Hij heeft ook de Sudarshan chakra
gekregen. Sudarshan, "su" betekent gunstig, "darshan" betekent visie. Hij geeft ons gunstige visies, zie je. Als je trucs met Hem
uithaalt, gaan die rond je nek en dan heb je een gunstige visie van jezelf, dat je ergens in de lucht hangt. Aan de ene kant is de
methode van Shri Krishna dus dat Hij een "Leelamai" is, Hij is medevoelen, Hij steunt zijn bhakta’s, Hij komt op deze aarde om je
dharma te doen herleven. Als het dharma afneemt komt Hij om het op te heffen. "Yada yadahi dharmascha" - waar ook maar
verval van het dharma is. Maar dharma betekent niet alleen corruptie, het betekent niet alleen eerlijkheid en oneerlijkheid,
fundamenteel betekent het muladhara. Dat is het begin van het einde.
En Hij komt ook opnieuw om ons in de goddelijke staat te vestigen. Hij komt opnieuw op deze aarde om menselijke wezens tot
op die hoogte te doen oprijzen. Dit is wat Hij doet. Als we dus sahaja yogi's zijn, vormen we een integrerend deel van Zijn wezen.
We worden instrumenten in Zijn werk. We moeten dus het dharma vestigen, maar degene die geen dharma binnenin zichzelf
heeft, welk dharma gaat hij waar vestigen? Hij is op deze aarde gekomen om het dharma in zijn goddelijk aspect te vestigen. Niet
zoals de rooms katholieke kerk of een andere joodse pinksterkerk of deze hindoe religieuze activiteiten of deze hindoe tempels
of de islamitische staat. Maar we moeten het dharma in zijn zuivere staat vestigen. Maar als er geen dharma binnenin ons is, hoe
gaan we het dan vestigen. Hij komt dus iedere keer op deze aarde om het dharma te vestigen op het niveau van Vishnu, maar op
het niveau van Shri Krishna komt Hij als Yogeshwara.
Dit is een zaak waar vele mensen zelfs niet eens aan gedacht hebben. Bij Vishnu zei men niet Yogeshwara, dat Hij de Ishwara
der yogi's is, zoals Ganesha de Ishwara van de Gana's is. Zie je Ganapati zorgt voor de Gana's en Hij is onze Ishwara. Dat
betekent dat wij Hem als ons ideaal moeten beschouwen. Wetende dat het vandaag de dag is, ongeveer om 12 uur vannacht, het
moet nu ongeveer 12 uur zijn in India, zo ongeveer, dus loopt het gelijk. Hij werd op dit tijdstip gedurende de nacht geboren,
omdat het symbolisch gezien ook echt nacht was, Hij kwam onder vreselijke omstandigheden. Op dat tijdstip waarop Zijn eigen
geboorte gevaarlijk geplaatst was, Hij werd gered en dan, in zijn jonge kinderjaren doodde Hij rakshasa’s. Maar Hij deed dit
allemaal omdat Hij een incarnatie was. Niemand vraagt jullie om rakshasa’s te gaan doden. Vroeg Ik jullie in Sahaja Yoga enkele
rakshasa’s te gaan doden? Integendeel, Ik zeg gewoon bescherm jezelf. Er kwam eens een Rakshasi, wiens naam Putana was en
ze wilde vergif op haar borst smeren, dan nam ze het kind en begon het te voeden. Hij was een kleine baby. En zodra Hij aan haar
borst begon te zuigen, kwam haar echte gedaante te voorschijn en ze stierf. Natuurlijk, al bij al was Hij een incarnatie. Kan

iemand van ons dat doen? Ik bedoel de Sahaja Yogi's. Als kind was Hij erg ondeugend. Ik geloof dat Hij op een dag klei at. Deed
Hij het wel of deed Hij het niet, Zijn moeder twijfelde, ze werd erg boos en zei: "open je mond, ik wil zien of je het at." En Hij
opende de mond - ze zag een compleet universum bewegen in Zijn keel, want dit is Vishuddhi chakra. Ze zag het omdat ze kon
zien, ze had krachten om te zien. Niet iedereen kan dat zien. Zij die krachten hebben kunnen zien. Wij hebben zelfs niet zoveel
krachten als zij had om het universum te zien. Men moet dus begrijpen dat we als Sahaja Yogi's eerst de krachten krijgen, lang
voor we als Sahaja Yogi's werkelijk getest zijn. Het is precies andersom dan op de universiteit. Ze zullen je eerst de graad geven,
het diploma en dan krijg je werk, misschien krijg je ook geen werk. Hier krijg je allereerst het werk, je krijgt alle krachten, maar de
graad is nog steeds niet zeker. Iemand loopt als sahaja yogi rond, de volgende dag zie Ik hem met iets anders aankomen. Er zijn
gegradueerde Sahaja Yogi's die Ik gezien heb. Later promoveren ze in iets anders, God weet wat. Dus dit is de kwestie in Sahaja
Yoga: je kan een sahaja yogi worden, zelfs zonder het echte certificaat te hebben. Dat is zeker zo. En het certificaat zoals jullie
weten, wordt gegeven door Heer Jezus Christus. Het maakt Hem niets uit. Hij geeft het certificaat niet gemakkelijk. Omdat Hij
heel erg streng is. Hij gaat het niet zomaar geven. Hij is uiterst streng voor zover het Sahaja Yogi's betreft, Hij gaat jullie geen
certificaten geven, Hij gaat jullie oordelen. En wat ligt aan de basis van zijn natuur? Het is onschuld. Hij gaat jullie beoordelen aan
de hand van jullie onschuld.
Als je een superego bent kan je zeggen, oh ik werd bezeten door een bhoot, zie je, en de bhoot deed het. Dan zal Hij zeggen: "In
orde, ga jij maar naar de bhoot voor het certificaat, kom maar niet bij Mij." - En wat deed je, je was getuige zoals Shri Krishna.
Terwijl zulke dingen gebeuren, krijg Ik soms geweldige beloften, zoals "Moeder in orde, nu gaan we niet meer kibbelen, er zullen
geen problemen meer zijn, U kunt gerust zijn, we zullen allen in harmonie leven. En plotseling zie Ik dat iemand aan het vechten is
om een badkamer of om een stuk zeep of zoiets. Dat is niet de manier waarop een Sahaja Yogi zich gedraagt.
Allereerst moet je een tevreden persoon zijn, een persoon van grote waardigheid en verdraagzaamheid, wat kan je anders
verdragen? Ik houd erg veel van hem, maar hij had mijn handdoek niet moeten pakken. Om kleine, kleine dingen, blijf je maar
aandringen, wees er zeker van dat je dan nog steeds geen yogi bent. Als je om iets vecht, ben je in het geheel nog geen Sahaja
Yogi. Niets van deze dingen zijn belangrijk, Ik zeg nooit ergens iets over, is het niet? Zoals, Ik moet dit hebben, Ik moet dat
hebben, hoe maakte je dit klaar, hoewel het soms echt verkeerd is en zonder protocol. Ik zeg nooit, waarom bracht je deze
bananen, ze zijn niet goed. Ik ga ze niet eten. Zei ik dat? Ik bedoel zelfs de bloemen die jullie gebruiken kunnen wel eens niet
gunstig zijn. Ik weet dat bepaalde bloemen niet voor een Puja zouden moeten gebruikt worden. Maar Ik open mijn mond niet
hierover. Als Ik het jullie moet zeggen, zeg Ik het omdat jullie het moeten weten voor je eigen bestwil, niet voor Mijn welzijn. Op
een dag zoals deze, welke een dag van grote vreugde en geluk is voor de hele wereld, zouden jullie dus één ding moeten weten,
dat, toen Christus werd geboren Hij geboren werd in een erg nederige plaats, maar toen Krishna werd geboren, werd Hij geboren
onder de meest verschrikkelijke omstandigheden. Het is hetzelfde geval met Sahaja Yoga vandaag. Dat Hij kwam en ons Zijn
Vishuddhi kracht gaf is iets van grote vreugde en gejuich, zonder twijfel, maar we moeten begrijpen dat we in een erg onzekere
tijd geboren zijn. Ik heb dit al zo vaak gezegd. Er is niet slechts één Kamsa hier. Er zijn er veel. Er is een groot gevecht aan de
gang, en hiervoor zijn jullie verantwoordelijk. Jullie zijn degenen die door God tewerk gesteld zijn, jullie zijn diegenen aan wie dit
grote werk is gegeven, jullie hebben krachten. Zoals Shri Krishna toen Hij overstak: als kind was Hij in een mand gelegd en de
vader droeg de mand met het kind erin, toen Zijn voeten de rivier Yamuna aanraakten, zakte het waterpeil omdat Hij de rivier
aanraakte.
Op dezelfde manier heb jij ook al deze krachten. Krishna heeft je al de krachten gegeven. Hoewel je ze pas echt zal kennen enkel
als Heer Jezus Christus jullie als Sahaja Yogi's aanvaardt. En dat is belangrijk. Want je moet onschuldig zijn. Zuiverheid moet
ingevoerd worden. Vorige keer hadden we op deze grootse dag 16 huwelijken.
De meeste slaagden goed. Niet allemaal, maar de meeste waren erg goed en Ik ben echt heel blij dat zulke goede koppels die
dag kwamen. Dat was heel gunstig. En het huwelijk geeft je een besef van reinheid. En daarom is ons huwelijk belangrijk in
Sahaja Yoga. Maar dat is niet het laatste woord, dit is geen jachtgebied voor iedereen. Ik vind je deze echtgenoot of ik vind je die
echtgenoot. Dat moet volledig gestopt worden. Laat het over aan Sahaja Yoga. Jullie zoeken niet zelf je vrouwen uit in Sahaja
Yoga, nee, in het geheel niet, noch je echtgenoten. Laat dat. Als je zoiets gedaan hebt, dan zal je getroffen worden. Zoek op geen
enkele manier. De tijd zal komen, dat je zal ontdekken dat Ikzelf je zal vertellen deze persoon te trouwen, mensen die gewoon
zelf op zoek gaan en proberen elkaar het hof te maken, dat hebben we niet nodig in Sahaja Yoga, geen enkele hofmakerij is

nodig. Zie je, we hebben zovele gevallen gehad, waar het huwelijk op die manier beslist werd, ze trouwden en zijn zeer gelukkig
getrouwd. Dan waren er mensen die elkaar het hof maakten, dit gedoe, selecties, kandidaturen en verkiezingen en daarna zie je
dat ze binnen 2 dagen op weg zijn naar een echtscheiding. In Sahaja Yoga is het spontaan en onmiddellijk. Je hoeft al deze
dingen niet te doen met al deze feesten, wat heb je bereikt? Het is gewoon spontaan. Je hoeft je dus geen zorgen te maken. Je
hoeft niet te denken. Je hoeft niet te zeggen "Oh Moeder ik moet een meisje vinden voor..." Dat doen jullie niet! Laat het aan Mij
over, dat is mijn hoofdzorg. Maar eens je getrouwd bent in Sahaja Yoga, moeten jullie weten wat het betekent. En beiden moeten
jullie het degelijk uitwerken en zien of het is voor het welzijn van iedereen, het zou goed voor iedereen moeten zijn.
Dit is wat het is. Ik zou zeggen dat we op deze dag de gelofte afleggen dat we Yogeshwara zullen aanbidden. Je moet Hem
aanbidden. Wat betekent, dat onze verhouding tot deze dingen moet zuiver worden. We moeten hierbij niet betrokken raken,
niets is belangrijk. Het is gewoon als eten, of met je vrouw zijn - de behoefte van het lichaam. Maar je eet niet op de straat, is het
niet? Je eet niet van vuile borden, is het niet? Je wil een schoon bord hebben. Je wil een bord hebben dat jezelf gebruikt hebt, je
eigen bord, dat schoon moet zijn. Als je een nog schoner bord kon hebben zou je het willen hebben, als je een zilveren bord kan
krijgen zou je dat leuk vinden. Zelfs een gouden bord, dat is nog beter. Op dezelfde manier moeten we een erg zuiver begrip
hebben, dat het de nood van het lichaam is, het lichaam dat erg subtiel kan zijn. Laten we er dus niet gewoon overal voor gaan
winkelen, voor gaan uitkijken, oh dit is dat, deze en gene en het dan verwerpen. Het moet op een speciale manier tot je komen.
Alle grote zaken gebeuren altijd plotseling. Hoe meer je overweegt, hoe erger het zal zijn.
Vorm je dus geen ideeën, plan het niet, het zal gebeuren, het is niet zo belangrijk. Dat zal je heel veel zuiverheid geven. Je ego zal
perfect zijn.
Ik ken iemand waarmee niemand wilde trouwen. En toen Ik iemand voorstelde, die met grote moeite instemde, zei ze, Ik wil niet
trouwen. Dat is raar. Het is erg raar, de manier waarop ons ego dingen uitwerkt. Want als we naar iemand uitzien om mee te
trouwen of zoiets, denken we niet aan Yogeshwara. We bedenken niet dat het Yogeshwara is, die alles voor ons zal doen, wij
denken dat wij het moeten doen. Dus gaan we door en verknoeien onze aandacht volledig. "Sarwa dharma na pari tajya name
kam sharanam pracha." Als je dit soort beslissingen aan God kan overlaten, zal het beter zijn. Ik zeg je, als je dat kan doen, heb je
je ego voor de helft overstegen. Tenminste 50% van het ego wordt hiervoor gebruikt. Vooral in het Westen. In India komt deze
vraag niet zoveel voor. Omdat de ouders hier niet kunnen beslissen, niemand kan beslissen, je moet zelf beslissen. Het is een
grote verantwoordelijkheid en iets groots voor je. 50% van je ego problemen zal dus opgelost zijn, dat zeg Ik je, zodra je deze
verantwoordelijkheid voor het kiezen van een bruid of bruidegom voor jezelf opgeeft. Vergeet het gewoon.
Het is zo'n verspilling van energie, Ik zeg het je. Als Ik mensen zie, jonge mensen die al deze dingen doen, wens Ik dat ze de
waarde van hun leven zouden begrijpen, de achting voor hun leven. Hun Ishwara is Shri Krishna. Hij is niet ieders Ishwara. Alleen
van yogi's. Ieder ander die probeert te zeggen "Hare Rama, hare Krishna" zal keelkanker krijgen. Iedereen die Hem probeert te
aanroepen en geen yogi is, krijgt een keelprobleem, weet je. Hij is dus alleen voor jullie beschikbaar, Hij is alleen jullie Ishwara. Hij
manifesteert zich alleen voor jullie. Hij is van jullie. Hij werkt niet zomaar voor eender wie. Misschien ben je een eerste minister,
je kan een koningin of koning zijn, het maakt geen verschil voor Hem. Voor Hem kan alleen een yogi, alleen een yogi Hem roepen.
Enkel een yogi kan Zijn hulp inroepen. Hij maakt zich om niemand anders druk. En alleen als een yogi het aanbeveelt, alleen dan
kan Hij voor iemand zorgen. Anders zal Hij zich niet om hem bekommeren. Hij is feitelijk jullie eigen koning, die er altijd is en zorg
voor je draagt. Als je Hem roept, komt Hij met al Zijn krachten om je te ondersteunen. Maar je moet een yogi zijn. Als je geen yogi
bent, wat natuurlijk door de Heer Jezus Christus bevestigd is, dan heeft Krishna niets met je te maken.Voor de ingang tot Shri
Krishna, ondanks het feit dat Hij niet degene is die je onschuld beoordeelt, verblijft in de deur Heer Jezus Christus. Als je binnen
geraakt is het in orde. Maar binnen geraken is moeilijk, want Hij gooit je er altijd uit. Shri Krishna heeft gezegd tegen Jezus:"Je
zal de "Adhara" zijn, de steun van het universum." Wat betekent dat de onschuld de steun is. Als die onschuld niet in je gevestigd
is, dan kan Shri Krishna je niet helpen.
Dan is Hij hulpeloos. Omdat je geen yogi wordt en Hij dus je Ishwara niet meer is. Als we zeggen, Moeder de Agnya chakra is hier
en Hij is hier, in orde. Wanneer je je Agnya chakra passeert betekent dat, dat Hij hier zit en de Virata hier zit, je kan dus enkel en
alleen tot de Virata komen wanneer je je Agnya chakra netjes passeert. En Yogeshwara is de Virata. Dat is het aspect dat we
moeten vereren!

Vereren betekent niet dat je die persoon wordt. Je vereert Mij, je wordt Mij niet. Wat gebeurt er als je vereert? Je geeft alles wat
niet het licht is, via Mij over aan het vuur, aan het water, buiten, in de elementen gooi je ze weg. En je brengt Mij je hart. Dat is
vereren. Op dezelfde manier moeten we het Krishna aspect in Mij aanbidden, dat Yogeshwara is. Ik ben Yogeshwara. Die dingen
komen in het geheel niet in mijn hoofd. Ik zie de dingen niet zo. Ik ken deze verleiding, deze aantrekking niet. Ik begrijp het
gewoon niet. In tegendeel stoten deze dingen me af, ze stoten me absoluut af, Ik geef ervan over. Zelfs deze dingen te horen, Ik
wil er mijn oren niet voor openen, mijn oren worden doof. Ik kan het niet horen, Ik kan geen enkele vieze mop begrijpen. Ik heb er
geen hersenen voor. Mijn hersenen weigeren te begrijpen. Ik word een stom persoon, absoluut doof en stom. Mensen hebben
boeken en boeken over deze dingen geschreven, Ik weet niet wat ze moeten schrijven. Wat zijn dit voor dingen om over te
schrijven? Vandaag moeten we dus weten dat ons persoonlijk leven extreem zuiver moet zijn. We zien onszelf elk moment onder
ogen en zoeken het in onszelf uit, aanbidden we werkelijk Yogeshwara binnen in ons, waar Hij verblijft. Laat ons die zuiverheid
ontwikkelen. Dan zal onschuld in onze ogen gevestigd worden. We zullen onschuldig zijn, de ogen zullen van onschuld spreken.
Wat is het nut van ogen die de hele tijd heen en weer schieten, je weet niet waarheen ze gaan, beweeglijke ogen, zie je, zoals dit.
Je kan je ogen in het geheel niet vertrouwen. Maar de ogen die onschuldig zijn, ontvangen niets, ze geven alleen. Ze geven
gewoon. Onschuld is erg doordringend, erg zuiverend, erg verzachtend en erg mooi. Jullie moeten mooie mensen worden.
Vandaag heb Ik al deze dingen gezegd omdat Ik soms verstoord word door de manier waarop mensen niet begrijpen dat
zuiverheid van het seksleven zo belangrijk is voor Sahaja Yoga, vooral in het Westen. Mensen begrijpen het niet. Voor Indiërs
heeft deze lezing geen zin, zij zullen denken, waarom verspilt Moeder haar energie zo. Omdat zij het niet begrijpen. Maar voor Mij
is het hier erg belangrijk. Wat Ik hier overal ook gezien en gehoord heb en zo. Ik denk dat de boodschap voor vandaag die van
Yogeshwara moet zijn. Laat ons vandaag Yogeshwara vereren met ons hart. Wanneer jullie Mij vandaag vereren, moet het alleen
de verering van Yogeshwara zijn.
Moge God jullie zegenen.
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[Deel 1]
Is er hier iemand die kan vertalen? Een volwassen persoon. Je kunt hier zitten.
Maar is hij niet gekomen? Hij zou naar de puja moeten komen, weet je. Iedereen zou binnen moeten komen. Wanneer ze
allemaal hier zijn, dan zal ik beginnen. Kom nu maar naar voren. Er is plaats hier. Zij die op de grond kunnen zitten mogen
vooraan gaan zitten. Kom. Goed! Vind je het mooi? Is de kleur goed? Waar is...? Goed, jullie kunnen komen. Vertaal jij het in het
Frans en zij kan het in het Italiaans vertalen. ...is gekomen? Jullie zijn er. Wie nog meer? De kinderen kunnen vooraan zitten - laat
de kinderen vooraan zitten. Alle vier de kinderen kunnen later komen, wanneer jullie met de puja beginnen. Is iedereen gekomen?
Ah! Automatische auto's! Geweldig! ...Precies, zo is het!
Goed. Eerst en vooral zou ik jullie willen vertellen over de betekenis van puja. Er zijn twee aspecten. Eén ervan is het aspect dat je
je eigen godheden binnenin jezelf hebt. En deze godheden moeten ontwaakt worden in jou. Godheden zijn de verschillende
aspecten van één God. Enerzijds heb je dus de godheden, dat wil zeggen: de aspecten van God, die steeds in ontwaakte staat
verkeren. Anderzijds heb je je eigen godheden, die soms ontwaakt zijn, soms half ontwaakt, soms slapen ze en soms zijn ze ziek.
Je moet dus twee methoden gebruiken: de ene is de godheden van God tevreden te stellen, en hen te vragen jouw godheden te
zegenen, of hen te vragen jouw godheden te doen ontwaken. Dus door een puja te houden, dat wil zeggen: wanneer je iets offert,
dan is datgene dat je wilt offeren, ongeacht wat je geeft - bloemen bijvoorbeeld, als je God een bloem wil offeren, dan hoef je
helemaal niets te zeggen, je hoeft het alleen maar te offeren, in de betekenis van: "Dit is voor u." Iedereen kan het principe van
offeren begrijpen, dat wil zeggen dat je daarvoor niet eens een tong hoeft te hebben. Zelfs al is er een blinde man, als hij je iets
wil geven dan kan hij je dat gewoon zomaar geven. En dat gebaar is voldoende voor iedereen om ervan overtuigd te zijn dat hij
het kan offeren. Je hoeft er niets over te zeggen. Wanneer je nu dus een bloem aan God offert, zelfs als je geen mantra zegt
tijdens het offeren - goed, dan heb je het nog gegeven. Maar of het geaccepteerd wordt of niet is het probleem. Maar nu,
wanneer je een gerealiseerde ziel bent en je offert iets, zal God het zelfs accepteren als je niets zegt.
Maar hoe zit het met de beloning die jij ervoor krijgt? Als je na de realisatie wat dan ook aan God geeft, dan accepteert hij dat,
want het komt van een gerealiseerde ziel, dus accepteert hij het. Hoe worden we nu door hem gezegend, door God een bloem te
geven? Als je er nu niets bij zegt en gewoon een bloem offert, dan kan het zijn dat je automatisch beloond wordt met veel
bloemen in je leven. Of naarmate je materiële dingen offert, kan het zijn dat je op materieel vlak gezegend wordt. Maar als je op
een subtielere manier iets zegt, wat je zou zeggen wanneer je iemand iets aanbiedt, als je op een nederige manier zegt: "Ik zal
gelukkig zijn als u dit zou accepteren," dan zouden de resultaten hiervan nog subtieler kunnen zijn, en ze zouden op veel breder
vlak zichtbaar kunnen zijn, veel diepgaander.
Je doet iets dat symbool staat voor de essentie, het grondbeginsel ergens van. Bloemen zijn bijvoorbeeld de - zij staan symbool
voor het principe van Moeder Aarde. Men heeft dus gemediteerd op de symbolische waarde van alle dingen die we aan God
kunnen offeren, en ze zijn erachter gekomen. Hiervoor worden er vijf dingen gebruikt, die panchamruta[1] genoemd worden,
zoals we hier hebben. Want eenmaal je het grondbeginsel bereikt hebt, dan heb je in werkelijkheid het geheel bereikt, want
spiritueel welzijn is een algeheel welzijn. Het gebeurt dus niet slechts gedeeltelijk, dus met je materiële welzijn, of je lichamelijke
welzijn, of je emotionele welzijn, of je mentale welzijn: het is één geheel, volledig gebalanceerd in zijn totaliteit.
Wanneer je nu deze andere dingen offert, zoals de, jullie noemen het akshada's, maar wij noemen het - hoe noem je het ook
weer? Kurkuma. Rijst met kurkuma, zie je, dit gele poeder. Wanneer je dit offert, weet je, de gele kleur, dan staat dat voor de

Swadishthana chakra. En rijst is heel geliefd bij alle goden.
Nu bestaat daar een trucje voor, het is een trucje van de mensen. De goden houden daar heel veel van; dus doen ze er kurkuma
bij, in de betekenis van: "Wij offeren u rijst die geelgekleurd is," - dat wil zeggen: "Geeft u ons zegeningen in verband met onze
creativiteit." Wanneer u dit opeet, zal er meer creativiteit beginnen stromen en zullen we gezegend worden door die godheid - het
is een truc. De hele gebeurtenis van puja is een truc van menselijke heiligen, begrijp je, waarmee ze God overtuigen meer
zegeningen te geven! Maar alles waar God van houdt moet voorspoedig en heilig zijn. Dus uiteindelijk werkt het door de
heiligheid van de heiligen en door hun eenvoudige harten.
Nu kan een puja niet volbracht worden door iemand die geen gerealiseerde ziel is. Iemand die predikt moet ook een
gerealiseerde ziel zijn, degene die namaz doet moet een gerealiseerde ziel zijn, degene die bidt moet een gerealiseerde ziel zijn.
Alle gebruiksvoorwerpen die ervoor gebruikt worden moeten dus vereerd worden op een manier waarop het duidelijk is dat het
heilige voorwerpen zijn, dat het voorwerpen zijn waarvoor je respect hebt. Je kunt niet zomaar iets gebruiken, bijvoorbeeld een
voorwerp dat je in het toilet gebruikt en dat je vervolgens ook voor de puja gebruikt, dat is absurd.
Drie dingen zijn heel belangrijk: namelijk een ghatah, dat wil zeggen een pot, een pot die de Kundalini in zich heeft, de pot die het
primordiale verlangen in ons bevat om God te bereiken, dit moet eerst vereerd worden, ons verlangen. Dat is de ghatah, die hier
gemaakt is. En dat wat er bovenop komt wordt een shripala[2] genoemd. Shripala wil zeggen dat dit ook water bevat, zie je, dat
wil zeggen dat deze kokosnoot, dat dit en de kokosnoot symbool staan voor hetzelfde. Nu, in de subtielere vorm is dit het water
van alle rivieren van de wereld, de rivieren. En de kokosnoot is het water van alle oceanen. Het water uit de oceaan of de zee
stijgt op door de boomstam van de palmboom, waarna dit het zoete water in de kokosnoot wordt. Het is een symbolische
voorstelling. Dit is dus de pot die ghatah-puja genoemd wordt, dit is de ghatah-puja.
Nu, vandaag wil ik hier niet over uitwijden, omdat we het over Shri Ganesha moeten hebben. Hetzelfde is - dat is nu water, goed.
Vervolgens moeten we mantra en shankar[3] vereren, dat zijn de twee aspecten die het geluid vertegenwoordigen. Een schelp. In
feite symboliseert de shankar de ether. Dan hebben we ook nog de deepa, wat betekent dat? Dat is het licht, het
vertegenwoordigt het lichtelement, dat tejas genoemd wordt. Normaal gezien geven ze de Godin ook een waaier, die symbool
staat voor het luchtelement.
Dit is dus hoe alle vijf de elementen op voorhand tevreden gesteld worden, door ze te gebruiken. Dus zij, hun essenties, ofwel de
oorzakelijke essenties van deze vijf elementen zouden tevreden gesteld moeten worden op dit moment, zij zouden de puja
moeten ondersteunen.
Nu zijn er ook allerlei soorten andere zaken, zoals je familiegodheden: het kan zijn dat je in je familie bepaalde godheden vereert.
Zij zouden op dit moment ook niet de puja in verwarring mogen brengen; of misschien doen je overleden voorvaderen dit wel. Al
deze dingen moeten tot rust gebracht worden, je zou hen moeten zeggen: "Dit is een puja die op deze manier gebeurt, en je zou
ons op dit moment niet mogen storen." Dat wil zeggen dat er zelfs geen gedachten zouden mogen komen, gedachten die van
hen komen of eender welke verstoringen van hun kant. Alles moet dus eerst tot vrede gebracht worden.
Nu is dit het eerste aspect, dat ik voor jullie kort heb samengevat, want het is een heel lang onderwerp. Als ik erover zou moeten
spreken dan moet ik hier minstens drie keer over spreken, en dan nog eens elke keer drie uur lang, en dan zou het waarschijnlijk
nog niet volledig behandeld zijn.
Nu komen we aan bij het tweede aspect, namelijk de vraag die ik jullie stelde - wat kan je doen, en op welke manier haal je daar
voordeel uit? Dus los van deze techniek, om het beste resultaat te verkrijgen in de vorm van zegeningen of de beste stroom van
gratie in ons, zeggen we mantra's. Het geluid van mantra's, het geluid, dit geluid heeft zijn weerklank in het wezen van God. En de
klanken worden teruggekaatst naar onze chakra's, waarna de chakra's zich meer beginnen te openen. Zo wordt de stroom van
Gods gratie dus ontvangen. Maar enkel een gerealiseerde ziel zou een mantra mogen zingen. Want hoe zal het God bereiken,
zonder verbinding? Het is een vicieuze cirkel.
Nu zou je kunnen zeggen: "Moeder, je kunt geen realisatie krijgen tenzij je Gods gratie verkrijgt. En de chakra's kunnen niet
geopend worden door iemand die geen gerealiseerde ziel is. En zonder de chakra's te openen kan je de realisatie niet krijgen." Zo
ontstaat het spel van de Moeder, en van alle heiligen, zoals jullie. Ik zou zeggen dat de Sahaja yogi's deze vicieuze cirkel zouden
moeten doorbreken. Jullie moeten de Kundalini zelf omhoog brengen. Eenmaal je de Kundalini omhoog brengt, opent de
Kundalini de chakra's beetje bij beetje, omdat jij je vibraties aan de chakra's gegeven hebt. Eenmaal ze weet dat er een Sahaja
yogi achter de zoeker staat, stijgt ze op. Ze weet dat jullie haar broers en zussen zijn, en dat jullie tot dezelfde familie behoren als
zij. Ze kent het gebied waarin ze moet groeien, begrijp je, zij kan dit voelen, en vervolgens stijgt ze op in al haar waardigheid. Zo
breekt zij deze vicieuze cirkel.
Daarom vertellen wij hen in het begin nog niets over de mantra's, omdat je in de mantra's mij moet accepteren als zijnde de

Godheid. Bij mijn komst is het onontkomelijk dat je mij moet erkennen; dit is namelijk een heel onzekere periode, we noemen het
de 'Tijd van de Wederopstanding', of ook wel de tijd van jullie Laatste Oordeel. Eerst moet je zelfrealisatie gegeven worden,
zonder dat daar erkenning voor vereist is. Maar niet aan degenen die mij ontkennen of beledigen. Zij kunnen hoe dan ook geen
zelfrealisatie ontvangen, wat je ook zou proberen. Zelfs als mensen na de realisatie ideeën tegen mij beginnen te ontwikkelen,
zullen de vibraties stoppen, vanwege de Sahasrara. En het hart moet volledig één zijn met mij, anders wordt de Sahasrara
gesloten.
Nu, de mensen die eenvoudig zijn, waarvan het hart volledig geopend is, zie je, deze mensen begrijpen mij heel goed en zij
plaatsen mij gewoon in hun harten. Na de zelfrealisatie, als ze meer begrip gekregen hebben voor Sahaja Yoga door middel van
hun mentale activiteit, begrijpen zelfs de intellectuelen mij, en erkennen ze mij op een min of meer indirecte manier. Na de puja,
wanneer ze de zegeningen ontvangen, raken ze in een heel gelukzalige staat, en dan beginnen ze ook de waarde van puja te
beseffen - pas daarna.
In India, waar het puja systeem op een traditionele manier ontstaan is en behoorlijk goed in ere gehouden is, begrijpen ze dit
zonder dat er mentale processen aan voorafgaan. Maar wanneer ze iemand tegenkomen, een intellectueel die een Sahaja yogi
geworden is, zie je, kunnen ze hem niet begrijpen. Ze willen er niet naar luisteren, al dat geraaskal dat voortkomt uit de hele
ontwikkeling van het verstand. En sommigen van hen proberen het wel, zie je, als ze wat verwesterd zijn, zij proberen het, zie je;
en ze ontwikkelen een minderwaardigheidscomplex en komen in de linkerkant terecht.
Maar het is niet nodig het op mentaal vlak te begrijpen, ik bedoel, de hele tijd alles te analyseren door middel van je mentale
processen, en daarna pas alles te begrijpen en vervolgens Sahaja yogi's te worden met een open hart - dit is nogal omslachtig.
Maar wat moet je anders doen? Zij zijn die kant op gegaan, dus moeten ze ook uit die richting komen. Want zelfs als ze Sahaja
yogi's worden beginnen ze hier vragen over te stellen en erover na te denken en er zich zorgen om te maken. Dus de
onbetrouwbare mensen hypnotiseren hen gewoon en halen hun voordeel uit die hypnose.
Je zou je dus niet slecht mogen voelen. Als je, als je het gevoel hebt dat je iets wil analyseren doe dat dan maar gewoon, want ik
kan jouw snelheid niet tot stilstand brengen, ik ben niet van plan je onder hypnose te brengen. In Sahaja Yoga moet je vrijheid
gerespecteerd worden. Maar we staan niet toe dat er mensen naar een puja komen die niet een zekere mate van mentale
inzichten over Sahaja Yoga bereikt hebben - wat de westerse mensen aangaat, niet in India, maar hier is er een beperking. Want
stel dat ik in India de mensen niet uitleg hoe het werkt, dan willen ze dat niet eens weten. Ze weten dat ze de vibraties zullen
voelen. Ze weten al wat vibraties zijn, dus ik hoef hen niet meer te vertellen: "Je zult meer vibraties gaan voelen." Als ze meer
vibraties voelen dan weten ze dat ik de Adi Shakti ben, meer niet, ik hoef het niet verder uit te leggen. Zoals jullie bijvoorbeeld
weten wat de beste wijn is, weten zij wie een oprecht persoon is. Zij kennen de smaak ervan.
Nu had ik ooit in een puja ongeveer zesduizend mensen die mijn voeten aanraakten. Dus zei ik: "Laten we dit nu niet doen in een
puja - de mensen hoeven mijn voeten niet aan te raken." Dat zei ik. Maar ze dachten dat het Dhumal was die dit voorgesteld had,
dus sprongen ze allemaal op hem af. Ze zeiden: "Je wilt alleen maar zelf alle zegeningen van Moeders voeten krijgen, en je wilde
niet dat wij er iets van kregen," en ze renden achter hem aan.
Een ander feit is, zie je, dat ik - in het Westen maakte ik nooit de panchamruta met mijn voeten maar met mijn handen, omdat de
mensen hier zouden denken dat voeten heel vuil zijn en dat het niet met de voeten aangeraakt zou mogen worden, begrijp je.
Maar mijn voeten zijn in werkelijkheid zeer krachtig, en ze kunnen nooit vuil zijn. Net zoals de vibraties die de rivier Ganges heeft.
Als je water neemt van de Ganges dan zal je zien dat het nooit vuil zal worden. Integendeel, alles wat zich in het water bevindt,
het wordt namelijk nooit echt schoon gehouden, al het vuil dat erin terechtgekomen is zakt naar de bodem en bevuilt het water
helemaal niet. Het is heel zuiver water, het vibreert de hele tijd.
Je zou dus moeten begrijpen dat alles wat zuiver is, wat verantwoordelijk is voor zuiverheid, wat de bron van zuiverheid is, elke
vorm van onzuiverheid kan zuiveren. Hoe kan het dan onzuiver zijn? Maar als je dit wil bevatten met je verstand, dan is dit zo
beperkt. Je kunt onmogelijk iets bedenken dat gewoonweg de belichaming van zuiverheid is.
Nu zijn we op een punt terechtgekomen waarop ik het gevoel heb dat ik over het absolute zou moeten spreken. Dat is Shri
Ganesha. Vandaag is het zijn puja. Het is heel bijzonder dat we deze puja houden in Genève, in Zwitserland. Genève is het
rechterhart, volgens mij. Op een bepaalde manier gaat het tegen het rechterhart in. Iedereen zijn leven is als een tragedie, zoals
dat van Rama en Ayodhya. En dat is waarom het heel belangrijk is dat Shri Ganesha hier vereerd wordt.
Nu is Shri Ganesha, zoals je weet, de belichaming van onschuld. Shri Ganesha's kleur is rood of oranjeachtig. Want wanneer een
kind verwekt wordt als foetus is oranje de eerste kleur die hij ziet, van de rode buikwand van de moeder. Dat is het bloed. In
Sahaja Yoga zul je nu al wel geleerd hebben dat elke vorm van actie een reactie heeft, die in werking treedt. De kleur van de
originele, of we kunnen zeggen de primordiale Ganesha is gewoon die van klei, omdat hij ontstaan is uit Moeder Aarde. Toen dus

de Gauri, de moeder van Ganesha, hem creëerde om haar kuisheid te beschermen terwijl zij haar bad nam, gaf ze hem een rode
kleur, zodat iedereen kon zien dat er daar iemand zat om haar te beschermen. Als je dus als foetus die rode kleur om je heen ziet,
dan neem je die kleur in je op en wordt je Ganesha gekleurd met dit rood op dezelfde mooie manier. Het heeft gewoon de reactie
om rood te worden en het begint te werken, de rode kleur van Ganesha, en wie een rode kleur heeft als die van Ganesha jaagt
anderen angst aan. Ze weten dat het een Ganesha is die daar zit, dat er daar een zuivere, kuise persoonlijkheid zit met alle
vurigheid van Ganesha.
Deze Ganesha is dus aanwezig tijdens de kindertijd, want zoals je ziet, vanaf het moment dat het kind geboren is, zijn kinderen
uitermate beschermend of vurig, zou je kunnen zeggen, wanneer iemand hun onschuld wil uitdagen. Wanneer ze heel erg jong
zijn, zijn ze zich hier nog niet eens van bewust. Maar langzamerhand, zodra ze beginnen te groeien, worden ze zich hier heel
bewust van en willen ze niet dat hun kleren uitgedaan worden in de aanwezigheid van anderen, hun onschuld maakt hen heel
verlegen. Ik bedoel, niet verlegen, hun verlegenheid ligt niet louter in het besef van hun naaktheid: maar ze zijn heel verlegen over
hun naaktheid opdat hun onschuld niet aangevallen zou worden. Als hun onschuld nog intact is en als ze zuiver zijn, dan zullen
ze hun ogen sluiten als ze een naakte vrouw zien. Ze zouden het niet leuk vinden een naakte vrouw te zien, of een naakte man.
Dit is dus een innerlijk besef, en intuïtief besef dat het belangrijk is dat ze hun onschuld behouden.
Wat is nu de onschuld in ons? Wat doet het met ons? Ik heb jullie al verteld dat het ons wijsheid geeft. We begaan allerlei soorten
stommiteiten met ons ego; mijn beschrijving van de president en zoveel anderen in die leeftijdsklasse die zich in zo'n hoge
positie bevinden, dit is te wijten aan het feit dat de Ganesha totaal afwezig is. We gingen ooit naar Brighton, waar ze een strand
hebben, een soort van - strand waar je naakt kan rondlopen. En mijn huishoudster is heel onschuldig, zie je, we gingen erheen en
ze kon het maar niet begrijpen, zie je. Ze vroeg me: "Maar waarom doen ze dit toch?"
Maar zoals je al wel gemerkt zal hebben is het in het Westen moeilijk om een echt wijze persoon te vinden. Je kunt het zo stellen
dat de mensen overontwikkeld zijn en dat ze heel goed uitgerust zijn met een ander soort inzicht, namelijk over de materiële kant
van het leven en dergelijke. Maar zover het de wijsheid betreft, weet je, ik bedoel, kan je geschokt raken over hoe ze zijn. Ik
bedoel, ik kan het gewoon niet begrijpen, wat is de wijsheid erachter? Want al hun wijsheid is herleid tot niets anders dan seks.
Ze denken altijd aan seks, en ze willen altijd maar alle onzin van seks begrijpen. Als je over je seksleven begint na te denken dan
zal je onschuld van nature onmiddellijk vernietigd worden, omdat je je verstand niet voor seks kan gebruiken.
Ik zie de wijsheid niet in van het beredeneren van seks. Het is iets dat zo spontaan gebeurt. En door erover na te denken, ga je er
daardoor meer van genieten? Hoe is dat mogelijk? Het zou op hetzelfde neerkomen als te zeggen dat we een bloem in een
vrucht kunnen veranderen door erover na te denken. En wat van nog ernstigere aard is, is dat je zegt: "Ik kan dat wel," - natuurlijk
zullen jullie nooit zo denken, hoop ik toch, dat jullie een bloem in een vrucht kunnen veranderen, dat hoop ik. Maar sommige
mensen kunnen denken: "Ik kan iets verplaatsen", bijvoorbeeld: "Ik kan met mijn gedachten dit voorwerp van hier naar daar
verplaatsen." Of voorwerpen materialiseren. Je weet dus dat je het kan, je gelooft dat je het kan, omdat sommige mensen het al
gedaan hebben. Maar als Sahaja yogi's weten jullie dat dit door bhoots[4] gedaan wordt, door dode geesten, zij doen dit voor jou,
want zij zijn bemoeials die je proberen te helpen.
Nu gebeurt er hetzelfde op het vlak van seks. Wanneer je seks wilt hebben met behulp van je intellectuele activiteiten, dan zullen
enkel de bhoots dat voor jou mogelijk maken. Wanneer je namelijk teveel je verstand projecteert, dan raakt het verzeild in
gebieden waar je hen aantrekt. En ze zijn soms heel geslepen, soms kwaadaardig, soms agressief, je verzamelt ze in alle
soorten, en het resultaat hiervan is dat de seks waardeloos wordt. Er zijn zoveel kwaadaardige mensen die pas voldaan zijn
wanneer ze je aanvallen, en als gevolg daarvan heb je ofwel een onbevredigbare honger naar seks, zodat je zelfs als je honderd
vrouwen zou verkrachten nog niet voldaan zou zijn, ofwel zal je aan impotentie lijden in zijn ergste vorm. Het komt er dus op neer
dat je altijd onvoldaan achterblijft. En wanneer al dit soort mensen sterven dan veranderen zij ook in dezelfde bhoots, die
wachten tot er een seksmaniak langskomt en op hem af springen.
Onschuldige mensen hebben soms geen enkele seksuele activiteit nodig, verschillende jaren lang, zelfs na het huwelijk, omdat
ze zo onschuldig zijn. Dit kan ook het geval zijn bij heel eenvoudige mensen. Maar hier is het een wetenschap, die in de kindertijd
al aangeleerd wordt - stel je dat nu eens voor. Waar is dat voor nodig? Moeten de dieren soms zoiets leren in hun kindertijd, over
seks? Zij krijgen ook kinderen.
(Heb je dat gezegd?)
Dus ascetisme is niet wat ik jullie onderwijs. In het begin is de onschuld beschermend en rood, ongeveer tot de leeftijd van,
maximum, vijftien jaar. Dan geleidelijk aan, als iemand op de goede manier groeit, niet de domme mensen maar zij die op de
goede manier groeien, bij hen begint na hun vijftiende de kleur in oranje te veranderen. Het wordt oranje. Dat wil zeggen dat
vanaf het moment dat je gaat trouwen, dit proces begint waarbij de roodheid verdwijnt en het oranje begint te worden. Dat wil

zeggen dat de bescherming niet langer geldig is. Voor het huwelijk moet de maagdelijkheid namelijk bewaard worden. Tot het
moment waarop je de persoon ontmoet met wie je gaat trouwen, is die roodheid de bescherming van die maagdelijkheid.
Daarna, wanneer je getrouwd bent, is deze bescherming niet langer nodig. Maar het mag enkel op één persoon gericht zijn, en
dat is je man of je vrouw. Dan ontstaat de juiste vorm van rijpheid en rond de tijd dat je ongeveer vijftig jaar oud bent wordt het
oranje - dat wil zeggen dat er onthechting plaatsvindt. Je hebt geen zin meer om er nog langer een seksleven op na te houden.
Het is ook niet nodig. En dan ontwikkel je een, wat je noemt een onschuld die tot de juiste rijpheid gebracht is en die vergeleken
kan worden met aardewerk dat op de juiste manier gebakken is.
Een hoge leeftijd is dus in werkelijkheid het gouden tijdperk, waarin een persoon die wijsheid bezit die doorschijnt in het gehele
gedrag van die persoon. Maar waarom - nogmaals, waarom moeten we deze rijpheid hebben, waarom moet je deze onschuld
hebben? Nogmaals, jullie zijn nu eenmaal rationele mensen, dus mag je je die vraag stellen: waarom? Onschuld is de manier
waarop je anderen werkelijk plezier laat beleven, waarop je plezier kan doen ontstaan. Plezier ontstaat alleen vanuit onschuld. En
onschuld is de enige manier waarop je ook werkelijk dit plezier kan uitstralen. Stel dat er geen plezier zou zijn in deze wereld, wat
zou er dan gebeuren? Maar mensen verwarren meestal plezier met genot. Genot begint op een fijne manier en eindigt op een
vreselijke manier. Maar plezier is een kostbaarheid. Alles waar je veel plezier aan beleefde zal je je hele leven herinneren, je kunt
er anderen over vertellen, het is zo'n belichaming van de creatie van plezier.
[Yogi: "Er bestaat geen woord in het Frans voor 'plezier'!" ]
Kan je je dat voorstellen, deze Franse taal is zo omzichtig - ze hebben zelfs geen woord voor 'plezier'!
Ik zal je eens een eenvoudig voorbeeld geven van de manier waarop deze kinderen ergens plezier uit halen. Ze halen overal
plezier uit, zie je. En nu, zie je, zelfs wanneer ze spreken of wanneer ze bepaalde dingen zeggen halen ze daar zoveel plezier uit.
Laatst was mijn jongste kleinkind, dat is Anupama - ze is nu nog geen zes jaar - aan het spelen en ze ging naar boven, ergens
helemaal boven in het huis, en toen hoorden we een harde bons, zie je. En mijn dochter is een heel hectische moeder, altijd
bezorgd om het welzijn van haar kinderen. Leuk, hé? En ze kon nauwelijks nog lopen, zie je, haar benen werden zwaar van de
zorgen, en ze liep erheen om te zien wat er gebeurd was. Dus ze riep het kind en het kind kwam naar beneden gerend, er was
niets met haar aan de hand.
Dus ze schreeuwde tegen haar, en ze zei: "Wat is er gebeurd? Waar ben je heen gegaan? Waarom ging je naar boven?" Ze begon
gewoon tegen haar te schreeuwen.
Dus dit kind keek haar aan, heel verbaasd, en ze wachtte tot ze stopte met schreeuwen. En toen zei ze heel rustig: "Ik ben niet
helemaal van Riadh naar hier gekomen om dood te gaan!"
Er zijn dus zoveel dingen die je kunt opschrijven, het draait allemaal om plezier, en het natuurlijke plezier dat ze overal aan
beleven. Kijk, we hebben hier nu alle kinderen die hier zijn, er zijn zoveel dingen die je van hen kan opschrijven, de leuke dingen
die ze doen, en hoe er een ondeugend lichtje in hun ogen schittert, omdat ze gewoon overal plezier uit willen creëren.
Plezier brengt vreugde, het geeft je vreugde. Het is absoluut niet zomaar een vorm van flirten, het is ook totaal niet kwetsend en
het heeft ook totaal niets sadistisch, maar het is gewoon een manier om open te bloeien.
[Yogi: "Moeder, denkt u dat het mogelijk is dat we niet meer vertalen, omdat het teveel tijd in beslag neemt... We zullen de
Engelse woorden later uitleggen. Die paar mensen die het niet verstaan zouden we aan het eind uitleg kunnen geven, Moeder.
Vindt u dat goed?"]
Maar ik ben toch bijna klaar, Grégoire, want om half één moet ik stoppen, dus laten we het zo houden voor vandaag. Maar voor
volgende keer denk ik dat het een beter idee is om het achteraf te vertalen. Nu kunnen we wel doorgaan met vertalen, omdat we
bijna aan het eind gekomen zijn. En daarom heeft het zoveel tijd in beslag genomen, anders zou het maar een derde van de tijd
hebben gekost. Laat ons gewoon dit gedeelte nog vertalen.
Plezier is niets anders dan tot bloei te komen. Het valt niemand lastig, het kwetst niemand, het brengt niemand in moeilijkheden,
maar het bloeit gewoon op, alles, tot geurigheid. Het is een truc van het Goddelijke. Het heeft ook een hogere waarde, want als je
onschuldig bent kan je pas echt vreugde voelen. Een onschuldig persoon kan dus vreugde voelen over iets waarvan een heel
ernstige en rationele persoon nooit de vreugde kan inzien. Een onschuldig persoon kan hard lachen om iets dat voor andere
mensen helemaal niet zo grappig kan lijken. Het creëren van vreugde is dus helemaal geen twijfelachtige zaak, maar een heel
oprechte, eenvoudige, spontane manier van openbloeien.
Nu zijn de mensen in Genève werkelijk heel ernstig over alles. En dit is in heel Zwitserland het geval. In zo'n hoge mate dat ze
zelfmoord plegen als gevolg daarvan. Dat komt doordat jullie op geld gericht zijn, en ook nemen jullie een soort rol op je van de
hele wereld te willen helpen. Dat wil zeggen dat jullie heel egogericht zijn, omdat je de hele wereld wil helpen. Wat maakt dat
jullie kunnen helpen? En ten derde hebben jullie hier een onzinnige legermacht die helemaal nergens voor nodig is.

[Yogini: "Moeder, excuseert u mij, maar weet u dat er gisteren in de kranten stond dat er opnieuw een legervliegtuig neergestort
is in Zwitserland, met twee doden." ]
[Yogi: "Met uw foto ernaast!" ]
Dat gaat te ver, mij hiervoor verantwoordelijk te stellen!
[Yogi: "Hij zegt dat het gebeurde tijdens een show waar ze indruk wilden maken met de sterkte van het militaire leger." ]
Dat is het grappige - dat is het grappige, zie je? Iedereen voelt zich er goed bij, zie je, en op deze manier kan je zien hoe grappig
het is.
Om het plezier nog een handje te helpen hebben we Hanumana. Hij ondersteunt de grappige kant van Shri Ganesha. Zoals, zoals
wanneer Ganesha bijvoorbeeld grappige listen uithaalt met de mensen die links zijn, haalt hij zijn listen uit met de rechtse
mensen. Er was bijvoorbeeld iemand die teveel huilde, omdat haar man gestorven was: "Wat moet ik nu doen? Het is afgelopen,"
dit en dat, zie je - en plotseling ziet ze haar man de kamer inlopen! Maar dit doet hij alleen voor de mensen die onschuldig zijn.
Maar de sluwe mensen straft hij. Hij zal allerlei soorten ellende over hen uitstorten, het ene erger dan het andere, en hij zal
zeggen: "Huil maar meer, huil maar nog meer. Wil je huilen? Goed, hier heb je meer, en hier heb je nog meer."
Zo is Hanuman aan zijn kant - toen Lakshmana bijvoorbeeld ziek was en hij een bepaald soort medicijn moest gaan halen op een
hoge berg, bracht hij de hele berg mee! Want hij zei: "Ik had geen tijd om het te vinden, zie je, dus zoek er nu maar naar," en hij
nam de hele berg mee. Hij is ook van hetzelfde soort, hij kan heel destructief zijn als het op egoïstische mensen aankomt, zoals
Ravana - toen verbrandde hij heel Lanka.
Als Ganesha roodgekleurd is, is hij [Hanuman] oranjegekleurd. En als Ganesha zich permanent op één plaats moet vestigen,
gebruikt hij de Heilige Michaël om op en neer te rennen aan de linkerkant; terwijl Hanumana zelf op en neer kan rennen, hij hoeft
zich niet op één plaats te vestigen. Maar hoewel hij een gevestigde godheid is - hij is degene die gevestigd moet worden - straalt
hij vibraties uit eenmaal hij gevestigd is, die alles doordringen. Hij is de bron van onschuld. Hij is de bron van de vibraties. Hij is
alles, op een bepaalde manier. Hij stijgt namelijk hier op, in de vorm van Mahaganesha binnenin jou, en in God daalt hij weer neer
in de vorm van Ganesha - vanuit dit punt, op het achterhoofd.
Dus als je teveel aan seks denkt, raken je ogen beschadigd, omdat je dan Mahaganesha gebruikt. Je Mahaganesha raakt
beschadigd, en je ogen beginnen achteruit te gaan. De ogen verliezen hun onschuld, hun zuiverheid, en ze beginnen alles wat
smerig is in zich op te nemen. Ogen die zuiver zijn en onschuldig geven anderen onschuld. Dat niet alleen, maar dat soort ogen
zijn de ogen waar de Spirit[5] doorheen kijkt. Er zijn veel verschillende combinaties mogelijk, ik heb geen tijd om daar dieper op in
te gaan, maar het is heel slecht als mensen dat soort onzuivere ogen krijgen, die bhootishe[6] ogen. En alle bhootishe mensen
die in de buurt zijn zullen hun ogen naar die persoon richten, omdat de duivelse krachten dan het spel domineren, het negatieve.
En dat is wat er met ons gebeurt wanneer we Ganesha niet op de juiste plaats in ere houden. Als we nu willen dat Ganesha
weerspiegeld wordt in onze Mahaganesha staat op deze plaats, moeten we proberen onze ogen heel zuiver te houden, zodat je
de zetel van Shri Ganesha zuiver houdt.
Voor de puja van Shri Ganesha zou je ook zacht gras moeten meebrengen, durva[7], omdat hij heel veel van durva houdt, het
wordt durva genoemd - omdat zacht gras verzachtend is voor de ogen. Dat niet alleen maar het geeft je ook het groene deel van
de Swadishthan chakra. Want hij is aanwezig wanneer we nog niet zijn beginnen te denken, wanneer je het denkproces niet in
werking gezet hebt. Dat staat symbool voor dat deel van de Swadishthan, wanneer je niet aan het denken bent, het groene
gedeelte ervan; het onderste gedeelte van de Swadishthan is groen.
Dus in het stadium van de groene kleur zijn we nog niet tot mensen geëvolueerd, en dat stadium staat symbool voor de groene
kleur van de Swadishthan, op het moment dat die het hele universum schiep, alles. Tot dat punt is het groen. Daarna, wanneer hij
het ego begint te scheppen, verandert hij in de gele kleur, waar hij de zon gebruikt, het actieve gedeelte - hij 'gebruikt' de zon niet
maar het wordt actief en dat vertegenwoordigt de kant van de zon.
Groen staat dus eigenlijk symbool voor een gedeelte van Shri Ganesha, op een manier is het een deel van Shri Ganesha, omdat je
tot dat punt niet denkt. Je bevindt je nog op het punt waar je dicht bij Moeder Aarde bent, zie je. Moeder Aarde geeft je die kleur,
begrijp je. Je zonnekant is nog niet ontstaan als de groene kleur er nog is, want Moeder Aarde geeft deze groene kleur. Natuurlijk
maakt de zon het groen, dat is een ander punt, maar jij doet het zelf niet. Wanneer je iets op eigen kracht begint te doen in het
menselijke stadium, wordt dit allemaal geel. De Swadishthan heeft dus twee kanten: een lichamelijke en een mentale kant. De
lichamelijke kant is de groene kant, en de mentale kant is de gele kant.
Vandaag zijn we dus hier om Shri Ganesha te vereren. Nu zou ik graag hebben dat jullie wat groen gras uit de velden
meebrengen, wat zacht gras, want dat is een belangrijk detail.

En je zou nu je ogen op het groen moeten richten om je Ganesha te verbeteren. En als het heel warm is, kan je ook met blote
voeten op het groen lopen, ‘s ochtends, als er dauw op ligt. Mensen die heel overactief zijn zouden zich aan een vegetarisch dieet
moeten houden, dit zal hen helpen meer in evenwicht te komen. Niet op een fanatieke manier, maar eet wat meer groenten, en je
kunt ook heel kleine dieren eten, dat is in orde.
[Deel 2]
Maar vandaag heb ik nog niet gesproken over zijn vahana[8] en dergelijke, omdat ik daar in andere lezingen al over gesproken
heb. Over zijn vahana - zijn vervoermiddel - heb ik nog niet gesproken, omdat ik daar al in enkele andere lezingen van mij over
hem, over gesproken heb.
Het is het beste als je dit kunt vinden, dit soort, heel dun, dit soort, dit is een goede. Deze is goed. Je kunt er nu meer van krijgen,
gewoon... Hiermee wordt het water op de voeten gesprenkeld.
Degenen die nog nooit mijn voeten gewassen hebben zouden mijn voeten vandaag moeten wassen. O, dat is goed, dat is het
goede! Hij heeft precies dat gevonden wat ik bedoel, precies het goede. Dit is heel goed, ja. O, maar sommigen ervan zijn hard,
dat maakt niet uit. Het is dit soort die ronde, ronde bladeren heeft. Kan je er een paar uit halen? Deze ronde bladeren, de ronde
bladeren. Deze is rond, niet de vlakke, maar de ronde. Niet die met de rand, maar ze zijn rond. Laat het hem nu doen. Ze zijn rond,
nietwaar? Zijn ze rond? Ja, dat is het, dat is het. Dat zal goed zijn. Deze zijn ook niet rond. Ze moeten rond zijn. Goed? Ze zijn
allemaal vlak. Daar is een ronde. Nee, deze is ook vlak. Ik denk niet dat jullie dat hebben in dit land. Ik denk dat we een paar... Dit
is goed. Maak ze gewoon met een touw vast, dat is alles. Dat is in orde, dat is voldoende, om het gewoon hiermee vast te maken,
aan één of andere stok. Maak het gewoon vast met een klein touwtje eromheen, en gebruik het om water mee te sprenkelen. Ze
worden durvan gulah genoemd, dat wil zeggen: de zaailingen, de zaailingen ervan.
[Yogi: "Moeder... De eieren voor de kinderen met Pasen, die leggen ze ook in dit soort van gras." ]
Kijk nu eens. O, dat is goed! Goed. Dank je. Maak het vast, deze ook. Goed. Kan je dit vastmaken met het touw? Dat is mooi, dat
is goed. Heb je er nog een paar? Het is beter om er grotere te hebben, goed? Want we hebben niet zoveel keuze.
Nu, degenen die mijn voeten moeten wassen. Die mensen die mijn voeten nog nooit gewassen hebben moeten naar voren
komen. Laat haar komen, laat haar komen. Ik ben zo blij dat je kon komen! Het is zo fijn om je te zien! Goed. Kom nu maar hier.
Eén van jullie zou moeten wassen, en de ander zou dit moeten doen. Je kunt hem vragen. Ja, kom maar. Goed, goed, goed. Nu
zal dit voor na de puja zijn, goed? Dus alle vier de jonge kinderen, waar zijn ze? Waar is Anand? Zij moeten me eerst wassen. Nu,
laat mij eens kijken. Hoe zit het met die vier dingen die ik jullie gegeven heb, voor de kinderen? Goed, waar zijn de kinderen heen
gegaan, alle vier? Nee, een... Goed, we zullen het met deze vier doen. Kom maar. Goed, kom nu maar. Jullie - eerst en vooral
zouden de kinderen moeten komen om mijn voeten te wassen, kom maar, als eerste. Alle kinderen, kom maar, kom maar! Houd
het maar vast. Was mijn voeten. Goed. Gebruik wat water, ik denk... Waar is ze? Marie-Amelia, Marie-Amelia? En neem de gele
ook mee, een gele... Wrijf er hard over, wrijf maar hard.
Moge God jullie allen zegenen. Goed. Nu, Wyson is jonger dan zij, nietwaar? Barbara is jonger, goed. Dus, nu. Hallo... Dit is voor
jou...goed? Barbara, je moet dit geven, dakshina, begrijp je?
Goed, volgens hun grootte heb ik ze er elk een gegeven. Goed... Klaar, klaar! Neem het ding er nu gewoon uit. Dit moet aan de
mensen gegeven worden voor hun hoofden - een paar leiders. Vraag het de kinderen, zij zullen het doen, hoe ze het op het hoofd
moeten aanbrengen. Vraag Lawrence het te doen. Er zou iets onder mijn voeten moeten liggen: een handdoek, iemand moet dat
doen. Ik denk dat er wel iemand weet dat dit hier zou moeten liggen. Er moet iemand zijn om mijn voeten af te drogen. Kan jij dat
doen, degene die geen camera vast heeft? Kom maar. De handdoeken kunnen daar liggen, gewoon om mijn voeten af te drogen.
Hier, leg het gewoon hier. Zeg hen dat ze het niet mogen laten vallen. Ze moeten het gewoon daar neerleggen.
[Shri Mataji verbetert het Sanskriet dat gelezen wordt]
Dus dit kan niet, het moet Chaturthi[9] zijn, volgens Indiërs. Begrijp je, Chaturthi. Het moet... Dat zou kunnen. Wanneer was...?
Zestien dagen gelden. Dus het is na... Twee dagen na de nieuwe maan is het. Maar het is, het moet wel Chaturdashi[10] zijn, de
vierde dag is dit volgens Indiase tijd, want Chaturthi is de dag waarop hij gevestigd wordt. Want in India, zie je, is dit een beetje
anders. Het zal nu wel beginnen. Twaalf uur! Je hebt dus de vertalers nodig. Het is Chaturthi, dat moet wel. Je ziet hoe het werkt.
Nu, zij die nog nooit mijn voeten gewassen hebben moeten komen. Nu, wat je doet is: je pakt dit...nu eerst. Gebruik dit voor het
water.
Zij die hebben, zij die het nog nooit gedaan hebben, kom alsjeblieft. ...koud water om mijn voeten te wassen. Je moet mijn voeten
wassen. Je moet wrijven. Je moet hard over mijn voeten wrijven, hard. Wrijf erover. Wrijf erover. Wrijf over mijn rechtervoet,
en...onderaan, onderaan. Wrijf erover, ja, wrijf erover. Wrijf er hard over. Hard, hard, hard. Wrijf er hier over. Hard, hard, heel hard.

Hier...
Bewaar dit water nu om te drinken, niet om ... in te doen, maar bewaar het ergens in, in een fles of zoiets.
Goed, nu. Je doet het goed. Goed? Dat is goed. Nu besef je dat, door over mijn voeten te wrijven, jouw vibraties toenemen, dus
begrijp je het op een rationele manier. Moge God je zegenen. Voel je nu meer? Moge God je zegenen. Nu kunnen er anderen
komen. Houd het niet vast, maar wrijf er meer over. Houd het niet teveel vast, maar wrijf erover.
U bent zeker bij Hare Rama geweest, nietwaar?
[Yogi: "Nee, dat is niet zo." ]
Maar hij zegt de mantra's...
[Yogi: "Ja, hij was in Rome, en hij was hier ook al eerder, hij komt uit Sicilië."]
Waarom blokkeert zijn rechter Vishuddhi? De rechter Vishuddhi?
[Yogi: "Ah, ja, hij heeft vroeger gerookt, Moeder, maar nu rookt hij niet meer..."]
Is het nu beter?... Goed.
Nu moet hij de Ganesha Atharva Sheersha lezen.
Je vingers zouden gemasseerd moeten worden, je vingers zouden op deze manier gemasseerd moeten worden. Jouw vingers
doen het, niet ik. Je moet je vingers masseren zodat ze gevoeliger worden, goed?
Kom hier, kom... Luister nu naar wat hij zegt, goed? ...Nu, hij leest het voor. Luister nu naar hem.
Dat betekent het ontwaken van Christus in ons, het ontwaken van Shri Ganesha in ons.
Geniet er nu van!
Er zijn hier zoveel gele bloemen. Wat komt er nu - de bloemen?
Je kunt deze eerst neerleggen, denk ik, dat zal goed absorberen. We zijn klaar met de handdoeken. Eén er bovenop. Wat komt er
nu, Gavin?
Eerst moeten we klaar zijn met het wassen, doe het liever daarna, en pushpam[11]... Al het wassen zou eerst gedaan moeten
worden, daarna dit. Zou je liever willen dat ze mijn voeten wassen of mijn handen?
[Yogi: "Ze hebben gevraagd uw voeten te mogen wassen." ]
Goed. Kom jij maar hier. Laat het soms iemand doen die vrij is. Kom maar, je kunt het doen. Ja, ... Kom jij ook maar. Deze twee
kunnen - jullie twee hier. Dus wat we kunnen doen is dat wij het kunnen uitwerken, want ze moeten Zwitsers zijn - leg het hier
neer, goed - en zij is Duits, dus... Kom jij maar aan deze kant, goed? Nu, giet jij maar het water uit. Jij zult de leiding hebben over
het water, goed. Nu zullen zij de rest doen. Vertel ze nu maar wat puja is... Wat Gavin zegt.
Giet wat water in mijn hand. Kijk, er is hier ergens een lepel, een lepel. Dus doe dat maar. Je moet het hier uitgieten, en dan meer
water uitgieten. Dit is... zodat je Moeder geen dorst heeft, goed? Nu, wat is er? ... Hetzelfde geldt voor Amrut.
[Yogi: "We maken nu een bad van vijf nectars. Het wordt panchamrut genoemd, de vijf nectars." Eerst komt de ghee.]
Je hebt meer melk nodig, maar melk die een beetje warm is. Warme melk. Iets dat warm is.
[Yogi: "Het tweede is de melk."]
De melk zou als laatste moeten komen, dat is beter. Kijk, omdat ze nu warmer worden. Wat komt er nu?
Nu, hebben ze de melk? ...met wat water.
[Yogi: "Ik heb er al om gevraagd, Moeder."]
[Yogi: "Nu suiker, Moeder?" ]
Dat moet op het laatst komen, omdat het... Ze hebben het...
[Yogini: "Het is te warm, Moeder." ]
Doe er wat water bij. Doe er maar wat water bij... Het is goed, hoop ik.
Best goed. Neem dan een klein beetje koud water. Het is goed. Het is nu goed, het is niet zo heet. En als het te heet wordt dan zal
ik het zeggen. Doe er wat suiker in, denk ik, er tussenin, dat zou beter zijn, en dat zal de temperatuur wat omlaag brengen.
Giet nu wat water over het geheel. Water.
Giet nog wat water uit, een klein beetje. Maak het maar schoon. En op de tenen. Dank je. De vibraties zijn heel goed.
Breng nu maar de handdoeken. Geef haar er één, geef haar een handdoek.
Klaar. Er zijn zoveel vibraties, de handen trillen ervan! Leg het maar neer... want de handen trillen van de vibraties! Leg het maar
gewoon neer. Zoveel vibraties zijn er. Geweldig veel! Nietwaar?
Moge God jullie zegenen. En dit geeft ook vibraties. Leg het maar op jullie gezichten, je zult de vibraties voelen. Moge God jullie
zegenen.
Je kunt het naar beneden brengen. Laat het hen zien. Op hun gezichten kunnen ze vibraties voelen. Moge God jullie zegenen.

Jullie moeten hier bij ons zijn. Jullie moeten de bloemen neerleggen, zie je. Nu, enkele getrouwde vrouwen. Goed. Nu kan je de...
Ik denk dat de ongetrouwde vrouwen eerst de kumkum kunnen aanbrengen. Ongetrouwde vrouwen. In Sahaja Yoga zijn ze
nauwelijks te vinden! We hebben er zeven, volgens mij. Drie, vier, vijf, zes, zeven - goed. Annie, kom maar, jij bent niet getrouwd.
Of ben je getrouwd? Je moet het gewoon proberen, dat is alles. Kijk, je moet dit allemaal doen... Maak eerst een lijn, het is beter
een rechte lijn te maken, zo. Maak eerst een lijn. Nee, de voorste lijn - ja. Het beste is de voorste lijn te maken, dan is het beter. En
nu... Het is heel rood vandaag, hé? Waar heb je dit vandaan? Het is heel rood, nietwaar? Deze kumkum is heel rood. Dit is een
speciaal soort kumkum. Shri Ganesha is hier!...
[Yogi: "Moeder, zullen we nu deze namen voorlezen?" ]
Ja - nee, die van Ganesha? Maar ik zal de havan later moeten doen. Je kunt de 108 namen van de Devi nemen. Je kunt de namen
van de Devi lezen, die Grégoire je gegeven heeft. Dat is een goede. De namen van Gauri, ja. Zij is Gauri, zie je, zij is een maagd. De
moeder van Shri Ganesha is een maagd. Dus je kunt haar namen voorlezen.
Leg je handen dus met de... Met je linkerhand... Wrijf het in. Wrijf het in.
Je kunt de namen van de maagd voorlezen, die Grégoire je gegeven heeft. Je kunt ze in het Frans lezen, iemand, en ook in het
Engels. Grégoire kan het doen, Grégoire zal het doen.
[Yogi: "Zal ik het Latijn lezen, en daarna in het Engels vertalen?" ]
Ja.
Nu, de getrouwde vrouwen. Hoeveel zijn er hier? Hoeveel van jullie zijn er gekomen? Ongetrouwde vrouwen, hoeveel waren er
hier? Zeven. Kan je dan deze planten gaan brengen, er moeten zeven planten gegeven worden aan deze ongetrouwde vrouwen.
Zeven planten van buiten. Planten, we hebben planten gekocht... Zeven, ja. Heb je ze? Goed, ik zal ze geven. Kom maar. Ik wil dat
je voor ze zorgt. Ongetrouwd... Moge God je zegenen... Breng er nog één. Nu komt het van het hart! Dat is het leuke eraan! Nog
één. We zullen er nog één geven. We hebben er nog één. Nog één. Ja, ze is er. Zijn er nog twee? Nog twee? Nog twee van deze.
Twee, breng er nog twee. Twee anderen, twee maagden waren hier eerst: Barbara en het andere meisje. Dat was alles. Jullie
allebei, ja. Zij zijn er op een speciale dag van de maagden en de kinderen... Moge God jullie zegenen. Nu, waar is Barbara heen?
Is Geneviève nooit getrouwd? Geneviève en Madeleine. Zij zijn ook maagden. Zij zijn nog niet getrouwd. Is Madeleine getrouwd
geweest? Ben jij getrouwd geweest? ... Nog een maagd... En je kunt - hoeveel nog, Grégoire? Vier? Goed. Nog drie, goed. Houd
het nu maar, we zullen wel zien.
[Yogini: "Moeder, ben ik uit de...?" ]
Maar toch ben je nog een maagd. Een maagd is een maagd en ze moet gerespecteerd worden, ongeacht de leeftijd, goed?
Zij wil er één. Nu zijn er twee jongens, drie jongens over, nietwaar? Laat het ze geven, laat het ze hebben, de drie jongens. Zie je,
zij zouden niet uitgesloten moeten worden. Dat lost het probleem op, zie je! Je zou ze nooit ongelukkig mogen maken. Kom nu
maar, er zijn er precies drie, voor de drie jongens! Laat de jongens maar komen, waar zijn ze? Dit is hun dag vandaag! Goed, dus
moge God jullie zegenen. Zorg goed voor deze plant, goed? Waar zijn nu de anderen? De andere twee jongens. Nu is er ene
Matthew die - is Matthew niet naar de puja gekomen? Hier. Maar hij is niet gekomen tijdens het wassen van de voeten. Hij had
moeten komen, wat was hij aan het doen? Waar was je toen, Matthew? Maar waarom ben je niet gekomen? Je bent een jongen,
een kleine jongen, goed? Nu kunnen we hiermee naar Wyson gaan, haal Wyson maar. Hij is in orde, want...hij kan niet voor de
plant zorgen. Je moet er direct voor zorgen, vind ik. Waar is hij heen? Haal gewoon Wyson, dat is alles.
[Yogi: "Hij is net een kleine engel!"]
Deze heeft de meest subtiele manier van doen... En hoe ernstig hij zijn Kundalini omhoog brengt. Je zou moeten zien hoe hij het
omhoog brengt en hoe hij het vastknoopt, het is prachtig om te zien, zie je, hoe hij het doet. Het is geweldig! Hoe zit het nu met
hem, hij zal zich vreselijk voelen! Een paar bloemen? Een roos? Of een paar bloemen? Dat is goed, het is goed, hij zal het
vergeten. Dat is het mooie aan de jonge mensen! Wat is het beste? Kamfer? Het is niets, het is niets ernstigs. Het is niets
ernstigs. Geef hem iets te eten. Nu heb ik iets gegeten, dat kan je nu aan iedereen uitdelen, vooral aan de kinderen, geef het aan
de kinderen, de prasad. Ik heb de prasad genomen. Nu, wat nog meer?
Nu de getrouwde vrouwen. Getrouwde vrouwen? (Aan de kinderen, aan de kinderen, alleen aan de kinderen.) Waar zijn de andere
getrouwde vrouwen? Geneviève, kom maar. Iedereen van jullie, die getrouwd is. Laat ons nu twee groepen mensen hebben. Jullie
kunnen allemaal gaan zitten. Hoeveel zijn er? Goed. We kunnen iedereen aan. Wie is er nog meer? Goed.
Alle getrouwde vrouwen kunnen naar voren komen. Goed. Laten we het doen. Je kunt eerst deze armbanden gebruiken. Daar zijn
enkele armbanden. Goed. Armbanden. Zie je, geef het door aan alle vrouwen, een voor een, en dan zijn deze armbanden er. Er is
ook nog een andere in het groen. Dit moet - niet, het is niet voor jou, het is voor mij! Goed, daar is er nog een andere. Daar is er

nog één; zij zal het nemen. Nu, klaar. Kijk nu, je kunt ze rond mijn hand doen. Nu de rode. Nu de groene. Nu de rode. Nu de
groene. Dank je. Nu de rode. De groene. Nu de rode. De groene. Nu de rode. Is het nu klaar? Rood. Rood. Groen. En rood. Nu, ah!
Hoe ze rinkelen, zie je? Dat maakt het leuk!
Wat is dit? Wat is dat? Maak dit maar open. Nu, dit is... Je moet het aanbrengen op mijn voeten. Dit is hoe... Dat is alles. Nu is het
klaar. Het is klaar. Nu moet mijn hand gedaan worden. Eerst maak je een lijn, op deze manier, en de rest moet je ermee opvullen.
Kijk, maak de lijn, laten we dat doen, en dan alleen nog dit... en hier, alleen tot hier maak je de lijn, en dan vul je het op. Goed? Met
deze vinger, de Agnya vinger. Wat er overblijft kunnen we nu opvullen.

[1] panchamruta of panchamrit: ‘panch’ betekent ‘vijf’, ‘amrut’ betekent ‘nectar’ - ‘nectar van de goden’, bestaande uit 5 elementen
(ghee, melk, yoghurt, honing en suiker); wordt gebruikt bij het uitvoeren van puja’s

[2] shripala: kokosnoot

[3] shankar: schelphoorn

[4] bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven

[5] Spirit: de Atman, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

[6] bhootish: afkomstig van of onder invloed van bhoots

[7] durva: grassoort (Cynodon dactylon) die gebruikt wordt om Shri Ganesha te vereren en te behagen

[8] vahana: voertuig, in het bijzonder het dier waarmee bepaalde godheden zich verplaatsen

[9] Chaturthi: geboortedag van Shri Ganesha; belangrijk Ganesha festival in India.

[10] Chaturdashi: volgens de hindu kalender de 14de dag van de wassende of afnemende fase van de maan. Het is de dag voor
nieuwe of volle maan.

[11] pushpam: bloem

1982-0920, Je moet opnieuw geboren worden
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1982-0920 Publiek programma, dag 2, Gent Nederlandse vertaling versie datum 2022-0824 Veel mensen geloven soms dat
Christus in Amerika is geboren en dat hij door en door westers was. Maar dat was hij niet. Hij was een van hen die ons hierover
de kennis gaf. Niet alleen dat, maar hij speelde een zeer belangrijke rol in het zichzelf vestigen in een punt hier dat Agnya Chakra
wordt genoemd. Nu, men zou kunnen zeggen dat de Bijbel het ultieme geschrift is. Dat is niet zo, omdat het niet in staat is
geweest veel dingen te verklaren. Er wordt gesproken over de Heilige Geest, maar ze weten niet wat de Heilige Geest is. Ze
zeggen dat het een mysterie is. En ook, Christus heeft zelf gezegd dat je opnieuw geboren moet worden. Maar zij weten niet wat
het is om opnieuw geboren te worden. Voor hen is het gewoon iemand die met een beetje water komt, het op je hoofd doet en
zegt dat je opnieuw geboren bent, nu ben je een christen. Je bent een christen geworden. Bedoel je te zeggen dat een incarnatie
van het niveau van Christus op deze aarde kwam, alleen maar om iemand wat water te laten nemen en het op iemands hoofd te
doen? Zijn grootheid kan alleen worden begrepen als je gerealiseerd bent, dat betekent je tweede geboorte. Maar niet omdat ze
zeggen dat je gedoopt bent. Maar je moet echt gedoopt worden. We moeten er waarachtig en eerlijk over zijn dat, nee, dit kan
niet de doop zijn waarover Christus ons heeft verteld. Want dit soort doop, wat levert het ons op? Niets. Soms huilen de kinderen
zo hard dat je niet weet waarom ze zo hard huilen voor zo'n heilige gelegenheid. Dus, als we onder deze illusies zijn, beginnen we
uit te kijken naar iets anders dat misschien het antwoord kan zijn en daar is niets mis mee. Misschien is er een boek geschreven
en moet je een woordenboek zoeken om het te begrijpen, soms. Bovendien, zoals ik gisteren al vertelde, toen deze mensen op de
aarde kwamen, begreep niemand hen en ze probeerden hen zo snel mogelijk af te maken. Zij konden de waarheid niet verdragen.
Velen wilden er niet van weten en zij die er van hoorden, wilden er niet in meegaan. Maar nog steeds blijft het een mysterie
waarom hij gekruisigd moest worden? Er rijzen vragen, niet enkel over Christus, maar over Mohammed, over alle andere
incarnaties op deze wereld. Als je nu niet gerealiseerd bent, dan ontbreekt er iets aan je bewustzijn, aan je menselijk bewustzijn.
Dit is de overgangstijd, daardoor is er verwarring. Bijvoorbeeld een blinde kan niet veel zaken zien. Maar als je op de een of
andere manier zijn ogen kunt openen, kan hij de kleuren en alles duidelijk zien. Daarom wordt er gezegd dat je verlicht moet
worden. Dat we in het donker lopen en dat er licht moet komen. Maar het licht zal niet van buitenaf komen, het zal van binnenuit
komen, vanuit ons hart. Het licht dat er is, is de Spirit. Ze hebben allemaal gesproken over de Spirit. Over de Heilige Geest. In de
Koran wordt het Ruh genoemd, in de Indiase taal Adishakti. In elke taal hebben ze een woord voor Heilige Geest. Het enige
probleem is dat als je alleen de Engelse of Nederlandse taal als enige accepteert, je het aan niets anders kunt relateren. Deze
Kundalini is de weerspiegeling van die Adishakti, van die Ruh in ons. Dit is de overgebleven kracht, de kracht van ons ultieme
verlangen dat zich nog niet gemanifesteerd heeft. Terwijl in de Spirit, de Almachtige God, onze Schepper, of hoe je hem ook mag
noemen, wordt weerspiegeld als Spirit. Nu, in ons bewustzijn, wat we ook in ons menselijk bewustzijn hebben, we hebben zoveel
begrip, we kunnen de kleur begrijpen, we kunnen de geur begrijpen. Wij begrijpen dat er vuil is, dat er vuiligheid is. Maar de dieren
niet. Dieren hebben er geen gevoel voor. Maar als je een mens wordt, ontwikkel je een gevoel. Nu, als mensen zeggen dat je geen
moord mag plegen, dan doe je dat niet, al de tien geboden. Men kan zich afvragen waarom? Waarom? Waarvoor? Waarom
zouden we het doen? Wat is het voordeel om al die dingen je hele leven te doen voor helemaal niets. Wat is het voordeel? Nu, je
moet begrijpen dat er een doel moet zijn voor deze dingen. Christus en nog vele anderen kwamen op deze aarde om te zeggen
dat om het eeuwige leven te bereiken, om je Spirit te bereiken- je een bepaald soort leven moet leiden dat een mens ‘voeding’
geeft. Het moet nu gebeuren omdat er iets in je moet plaatsvinden om je aandacht naar binnen te brengen. En daarom ontwaakt
de Kundalini vanzelf als er een autoriteit is die dat kan doen. Goddelijke autoriteit is heel anders dan menselijke autoriteit. Zo kan
iemand vandaag tot gouverneur worden benoemd en morgen een bedelaar op straat zijn. Maar niet met goddelijk gezag. Welke
eigenschappen de natuur ook heeft gegeven, ze worden nooit afgenomen. Zo zal water water blijven en moeder aarde zal
moeder aarde blijven. Dus als iemand met gezag, zoals Christus of wie dan ook, op deze aarde komt - kan die de Kundalini
spontaan opwekken. Zoals ik gisteren vertelde kan moeder aarde spontaan een zaadje laten ontspruiten. Dit is dus een levend
proces dat in ons moet plaatsvinden, de Kundalini moet opstijgen om de Spirit te ontmoeten. Eigenlijk bevindt de Spirit zich in
het hart van de mensen. Maar de zetel van de Spirit is boven op het hoofd. Dus wanneer de Kundalini opstijgt en hier door het
fontanel gebied dringt, dan krijgt de Spirit de boodschap. Wanneer zij opstijgt, verlicht zij deze verschillende centra die hier
worden getoond waarover hij jullie heeft verteld. Je kunt in feite de pulsatie van de Kundalini met het blote oog zien. Je kunt ook
het opstijgen van de Kundalini met het blote oog zien in gevallen waar mensen een obstructie hebben. Als er geen obstructie is,
schiet de Kundalini gewoon in een halve fractie van een seconde naar het hoofd en gaat naar buiten. Dan worden je handen voor

het eerst gevoelig, verlicht. En je begint de allesdoordringende kracht te voelen als een koele bries rondom je. Je moet jezelf
certificeren, niemand anders kan dat. Jij bent het die het begint te voelen. Natuurlijk voel je je daarbij gedachteloos bewust en
voel je je ook heel gelukzalig en ontspannen. Maar wanneer deze handen gevoelig worden, worden ze dynamisch. Met deze
vingertoppen kun je de centra begrijpen die in jou lijden of ziek zijn. Je kunt de centra van andere mensen voelen. Normaal
gesproken hebben we geen absolute methode om iemand te beoordelen. Bijvoorbeeld je ziet iemand, je zegt dat hij een aardige
man is, hij is goed gekleed, hij is slim, maar misschien is hij dat niet. Je zegt dat hij een echte guru is, een grote guru en zo, maar
hij kan absoluut nep zijn, weggelopen uit een van de Indiase gevangenissen. Hoe kun je het weten? Het is niet zo moeilijk om de
guru te beoordelen. Als je intelligent genoeg bent, kun je er achter komen dat ze vals zijn. Al hebben ze enorme betoverende
krachten en kunnen ze bovendien je ego heel erg verwennen waardoor je misschien gewoon voor hen valt. Ze kunnen ook je
zwakheden gebruiken. Ze kunnen veel dingen proberen die heel fundamenteel zijn. Maar tenzij je je realisatie krijgt, hoe zul je dan
precies weten wat er mis is met deze guru of die guru? Jullie zijn een speciale categorie van mensen die de waarheid zoeken.
Dat is een speciale categorie. Deze speciale categorie mensen wordt vooral in deze moderne tijd geboren. Zoals een groot
dichter in Engeland, William Blake, heeft gezegd dat de mensen van God profeten zullen worden en deze profeten zullen krachten
hebben om anderen tot profeten te maken. Duizenden jaren geleden was er in India een profetie van een zeer bekende astroloog
"Bhrugu", die over de Indiërs heeft geschreven. Hij ligt aan de basis van de profetie. Hij is degene die zei: "Er zal een dag komen
waarop mensen hun Kundalini zonder problemen kunnen ontwaken en ze zullen hun realisatie krijgen." Niet alleen dat, maar hij
zei dat dit werk zal beginnen in 1970. Omdat hij de Indiase kalender had geschreven maar de mensen herschreven en
herberekenden het en het werd 1970. Dat betekent dat men al had gedacht of wist dat in die tijd vele grote zoekers op deze
aarde zouden geboren worden en zij zullen deze realisatie ontvangen omdat ze hun toekomt. Dus het is allereerst belangrijk voor
jullie allen om te weten dat jullie zoekers zijn, zoekers naar de waarheid en niet naar leugens. Dus de zoekers naar de waarheid
moeten om de waarheid vragen en niet om een soort hersenspoeling. De mensen die geïnteresseerd zijn in hersenspoeling,
kunnen veel boeken blijven lezen en hun tijd verspillen als ze dat willen. Maar we zijn hier om de waarheid over ons eigen te
ontdekken. De waarheid is dat wij de Spirit zijn. Wij zijn niet dit lichaam, dit verstand, deze verbeelding of iets anders, maar wij
zijn de Spirit. En als we de Spirit zijn, dan, wanneer we de Spirit worden, moeten we de alles doordringende kracht voelen. Als we
subtieler worden, beginnen we de subtielere dingen te voelen. Als we eenmaal de Spirit zijn geworden, krijgen we, van nature, de
aard van de Spirit in ons opgenomen. Mensen zullen zeggen, "Oh ik voel me heel gelukkig, ik ben heel blij", maar dit is niet de
manier om naar de dingen te kijken. Eigenlijk als je de Spirit wordt, dan is die het universele wezen in ons, dan is die een
universele entiteit in ons. Hij weet alles wat er in dit universum gebeurt. Hij weet wat er in jou, in haar, in ieder mens gebeurt. Hij
kent ons verleden en onze toekomst. Nu, als je de Spirit wordt, dat betekent, wanneer de Spirit in je aandacht komt, word je
collectief bewust of je wordt een universeel wezen. Dat betekent dat je aandacht subtieler wordt en wanneer je je aandacht op
iets anders vestigt zie je er eerst de subtielere kant van. Na zelfrealisatie zie je niemand meer als een persoon, als een Belg, of
een Nederlander, of een Fransman, of een Indiër, maar je ziet een persoon alleen als chakra's. Zoals ik jullie gisteren vertelde,
zien we ze niet in vakjes zoals kankerpatiënten, dit soort patiënten, niets daarvan. We zien gewoon dat dit het centrum is, dit
centrum moet hersteld worden maar we brandmerken niemand, je bent van die soort of van die soort, er is geen brandmerk. We
zijn allemaal mensen. Want op een subtielere basis zijn we echt mensen. Alleen wij, de mensen, hebben het zo oppervlakkig
gemaakt door te zeggen dit is België en dit is Engeland. God heeft slechts één wereld gemaakt. Dus je begint de subtiele kant
van het leven te zien, de subtielere kant van het leven waar we verbonden zijn door één eenheid. Maar hoe gebeurt dat? Omdat
we een deel van het geheel worden. Dat het geheel de staat van het primordiale wezen is "Allahu akbar"- degene die God
Almachtig is. Je wordt je bewust van hem, in jezelf. Dit grote wezen, het primordiale wezen, kunnen we de Macrokosmos
noemen en wij de Microkosmos. De Microkosmos wordt zich bewust van de Macrokosmos. Bewust! Zoals we kunnen zeggen
dat een druppel de oceaan wordt. En als je eenmaal de oceaan bent, krijg je alle kwaliteiten van de oceaan. En zo wordt je
aandacht universeel. Ik geef een concreet voorbeeld, we hadden in Engeland een persoon die zijn realisatie kreeg en hij kon het
niet geloven, het was te veel om te geloven dat hij universeel was geworden. Zie je, we geloven niet echt in onszelf. En hij zei, ik
wil van mijn vader weten hoe het met hem gaat, hij is in Schotland. Ik zei: Oké! Je houdt je handen zo (Shri Mataji opent haar
handen om te laten zien) en denk gewoon aan je vader en vraag, hoe gaat het met mijn vader? Hij zei dat dit deel van zijn hand in
brand leek te staan. Nu dit gebied, dit hele gebied vertegenwoordigt uw vader, als het hier brandt, betekent het dat dit centrum
een probleem heeft. Nu, dit centrum hier is de Vishuddhi Chakra. Dat betekent dat hij een ernstige bronchitis moet hebben. En
toen hij naar zijn vader belde, zei zijn moeder precies hetzelfde. "Het spijt me maar je vader heeft een zware bronchitis." Toen hij
zei dat hij bronchitis had, was deze man verbaasd, hoe kan dat nou? Ik zei dat communicatie naar je komt via je vingers. Ik zei: er
is een band ontstaan tussen jou en het Goddelijke. Nu de andere kant is, dat de stroom van deze vitale energie van jullie vele

ziekten kan genezen. Gisteren vertelde ik hoe kanker wordt veroorzaakt, hoe mentale problemen ontstaan en hoe ze gewoon
kunnen genezen worden door die persoon aan te raken. Ik zou zeggen, kanker kan door niets anders genezen worden. Er is geen
andere uitweg. Zoals ik jullie heb uitgelegd hoe kanker wordt veroorzaakt en hoe het wordt genezen door middel van Sahaja
Yoga. We kunnen vele ziekten verklaren, zoals diabetes en zovele andere, die verondersteld ongeneeslijk te zijn, die gemakkelijk
genezen kunnen worden door Sahaja Yoga. Dat terloops, al deze dingen gebeuren slechts als een bijproduct. Maar het grootste
dat gebeurt is dat je onthecht wordt van jezelf. Je ziet jezelf als een universeel wezen. Alle problemen veranderen hun prioriteit.
Zoals de Spirit de bron van alle kennis is, kan je, door dit gebeuren, kennis krijgen over alles wat je wilt weten. En wat je weet is
het absolute. Het kan niet worden aangevochten, het is het absolute. Je kunt er geen mening over hebben, je kunt er geen eigen
ideeën over hebben. Je kunt niet zeggen: dit is niet waar, dat is niet waar. Maar het is erg moeilijk voor intellectuelen om deze
fantastische zaak te accepteren. Ik heb het overal ondervonden en ik ben er zeker van dat ik er hier ook mee te maken zal krijgen.
Ze kunnen niet begrijpen hoe het zomaar kan gebeuren. Zonder erover na te denken, zonder erover te discussiëren, erover te
argumenteren. Maar zoals ik gisteren al zei, het is een levend spontaan proces. En zoals ik gisteren opnieuw zei: dat over alles
wat leeft, zoals het ontkiemen van een zaadje, kunnen we niet discussiëren, we kunnen er niet over praten, we kunnen het niet
intellectualiseren. Het moet gebeuren. Je kunt allerlei trucs proberen, het zal niet ontkiemen tenzij je het in de moeder aarde
stopt. Bovendien probeert de wetenschap alles te analyseren. Zo zou je een dokter hebben voor het ene oog, een andere voor het
ander oog. Ik heb het over het integratie-gedeelte. De wortel waar je het over hebt is er het integratie-gedeelte van. God zij dank,
is Sahaja yoga gekomen op een moment dat zelfs de westerlingen genoeg hebben van de intellectualisatie. Hun hoofden staan
er niet naar. Ik ontmoette een dokter in Zwitserland die me vertelde "Moeder, je kunt doen wat je wilt, je mag me zelfs de keel
doorsnijden, maar stop dit denken." Dat is zo simpel om te doen als de Kundalini opstijgt. Kijk, als ze de Agnya chakra kruist,
stopt je denken en kom je in het centrum, in het heden. En wanneer ze het doorboort, is het gevestigd. Dan begin je de kwaliteit
van je Spirit te manifesteren en ook de krachten van je Spirit. Door de kracht van je Spirit kun je realisatie geven aan anderen. Je
kunt de chakra's van anderen zuiveren. Door de kwaliteit van je Spirit kun je de waarheid van alles kennen. En door de kwaliteit
van de Spirit verblijf je in vreugde. Niet in geluk of ongeluk, wat een dualiteit is. Maar vreugde die enkelvoudig is. Je begint de
hele zaak te zien als een drama, een toneelstuk. En dat is wat je moet bekomen. Ik ben zo blij te zien dat er zoveel zoekers zijn in
België. En vooral dat het werk hier begonnen is. Ik hoop dat jullie vandaag allemaal je zelfrealisatie krijgen en dat jullie er blijven
in groeien. Ik heb het eerder ook erg druk gehad en ik heb gereisd en ik had heel weinig tijd om naar België te komen en het was
op het laatste moment, dus kon ik niet meer tijd met jullie doorbrengen. Dit is, moet ik zeggen, het laatste land dat ik nu in Europa
heb aangedaan. Want zelfs in Rusland, en al die plaatsen waar ik ben geweest, hebben we de mensen realisatie kunnen geven.
Maar tot nu toe ben ik niet in staat geweest naar hier te komen omdat ik geen manier had om binnen te komen behalve doordat
hij naar ons kwam. Zo kort (Shri Mataji geeft commentaar op een toeterende geluid van het verkeer en zij lacht met alle
anderen). Dus het is op een heel mooie, vrolijke noot dat we deze lezing beëindigen en ik zou graag wat vragen van jullie willen
hebben. Maar geen vragen van ... Nu deze keer iedereen die vragen stelt en weggaat, vraag ik die persoon om te gaan zitten en
zijn realisatie te krijgen, Oké!
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met de ondertiteling start op 31:40 Dit is de eerste keer dat we in België een puja hebben. Het is wel heel snel hoe de puja wordt
georganiseerd. Gewoonlijk laten we mensen niet toe naar een puja te komen tenzij ze gevestigde yogi's zijn. Als ze halfbakken
zijn, kan het voor hen nadelig zijn omdat ze dan beginnen te twijfelen en erover gaan denken. Maar tijdens de puja zou je moeten
ophouden met denken, twijfel niet, denk niet, dan haal je er het grootste voordeel uit. Wat mij betreft, mijn chakra's werken soms
heel krachtig. Stel dat Gavin de puja doet. Hij is zo'n grote Sahaja yogi dat de godheden veel vibraties kunnen gaan uitzenden
Maar als je niet in een receptieve toestand bent, dan heb ik tijd nodig om de vibraties aan de atmosfeer of aan een ander
bewustzijnsgebied te geven. Dan wordt het voor mij moeilijker tijdens een puja, want soms ben ik ongemakkelijk door de grote
vloed aan vibraties die je niet kan absorberen. Aangezien we ons, voor jullie allen, aan deze puja gewaagd hebben probeer
alsjeblieft te ontvangen, word nederig in je hart. Je kan de zegeningen van deze puja alleen via je hart krijgen. Het is een veel
hogere staat als je dat kan, maar in Sahaja Yoga is het in orde, alle godheden zijn zich ervan bewust dat jullie nog kinderen zijn,
dat jullie fouten kunnen maken, dat jullie zoekers zijn en vooral door mij gezegend zijn. In India is het niet moeilijk, want degene
die zo, bij grote aantallen de Kundalini doet opstijgen, vestigt mij in hun hart als de primordiale Moeder. Ze hebben dit probleem
niet omdat het in zoveel boeken beschreven is. Terwijl hier de mensen niets weten over de Heilige Geest. Voor hen is het een
geheim en ze kunnen het gewoon niet begrijpen Het is onmogelijk het hen uit te leggen. Als iemand zegt: "Ik ben God." en zo
meer, dan zijn ze er dol op. Dat gebeurt als iemand openlijk verklaart God te zijn. Maar in Sahaja Yoga mag dat niet, we moeten
een kring van vertrouwelingen hebben. Alleen deze mensen moeten gaan groeien en dan moeten anderen volgen. Het zou niet
aan iedereen mogen onthuld worden, het zou niet veel helpen en mij zou het ook niet plezieren want de vibraties zouden niet
geabsorbeerd worden en ik zou ze gedurende een hele tijd zelf moeten dragen tot ik ze aan de atmosfeer kan afgeven. We
hebben dus een hele andere manier van werken. We laten zelden mensen toe om met ons de puja te doen, alleen mensen
waarvan we overtuigd zijn dat ze in orde zijn. Hoewel we het vandaag snel beslist hebben ben ik er zeker van dat jullie hier in
België zullen trachten meer te absorberen. Denk er niet aan, stel er gewoon je lichaam aan bloot, stel je verstand ervoor open en
krijg zoveel mogelijk. Want ik denk dat ik pas binnen een jaar weer in België zal zijn, niet eerder. Maar jullie kunnen allemaal eens
naar Londen komen. Daar zal nu een puja gebeuren, een heel goede puja, Navaratri. We moeten in Londen zelf een grote puja
hebben voor Navaratri en ik denk dat het niet zo ver weg is, jullie kunnen naar die puja komen. Dat is het begin van de negen
dagen, de negen incarnaties van de Godin toen zij op deze aarde kwam om de demonen en duivels te doden, die het de
volgelingen en de zoekers moeilijk maakten. We moeten dat deel van de kennis ook kennen, het is zeer belangrijk. Gelukkig zijn
sommige van deze boeken vertaald. Als je ze doorneemt zal het voor jou gemakkelijker zijn om te begrijpen. Zoals ik jullie eerder
vertelde is India de wortel en zijn jullie de scheuten, deze kennis is dus meer gekend bij de Indiërs. Zoals jullie wetenschappelijke
kennis hebben, hebben zij de kennis over God. En er is niets mis mee er meer over te leren want jullie zijn zoekers en geen
wetenschappers. Jullie zijn zoekers naar de wetenschap van God. Het beste is dit in jezelf te krijgen, je open te stellen, de
zegeningen te krijgen die je doen groeien. Het is zoals zonlicht voor de planten. Moge God jullie zegenen. Denk niet. Nu heb ik
jullie denken stopgezet, maar tracht zoveel mogelijk nederig te ontvangen.
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Vandaag is het de eerste keer dat we deze puja in Oostenrijk houden. Dit is een historisch land dat verschillende omwentelingen
doorgemaakt heeft, om zoveel levenslessen te leren. Maar mensen leggen geen verband tussen de rampen en hun eigen fouten.
Daarom blijven ze steeds opnieuw dezelfde fouten herhalen.
Het bezoek aan Wenen was uitgesteld, en ik kwam toe op de verjaardag van Machindranath [n.v.d.r.: een Sahaja yogi baby]. Het
is voorspoedig voor jullie allemaal dat hij vandaag zijn eerste levensjaar vervolledigt. Ik zegen hem met alle bloemen, de
allermooiste bloemen, en zegen hem en zijn familie, al zijn relaties en zijn familie. Er zijn zoveel zaken voor de eerste keer
gebeurd. Ik moet zeggen, het is de eerste keer dat ik naar Wenen, naar Oostenrijk ben gekomen, en de eerste keer dat ik naar de
verjaardag van een kind kom, zijn eerste verjaardag. En op een Ashtami, dat is vandaag, de achtste dag van de maan, van de
wassende maan, shuklapakshi het is de eerste keer dat alle wapens van de Godin vereerd moeten worden. Dit was een zeer goed
idee omdat deze wapens, die altijd aan het werk zijn, niet alleen om het kwade te vernietigen maar ook om het goede te
beschermen, nooit eerder vereerd geweest zijn; en omdat vandaag, als mensen hun belang en betekenis beseffen, veel
problemen zoals atoombommen en dergelijke die ontwikkeld zijn, zouden kunnen opgelost worden door ze af te leiden in de
juiste richting, door ze te gebruiken voor het vernietigen van de slechte en niet de goede krachten; en zo ook het menselijk leven
te beschermen en te voeden.
Dezelfde wapens kunnen in een verkeerde richting gebruikt worden; maar als ze goed gebruikt worden, kunnen ze toegewijd
worden aan Gods werk. Alles wat door mensen gemaakt is, wat op het eerste gezicht op een instrument voor vernietiging lijkt;
maar als mensen hun wijsheid gebruiken zullen ze ontdekken dat al deze uitvindingen, die aan hen verschenen zijn vanuit het
onbewuste, er zijn voor het werk van God. Al het wetenschappelijk onderzoek, alles wat gedaan is, al deze gereedschappen die je
gemaakt hebt, zijn er om voor God te gebruiken. Op een manier kunnen we zeggen dat mensen gewerkt hebben om methodes te
ontwikkelen als instrumenten, zoals sociale, economische, politieke instellingen, om het mechanisme van Gods werk te
verbeteren. Het Onbewuste heeft gewerkt via mensen. Al deze instellingen, als ze er toe aangezet worden de goede zijde van hun
activiteit te ontplooien en niet hun helse activiteiten, kunnen ze zich verenigen om het werk van het Goddelijke te volbrengen.
Zoals mensen in het Oosten geloven dat God dit mooie menselijke lichaam gecreëerd heeft, en het aan de mensen is om mooie,
artistieke kledij te maken, om de schoonheid van wat God gecreëerd heeft te versterken, om die schoonheid te vereren en om het
mooie dat God creëerde te respecteren. En dat is gebeurd op veel gebieden van het leven, van menselijke activiteiten, en het had
op elk gebied moeten gebeuren als ze hun wijsheid gebruikt hadden.
De kwestie van kennis, die ik eerder besproken heb, is zeer belangrijk om te begrijpen. De kennis die verboden was ten tijde van
Adam en Eva, is een groot probleem geweest voor mensen om te begrijpen. Het was zo, dat toen God de mens voor het eerst
creëerde – naast de hemelse wezens, die perfect waren – hij wilde zien of deze mensen konden groeien als volk, en in hun
bewustzijn, in hun onschuld zouden ze zelfrealisatie krijgen. Maar het was een experiment, en toen schoten de mensen tekort
tegenover God, omdat ze luisterden naar lagere bekoringen of lagere verleidingen. Zo faalden ze en verloren ze hun onschuld.
Het verlies van onschuld was de zonde die het eerst begaan werd, en deze zonde bracht de mensheid een nieuwe wending. Nu,
deze kennis waarover ik vertelde, is niet de werkelijke kennis. Het was avidya, de kunstmatige kennis, die kennis dat “ik iets ben”
en “ik het doe”; het ego. Tot het dierlijk stadium was er geen ego, en toen begon het ego te groeien, we kunnen dit het begin van

de oorspronkelijke zonde noemen: “Ik ben iets. Ik doe iets. Ik ben degene die het kan doen.” Akkoord?
Dus zei God: “Laten we eens zien. Laten we eens zien hoe weinig moed ze hebben, en laat hun beslissen.”
Dus werd het plan aangepast; we zouden nu incarnaties op deze aarde moeten krijgen om deze mensen te helpen, hen te leiden,
in evenwicht te brengen, om ze een juist begrip over dharma[1] bij te brengen, zodat ze in evenwicht blijven. Maar iedere keer
weigerde dit 'ik' het evenwicht te aanvaarden. En dit 'ik' verwijdert zich zeer ver van de realiteit. Vandaag ook, wanneer we tot
Sahaja Yoga komen, zie ik de mensen – ze groeien niet erg snel. Door dit 'ik' hebben ze vragen, twijfels, problemen. Door deze
oorspronkelijke zonde kunnen mensen niet snel groeien. Het is: “Ik ben vrij, ik ben vrij. Waarom dat? Waarom dit?” Wie ben jij om
vragen te stellen? Wie heeft jou gemaakt? Heb je jezelf gemaakt? Wat heb je gedaan om een mens te worden? Waarom gedraag
je je zo egoïstisch tegenover God?
“Waarom heeft God ons gemaakt? Waarom dit?”
Wie ben jij om vragen te stellen? Maar het is zo; de vragen blijven duren, en zulke mensen zijn zeer gevaarlijk voor Sahaja Yoga.
Als ze naar een Puja moeten komen, ben ik ongerust, niet omdat er iets zou gebeuren met de Puja, maar omdat we hen helemaal
zouden kunnen verliezen. Zulke egoïstische, domme mensen geraken verloren. Als moeder heb ik gewoon medevoelen en liefde
voor hen, en ik ben verdrietig omdat ze gered hadden kunnen worden. Maar hun brein dat vragen blijft stellen, kan hun doen
verdrinken. Dit is de fundamentele, eerste zonde die mensen gecreëerd hebben.
Daarnaast hebben we nog het probleem dat we uit een dierlijk stadium geëvolueerd zijn naar het huidige stadium. Dus zitten er
brutale dierlijke conditioneringen in jou. Dan zijn we door andere conditioneringen gegaan, die in de loop van de geschiedenis zijn
ontstaan door deze 'meneer ik', die instellingen gestart heeft en religie begon te organiseren. Neem bijvoorbeeld het
christendom: Christus kwam om het ego te doorbreken. Maar mensen bouwden er juist een groot ego mee op. Nu zijn er
sommige Sahaja yogi's die geloven dat Sahaja Yoga een christelijke Sahaja Yoga of een hindoe Sahaja Yoga is. Dat blijft nog
steeds hangen, het blijft hangen, dat het een christelijke Sahaja Yoga is. Voor christenen moet het christelijke Sahaja Yoga zijn;
voor hindoes moet het een hindoe Sahaja Yoga zijn. Voor moslims is het een islamitische Sahaja Yoga; het moet aansluiten bij
de islam, omdat ze niet uit hun eigen conditionering geraken, dus moet het erbij aansluiten, het moet alles wat daar is verklaren.
Ze geraken er niet uit, zie je? Het kon ook een katholieke Sahaja Yoga of een protestantse Sahaja Yoga zijn. Het kan zelfs dieper
gaan.
Zo gaat het maar door, zie je. Je trekt Sahaja Yoga dus in je eigen categorieën, in je eigen kleine vakjes. Maar het is net
andersom: Sahaja Yoga is de oceaan, iets universeels, het is een Maha Yoga. Het is niet bedoeld voor christenen, hindoes,
moslims; het is bedoeld voor mensen zoals ze zijn. Ken je dieren die christen, hindoe of moslim zijn? Dit alles komt enkel door
die oorspronkelijke zonde: dat we iets zijn – we zijn christenen, we zijn hindoes, we zijn moslims. In Sahaja Yoga moet je
begrijpen dat alle rivieren, of het de Ganges of de Yamuna is, of de Theems of de Donau, elke rivier, allemaal stromen ze naar
dezelfde oceaan en worden ze de oceaan. Wanneer alle rivieren in de Ganges stromen wordt ze samen 'Surasari' genoemd, wat
betekent 'de rivier van de goden'. Niemand noemt ze nog bij de namen van die zijrivieren. Op dezelfde manier is Sahaja Yoga de
oceaan. Je kan het niet benoemen. Probeer haar identiteit niet in andere dingen te vinden. Als je daarmee begint, wordt je
verstand zoals dit kleine kopje. Bovendien, als je uit een georganiseerde religie komt, is het zeer belangrijk te begrijpen dat
georganiseerde religies je kopje nog versterken, het lost niet op. Als het een ongeorganiseerde religie is, dan is het een kop van
aardewerk, die in deze oceaan kan opgaan. Maar als het stevig, degelijk porselein is – 'Meissen' – is het onmogelijk. Dan hou je
vast aan al die gewoontes, al die stevigheid, en is het zeer moeilijk. Je moet er steeds Christus bijhalen, of Mohammed, of
Zarathustra, of zo iemand die je zou moeten leiden.
Nu is je gids je Spirit, die onbegrensd is, zodat je hen er niet meer bij hoeft te halen. Ze hebben allemaal hun plaats binnen in jou,
ze maken deel uit van jou. Maar vasthouden aan één van hen is opnieuw een teken dat je niet groeit. Je weet dat je alles bent. Je
hebt Shri Krishna in je, die ontwaakt is, je hebt Christus in je, je hebt Ganesha in je, je hebt Brahmadeva en Mohammed; je hebt ze
allemaal; Mozes, allemaal, in jou; hoe kan je je dus identificeren met één enkele persoon? De reden is dat je nog steeds
geconditioneerd bent, en je wil het in je eigen kader plaatsen. Probeer het dus in een positie te brengen waar er geen beperking

is.
We kunnen onze conditioneringen zoveel erger zien worden met onze stijl, omdat we als mensen de gewoonte hebben om
gesloten groepen te vormen. Het kan binnen in onszelf zijn: eerst sluiten we onszelf af als 'ik'; “ik ben xyz.” Vervolgens kunnen we
een club vormen, bijvoorbeeld: “Wij zijn mensen die mes en vork gebruiken.” Mensen die mes en vork op deze manier gebruiken,
vormen één groep, en anderen die ze op een andere manier gebruiken vormen een andere groep. Kijk, zo gaat het maar door;
allerlei soorten stommiteiten waarmee mensen groepen vormen. Maar goed, gebruik ze zoals je wil, het maakt geen verschil. Je
eet hetzelfde voedsel, het verteert, het werkt op dezelfde manier. Maar als het op uiterlijkheden aankomt, op menselijke
activiteiten, zullen ze het bestek op een andere manier gebruiken, sommigen gebruiken hun handen, vingers, en iemand zal
misschien – weet ik veel – dolken gebruiken. Ik weet niet hoe ze erin slagen zover te gaan. Dus, dit is wat het is. Bij elke activiteit
die ze doen, beginnen mensen er een gesloten circuit van te maken: “Zo doen wij het. Zo doen zij het, hoe het is – de methode
van een andere groep.”
Deze groepsvorming is het ergste, en is tegen de natuurwetten. Je kan individueel verschillend zijn wat je uiterlijk betreft, wat de
kleur van je haar betreft, of de kleur van je ogen; het is dat God je zo gemaakt heeft. Maar alle andere zaken die jij gecreëerd hebt
zijn dood. Alle methodes van groepsvorming die je gecreëerd hebt, zijn absoluut waardeloos. Ze zijn maar fictief. Er zit geen
waarheid in, niets dat de moeite waard moet zijn. Het is maar een mythe! Men moet begrijpen dat er niet een soort Sahaja Yoga
is die een christelijke Sahaja Yoga is, of een protestantse Sahaja Yoga of een katholieke Sahaja Yoga. Ik zie dit op een heel
subtiel vlak, waar mensen over collectiviteit spreken, dat ze niet begrijpen dat we niet collectief zijn omdat we zoveel etiketten
opgekleefd hebben, zoals de conditioneringen over wat we doen. Het zou in Zwitserland kunnen zijn, of in Oostenrijk, het zou in
Rome kunnen zijn, of in India, waar dan ook. Van deze conditioneringen moeten we verlost geraken. We moeten weten dat we
mensen zijn, gecreëerd door God, en wat er ook in ons zit dat echt is, door hem gemaakt, is het enige dat we moeten zijn; van al
de rest van de conditioneringen moeten we proberen ons te ontdoen.
Alles is complementair; op deze plaats moet je iets leren, op die plaats moet je iets leren. Iedere plaats bevat iets om te leren en
om te begrijpen. En er is niets dat sommigen kunnen blijven beschouwen als iets dat hoger of lager is. Maar natuurlijk, waar dit
ego meer ontwikkeld is, waar deze oorspronkelijke zonde meer ontwikkeld is, daar is het mogelijk dat deze mensen meer
conditioneringen opgebouwd hebben. Vanzelfsprekend is de conditionering veel sterker. Of waar ze zich niet bekommerden om
religie, om God, en bleven hangen – bijvoorbeeld, kan je zeggen, in Afrika en zulke plaatsen – is het mogelijk dat de
contioneringen gebaseerd zijn op andere krachten, die adibhautik genoemd worden, d.w.z. deze die gemaakt zijn uit wat God
gemaakt heeft. Zoals, wanneer ze de maan zien, zijn ze bang van de maan, of als ze de bomen zien, hebben ze schrik van de
bomen. Een soort mythische ideeën over de natuur zelf. Zie je, er zijn dus twee stijlen, zoals je altijd weet: de ene waar ze
mythische ideeën ontwikkelen over de natuur, de mythische kant van de natuur, dat is adibhautik; en de adidaivik zijn de fictieve
ideeën over wat jij kan maken, jij' bent God, 'jij' bent de Deva's, en 'jij' wil creëren. “Ik ben dit, ik ben dat.”
Er zijn dus twee types conditioneringen die verschijnen; en in de moderne tijd is het zeer verwarrend, deze beide kanten – ik weet
niet waar ze werken. Bijvoorbeeld, onlangs kwam ik langs de begraafplaats van Wenen, en ik was verbaasd dat het een
begraafplaats bleek, want het blokkeerde op de rechter Swadishthan.
Dus zei ik: “Alle bhoots[2] moeten nu wel actief zijn, want ik begrijp niet hoe een begraafplaats rechter Swadishthan kan
hebben?" Zo kan het verklaard worden, dat alle bhoots nu actief zijn; of misschien zijn ze opnieuw geboren, zie je. Ze moeten al
honderden keer dood geweest zijn, ze moeten graven en graven gemaakt hebben en er zijn enkel maar lege graven, en nu zijn ze
actief. Of misschien dat de bhoots zelf actief zijn, ze zijn daar niet meer; ze zijn daar verdwenen; dat zou kunnen.
Dus moeten we nu oordelen op basis van onze vibraties en niet vanuit ons begrip of wat we denken of wat we begrijpen met ons
verstand. Door vragen te stellen, en door er te veel over te praten, kan je Sahaja Yoga niet begrijpen. Voor Sahaja Yoga moet je
deze hogere bewustzijnstoestand bereiken, waar je vibraties kan ontvangen, vibraties kan voelen en je moet bereid zijn je er
helemaal aan aan te passen. Zolang je nog vastzit aan het ego zodat je nog steeds Sahaja Yoga in vraag stelt en je jezelf
buitengewoon vindt - het is beter dat zo iemand geen puja bijwoont. Dat is het beste voor hemzelf. Het is goed voor zo iemand
met twijfels dat hij de puja niet bijwoont, omdat puja alleen bedoeld is voor mensen die een staat van bewustzijn bereikt,

ontvangen hebben, die staat noemen we nirvikalpa[3], waar dus geen vikalpa is, waar er geen twijfel in je gedachten is. Als er nog
steeds twijfels in je hoofd hangen, is je intellect zeer machtig, en het zal je neerhalen. Dus ofwel zeg je vóór de puja aan je
verstand dat het zich rustig moet houden. Zeg het nu niet te spreken: “Blijf nu even stil, nu moet ik groeien en moet ik de
zegeningen van het Goddelijke ontvangen. Hou je dus gewoon stil, en als je dat niet kan, kan ik niet groeien.”
Ik vertelde je al dikwijls dat het brein net zoals een ezel is. Als je achter de ezel loopt, stampt hij je, hij zal je zeggen dat je de
slechterik bent, je bent de slechtste; zelfmedelijden zal je overspoelen. Als je de ezel voorgaat, zal hij zijn oren naar jou richten, je
kan hem vasthouden zoals je een ego vasthoudt, je kan gaan waarheen je wil, doen wat je wil. “Wat is er verkeerd?” Het zal je niet
onder controle houden. Als je boven op de ezel gaat zitten, zal hij je voor de gek houden, om te zien hoe je reageert. Als je je
geest dus toestaat rond te dwalen, door je ogen of door je aandacht, of om het even hoe, door je tong of je zintuigen, zal hij
zeggen: “akkoord”, hij zal wat langs de zijkanten gaan grazen, hij zal niet vooruitgaan, hij zal naar de ene kant gaan en wat
grazen, dan naar de andere kant.
Grégoire: Zou ik nu, terwijl u erover spreekt, een snelle vertaling geven voor de Franstaligen die geen Engels begrijpen?
Shri Mataji: Oh, wil je dit helemaal vertalen?
Grégoire: Ik kan het in 2 minuten.
Shri mataji: Ik denk, Grégoire, dat het beter zou zijn later te vertalen, omdat het nu beter stroomt; akkoord?
Dus deze ezel, de ezel wil gras eten. Hij weet dat je het niet erg vindt dat hij gras eet. Dus hij loopt rond, eet gras, allerlei
viezigheid, vuil, wat dan ook, wat je hem ook toestaat te eten, hij blijft maar eten, alle vieze dingen, alle vieze gedachten, alle vuile
gedachten en alle soorten dingen, zonder zich vragen te stellen, zie je? Alleen hier in Sahaja Yoga stellen ze vragen, maar niet
wanneer ze viezigheid en vuil moeten eten en allerlei verdorven en zondige dingen; die stellen ze nooit in vraag. Dan zeggen ze:
“Wat is er verkeerd?” Maar Sahaja Yoga zullen ze onderzoeken. Wat het heiligste van het heilige is. Wat het hoogste van het
hoogste is. Alleen deze poorten staan open voor jou. Dat is hoe je het bereikt; anders niet, het is niemand toegestaan dit te
bereiken.
Het water dat mijn voeten wast is de nectar, is de tirtha, die zelfs voor de geleerden verboden was in de oude tijd. Vaidya's[4]
waren niet toegestaan, en ze moesten ervoor vechten. Alleen de Goden mochten het drinken. Alleen de Goden mochten het
drinken. Vandaag ben jij in de positie van de Goden geplaatst. Maar heb je de nodige capaciteiten? Verdien je het? Of blijf je
vragen stellen, heb je nog steeds problemen? Dan is het beter dat je een verbod krijgt. Het is uitzonderlijk dat je die nectar zou
kunnen nemen. Het staat in de 'Devi Purana Bhagavatam', als je dat gelezen hebt, dat het hen verboden was ze te nemen. Dus zo
is het, het brein gedraagt zich als een ezel. Maar als de ezel weet wie zijn ruiter is, die de weg kent, en weet hoe het brein te
beheersen en weet waar het moet werken, dan zullen diezelfde ezel, diezelfde instrumenten, diezelfde instellingen, dezelfde
zaken die je rond je hebt, je er met een grotere snelheid brengen, op een zeer comfortabele manier.
Vertel je brein dus vandaag, dat we er genoeg van hebben, van de gedachtespelletjes. Nu willen we verblijven in het rijk van God.
Zeg het aan je brein, helemaal, zeg het aan je brein. Het is belangrijk. Dit is het brein dat je naar allerlei dingen geleid heeft; het
heeft je alle viezigheid en vuil en dat alles gegeven. Zeg het gewoon aan je verstand.
Moge God je zegenen!
Voor het thema van vandaag, kunnen we dus zeggen dat we de onschuld binnen onszelf moeten bereiken, en de onschuld van de
Virata moeten voelen. De kwestie van Ganeshavirata, kunnen we zeggen, of Virata Ganesha, waar we in de Virata de onschuld
moeten voelen, zodat we onschuldig worden, onze zonden weggespoeld worden, dat we door die onschuld gezuiverd worden,
zodat we dit 'ik-bewustzijn' verliezen, deze oorspronkelijke zonde weggespoeld wordt, en we dat mooie wezen worden dat het
trotse kind van God is, en de bekroning van deze schepping.

Moge God je zegenen!
Nu mag je vertalen, Grégoire. Het is in orde. Je kan vertalen. Ik weet dat het veel is, maar soms vind ik dat als de stroom niet
behouden wordt…
Grégoire: Excuseer mij, Moeder, ik had u niet moeten onderbreken.
Shri Mataji: Nee, het is al goed, het is in orde.
[Gregoire vertaalt naar het Frans en Ruth naar het Italiaans]
Shri Mataji: Je kan de band terugspoelen, en met dat op de achtergrond - hou het zacht - zal je spontaan kunnen gaan spreken.
Zal dat goed zijn? Om terug te spoelen? Dat zal je een goed...
Grégoire: Ik dacht enkel maar drie minuten voor het Frans, en drie minuten voor het Italiaans, op een zeer samenvattende manier.
Shri Mataji : Kan jij dat?
Grégoire: Dat kan ik, ja.
Shri Mataji: In orde.
[Gregoire vervolgt de vertaling]
Shri Mataji: Velen vragen mij, vroeger ook al: “Moeder, waarom zijn we zo geworden? Waarom heeft God ons niet gewoon
bewust gemaakt van onszelf, zonder dat we al die fouten moeten maken? En waarom moeten we door deze hele vicieuze cirkel
gaan?” Ik wilde toen niet zeggen dat je de oorspronkelijke zonde begaan hebt, dat je ongehoorzaam was geweest tegenover
God. Anders zou het allemaal op een andere manier uitwerken, niet zo langdurig. Want als je ze dat vertelt, gebeurt er iets anders
met hen: ze worden links en beginnen zich schuldig te voelen over de oorspronkelijke zonde, zie je.
Dus moeten we van het ego overgaan naar het deel over de oorspronkelijke zonde. Maar dat deel vermijd je maar, we kunnen
enkel zeggen in het begin, dat evolutie niet kon plaatsvinden zonder dat deze vrijheid je gegeven werd, zie je. Omdat de vrijheid
eerst getest werd, de vrijheid werd je gegeven, je had een goede plaats om te leven, je leefde onder de volledige bescherming van
God, in de tuin van Eden, je kan zeggen, het was prachtig, alles was wondermooi. Er ontbrak daar niets. Maar desondanks,
wanneer mensen de vrijheid kregen, deze vrijheid zou gewoon getest worden, gingen ze onmiddellijk over tot lagere zaken, zie je.
En zo moest God dan het hele plan aanpassen, omdat die lagere zaken van het leven zo aantrekkelijk waren, zelfs met alle
zegeningen die ze hadden. Alle vijandigheid en, we kunnen zeggen, alle dierlijke gevoelens, bleven aantrekkelijk voor mensen, en
dat was het meest verrassende. En wanneer deze dingen gebeurden, moest de vrijheid zelf natuurlijk de test van vooruitgang
doorstaan. En die test was deze hele schepping van menselijke wezens die plaatsvond.
Maar om hen dat allemaal te vertellen, dat het enkel de oorspronkelijke zonde is die voor een probleem gezorgd heeft, dan
zeggen ze: “Oh, God, waarom heeft u de oorspronkelijke zonde gecreëerd?” Dus is het beter te zeggen dat het onvermijdelijk is
voor je evolutie, dat je vrijheid getest moet worden, omdat als je de hoogste vrijheid moet bereiken, je eerst moet weten of je ze
kan dragen of niet. En met dat inzicht... dus, het heeft zoveel jaren gekost voor de mens om er in te groeien, om te begrijpen dat
de mens niets kan verdragen. Hij kan geen vrijheid dragen, hij kan niet tegen geld, geen hoge positie, geen comfort, hij kan niets
verdragen. En dat is wat we nu ook zien in Sahaja Yoga: als ze comfort krijgen, gaan ze er weer gewoon bij zitten. Als ze
zegeningen van materiële weelde krijgen, zal het opnieuw gebeuren, weer hetzelfde, die tuin van Eden komt opnieuw naar jou, en
wanneer ze naar je terugkomt, verval je opnieuw in dezelfde toestand; het is niet goed.

Nu moet je begrijpen dat je buitengewoon moet zijn, dus je moet dit allemaal beheersen. Niets is belangrijk, niets is belangrijk;
alleen de Spirit is belangrijk. Alleen dan kan je eruit geraken... Ook dit kan een verleiding zijn voor je, zie je. Alle zegeningen die je
krijgt, zijn verleidingen. Wees dus voorbereid. Niets is belangrijker dan de Spirit, weet je. We zijn tot alles bereid om de Spirit te
bereiken; we maken ons niet druk over welke zegeningen of wat dan ook we kunnen krijgen. Maar wat we willen is de vrijheid van
de Spirit die niet hunkert naar iets, hunkert naar materiële zaken, zodat je als een lamp bent die licht geeft, zonder aan de lamp
zelf vast te blijven zitten. Of de lamp nu van goud of zilver is of wat dan ook, ze brandt, zelfs als ze van klei gemaakt is. Dat is wat
bereikt moet worden door de Sahaja yogi's, wat begrepen moet worden. Omdat dit een zeer delicaat stadium is, waar ik zie dat
mensen weer afglijden.
Dus nu moeten we nederig zijn en zeggen: “Tot nu toe wist ik niets Moeder, tot nu toe, ik moet het leren.” Omdat dit de kennis van
de wortels is, die je niet kent. Dit is nieuwe kennis voor jou. Wat kan je in vraag stellen? Je weet niets. Je moet over de kennis van
de wortels leren. Stel je nederig op, en alleen dan zal je de zegeningen van deze nieuwe groei ontvangen. Dat is de innerlijke
groei, binnenin, de Antar Yoga. Tenzij je nederig wordt, zal het niet uitwerken. Je moet nederig worden, want zodra je vragen
begint stellen, is het je ego dat vragen stelt. Dus word nederig, en groei erin, en verdiep je in de kennis van de wortels.
Het is verrassend dat enkel in India deze kennis werkelijk gezocht werd, en mensen gingen er heel diep in. Dat is waarom ze
allemaal naar India moesten komen. Zelfs Christus ging naar India om te weten hoe mensen zoeken, om hen te ondersteunen, te
helpen. Het is dus belangrijk dat de kennis van de wortels opgedaan wordt in die gebieden waar het beter mogelijk is. Het is
gemakkelijker waar de wortels niet verstoord werden; dat is India, het land waar mensen ernaar gezocht hebben. Maar zodra ze
uiterlijk groeiden, werden ze weer dom en dwaas; en wanneer we ze zien, zien we dat ze naar buiten gericht zijn. Maar we zien
niet welk enorm werk de zieners in India gebracht hebben, ontzagwekkend. Ik bedoel, neem één van hen en dat volstaat al om je
een volledig idee over Sahaja Yoga te geven.
Neem een eenvoudige persoon, zeer eenvoudig, zoals bijvoorbeeld Sai Nath, die er zeer eenvoudig uitzag, maar wat een
fantastische oceaan van kennis bezat hij. Hij was niet opgeleid of zo. Niemand weet waar hij geboren was, wat er gebeurd was,
waar hij vandaan kwam en waar hij geleefd had, en hoe hij opgegroeid was tot die leeftijd. Niemand kent zijn achtergrond. Of
neem Adi Shankaracharya, of Kabir, of eender wie. Bijvoorbeeld, neem Machindranath; als je over Machindranath leest, zal je het
niet begrijpen; je zal denken dat hij een soort mysterieuze kennis brengt. Zij presteerden een enorme taak! Ze gingen helemaal
naar links en naar rechts, en ze deden allerlei experimenten. Als je de boeken ziet die geschreven werden over de 'Nav Naths', de
'Negen Natha's', en over Machindranath's leven. Machindranath bereikte zo'n diepte, en hij ontdekte zoveel over de plaatsen waar
vrouwen de leiders waren. Ik denk dat hij in België moet geweest zijn, waar vrouwen de baas waren en de echtgenoten net als
watjes; en dit en dat en allerlei zaken ontdekte hij en wat er gebeurde en hoe hij dat probeerde recht te zetten.
Het is de beweging in een andere richting, zie je, naar de wortels toe, hoe uit deze wortels hier en daar zulke vreselijke bomen
gingen groeien en zo werkte hij het uit. En het is zo symbolisch dat je om hun werk te begrijpen, echt heel diep moet zijn en
diepgaand; voor een menselijk brein is het tot nu niet mogelijk de hoeveelheid werk die zij gedaan hebben te vatten. Het is
onmogelijk te zien. Bijvoorbeeld, als je Adi Shankaracharya's beschrijvingen ziet of zelfs Markandeya's beschrijving van je
Moeder, opmerkelijk! Welke kleine details hij kon zien, vanuit welke hoeken. En elk klein detail van Moeder kon hij zien, zoals een
kind zou zien, begrijp je, absoluut dicht bij de Moeder. Dat betekent dat de onschuld volledig en perfect was. Anders kan je deze
punten niet zien die zij gezien hebben, alle details zoals de drie plooien van de Moeder. Hoe kan iemand dat zien, maar een kind
ziet dat moeders drie plooien hebben, dat ze drie plooien in haar lichaam heeft. Enkel een kind kan het zien. Het is enorm, ik zeg
het je, het is enorm, hun onschuld, hun diepgang en hun moed. Echte moed is nodig om in die diepgang te groeien.
Onschuld is dus het eerste dat moet bereikt worden, maar het moet niet via Christus of via Ganesha gaan, jij moet het zelf
bereiken. Dat betekent dat jij de onschuld bent, jij bent het. Je moet het niet zeggen, je hoeft niet langs iemand te passeren, jij
bent het, je kan het gewoon rechtstreeks verkrijgen. Die zaken zijn bedoeld voor mensen die niet gerealiseerd zijn, bedoeld voor
domme mensen, voor mensen die het niet rechtstreeks kunnen bereiken. Jullie kunnen het allemaal rechtstreeks bereiken, dat is
je zegen, dat is het mooiste, dat je het allemaal rechtstreeks kan verkrijgen. Maar je moet in die toestand van onschuld komen
waardoor je zo subtiel wordt, zo sukshma, omdat onschuld het subtielste is waarmee je alle gebieden binnentreedt, om de

kennis van de wortels te hebben, de kennis van de levensboom. En dat is niet bedoeld voor domme, egoïstische, dwaze mensen.
Zij worden rakshasa's[5], ik zeg het, zij zijn rakshasa's.
Wij volgen hun weg dus niet, we moeten de andere richting uit, dus we moeten binnenin onszelf nederig worden en proberen de
onschuld te doen ontwaken, dat is de heilige onschuld, pavitra – onschuld binnen in je. In het Sanskriet bestaat er geen woord
voor onschuld, verrassend. Omdat voor hen alles wat heilig, voorspoedig is, alles bevat. Er is geen afzonderlijk woord voor
onschuld, omdat ze zich niet kunnen voorstellen dat onschuld zomaar in het niets kan bestaan, het moet ergens in zitten, zie je,
er is altijd een soort kopje dat het water moet bevatten. Ze kunnen zich geen water voorstellen dat zomaar vrij in de lucht hangt,
zie je. Het moet ergens in een kopje zitten. Dus zullen ze zeggen 'voorspoedige tijd', ‘voorspoedige persoon' of ‘heilig ding',
'voorspoedige nacht', ‘voorspoedige dag', alles zit ergens in bevat, als een vat. Het vat dat onschuld kan bevatten, zie je.
Dus opnieuw, de voorspoedigheid, voorspoedig is een adjectief. Het is niet mogelijk te zeggen dat dit massieve onschuld is, de
shubbha. ‘Shubbha' zelf is een adjectief, er is geen substantief voor onschuld. Onschuldig kan bestaan, maar onschuld zelf
bestaat voor hen niet, omdat het overal bestaat, dat is onschuld. Het is een zoveel breder idee, een breder idee van de Virat
Ganesha. Het zit in de hele Virata[6], hoe kan je het tot onschuld terugbrengen. Dit is zo subtiel, te subtiel om in een substantief
gegoten te worden. Het is veel te subtiel en wij moeten zo subtiel worden.
Moge God jullie allemaal zegenen!
[Nu begint het puja protocol – hierna volgen enkele opmerkingen van Shri Mataji tijdens dit gebeuren]
Je kunt nu mijn voeten wassen. Wat we eerst kunnen doen, dat wie mijn voeten niet eerder gewassen heeft steek alsjeblieft je
hand op – tot daar... Hij heeft nog niet gewassen? In orde, kom maar
Dit zijn de eenentwintig namen, dit zijn de eenentwintig namen, van Shri Vishnu, die je evolutie vertegenwoordigt, van het dharma
in jou. Eerst het behoud en dan de evolutie. Dat is de Vader in jou. En omdat jullie allemaal jullie evolutie zoeken roepen we de
eenentwintig krachten op, eenentwintig kwaliteiten van dit vader-aspect van God. Eenentwintig krachten. Deze eenentwintig
namen vertegenwoordigen de eenentwintig kwaliteiten van evolutie in ons. Het Sushumna kanaal heeft eenentwintig kwaliteiten.
Je mag vertalen, in het Frans is beter.
Vishnu, Vishnu, het is de kracht van Vishnu, of, we kunnen het Narayana noemen. Vishnu is de vader.
Krita Yuga. Dit is de Krita Yuga. ‘Krita' betekent wanneer het effectief zal zijn, wanneer het effectief zal worden. Het werk zal
gedaan worden. Dit is de ‘Yuga’, de tijden waarin het zal gedaan worden. Krita Yuga. Dit is het speciale tijdperk tussen Kali Yuga
en Satya Yuga, tijdens Krita Yuga worden dingen gedaan, het werk zal af zijn. De tijd van verrijzenis waarin je handen zullen
spreken. Dat is het. Zie je. Vertaal het. Krita Yuga. 'Kri' betekent 'doen'.
[Ganesha Atharva Sheersha
Twam bhoomi rapo…. Shri Mataji stopt de Atharva Sheersha om te verklaren…..]
Kijk, svatojayte betekent het principe, je doet het principe van het hele universum ontwaken, het principe van het universum en
pratye betekent dat je ook de ervaring ervan geeft, zodat hij diegene is die het principe oproept en je ook nog de ervaring geeft.
Pratye, pratye is de ervaring die bewijst, die je bestaan bewijst, zie je. Je geeft je eigen pratye, wat wil zeggen dat je jouw ervaring
geeft waarmee het bewijst dat je bestaat.
[een yogi leest het Ganesha Atharva Sheersa]
Het zou beter "Jij bent God in de mens" zijn. God in de mens... Hij is geen mens, in geen geval, hoe kun je hem zo noemen?

[1] dharma: geheel van leefregels die ervoor zorgen dat de harmonie tussen alles wat leeft gerespecteerd en ondersteund wordt;
spirituele wetten die de mens(heid) op het middenpad van groei en evolutie houden; rechtschapen gedrag

[2] bhoot: geest van een overledene

[3] nirvikalpa: twijfelloos bewustzijn

[4] vaidya: Ayurvedische dokter

[5] rakshasa’s: demonen, incarnaties van negatieve krachten

[6] Virata: het Kosmische Lichaam
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Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Kunnen jullie haar daar tot vanachter horen? Of misschien kun je dit gebruiken. Beter.
Ik zal gewoon spreken. Goed.
Ik ben de Sahaja yogi's van Wenen heel dankbaar voor het feit dat ze me hebben uitgenodigd op deze plaats, want dit is mijn
eerste bezoek aan Wenen. Dit is het laatste land in Europa dat ik moest aandoen, daarom moet ik zeggen dat er al veel werk
verricht is in Sahaja Yoga in andere landen. Op de een of andere manier gebeurde het zo dat ik naar Wenen moest komen na zo'n
lange periode. Ik ben echt heel blij te zien dat er zoveel zoekers zijn in Wenen. En het zijn zoekers naar de waarheid. Maar we
moeten eerst en vooral begrijpen wat de waarheid is. Alle waarheid die we tot nu toe als mensen hebben gekend, hebben we
ontdekt door middel van ons bewustzijn, door middel van ons centraal zenuwstelsel. Als je bijvoorbeeld naar deze bloemen kijkt,
dan zie je dat ze wit zijn; we kunnen zien dat ze er zijn - dit is de waarheid voor ons. Als ik dit metaal aanraak dan weet ik dat het
koud aanvoelt, ik weet dus dat het metaal is en dat het koud is - dit voel ik met mijn vingers. Het is geen verbeelding en geen
mentale voorstelling om te denken dat dit de fluit van Shri Krishna is. Want door het te zien, te horen en te voelen weet ik dat dit
de waarheid is, ik weet het door mijn ervaringen van het centraal zenuwstelsel.
Door mijn eigen bewustzijn als mens weet ik dat deze bloemen geurig zijn. Door mijn eigen inzicht ken ik de esthetica van deze
plaats. Als je een paard door een vuile straat leidt dan merkt hij niets van het vuil, de smerigheid en de stank van die plek. Maar
als een mens door zo'n soort straat loopt dan weet hij dat het vuil is, hij kan het niet verdragen, omdat zijn bewustzijn zo is
ingesteld.
Dit is het verschil in bewustzijn in het niveau van evolutie dat we als mensen hebben bereikt. Je moet dus weten dat alles wat er
met ons zal gebeuren in ons bewustzijn moet plaatsvinden. Dat alles wat we bereiken en wat we voelen via ons centraal
zenuwstelsel volkomen logisch is en op de proef gesteld kan worden. Dat we de waarheid ervan kunnen nagaan. Het is niet als
een donker steegje waar je jarenlang in blijft rondwaren. Het is niet als een donker steegje - maar het is een verlicht pad waarop
je je bewust wordt van de hogere kwaliteiten van de mens. Waarin ligt de hogere kwaliteit van een heilige? Het zit hem niet in het
soort kleren dat hij draagt of in de manier waarop hij zich voortbeweegt. Maar de hogere kwaliteit van een heilige ligt in het feit
dat hij collectief bewust is. Doordat hij verbonden is met de Spirit[1], dat een collectief wezen is in ons. Er moet dus een zekere
gebeurtenis plaatsvinden in je bewustzijn, waarbij je dit wordt, opnieuw zeg ik wordt - waarbij je de ervaring van het collectieve
bewustzijn verwezenlijkt. Mohammed Sahib heeft bijvoorbeeld duidelijk gezegd: "In de tijd van de wederopstanding zullen je
handen spreken." Hij heeft gezegd dat je het in je handen zult voelen - dat je handen zullen spreken, niet in de zin dat ze lippen
zullen krijgen - maar in de zin dat je iets zult gaan voelen in je handen dat in jouw plaats zal spreken.
Als we het nu over de waarheid hebben, dan moeten we ook de mogelijkheden kennen die naast de waarheid bestaan en de
onechtheid daarvan. Elke waarheid kan vervalst worden. Elke levende bloem kan vervangen worden door plastic bloemen. En het
is heel gemakkelijk om een bloem van plastic te maken, je kunt er wel duizenden van produceren. Maar echte bloemen zijn
schaars, en hun echtheid ligt in het feit dat het werkelijke bloemen zijn, die leven van een levende levenskracht. Evolutie is dus
het levende proces van de levende God. Als dat de waarheid is, dan moeten we inzien dat, op dezelfde manier waarop alles wat
er tot nu toe in onze evolutie spontaan met ons is gebeurd, er nu opnieuw spontaan iets met ons moet gebeuren. Net zoals een
zaadje, als je dat wilt laten ontkiemen dan moet je het in Moeder Aarde stoppen, want zij heeft de eigenschap en de volmacht om
het te laten ontkiemen. Betalen we het zaadje soms geld om het te laten ontkiemen? Hoe kun je God betalen? Ik kan niet

begrijpen dat de westerse mensen in hun naïviteit maar niet willen inzien dat je niet zomaar iemand kunt betalen die beweert dat
hij je een spiritueel leven kan bezorgen. Dit zijn allemaal parasieten, en als je een parasiet als guru wilt dan moet je hier maar
mee doorgaan. Niemand kan je op dit vlak domineren, omdat jij de vrijheid hebt. Een ander soort opvatting die ontstaat als
reactie op deze bedrieglijke praktijken, is dat alles nep is, dat er alleen onwaarheid is en geen waarheid - maar dat klopt ook niet.
Zoveel mensen die het hele circus van guru-shopping hebben doorlopen komen tot de conclusie dat ze maar beter communisten
kunnen worden. Maar dat is het andere uiterste. Dat is een ontkenning van de waarheid. In het midden bevindt zich de waarheid,
daar bestaat geen twijfel over, maar de waarheid is niet iets dat je op de markt kunt kopen. Vooral in het Westen voelen mensen
zich gevleid, hun ego is gevleid als ze ergens voor kunnen betalen of als ze iets kunnen kopen, als ze iets kunnen bezitten. Maar
ik heb altijd gezegd: "Je kunt voor God niet betalen." Iedereen die geld vraagt in de naam van God en daarvan leeft, is een
parasiet. En iemand die een parasiet is, kan nooit je guru zijn, want hij staat veel lager dan jij; zelf wil je immers ook niet als een
parasiet leven.
En het tweede punt waarover ik jullie heb verteld, namelijk dat het een levend proces is in jezelf, moet je doen inzien dat je er
geen moeite voor kunt doen. Het is even eenvoudig als een bloem die in een vrucht verandert. Maar als je voor een bloem begint
te springen of op je hoofd gaat staan, of als je je kleren uittrekt, of helemaal geen kleren draagt, zal ze dan in een vrucht
veranderen? Wat is er zo bijzonder aan te springen, of andere kleren aan te trekken, of naakt te gaan staan, wat is daar zo
bijzonder aan? Iedereen kan dit doen. Sahaja Yoga is het pad voor de ware zoekers, niet voor de mensen die achter verkeerde
dingen aan rennen en zichzelf niet onder ogen willen zien. Het is een klasse mensen die mensen van God zijn, die naar de
waarheid zoeken, en die niets accepteren dat onecht is. En het is ook een klasse van moedige mensen, van dappere mensen, die
zich kunnen ontdoen van alle hindernissen en conditioneringen die hen omringen. Mensen die zich daarvan kunnen ontdoen, die
dit kunnen opgeven.
God heeft je hiervoor alles gegeven. Toen hij je tot mens maakte, heeft hij je in al zijn tederheid geschapen als een prachtige
persoon die alle basiskennis in zich heeft. Maar als je moeite wilt doen om God te vinden, dan ben je niet spontaan. Zulke
inspanningen zijn allemaal kunstmatig. En door die inspanningen kom je in de linker- of de rechterkant terecht. Morgen zal ik
jullie in detail vertellen over de linkerkant en de rechterkant, maar vandaag zal ik jullie alleen vertellen dat je, als je naar de
linkerkant gaat, in de valkuil van je onderbewustzijn of het collectief onderbewustzijn terechtkomt. In het Sanskriet wordt dit ook
wel adi bhautik genoemd. Adi bhautik. Bhautik. Dat wil zeggen het collectieve onderbewuste in ons. Hier word je in meegezogen
totdat je verloren raakt, volledig gehypnotiseerd en gehersenspoeld. En als je in een egotrip belandt aan de rechterkant, dan kun
je in eenzelfde soort valkuil terechtkomen. Mensen accepteren conditioneringen heel snel.
Men heeft ooit een experiment gedaan met twintig mensen in Engeland. Ze vroegen tien mensen zich als gevangenen te
gedragen en tien andere mensen als cipiers. En ze vertelden hen erbij: "Het is maar een spel, jullie hoeven er maar een maand
aan mee te doen, zodat we kunnen zien of er zich een verandering voordoet in jullie gedrag." En ze vertelden hen dit steeds weer
opnieuw: "Het is een rollenspel, het is niet echt, het is maar een rollenspel." Maar vanaf het moment dat ze in de gevangenis
terechtkwamen, werden de 'cipiers' heel arrogant en egoïstisch, en de 'gevangenen' begonnen zich verschrikkelijk slaafs te
gedragen en verdroegen alle pesterijen die deze egogerichte mensen met hen uithaalden. Van de twintig mensen was er maar
één die zich hiertegen verzette, omdat hij geslagen werd door deze zogenaamde cipiers, die maar gewoon een rol speelden, ze
hadden hem echt geslagen. En toen ze uit de gevangenis kwamen stonden ze versteld over hun eigen gedrag. De 'gevangenen'
waren zo zwak geworden dat ze in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, door alle martelingen die ze hadden moeten
verduren. En de andere tien hadden zoveel ego gekregen dat ze zich waarschijnlijk zullen hebben aangesloten bij een politieke
partij.
Zo is het gesteld met de mensen. En in deze situatie komen de meesters van het kwaad in de vorm van valse guru's. En jullie zijn
zo naïef om je met hen in te laten. Zij hebben verschrikkelijk veel kwade geesten onder hun controle. En ze kunnen je zo goed
hypnotiseren dat je alle idiote dingen zult uitvoeren die ze je willen laten doen. En ondertussen verdienen zij hun geld, ze hebben
vrouwen, ze drinken, ze genieten meer van het leven dan alle koningen, alle presidenten en de rijkste mensen ter wereld. En hun
arme volgelingen worden beroofd van al hun bezittingen, hun geld en hun gezondheid - ze zien er ziek uit. Je moet weten dat als
je je realisatie krijgt, je eigen krachten zich moeten manifesteren. Hierdoor word je collectief bewust en word je de Spirit,
waardoor de kracht van het collectieve bewustzijn zich manifesteert. Nu is het probleem met mensen dat ze de kennis van de
Kundalini in de ware zin van het woord nog niet bezitten. Ik heb gelezen - ik bedoel, gezien, ik heb niet alles gelezen - maar ik heb
verschillende boeken gelezen die geschreven zijn door Duitsers en Engelsen en allerlei andere westerse mensen, en ik was
geschokt. Ze hadden helemaal geen kennis over de Kundalini. Ze hadden niet alleen de kennis niet - ze bezaten ook niet de
kracht van het Goddelijke om de Kundalini te laten ontwaken. Ze hadden niet het karakter van een heilige, dat nodig is om de

Kundalini te kunnen laten opstijgen. Het waren vreselijke slaven van hun eigen hebzucht en lust, en deze kennis gebruikten ze
alleen maar om nog meer geld te verdienen.
Om nu de algemene natuur van de Kundalini te begrijpen moet je weten dat zij je Moeder is. Men heeft mij verteld dat Duitse
mensen hun moederland hun 'vaderland' noemen, maar de Vader is alleen de getuige van het spel. Alleen zijn Shakti[2], zijn
kracht, de primordiale Moeder, de Heilige Geest doet al het werk om deze getuige tevreden te stellen, die alleen zit en toekijkt. Hij
verblijft in je hart als de Spirit. En de Kundalini is de Heilige Geest, weerspiegeld in jou. De natuur van de Kundalini is dat zij het
zuivere, ultieme verlangen is. Deze kracht wordt ook wel omschreven als een residu, omdat ze zich nog niet gemanifesteerd
heeft. Het ultieme verlangen van elke menselijke ziel is de Spirit te worden. Je kunt doen wat je maar wilt, je kunt alles proberen maar uiteindelijk zul je tot de conclusie komen: "Ik ben nog altijd niet de Spirit geworden." Pas wanneer je de Spirit wordt, vindt de
manifestatie van deze Kundalini plaats, dan pas stijgt ze op, en zij is degene die de staat van yoga creëert, de verbinding met het
Goddelijke. Dit is de yoga. Yoga betekent ook kaushalam, dat wil zeggen bedrevenheid, de bedrevenheid om de Kundalini van
anderen te hanteren, en ook de volledige kennis van de goddelijke wetten en de goddelijke manifestatie is 'yoga', ook dat wordt
'kaushalam' genoemd.
Tegenwoordig zijn er allerlei vormen van yoga in de omloop, net zoals er ook allerlei soorten guru's zijn. Nu is lichamelijke yoga
weer iets anders waarvan mensen denken dat dit het summum van spiritueel leven is. Dit is afkomstig van Patanjali, die
duizenden jaren geleden in India leefde, toen we daar nog een heel ander levenspatroon hadden. Kinderen leefden toen nog tot
vijfentwintigjarige leeftijd in het bos, met gerealiseerde zielen als hun guru's. In die tijd werden de voorhuwelijkse regels en de
onschuld in zulke mate gerespecteerd dat zelfs twee mensen die naar dezelfde universiteit gingen niet met elkaar mochten
trouwen. Dezelfde universiteit; wat een onschuld; dat studenten aan dezelfde universiteit niet met elkaar mochten trouwen. En
deze universiteiten werden 'gotra's' genoemd. Zelfs vandaag nog mag je in dezelfde gotra niet met elkaar trouwen. De 'yama
niyama', de 'vyayama', deze bepaalde oefeningen werden alleen gedaan door mensen die niet getrouwd waren, volgens de
behoefte van een bepaald centrum dat uit balans was. Ook wij gebruiken deze oefeningen waar nodig. Maar tegenwoordig lijken
de verschillende yogasystemen op niets anders dan een doos vol medicijnen die je allemaal in één keer inneemt. Zonder zelfs
maar na te gaan wat je 'prakruti' is, dat wil zeggen je constitutie, wat jouw lichaam specifiek nodig heeft, waar de Kundalini zich
bevindt en wat je moet doen om een bepaalde chakra te openen die geblokkeerd is. Ik bedoel, niemand heeft hier ook maar enige
kennis van. In plaats daarvan is er een mechanisch proces ontstaan waarbij we allemaal dezelfde maten willen hebben, alsof we
door machines geproduceerd zijn. Dit is een heel gevaarlijke ontwikkeling, want het creëert problemen voor de ontwaking van de
Kundalini.
Mensen die teveel aandacht besteden aan hun lichaam en teveel lichamelijke en mentale activiteiten verrichten worden heel
toekomstgerichte mensen. Ze worden heel oppervlakkig en krijgen een heel droog karakter. Door zo'n mensen ontstaan situaties
waarbij mensen van elkaar scheiden en met elkaar vechten en ruziën. De grootste hatha yogi die ik ooit in mijn leven heb
geweten was Hitler. En hij maakte gebruik van tantrika's uit Tibet die hem de macht gaven om het ego van mensen te
controleren. En hij maakte hen zo gewelddadig dat ze niet langer wisten wat ze deden. Ook vandaag nog zijn er veel guru's die op
hetzelfde uit zijn. Ze kunnen je zo gewelddadig maken dat je niet meer weet wat je doet. Of ze kunnen je in slappelingen
veranderen, waardoor je je hele persoonlijkheid verliest en een ander mens wordt. En ze doen dit zo goed dat mensen die geen
kennis hebben over de Kundalini en de Spirit heel gemakkelijk in de val lopen.
Ik noem het Westen ook wel de ontwikkeling van de scheut, van de buitenkant van de boom. Ze weten heel veel over de
wetenschap, over de politiek en de economie. Ze kunnen atoombommen maken om zichzelf mee te vernietigen. Ze kunnen zelfs
nog ergere dingen maken. Maar ze hebben niet de kennis van de wortels, waarmee ze kunnen groeien. En de kennis van de
wortels kun je alleen verkrijgen als je de Spirit wordt, dat is het begin van alles. Dit is een groot nadeel voor de heiligen die
geboren zijn aan deze prachtige kant van de aarde. Er worden zoveel zoekers geboren in het Westen. God zal het verlangen
hebben gehad hen een comfortabel leven te schenken, en te zorgen dat ze werkloos zijn zodat ze ingezet kunnen worden voor
het werk van God. Ze hebben horloges om tijd te kunnen uitsparen, tijd uitsparen en nog eens tijd uitsparen. Waarvoor? Om naar
de kroeg te gaan? Of om allerlei vreselijke boeken te lezen? Of om je leven te vergooien met deze afschuwelijke guru's?
In het Westen hebben we dus de heiligen, en in het Oosten hebben we de wijsheid. In het Westen zoeken de mensen omdat ze
zoekers zijn. Het is een bijzondere categorie van mensen, de mensen die in het Westen geboren zijn. Maar ze missen de
fundamentele wijsheid om te kunnen begrijpen wat de waarheid is. Wat moeten we bereiken? Wat moeten we worden? Deze
fundamentele wijsheid zal je niet worden gegeven door de mensen die geld aan je willen verdienen. Zij willen er zelf zaken mee
doen. En dit creëert een groot probleem voor de heiligen van vandaag. Omdat jullie in dat gebied leven dat ik de scheut van de
boom noem, worden de mensen daar aangetrokken door oppervlakkige zaken. Jullie kunnen onder de indruk raken van iemand

die probeert je ego te strelen. Of misschien is er iemand die je domineert, zoals Hitler. Het is dus een grote verantwoordelijkheid
voor alle zoekers in het Westen om je toe te wijden aan de waarheid, eerst en vooral. Je moet op een logische manier tot de
juiste conclusies komen. Op die manier ben je voorbereid als het op spiritualiteit aankomt. Stel dat ik in een verwarde toestand
op weg ben naar Wenen - hoe zal ik er dan ooit achter komen dat dit Wenen is, totdat iemand me vertelt dat dit de weg naar
Wenen is? En om te beginnen zal ik er al zeker nooit achter komen dat dit Wenen is als ik niet weet hoe Wenen eruit ziet.
Op die manier kom je dus tot een andere conclusie, namelijk dat de beschrijving van dit collectieve bewustzijn al moet zijn
beschreven in de geschriften, die lang geleden werden geschreven. Deze kennis moet ook overeenkomen met de bevindingen
van de psychologie, zoals je bijvoorbeeld ziet in de psychologie van Jung. En het moet ook overeenkomen met de vele
voorspellingen; duizenden jaren geleden is er bijvoorbeeld een boek geschreven genaamd Nadi Granth, door Bhrigu, die de
pionier was van onze astrologie. Op die manier zouden we andere bronnen moeten ontdekken, geschreven door grote dichters
zoals William Blake, een Engelsman, die duidelijk over Sahaja Yoga heeft geschreven. Er zijn zoveel gerealiseerde mensen,
grootse mensen, zoals bijvoorbeeld Dante en Homerus, die in zoveel opzichten Sahaja Yoga hebben beschreven. Als we al deze
dingen ontdekken, dan pas komen we te weten dat dit echt Wenen is. Maar we moeten ons niet laten hersenspoelen door
mensen die mooie verhalen ophangen, of die een of ander boek lezen en dit tot een nieuwe vorm van kennis verheffen en
zeggen: "Zo zit het," en er maar over blijven praten en praten en praten.
Nu is de tijd gekomen om het te worden. Nu is de tijd gekomen voor deze goddelijke kracht om zichzelf te manifesteren. We zien
hoe een bloem in een vrucht verandert, we zien miljarden bloemen in vruchten veranderen in het seizoen. We zien onszelf
ademen, we zijn ons bewust van onze spijsvertering, maar we betalen hier niet voor, of wel soms? Wie is het dan die dit allemaal
doet? Welke kracht doet al deze dingen? We denken hier zelfs niet over na. We beschouwen het gewoon als vanzelfsprekend.
Kijk naar deze ogen die voor je gemaakt zijn, het zijn de beste camera's die je je maar kunt voorstellen, zo modern. Kijk naar dit
menselijk lichaam, het zit zo goed in elkaar. Kijk naar dit menselijk brein, het heeft zoveel mogelijkheden. Waarom is dit allemaal
zo gemaakt, en wie heeft het gedaan? Waarom zijn we van amoebes tot mensen geëvolueerd? Wat is er zo bijzonder aan
mensen dat ze als het hoogtepunt van de volledige schepping worden beschouwd? Is het doel ervan om bij de pakken neer te
zitten en je schuldig te voelen over de kleinste, meest onbenullige dingen? Of om te huilen over alledaagse onzin? Nee, het is
bedoeld om in het instrument te veranderen, om datgene te leren kennen dat jou de kracht zal geven. Deze allesdoordringende
kracht moet jouw kracht worden. Kracht wordt op de een of andere manier altijd verward met geweld - op dit niveau van het
menselijk bestaan. Maar ik heb het over de kracht van de goddelijke liefde, die ervoor zorgt dat deze bloem in een vrucht
verandert, en die jou van het amoebestadium tot dit stadium heeft getransformeerd, en die je ook zal transformeren tot de staat
van de realisatie. Hoe verandert een ei in een vogel? En hoe komt het dat die vogel precies op het juiste moment volledig
getransformeerd uit een doodgewoon ei komt? De kracht die hiervoor zorgt, is de kracht van de Heilige Geest.
Mensen houden er niet van als ik over Christus spreek. In België vroeg een vrouw me laatst waarom ik altijd op een Indiase
manier over Christus spreek. Dus ik vroeg haar: "Is Christus soms in België geboren? Of is hij soms in het Westen geboren?" Veel
mensen weten dat hij in India heeft geleefd, en niet in Engeland. Denken jullie soms dat je een contract met hem hebt, dat je in de
waan bent alles over Christus te weten? Het zal je verbazen dat er in India veertienduizend jaar geleden al over Christus is
geschreven. De Bijbel volstaat niet om zo'n verheven persoonlijkheid te bevatten. Als we zeggen: "Wij houden van God, we
houden van Christus en Christus is liefde," dan beelden we ons dit allemaal in. Het is slechts een illusie. De realiteit is dat
Christus in jou bestaat en dat hij in jou ontwaakt moet worden. Hij is het die zei: "Je moet opnieuw geboren worden." Maar wat
doen we met deze woorden? We nemen iemand in dienst die zegt: "Oké, ik zal je kind wel dopen," en dan neem je kunstmatig wat
water, je giet het over zijn hoofd en zegt: "Nu is hij gedoopt." Dit is allemaal kunstmatig. Dus als mensen ontgoocheld zijn door
dit soort kunstmatig gedrag, dan belanden ze weer in een andere chaos.
Maar je hoeft nergens heen te gaan. Je Spirit is in jou aanwezig. Je hoeft niet het woud in te trekken om ernaar op zoek te gaan.
Je Kundalini is in jou aanwezig. Je centra zijn er allemaal. De Kundalini zal opstijgen en je zult je zelfrealisatie krijgen. Zoals een
ei getransformeerd wordt tot een vogel, zo zal jij de Spirit worden. Je hoeft je er niet voor te haasten. Maar het belangrijkste dat
je hiervoor moet beseffen is dat we er eerst en vooral alles over moeten weten. Als je het nog steeds druk hebt met het lezen van
allerlei dingen en met je ideeën en je conditioneringen, dan zal het niet werken. Het werkt beter bij mensen die eenvoudig zijn,
niet bij mensen die zo gecompliceerd zijn.
Ik wil jullie nu verzoeken me hier enkele vragen over te stellen. Vandaag heb ik jullie gewoon een korte inleiding gegeven. Jullie
mogen me daar vragen over stellen, maar de vragen moeten wel te maken hebben met jullie zoektocht, dat is beter. Als je deel
uitmaakt van een sekte of een bepaalde opvatting aanhangt, denk hier dan eens over na: welk voordeel heb je er al mee gedaan?
Hier ben ik, en ik zeg je dat je je Spirit moet worden, en dat dit met behulp van Sahaja Yoga kan gebeuren. Sahaja wil zeggen een

spontane gebeurtenis, en yoga betekent 'eenheid'. En naar mijn mening is dat hetgene wat we moeten bereiken, en dat is ook
hetgene waar je naar op zoek bent. Maar ik heb zoveel mensen gezien die alleen hierheen komen om met mij te discussiëren,
terwijl ze niets te bieden hebben, alsof ze onbetaald een idee verdedigen, alleen omdat ze niet kunnen accepteren dat ze
waarschijnlijk een fout zullen hebben gemaakt. Maar mensen moeten tenslotte ook fouten maken, dat is geen schande.
Ze hoeven zich er niet schuldig over te voelen. Ze hoeven zich niet schuldig te voelen over wat dan ook, want ik heb het hier over
God, die de oceaan van liefde is; die de oceaan van mededogen is; die de oceaan van vergiffenis is. Maar we beseffen zelfs niet
de weidsheid van deze oceaan. Hoe ze ons netjes schoonmaakt, hoe ze ons een heerlijk bad geeft, hoe ze ons liefdevol omhult
met een aangename warmte en ons meeneemt naar de sferen van zijn koninkrijk. Dit is nu op massale schaal aan het gebeuren.
Het gebeurt ook in andere landen - vooral in India hebben duizenden mensen in de dorpen hun realisatie gekregen. En ook hier
moet het met jullie allemaal gebeuren. Maar als je er niet naar op zoek bent, dan kan ik het je niet opdringen. Je kunt een paard
niet meenemen naar een rivier en proberen zijn mond in de rivier te stoppen - het paard moet zelf van het water drinken en van de
voldoening genieten.
Dit alles is jullie vrijheid. Je moet het in je eigen vrijheid bereiken. We kunnen het aan niemand opdringen. Het is dus in geen
enkel opzicht nodig om je agressief op te stellen. Want zelfs al zou ik het willen, dan nog zal ik niet in staat zijn je de realisatie te
geven. Voor sommige mensen heeft het wat tijd nodig. Ik moet jullie dus verzoeken om vriendelijk en eerlijk te zijn ten opzichte
van jezelf. Je bent een zoeker en je bent voorbestemd om je realisatie te krijgen. En dat is de reden waarom ik hier ben. Ik ben
gekomen om je iets te geven. Maar dat zou in geen geval je ego mogen strelen. Zoals ik jullie deze morgen al zei, begrijp ik niets
van de wet, ik heb geen verstand van auteursrechten, ik heb geen verstand van verzekeringen en ik kan niet autorijden. Maar over
één ding weet ik alles, en dat is de Kundalini. Je hoeft je dus niet minderwaardig te voelen omdat ik deze kennis heb, want op een
dag zul jij er zelf alles van weten. Je zult alles zelf kunnen. Er is iemand in India die zijn realisatie heeft gekregen en die sindsdien
al tienduizend mensen hun realisatie heeft gegeven.
Morgen zal ik je ook vertellen hoe de ontwaking van de Kundalini, als bijverschijnsel, genezing mogelijk maakt van ongeneeslijke
ziektes zoals kanker en dergelijke. En ook hoe je er mentale afwijkingen mee kunt genezen en hoe het je uit de greep haalt van je
slechte gewoontes. En hoe je je eigen guru wordt.
Nu zou ik dus graag enkele vragen van jullie krijgen. Als er vragen zijn die je wilt stellen, stel ze me dan zonder angst.
Dank jullie zeer. Moge God jullie zegenen.
Mataji, hij vraagt wat het verschil is tussen de Purusha volgens de Indiase benaming en de Heilige Geest.
Purusha? Purusha is God Almachtig. De Heilige Geest is zijn kracht die zich manifesteert in dit universum, en die de Kundalini is
in jou. Dat is de Heilige Geest. Zij wordt ook wel Adi Shakti genoemd.
Adi Shakti betekent 'de oorspronkelijke kracht'.
Hij vraagt welke vorm van meditatie u voorstelt.
Dat zal ik je vertellen. Dat is een goede vraag. Dat zal ik jullie zo dadelijk vertellen.
Moeder, hij vraagt welke kenmerken er optreden als de Kundalini opstijgt.
Dat zal ik jullie later vertellen - dit vormt op zich al een compleet onderwerp, dat ik later zal behandelen. In de tijd dat ik hier ben
zal ik in Wenen nog drie lezingen geven. In deze lezing wilde ik jullie een introductie geven, maar later zal ik jullie er absoluut alles
over vertellen. Alles. Er zijn geen geheimen.
Hij vraagt wat je fysiek kunt voelen als de Kundalini opstijgt.
Dat zal ik je nu vertellen, ik zal het je vertellen. De eerste keer voel je de allesdoordringende kracht in de vorm van de koele bries
van de Heilige Geest. Deze bries zal ook uit je hoofd komen. En op je vingers, je zult het overal om je heen beginnen te voelen.
Hij vraagt wat er dan gebeurt met de ademhaling en met het hart.
Dit wordt allemaal heel normaal.
Hij zegt dat het dan niet de Kundalini kan zijn.
Waarom? Wat moet er dan gebeuren, moet je soms doodgaan? Je hebt er vast iets over gelezen, maar je kunt dit beter zelf
nagaan. Lezen is niet de manier om overtuigd te raken, het heeft niets te betekenen. Je kunt duizenden boeken blijven lezen;
maar je kunt de realisatie niet uit boeken krijgen.
Moeder, gelooft u dat we in het algemeen geen guru nodig hebben?
Nee, je hebt een guru nodig - want alleen een brandende kaars kan een andere kaars aansteken. Maar waar zijn de echte guru's?
Zij houden zich allemaal verborgen in de Himalaya of op andere plaatsen, en als ik hen erover aanspreek dan zeggen ze: "We zijn
niet geïnteresseerd in deze mensen, het zijn geen zoekers." De enige mensen die geïnteresseerd zijn in jullie portemonnees zijn
hier, op de markt. Ooit heb ik een van deze guru's kunnen overtuigen naar Amerika te gaan, maar na drie dagen kwam hij al terug.

Hij zei: "Ik heb schoon genoeg van die Amerikanen - het zijn verschrikkelijke mensen. Ze denken alleen in dollars, ze hebben geen
interesse voor de realiteit. Ze hebben er geen tijd voor."
Moeder, hij vraagt of het alleen mogelijk is de realisatie te krijgen na een bepaalde vorm van meditatie, en op welke manier je
mensen kunt voorbereiden om deze ervaring te krijgen.
Als je een mens bent, dan kun je de realisatie krijgen. Je bent er al op voorbereid, omdat je een mens bent. Maar als je steunpunt
als mens enigszins ontregeld is, dan kan het zijn dat de Kundalini eerst opstijgt, daarna weer een beetje zakt, daarna weer
opstijgt, en dat het zich tenslotte vestigt.
Moeder, hij begrijpt niet hoe deze gebeurtenis spontaan kan plaatsvinden. Hij denkt dat je er eerst voor moet mediteren, of iets
dergelijks.
Je kunt niet eerst mediteren, want daarna ga je pas in meditatie. Het is heel eenvoudig, ik zal je zeggen wat er in werkelijkheid
gebeurt. Je moet je handen op deze manier naar mij toe richten. Zoals de bladeren hun bladgroen krijgen, op dezelfde manier
richt je je handen naar mij, en omdat ik een gerealiseerde ziel ben ontvang je alle informatie via deze vingers. Via je vingers
bereikt deze informatie je Kundalini, waarna zij opstijgt. Spontaan. Net zoals Moeder Aarde, als je een zaadje in Moeder Aarde
stopt, dan weet het zaadje dat het in Moeder Aarde zit, waarna de kiem - de ontkiemende kracht - uit zichzelf begint te groeien.
En daarna kom je in meditatie, je probeert dus niet te mediteren, maar je bent in meditatie. Als dit proces bij sommige mensen
geblokkeerd wordt, dan kun je met het blote oog de Kundalini zien kloppen ter hoogte van het heiligbeen. Je kunt het opstijgen
van de Kundalini ook horen met een stethoscoop, en je kunt haar zelfs zien met het blote oog als ze ergens verhinderd wordt. Als
ze deze Agnya chakra passeert, dan word je gedachteloos bewust. Je bent bewust, maar je hebt geen gedachten. Er zijn er velen
die over gedachteloos bewustzijn spreken, maar ze hebben het nog nooit bereikt. Je gaat voorbij je gedachten, en als je op dit
punt in het hoofd aankomt dan kun je je hoofd hier voelen kloppen. En daarna kun je de koele bries uit je hoofd voelen stromen.
Maar we moeten wel weten wat we daarvoor moeten doen, want springen en al dat soort dingen dat kan iedereen. Maar de
levende kracht doet iets dat wij niet kunnen. Wij kunnen de koele bries niet uit ons hoofd laten stromen, of wel soms? En je moet
niet te snel tevreden zijn en jezelf een vals certificaat overhandigen; jij moet jezelf kwalificeren.
En vanaf dat moment zijn je vingers verlicht. Want zij bevatten de zeven centra - vijf, zes en zeven. Hierover zal ik je morgen alles
in detail vertellen. Ze zullen allemaal verlicht worden. En dan kun je zo op je vingers aanvoelen welke chakra's er bij een ander
blokkeren. Als de linkerkant geblokkeerd is dan geeft dit aan dat er een emotioneel probleem is; als de rechterkant geblokkeerd
is dan geeft dit aan dat er een lichamelijk of een mentaal probleem is. Na een tijdje leer je ook de verschillende combinaties en
verbindingen te herkennen en zo kun je ze corrigeren. Terwijl je hier zit kun je iedereen aanvoelen, zelfs mensen die al gestorven
zijn - waren zij gerealiseerd of niet? Als ze gerealiseerd waren dan zul je de koele bries beginnen te voelen. Op die manier
ontstaat er een communicatie met het Goddelijke.
Je kunt er elke absolute vraag aan stellen - en als het antwoord 'ja' is dan voel je dat de koele bries begint te stromen. Als iemand
slechte bedoelingen heeft, dan voel je het branden. Als hij een kwade geest is, dan kan het zelfs zijn dat je blaren krijgt, min of
meer. Als iemand op het punt staat te sterven, dan worden je vingers gevoelloos. Eenmaal je dus kennis hebt over de chakra's,
dan weet je ook hoe je ze moet herstellen. Al deze kennis is van jou, en ze moet jou aangereikt worden. Je hoeft er niets voor te
betalen, zoals ik al zei. Je kunt mij in feite vergelijken met een kassier in de bank. Ik geef je gewoon wat je al hebt in jezelf. Ik geef
je ook de kennis waarmee je te weten komt welke kwaliteiten je allemaal hebt. En hoe je ze kunt gebruiken. Het is moeilijk te
geloven dat er zo iemand bestaat. Maar zo zijn er nog vele anderen geweest - ik ben één van hen.
Moge God jullie zegenen.
Welke religie heeft u, Moeder?
Het is de religie van alle religies. Het is namelijk de essentie van alles. In feite zijn alle religies enkel ontstaan uit de levenskracht.
Alle incarnaties en profeten stonden voor de waarheid en staan met elkaar in verband. Ze zijn volledig in harmonie met elkaar. En
dit alles is zo goed gecoördineerd in ons, ze zijn allemaal in ons aanwezig. Maar al deze prachtige bloemen die aan de
Levensboom groeiden werden één voor één geplukt, en de mensen zeiden: "Deze is van mij, deze is van mij." En nu zijn de
bloemen verwelkt en lelijk.
Mataji, velen van ons hebben geleerd dat het heel gevaarlijk is om de Kundalini te laten ontwaken, ik ben er zeker van dat u
daarvan weet.
Ja, ja, dat zeggen ze allemaal. Dat is de enige uitvlucht die ze kunnen geven, mijn kind. Dat is de enige uitvlucht die ze kunnen
geven. Dat is iets waar je veel hinder van ondervindt: je karma's[3] en dergelijke. Kijk, als ik die camera wil bedienen, dan zal ik
zeggen dat dit heel moeilijk is - het gaat mijn verstand te boven. Maar als ik zo eerlijk ben om te zeggen: "Ik weet er niets over",
dan zal ik er vast toch iets over weten, te oordelen aan mijn positieve manier van spreken.

Daar zijn drie vragen. Een voor een, deze man wilde een vraag stellen, aan deze kant.
Bestaat er een connectie met parapsychologische krachten?
Nee, dat is adi bhautik. Parapsychologie. Parapsychologie heeft te maken met adi bhautik, dat is de linkerkant, het collectieve
onderbewustzijn. Je kunt niets verklaren wat je doet, zie je, je vliegt door de lucht, maar je weet niet hoe je dat doet. Je weet ook
niet hoe je mensen geneest. Je bent blind. Maar in Sahaja Yoga weet zelfs een kind dit. Als het gerealiseerd geboren is dan weet
het dat. Het weet welke chakra's er bij bepaalde mensen geblokkeerd zijn. Als het heel ver geëvolueerde gerealiseerde zielen zijn,
dan hebben ze ook kennis over de Kundalini. In deze tijd worden er veel kinderen geboren die gerealiseerde zielen zijn. Maar
degenen die niet gerealiseerd zijn, dat zijn hun ouders, en zij begrijpen hun kinderen niet. Grote zielen nemen hun geboorte op
deze aarde, in deze tijd. Totdat je je realisatie hebt gekregen, zul je hen niet begrijpen. Hoe kun je over kleuren spreken met
mensen die blind zijn? Als onze ogen geopend zijn, als het licht is aangestoken, dan kunnen we alles zien. Er is gewoon een
kleine sprong voor nodig, de doorbraak - een heel kleine sprong. Je moet een heel kleine sprong maken om de doorbraak te
krijgen.
Moeder, hij werkt met geometrie. Zit er ook een bepaalde kracht in geometrische vormen?
Natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Alles heeft een kracht. Maar je ziet de essentie niet van dit alles. Er zijn ook krachten werkzaam in de
wiskunde - maar hoe zijn jullie formules ontstaan? Jullie formules, bijvoorbeeld het getal pi?
(Een yogi kondigt de komende lezingen aan in Urania, Wenen)
Nu kunnen we zeggen - wat zei je, Grégoire?
Grégoire: Ik stelde gewoon voor, aangezien de meeste vragen in uw volgende lezingen zullen worden beantwoord...
Het is beter om ze op te schrijven. Zie je, dan zal ik ze beantwoorden, dat is beter, in mijn volgende lezing zal ik jullie de
antwoorden geven, maar bovenal is er de oceaan van kennis. Als je zelf het licht hebt, dan kun je dit allemaal zelf ontdekken. Er
zijn ook verschillende boeken geschreven door Sahaja yogi's voor zoekers in Sahaja Yoga. Maar we geven ze niet aan mensen
die zich nog niet goed gevestigd hebben. Zolang je realisatie nog niet gevestigd is zul je deze boeken niet in handen krijgen.
Want dan zou je ze behandelen als elk ander boek, waardoor je je spirituele groei zou kunnen verwaarlozen.
Wat heeft Gopi Krishna geschreven over de Kundalini...?
Gopi Krishna. - Verkoop dat boek maar beter. - Wie is Gopi Krishna? Heeft hij ook maar iemand zelfrealisatie gegeven? Welke
bevoegdheid heeft hij om over de Kundalini te schrijven? Hij schrijft als een simpele dorpeling die een stopcontact aanraakt en
vervolgens zegt dat elektriciteit je verbrandt. Hij is als - kijk maar eens naar zijn privéleven - naar het soort leven dat hij leidt. Je
moet toch ten minste hebben gemerkt dat hij spreekt over de Kundalini alsof hij er niets van kent. Alsof hij erdoor geschokt is.
Als ik bijvoorbeeld zeg: "Volgens mij krijg je er een schok van", dan is het duidelijk dat ik er niets vanaf weet. Wil je soms nog een
schok krijgen? Waarom geloof je in hem? Wat heeft hij gedaan? Heb je werkelijk voldoening gevonden in het lezen van een boek,
mijn kind? Je bent een zoeker, waarom zou je je tevreden stellen met een boek? Waarom onderzoek je het niet zelf? Het gaat hier
dus opnieuw gewoon over een boek dat hij heeft gekocht, hij verspilt iedereen zijn tijd omwille van één boek. Hij heeft nog nooit
iemand een gunst bewezen. De enige gunst die hij heeft bewezen is dat hij 6500000 roepies heeft aangenomen van de Indiase
regering om een zogenaamd onderzoekscentrum op te richten in India, dat nog niet eens werkzaam is. Alleen doordat de
toenmalige minister die daar de leiding over had ook uit Kashmir kwam. Ik moet jullie één ding vertellen: Indiërs zijn heel
intelligente mensen, en als het op oneerlijkheid aankomt dan wint niemand het van hen.
Het zijn meesters van het verleden, meesters van het verleden, want wat Indiërs betreft heb ik het gevoel dat de agressie die jullie
blanken tegen hen hebben gebruikt heel duidelijk zichtbaar was - van buitenaf. En nu is dit een subtiele tegenaanval van hen op
jullie, dat moet je goed begrijpen. Je moet het duidelijk zien. Je moet dus niet zomaar alles geloven wat er gepubliceerd wordt,
want wat is er voor nodig om een boek te schrijven? Het feit dat je één boek hebt gelezen, geeft je nog niet het recht om
andermans tijd te verspillen. Het getuigt van geen fatsoen.
Dankjewel. Zijn er nog vragen?
Moeder, hij denkt dat er een bepaalde rijpheid moet zijn in je karakter om de Kundalini te kunnen laten opstijgen.
Natuurlijk, daar bestaat geen twijfel over. Maar deze rijpheid krijg je door de kracht van je Spirit. Als je Spirit begint te stralen, dan
krijg je een verlichte aandacht. En dan groei je door naar nieuwe dimensies. We kunnen het voorbeeld geven van een vogel die uit
een ei komt. In feite wordt een vogel in het Sanskriet dvija genoemd, en een gerealiseerde persoon wordt ook dvija genoemd. Dat
betekent 'hij die tweemaal geboren is'. Eerst komt de vogel uit het ei, daarna probeert hij beetje bij beetje te leren vliegen, en
uiteindelijk krijgt hij de kracht en het zelfvertrouwen waarna hij zijn vleugels uitspreidt en wegvliegt. Maar in het begin zorgt de
moedervogel voor het babyvogeltje. Ze verstopt zich ergens en roept het kleine vogeltje, totdat het vogeltje uiteindelijk de moed

vindt om uit te vliegen. En zo werkt het.
Nu zijn er hier ook veel mensen uit Italië en uit Engeland, en uit Zwitserland en uit Australië, die zijn gekomen om me hier wat te
helpen. Zij zijn gerealiseerde zielen, zij weten hoe ze moeten zwemmen. Maar de volgende keer hoop ik dat ik niet langer mensen
van buitenaf hoef mee te brengen naar Wenen, omdat jullie zelf tot prachtige mensen zullen opgroeien, met alle krachten en alle
glorie. Hier ben ik zeker van, ik zie het. Maar wees oprecht. Wees eerlijk tegenover jezelf, en mild voor jezelf. Want jullie zijn
zoekers en jullie kennen jullie verleden niet. Zorg dus dat je glorie bekroond wordt en geniet van de eeuwige gelukzaligheid die uit
de hemel op je neerdaalt.
Goed. Nu denk ik dat we aan het experiment moeten beginnen. Het zal niet zo lang duren. Je moet je er gewoon aan overgeven.
Zonder enige inspanning moet je gewoon je handen zo houden. Trek je schoenen uit, zodat Moeder Aarde ons kan helpen. Zet je
voeten op de grond. Zet alsjeblieft je voeten recht op de grond. En spreid je handen open, op deze manier. En sluit je ogen.
De man die deze bepaalde vraag heeft gesteld kan gaan als hij dat wil, maar als u hier wilt blijven dan kunt u beter uw handen zo
houden. Want mensen die koppig zijn, bederven andermans vibraties. Ze zijn er alleen om te storen. Als ze een schok willen
beleven, laat ze dan maar een schok beleven.
Goed - houd je handen maar zo. Sluit je ogen alsjeblieft. Je moet je ogen gesloten houden. Het is precies het tegenovergestelde
van hypnose. Laat nu je handen recht en ontspannen op je schoot rusten. En houd je ogen gesloten. Maak het jezelf gemakkelijk.
Doe er alsjeblieft geen moeite voor. Hou gewoon je ogen gesloten, dat is belangrijk. Want als de Kundalini je Agnya voorbij gaat,
dan zal ze gehinderd worden als de ogen open zijn.
Nu zal ik jullie een paar instructies geven om je Kundalini te laten opstijgen. Maar open je ogen niet. Richt je linkerhand naar mij
en leg je rechterhand op je hart. De hand die naar mij gericht is, moet op je schoot rusten, zoals eerst. Op je schoot, naar boven
gericht.
Terwijl je nu je hand op de Spirit hebt stel je in je hart de vraag: "Moeder, ben ik de Spirit?" Vraag dit driemaal.
Wat voel je?
Leg nu alsjeblieft je rechterhand links van je nek, je rechterhand. Langs voren.
Zeg het nu opnieuw.
En dit is nu het probleem van het Westen, steeds weer opnieuw merk ik dat mensen zich schuldig voelen voor niets en nog eens
niets.
Zeg dus nu vanuit je hart: "Moeder, ik ben niet schuldig." Zeg het gewoon acht keer: "Moeder, ik ben niet schuldig."
Breng nu je hand omlaag, naar je buik en stel hier de vraag: "Moeder, ben ik mijn eigen guru?" Vraag dit tien keer. Leg de
rechterhand op je buik en stel de vraag: "Moeder, ben ik mijn eigen guru?" Houd je linkerhand naar mij gericht en ter hoogte van je
buik stel je de vraag: "Moeder, ben ik mijn eigen guru?" De linkerhand moet op je schoot blijven liggen. Waar is je schoot? Stel
deze vraag tien keer. Zeg het hardop: "Moeder, ben ik mijn eigen guru?"
Breng nu je hand opnieuw naar je hart, en zeg hier: "Moeder, ik ben de Spirit." Zeg dit twaalf keer. Twaalf is het aantal
subplexussen dat we daar hebben. "Moeder, ik ben de Spirit."
Leg deze hand nu opnieuw in je nek en zeg drie keer: "Moeder, ik ben niet schuldig." Dat is heel belangrijk.
Leg nu de rechterhand over je voorhoofd. Nu moet je zeggen: "Moeder, ik vergeef iedereen", vanuit je hart, zeg het twee keer in
alle oprechtheid. Leg nu je hand op de top van je hoofd, en raak in het midden met je vingers de plek aan die vroeger nog zacht
was, en beweeg deze met de klok mee. Beweeg je hoofdhuid in wijzerzin over de schedel, naar achteren en naar voren. Til nu je
hand op en kijk of je er een koele bries kunt voelen.
[Grégoire moedigt het publiek aan.]
Wat is er? Hoger. Hoger. Dat is beter. Warm.
Het is warm. Leg dus nu je linkerhand op de top van je hoofd... en kijk of het koel is. Dat is beter.
Breng nu opnieuw je rechterhand omhoog en leg je linkerhand op de lever. Leg je rechterhand op je hoofd. De lever. De
linkerhand op de lever. Dat is niet goed. Goed.
[Shri Mataji geeft instructies aan yogi's die op mensen werken.]
Breng nu de linkerkant naar rechts, als je dat kunt. Breng de linkerkant naar rechts. Als je kunt, breng dan de linkerkant naar
rechts. En laat het dan opstijgen. De linkerkant naar rechts. Zo is het goed.
Kijk nu of er een koele bries begint te stromen.
Ah, dat is beter. Richt nu je beide handen naar mij. Kijk nu of er een koele bries uit je handen stroomt. Probeer het gewoon te
voelen.
Ga jij maar rond. Goed? Kijk of hij het kan voelen.

Lager. Oefen veel druk uit. Oefen veel druk uit.
Voel eens boven zijn hoofd. Vraag hem om gemakkelijk te gaan zitten.
Voel je alsjeblieft niet schuldig. Het zal wel lukken.
Hoe gaat het? Heeft het gewerkt?
Ha. Goed. Denk er maar niet over na. Het begint al te werken. De koele bries is al bij veel mensen aanwezig. Voel het gewoon,
houd je hand boven je hoofd en voel het zelf. De koele bries komt uit het hoofd van veel mensen, ga dit zelf maar na. En denk er
niet over na.
Goed.
[Shri Mataji zendt de koele bries door de microfoon.]
Nu is het beter.
Eerst zul je het boven je hoofd voelen, en daarna zul je het op je vingertoppen beginnen te voelen, gedurende je groeiproces.
Maar sommigen van jullie zullen het al op beide plaatsen voelen.
Voelen ze het? Is het beter? Gaat het nu beter?
Leg je hand op je hart. Een beetje hoger. Druk er hard op. Deze kant. Breng je hand naar het midden van je hart. Naar het midden,
naar het midden van je hart, aan deze kant, op het middenhart. Druk er hard op. Leg ze nu op de Kundalini. Leg je hand op de
Kundalini. Druk er hard op. Een beetje hoger. Ja, zo. Leg je andere hand zo, naar buiten gericht. De linker Swadishthana. De
rechter Swadishthana.
Sommigen van jullie moeten opnieuw zeggen: "Moeder, ik ben niet schuldig."
Nu moet je zeggen: "Moeder, geeft u mij alstublieft mijn zelfrealisatie." Je moet erom vragen, want ik kan je vrijheid niet
overtreden. Het rechterhart. Vraag het alsjeblieft zeven keer.
Als je eenmaal de koele bries voelt dan kun je haar vastknopen... alle Sahaja yogi's moeten haar vastknopen. Wie de koele bries
boven zijn hoofd voelt, steek nu alsjeblieft je handen omhoog, iedereen. Je kunt het voor jezelf nagaan.
Beweeg je hand gewoon wat omhoog en omlaag.
Hij voelt het.
Steek je hand op als je de koele bries in je handen voelt. Steek je handen op. Voel je het? Verschrikkelijk. Maar het zal verdwijnen.
Je zult die man moeten verlaten. Maar om het vol te kunnen houden en het te vestigen moet je naar ons luisteren. Je hebt het
gekregen omdat je ernaar hebt gezocht, maar het zal zich weer terugtrekken als je problemen hebt of als je dingen doet die je
niet zou mogen doen. Luister dus alsjeblieft naar ons. Kom morgen alsjeblieft opnieuw, en dan zul je nog een beetje hoger
groeien, morgen zul je opnieuw verschil zien. Vannacht moet je alles uitdoen wat om je nek hangt. Doe ook je horloges uit. Geef
jezelf de vrijheid. En zij zullen je een foto geven.
Heb je er al een gekregen? Vandaag?
Goed, morgen zullen ze je een foto geven. En morgen moeten we ons opnieuw vestigen. Denk er alsjeblieft niet over na en
discussieer er niet over. Het gaat je gedachten voorbij. Zorg dat je deze vredige houding in stand houdt. Moge God jullie
zegenen.
Nu zal ik jullie leren hoe je je Kundalini omhoog brengt. Open je ogen maar. Je houdt je hand in het midden, waar de Kundalini is,
de linkerhand. En draai nu met je rechterhand er omheen. Dit is de hand van de actie. In deze richting. Breng het naar voren, naar
beneden, naar achteren en omhoog. Breng nu je handen zo ver mogelijk naar boven en maak een knoop in je Kundalini. Dat is de
eerste keer. Leg nu nog eens de ontwaking vast. Beweeg je hand opnieuw op dezelfde manier, langzaam. Je hand zal uit zichzelf
een draaiende beweging maken. Als het uitgeklaard is dan zal het veel sneller gaan, maar je moet het niet forceren. Ga nu tot
boven je hoofd en maak een knoop, langzaam, draai er verschillende keren omheen en maak dan een knoop, en breng je handen
weer omlaag.
Maak er nu nog een. Dit is de derde en laatste keer. Breng je handen nu zo ver mogelijk naar boven en maak een grote... Maak nu
de knopen - één, twee en drie, en breng je handen weer omlaag. Leg je handen nu zo. Laat nu alles van je af vallen en voel
gewoon. Voel de stroom in je handen. Voel je de koele bries? Sommigen van jullie zullen het absoluut voelen.
Jullie zullen je heel vredig en aangenaam blijven voelen en je zult een heel goede nachtrust hebben. Draag deze nacht effen
kleding, draag 's nachts losse kleding, losse kleding, en effen; effen; dat wil zeggen niet gekleurd, en als je morgen terugkomt,
discussieer er dan niet over. Ik blijf hier nog twee dagen, en ik ben zeker dat ik erin zal slagen het te vestigen voordat ik vertrek.
Ik moet wel de mensen die oranje kleren dragen en dergelijke verzoeken ze uit te doen. Als we de tijd hebben dan zal ik jullie
morgen dat geheim ook vertellen. Maar luister naar me, die zes à zeven dagen dat je bij me bent. Ik ben je Moeder, en ik ben hier

gekomen om je te vertellen over de waarheid. Dus luister gewoon naar me, draag eenvoudige kleding en kom morgen ook in
eenvoudige kleding, geen strakke kleding, zodat de Kundalini gemakkelijk opstijgt. Draag iets dat normaal is, iets dat normaal is
voor mensen uit Wenen, zoiets zou je moeten dragen. Niets dat abnormaal is.
Moge God jullie zegenen.

[1] Spirit: het Atma, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is.

[2] Shakti: ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht, die belichaamd wordt door Shri Mataji als de Adi Shakti of
primordiale (oorspronkelijke) kracht.

[3] karma: de gevolgen van onze vroegere daden, die vaak generaties lang blijven doorwerken
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Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid.
In mijn laatste lezingen heb ik jullie verteld over de centra die zich bevinden in het lagere gedeelte van het lichaam. Vandaag zou
ik het graag hebben over de drie centra die hier, hier en hier liggen. Dit zijn zeer belangrijke centra voor mensen. Toen de mens
zijn hoofd oprichtte, creëerde dit centrum een nieuwe dimensie. Dit centrum wordt de Vishuddhi chakra genoemd. Het heeft
zestien bloembladen die zich manifesteren in het sympathische of het parasympathische zenuwstelsel in de vorm van zestien
plexussen[1], die zorg dragen voor onze ogen, neus, keel en onze tong; onze ogen, een gedeelte van de ogen, en de volledige
gezichtsuitdrukking. Als iemand ego-georiënteerd is dan strekt hij zijn hoofd zo naar achteren. En als hij superego-georiënteerd
is dan buigt hij zijn hoofd zo naar beneden.
Dit centrum is ontzettend belangrijk voor de mensen en voor Sahaja Yoga, want de handen spelen een belangrijke rol in Sahaja
Yoga. Om een universele taal te spreken moeten we onze handen gebruiken - dat is het beste, bijvoorbeeld voor mensen die blind
zijn, die doofstom zijn, voor hen is het beter om hun handen gebruiken. Maar ondanks het feit dat we ons uiten door
handgebaren te maken, zijn deze handen nog niet verlicht. Als dit centrum verlicht raakt, dan worden deze handen ook verlicht.
Dit centrum heeft twee kanten, één rechts en één links. De linkerkant raakt geblokkeerd wanneer iemand zich schuldig voelt, en
hindert het opstijgen van de Kundalini. Daarom vraag ik alle westerse zoekers altijd eerst om in hun hart te zeggen: "Moeder, ik
ben niet schuldig." Dit zijn conditioneringen die in ons zijn ontstaan door zogenaamde religies, door zogenaamde psychologen,
en door andere mensen die verantwoordelijk waren voor onze ontwikkeling in onze kindertijd. Bijvoorbeeld als de ouders veel
belang hechtten aan materiële zaken en steeds tegen hun kinderen schreeuwden of hen terechtwezen: "Maak het tapijt niet vuil,
maak dit niet vuil, maak dat niet vuil!" Hierdoor ontwikkelen we een soort schuldgevoel in ons. Als we vervolgens naar school en
naar de universiteit gaan, kan er ook een heel zwaar schuldgevoel in ons ontstaan. De opvoeding moet aan kinderen gegeven
worden met zeer veel liefde en begrip. Maar er bestaat een algemene opvatting, vooral bij erg ontwikkelde mensen, dat kinderen
onder controle gehouden moeten worden door ze te hersenspoelen. Maar deze hersenspoeling mondt uit in dit vreemde
probleem genaamd ‘schuld’.
Zo begrijpen de psychologen die dit schuldgevoel als onderwerp behandelen helemaal niet wat de gevolgen zijn van dit soort
bespreking. Als deze psychologen het hebben over de last van het schuldgevoel, dan weten ze niet dat dit een geval van ziekte
is. Het is niet normaal, het is een abnormale toestand. Maar als je deze abnormale gevallen begint te bespreken op een
algemene manier, wordt het ook een algemeen voorkomende ziekte. Ze werken zelf met zieke mensen, die bezeten zijn, en ze
hebben geen enkele manier om zichzelf te beschermen tegen deze zieke mensen. En zo worden ze uiteindelijk ook zelf ziek. En
eenmaal deze ziekte in hen is ontwikkeld, beginnen ze dit op nog grotere schaal te verspreiden, door te zeggen dat je een

schuldgevoel ontwikkelt: “dit gebeurt met schuld, en dat gebeurt met schuld”.
Nu heeft God de mensen geschapen naar zijn eigen beeltenis. Mensen hoeven zich dus niet schuldig te voelen, over absoluut
niets. Als deze menselijke rechters je niet schuldig konden bevinden, hoe kan die Rechter, die volledig uit mededogen bestaat,
jou dan als schuldig brandmerken? Je bent van de amoebe[2] tot dit niveau opgeklommen, en God heeft jou gecreëerd als het
hoogtepunt van de gehele schepping. En dan, op dit niveau, begin je te zien dat je je schuldig voelt. Op het moment dat hij jou de
troon van je Spirit wil laten bestijgen, op dit verheven moment begin je je schuldig te voelen - dat is gewoon een ontzettend grote
teleurstelling, dit hele gegeven is verschrikkelijk teleurstellend. Deze hele evolutie heeft niet in jou plaatsgevonden opdat jij je
schuldig zou voelen. Je kunt het vergelijken met een prins die weldra tot koning zal worden gekroond, maar die plotseling stopt
en zegt: "O, ik voel me zo schuldig, ik kan geen koning worden." Zelfmedelijden is nog erger dan zelfmoord. Het probleem van de
rechterkant is tegengesteld aan dat van de linkerkant. Een rechtse persoon is iemand die zich agressief uitdrukt, die een
persoonlijkheid heeft waarmee hij door zijn manier van spreken mensen imponeert en hen onderdrukt. Zo iemand ontwikkelt een
heel ruw en droog karakter. Zo was er ooit een tandarts die bij me kwam. Hij was tandarts, maar hij vertelde me: "Moeder, ik heb
zelfs de kracht niet meer om te glimlachen, ik kan niet meer glimlachen. Mijn spieren kunnen totaal geen glimlach meer vormen.
Ik ben zo gevoelloos geworden dat ik niet meer kan lachen of huilen." Dus hij was naar een zogenaamde heilige gegaan, en die
heilige zei: "O, nu heb je alles overstegen." Dit is een verkeerd idee dat we hebben over mensen die veel hebben bereikt wat
spiritualiteit betreft. Zo iemand moet juist een oceaan van mededogen zijn, een oceaan van liefde en een oceaan van vergiffenis.
En bovendien moet hij in staat zijn de mensen vreugde te brengen, in plaats van ellende. Meestal als ik een schilderij van een
heilige zie, of een standbeeld van een heilige, dan lijkt het de meest ellendige persoon te zijn. Overal waar kunstenaars of
architecten de pausen hebben gebeeldhouwd, en bisschoppen en dergelijke, zien ze er zo ellendig uit dat niemand graag hun
plaats zou innemen. Soms is het ook zo met deze agressieve mensen, als resultaat van hun agressie, dat ze een zware
linkerkant ontwikkelen, omdat ze zich schuldig voelen door de manier waarop ze tegen anderen gesproken hebben. Hierdoor
ontwikkel je problemen, want als beide kanten van het centrum in onevenwicht zijn, dan ontwikkelt dit centrum zich zo dat er een
bepaald fysiek probleem ontstaat, namelijk spondylitis[3]. Dit kan gebeuren door je schuldig te voelen of door agressief te zijn, in
beide gevallen kan dit het resultaat zijn. In het bijzonder wanneer je je schuldig voelt, kan er ook een hartprobleem genaamd
angina[4] [pectoris] of dat soort zaken ontstaan. Hierdoor kun je ook een stijve linkerhand krijgen.
Nu heb ik jullie in het kort verteld over de Vishuddhi chakra, want we moeten drie chakra's behandelen en ik wil jullie vandaag ook
vertellen over de Spirit. Boven de Vishuddhi chakra ligt het centrum van de Agnya. De Agnya chakra ligt in het gebied van de
hypofyse en de pijnappelklier. Het bevindt zich precies in het midden van het optisch chiasma. Eén van de openingen van de
Agnya chakra is hier op mijn voorhoofd te zien, op de plaats van dit teken, en een andere opening bevindt zich aan de achterkant
van het hoofd. Nu is dit centrum ook ontzettend belangrijk, omdat het je ego en je superego controleert. Dit is het centrum waar
Jezus Christus, onze Heer, verblijft. Veel priesters waren geschokt toen ik hen dit vertelde. Maar zijn kruis staat symbool voor het
punt waar het ego en het superego elkaar kruisen en zich heel dicht bij elkaar bevinden. Dit is de plaats waar Christus zich moest
vestigen, de plaats die hem verleend moest worden, en dit moest bewerkstelligd worden door zijn kruisiging, waardoor zijn
subtiele lichaam in dat gebied van ons bewustzijn kon binnentreden. Toen Christus aan het kruis zei: "Nu is het volbracht",
bedoelde hij dat dit de voltooiing was van de vestiging van Christus in dat centrum, wat een ontzettend subtiele en moeilijke
opdracht was.
Hij, zijn lichaam, alleen al zijn lichaam bestond volledig uit de vibraties die jullie voelen. Deze vibraties worden 'Aum' genoemd, of
'Chaitanya' in het Sanskriet. Omdat hij alleen daaruit bestond, kon hij over het water lopen. Laatst zei iemand me dat Christus
ergens herboren was en dat hij binnenkort op de televisie te zien zou zijn. Dus ik zei: "Vraag hem maar eerst om over water te
lopen, en dan zul je weten of hij het is." Zijn vestiging was dus van groot belang, en op het moment van zijn kruisiging, toen hij
zich in die toestand bevond, zei hij maar één zin, die aantoonde dat er iets verwezenlijkt moest worden door zijn kruisiging. 'Het'.
Hij zei niet 'alles is nu volbracht' - maar hij zei: "Nu is 'het' volbracht."
Hij heeft ook over de toekomst gesproken, over de Heilige Geest, dat alles wat men hem had aangedaan, vergeven zou worden,
omdat het uit onwetendheid werd gedaan, maar dat niets vergeven zou worden dat tegen de Heilige Geest in zou gaan. Hij zei:
"Ik zal jullie een raadgever zenden, die jullie alles zal verduidelijken. Ik zal jullie een verlosser zenden, die jullie zal bevrijden. En
een trooster, die jullie troost zal brengen." En het derde dat hij zei is: "Je zult opnieuw geboren worden." Hij is de enige persoon in

de hele Bijbel die dit heeft gezegd, in tegenstelling tot Mozes en al deze andere mensen is hij het die zei: "Je zult opnieuw
geboren worden." Want Mozes, zoals ik jullie laatst vertelde, en Abraham, werkten aan het vestigen van jullie evenwicht, in die
groene zone (Void) van het lichaam. Maar deze ontwaking van Christus in jullie, het ontwaken van jullie kracht in de vorm van
een tweede geboorte, werd alleen aangekondigd door Christus. Maar vervolgens begonnen we mensen te dopen. Je haalt
ergens water vandaan, benoemt iemand tot geestelijke, giet het water over iemands hoofd en zegt: "Zo, nu ben je gedoopt." Het
is zo'n kunstmatige handeling, want er gebeurt in feite helemaal niets, je hebt gewoon wat water over iemands hoofd gegoten,
dat kan iedereen. Maar om gedoopt te worden in de ware zin van het woord, moet je de Kundalini laten opstijgen, zodat ze kan
doorbreken. Christus heeft nooit gezegd: "Neem wat water en giet het over iemands hoofd," of wel soms? Maar er moet een
tweede geboorte plaatsvinden. En deze tweede geboorte, het woord 'geboorte' op zich wil zeggen dat er een evolutieproces, of je
kunt het ook wel een levend proces noemen, moet plaatsvinden. In het Sanskriet wordt een vogel dvijaha genoemd, en een
gerealiseerde ziel wordt ook dvijaha genoemd, wat 'tweemaal geboren' betekent. Een vogel is namelijk eerst een ei, hij groeit op
in de eierschaal, en vervolgens wordt hij volwassen, hij breekt uit het ei en hij komt tevoorschijn als een getransformeerde
persoonlijkheid, als iets anders, fundamenteel iets anders dan het ei.
Met Pasen geven we mensen eieren om hen hieraan te herinneren: "Je bent nu nog een ei, maar je moet een vogel worden." Maar
ik denk niet dat mensen dat weten, dat de boodschap van Christus de wederopstanding was. Zijn kruisiging was de
verwezenlijking, maar de wederopstanding was zijn boodschap.
En de manier waarop we Christus altijd zo erbarmelijk afbeelden is iets dat ik gewoonweg niet kan begrijpen. Ze laten alleen zien
hoe uitgemergeld Christus daar hangt, vel over been - kan iemand die vel over been is soms zo'n zwaar kruis dragen?
Michelangelo was nog zo'n gerealiseerde ziel, die Christus schilderde zoals hij werkelijk was, een enorme man, iemand die
gezond was, vol leven en vreugde, niet een miezerige, meelijwekkende karikatuur. Volgens mij genieten sadistische mensen van
dit soort dingen, iemand ellendig te zien. Misschien is dat de reden, want laatst zag ik nog hoe ze een ellendig uitziend skelet dat
Christus voorstelde, op tafel zetten. Spiritueel leven is in geen enkel opzicht ellendig. Het was een grote eer dat Christus op deze
aarde kwam, want zodra hij op dit punt in ons ontwaakt, absorbeert hij het ego en het superego. Dat wil zeggen dat hij al onze
conditioneringen en onze acties, onze karma's, wegneemt. In christelijke woorden betekent dit dat hij al onze zonden in zich
opneemt. Hij is voor ons gestorven. Hij heeft de grootste beproevingen doorstaan. Hij heeft geen enkele beproeving voor ons
overgelaten. Nu hoeft niemand zich dus meer in een ellendige toestand te bevinden.
Zo hebben de Joden bijvoorbeeld Christus verloochend door te zeggen: "Wij moeten ellende meemaken. We moeten lijden." En
geleden hebben ze. Toen Hitler kwam, heeft hij ze laten lijden. Maar was dat in hun ogen de betekenis van religieus leven? En
vandaag de dag zijn diezelfde mensen die toen hebben geleden naar het andere uiterste gegaan, door allerlei dingen te doen die
totaal niet stroken met hun religie. Het allerbelangrijkste gebod is bijvoorbeeld: "Gij zult niet doden." Maar hoe verklaar je dan de
christelijke militie, die in naam van Christus zoveel hulpeloze mensen heeft vermoord? Kleine kinderen, onschuldige kleine
kinderen, en vrouwen, zonder dat ze een enkele misdaad hadden begaan. In de naam van God, in de naam van Christus, in de
naam van Mohammed verantwoorden deze mensen niets anders dan hun eigen sadisme. Sadisme. Waar zijn de woorden die
gesproken zijn uit de liefde en het mededogen van God? Mohammed sprak bijvoorbeeld over rahmat[5], hij had het altijd over
rahmat, en hij noemde God Rahim[6]. Rahmat betekent mededogen, en Rahim is de belichaming van mededogen.
Het is gewoon onbegrijpelijk wat deze volkeren van God en van deze incarnaties hebben gemaakt, niemand kan het verklaren. En
de volgelingen van Boeddha, zoals de Japanners en de Chinezen, wat doen zij? En dan hebben we nog de volgelingen van
Mahavira, die zo'n extreme vegetariërs zijn geworden dat ze zelfs muggen willen redden, en de kleinste wormpjes op de weg. Ze
zijn zo dom dat ze zelfs muggen het bloed van een gerealiseerde ziel laten opzuigen, zodat de muggen hun realisatie zullen
krijgen. Dit vegetarisme is gewoon absurd - dat moet je begrijpen. Is het soms de bedoeling dat we zelfrealisatie geven aan
kippen? We zijn vriendelijker voor dieren en voor onze tafels en stoelen dan voor onze eigen kinderen.
De mensen zijn op het verkeerde pad. Het goede pad is in het midden te zijn en uit te kijken naar de laatste stap in de spirituele
evolutie. En als de Kundalini opstijgt dan neemt ze je mee door de poort van Christus, en dit is enkel mogelijk via hem. Daarom
heb ik gezegd dat iedereen langs hem moet passeren op weg naar het gebied van het Koninkrijk van God, het limbische gebied in
jezelf.

Het superego en het ego vertegenwoordigen je verleden en je toekomst. Een gedachte komt op en verdwijnt weer, en een andere
gedachte komt op en verdwijnt vervolgens weer. De ene gaat over het verleden, de ander over de toekomst. En onze geest
springt op de pieken van deze gedachtegolven. Maar we moeten ons in het midden bevinden van deze twee soorten gedachten,
we moeten in het nu zijn. Maar enkel door lezingen te geven en te zeggen: “Je moet in het midden zijn,” ben je het nog niet. Door
lezingen of onderscheidingen te geven, of verenigingen te vormen, of door een of ander etiket op je voorhoofd te plakken ben je
het niet. Alle oprechte zoekers moeten weten dat dit allemaal uiterlijk is, dat het niets met het innerlijk te maken heeft. Als jullie
ware zoekers zijn, dan weten jullie dat dit allemaal egovleierij is, en dat het heel misleidend is. Je moet het in het juiste
perspectief zien, met de ware wijsheid van een mens.
Als je nu voorbij je Agnya chakra gaat, word je gedachteloos bewust, omdat je je aandacht op die manier in het heden vestigt. In
het midden, in het nu. Maar in verband hiermee moet ik je ook weer één ding zeggen, en dat is dat dit geen illusie is, maar dat het
een verwezenlijking is die in jou moet plaatsvinden, die in jou moet gebeuren. Je bewustzijn moet verlicht worden. En dat gebeurt
niet door te zeggen: "Ik ben een verlicht wezen", door jezelf een valse onderscheiding te geven. Dan doorbreekt de Kundalini de
laatste chakra, de Sahasrara, die duizend bloembladen heeft, en mondt uit in de subtiele energie van God, in zijn liefde en zijn
mededogen. Op dat moment ben je gedachteloos bewust, maar je bent ook in een staat van volledige gelukzaligheid en
ontspanning. En dan zul je voor het eerst de allesdoordringende kracht voelen als een koele bries. Dit is de koele bries van de
Heilige Geest, die in de Koran als Ruh[7] wordt beschreven en in de Indiase geschriften als chaitanya lahari, wat 'golven van
bewustzijn' betekent. We kunnen golven van verlicht bewustzijn laten ontstaan. Er zijn hier talloze boeken over geschreven in het
Sanskriet, die nog nooit vertaald zijn geweest. Er zijn wel verschillende mensen naar India gegaan om Sanskriet te leren, maar zij
waren alleen geïnteresseerd in de mindere kanten van de cultuur. Zoals een dief alleen interesse heeft in de zwakke plekken van
een bank, zo gingen zij erheen om zoveel mogelijk informatie op te doen om hun eigen zwakheden te verdedigen. In de late 6de
eeuw brak er in ons land een grootschalige oproer uit tegen God in de vorm van tantrisme[8], waarin men de godheden beledigde
- en goddeloos gedrag werd het boegbeeld van tantrisme. Ze gedroegen zich op zo'n manier dat de godheden uit afschuw
verdwenen. En ze creëerden een sfeer om zich heen waarin ze alle negatieve, satanische krachten om zich heen konden
scharen. In het Sanskriet wordt dit ook wel bhoota vidya[9] genoemd, of preta vidya, wat kort samengevat betekent: 'de kennis
van het kerkhof'.
[Shri Mataji zegt tegen iemand opzij: “Stoor anderen alsjeblieft niet.”]
Nu werd deze vidya[10], deze wetenschap bedreven door mensen die andere mensen wilden verleiden en hypnotiseren om geld
aan hen te verdienen. De mensen die naar India gingen bestudeerden dus alleen deze erotische en smerige dingen, die niet de
minste betekenis hebben in de filosofie van dit land. Ik ben zelf twee keer naar Nepal gegaan met mijn dochters, en daar hebben
we nooit iets verkeerds ontdekt. Maar toen vertelde een van de Sahaja yogi's me dat Nepal vol is met dit soort erotische
afbeeldingen. Ik zei: "Waar dan? Ik zie ze niet." "Kijk, daar", zei hij, "bovenaan die tempel." En alle Japanners hadden hun
zoomlenzen al naar boven gericht om ze te kunnen zien. Ze hadden zelfs speciale ladders meegebracht, zie je, speciale ladders
om naar boven te klimmen, zodat ze foto's konden nemen van deze specifieke afbeeldingen. En de Nepalezen zeiden me: "Die
domme mensen doen zo'n goddeloze, onzuivere dingen. Ze hebben geen gevoel voor heiligheid." En ik zei: "Dat is niet waar. Ze
hebben het wel, maar ze zijn het verloren, omdat ze er geld aan kunnen verdienen." Maar ze waren verbaasd. Ze zeiden: "Maar
wie wil er nu al deze onzuivere dingen kopen voor zijn huis? Ze zullen alle bhoots in hun huis aantrekken." Maar deze
tantrika's[11] hadden deze arme kunstenaars ervan overtuigd dat ze zulke beelden moesten maken boven op de tempel, omdat
de godin van het onweer een maagd is, waardoor ze nooit hier in de buurt zou komen, omdat het zo smerig is, zie je. Je moet dus
begrijpen dat God zuiverheid is, hij is absolute zuiverheid, en hij is heilig. Hij is heilig.
En vanuit dit standpunt zal ik jullie vertellen over het heiligste van het heiligste dat zich in je bevindt, de schoonheid die in je
schuilt, de gelukzaligheid die in je verblijft en het licht dat over je waakt. Dit is je Spirit. Het is de weerspiegeling van God
Almachtig in je hart. En de Heilige Geest is de kracht van God Almachtig. God is de getuige van het spel van de Heilige Geest. De
Moeder van Christus was zelf een incarnatie van de Heilige Geest, maar dit is nooit vermeld geweest in de Bijbel, want hadden de
Romeinen en de Joden geweten dat zij het was, dan zouden ze haar in stukken gehakt hebben en haar aangevallen hebben. Dit

werd dus verzwegen, omdat Christus het drama van de kruisiging moest spelen. Maar na je realisatie kun je met behulp van je
vibratorische bewustzijn ontdekken dat alles wat ik over hen vertel de absolute waarheid is. Want je Spirit, die het Absolute is,
geeft je de absolute antwoorden. Hij geeft je geen relatieve antwoorden. Hij leidt je uit deze relatieve wereld. Je leert dus het
absolute kennen met behulp van je nieuwe bewustzijn, het vibratorische bewustzijn; we kunnen het ook wel het gezuiverde
bewustzijn noemen, het heilige bewustzijn. Als deze Kundalini door dit punt stroomt, verlicht ze de Spirit, want hier is de troon
van de Spirit. In ons brein zijn al deze zeven centra zo geplaatst. De zetels van alle centra bevinden zich in het brein. Zodra de
Kundalini dus uit dit centrum stroomt, worden alle centra met elkaar verenigd, want de Spirit maakt je één. Als er bijvoorbeeld in
een kamer geen licht is, dan maak je ruzie om allerlei plaatsen en allerlei dingen. Maar zodra er licht is, dan weet je waar je staat
en wat je hebt. De relativiteit valt dus weg.
Maar wanneer je de Spirit wordt, wordt je aandacht verlicht tot collectief bewustzijn - het wordt hier één mee. Want deze Spirit in
jou is het collectieve wezen. De Spirit van iedereen is met elkaar verbonden. Hij stuurt een boodschap uit, die de collectieve
boodschap is. Wanneer je je handen naar jezelf richt en probeert inzicht te krijgen door met je aura de juiste verbinding te maken,
dan kun je meer over jezelf te weten komen. Als er op lichamelijk of mentaal vlak een onevenwicht is, dan zul je op de vingers
van de rechterhand verschillende vingers voelen. En als er een probleem is op emotioneel vlak, voel je de linkerhand. Je voelt al
deze vibraties in de vorm van gewaarwordingen, en als je die ontcijfert, kun je alles op juistheid controleren. Terwijl je hier zit kun
je de vibraties voelen van wie je maar wilt.
Laatst zei ik bijvoorbeeld dat Mozart gerealiseerd geboren was. Toen vroegen ze mij: "Hoe kunnen we dat nagaan?" Ik zei: "Strek
gewoon je handen uit en denk aan Mozart", en onmiddellijk begonnen de vibraties hevig te stromen. De muziek van zo'n
gerealiseerde zielen, of de schilderijen die ze maken, vormen voor een gerealiseerde persoon de grootste bron van vreugde omdat je er niet bij nadenkt. Maar de essentie van de schepper van die vreugde wordt één met die van jou. Je voelt de
gelukzaligheid door je heen stromen. En je geniet ervan, enkel met het doel om te genieten, want de Spirit is de vreugde in jou. De
Spirit is de vreugde, het is met andere woorden noch tevredenheid noch ontevredenheid, maar het is slechts één ding, en dat is
vreugde. Een geluksgevoel ontstaat wanneer je ego gevleid wordt, en als je ongelukkig bent, komt dit doordat je superego lijdt.
Je komt dus uit de dualiteit van deze twee en je wordt de vreugde, die één is, wat gebeurt zodra je getuige wordt van het spel. Je
bent er niet langer bij betrokken. Als je bijvoorbeeld in het water bent, dan heb je angst om te verdrinken, omdat je de golven om
je heen ziet. Maar als je in een boot terechtkomt en als je daar je plaats gevonden hebt, dan zit je stevig in de boot en dan geniet
je van diezelfde golven. En dit is het meesterschap dat je moet bereiken.
Ik zal jullie nog een heel oppervlakkig voorbeeld geven, maar ga er niet teveel op door met je verstand. In een auto heb je een rem
en een gaspedaal. Zo hebben wij ook een gaspedaal en een rem. En de mens, de bestuurder probeert deze twee in evenwicht te
brengen. En vervolgens wordt hij een expert in het rijden. Dan gaat het rijden vanzelf. Maar de meester zit achterin - dat is de
Spirit. En uiteindelijk wordt deze expert in het rijden de meester, die de chauffeur in hem ziet rijden. Als je dus jezelf ziet als derde
persoon, ben je niet betrokken in het spel. Je zult zeker al hebben gezien hoe kleine kinderen altijd in de derde persoon praten. Ze
zullen bijvoorbeeld zeggen: "John gaat daar niet heen." En tegenwoordig worden er zoveel gerealiseerde zielen geboren in
Europa, in Engeland en in Amerika, dat we onze realisatie moeten krijgen om op de juiste manier voor hen te zorgen. Het zijn
grote zielen die geboren worden op deze aarde. Ze spreken een andere taal, die van het vibratorische bewustzijn. Als ze een
probleem hebben, dan zuigen ze op die vinger om het te tonen.
Er zijn vele heiligen die hun geboorte willen nemen. Maar ze vermijden geboren te worden in landen waar kinderen niet begrepen,
gerespecteerd en geliefd worden. Alle Sahaja yogi's die getrouwd zijn krijgen nu grote heiligen die bij hen geboren worden,
buitengewone mensen. En daarom wil ik jullie allemaal verzoeken, jullie allemaal, in te zien dat de tijd van de wederopstanding is
gekomen, de tijd van je beoordeling is gekomen. Er zijn veel mensen die me altijd dezelfde vraag stellen, namelijk: "Moeten we
onszelf niet eerst zuiveren, voor we daaraan toe zijn? We zijn er nog niet klaar voor." Maar je hoeft jezelf niet te veroordelen. Je
hebt al deze dingen al eerder gedaan, in vorige levens, je hoeft ze nu niet meer te doen. Bovendien moeten we ook weten dat hij
die dit universum heeft gecreëerd, in veel grotere mate bekommerd is om het redden van zijn schepping. Al zijn aspecten zijn
druk in de weer om je te helpen, omdat hij zijn schepping moet redden. Hij moet de mensen redden. En nu is de bloesemtijd
gekomen, waarin vele bloemen in vruchten zullen veranderen.

Sahaja Yoga bestaat al sinds onheuglijke tijden. En al diegenen die hun realisatie hebben gekregen, kregen dit spontaan, er is
geen andere manier - zoals elk zaadje ontkiemt door zijn eigen levenskracht. Aan de levensboom waren er maar één of twee
bloemen, om mee te beginnen. Maar vandaag zijn er vele bloemen. Het moet dus een massagebeuren zijn. Velen van jullie die
met mij naar India gegaan zijn, hebben gezien hoe duizenden mensen hun realisatie kregen, want in de dorpen zijn de mensen
nog niet zo gecompliceerd. En het zal ongelofelijk veel mensen op deze aarde overkomen.
Een interviewster vroeg me ooit: "Hoe zal het de mensen dan vergaan die u niet kunt ontmoeten?" Maar dit is heel eenvoudig,
want toen ik in Hong Kong was vroeg een vrouw die een televisiestation beheerde of ik wilde opstaan om de mensen vibraties te
geven. En in die vreselijke drukke stad kregen vele mensen hun realisatie via de televisie. De wetenschap heeft zoveel dingen
ontwikkeld, zoals een camera die een foto kan nemen die vibraties heeft. Er zijn zoveel manieren waarop we het kunnen
verspreiden, veel sneller dan Christus of wie dan ook dat ooit had kunnen doen in deze moderne tijden. Maar het is moeilijk,
omdat je het moet worden. Mensen houden van een gemakkelijke vorm van yoga. Als je ze vraagt op hun hoofd te gaan staan,
dan zijn ze gelukkig. Maar als je ze zegt: "strek gewoon je handen uit", dan begrijpen ze er niets van. Maar alle levensbelangrijke
dingen in deze wereld gebeuren zo eenvoudig, op zo'n eenvoudige manier. Je evolutie, je ademhaling, je gezichtsvermogen, het
is allemaal zo eenvoudig. Het is van zo'n groot belang, dus moet het wel eenvoudig zijn. Dus mensen die houden van veel
mentale prestaties met Sahaja Yoga, vinden dit moeilijk om te accepteren. Ik zeg ook weer niet dat je je volledig moet afsluiten
van je hersenen, integendeel, open ze volledig. Zorg dat je op een logische manier tot de nodige conclusies komt, niet
geblinddoekt, niet vanuit een blind geloof. Maar eenmaal je tot een logische conclusie bent gekomen dan volstaat dit beperkte
brein niet meer, omdat je het onbegrensde gebied moet binnentreden. Hiervoor moeten we alles wat ons beperkt, achter ons
laten. Maar zodra je verlicht bent, wordt alles logisch. Je kunt alles op waarheid controleren. Het is zo eenvoudig; als iemand
blind is kunnen we hem ook niet over kleuren vertellen, we kunnen alleen zeggen: "Open je ogen, dan zul je het zelf zien." En zo
eenvoudig is het ook met het krijgen van je zelfrealisatie. Er is geen gevaar, geen probleem.
Moge God jullie allen zegenen! Ik… Vandaag is de laatste dag, en ik wil jullie bedanken om me deze gelegenheid te geven bij jullie
te zijn, zo'n grote zoekers, en ik ben er zeker van dat ik volgend jaar opnieuw zal komen. Zelfs als je je realisatie vandaag niet
krijgt, dan nog zullen jullie het allemaal krijgen, want we zullen hier een centrum opstarten, en de eerstvolgende bijeenkomst
staat al vast. Daar er geen geld mee gemoeid is, moeten jullie dit zelf organiseren in Wenen en in Oostenrijk. Dit is jullie eigen
verantwoordelijkheid. Maar jullie kunnen me schrijven in Londen over al jullie problemen.
Dus moge God jullie zegenen!
Vandaag is de laatste dag, en als jullie willen mogen jullie nog ongeveer vijf minuten vragen stellen, maar het is beter om je
realisatie te krijgen.
Jullie kunnen hier komen zitten, op de trap.
Er kunnen er ook een paar naar beneden komen, want er komen nog meer mensen binnen. Kom maar naar deze kant, alsjeblieft.
Blijf niet op de drempel staan, kom maar naar hier.
Zoals ik jullie al eerder heb gezegd, is dit jullie rechtmatig bezit. Dit is jullie eigendom. En een verlichte kaars kan eenvoudigweg
een andere kaars verlichten. Er bestaat geen verplichting, van eender welke aard. Als mijn vinger bijvoorbeeld pijn doet en als ik
erover wrijf, dan is mijn vinger ook nergens toe verplicht. Want jij bent voor mij niet 'de ander', in mijn ogen is er geen ander. Als ik
dus mijn vinger vasthoud en de pijn verlicht, dan houdt dit geen enkele voorwaarde in, ik doe het gewoon.
Dus wat ik je ook vertel, luister gewoon naar me en werk mee, dat is alles. Eerst en vooral moet je weten dat je een opgewekt
karakter moet hebben. Er is niets om ernstig over te zijn; wees ook niet te lichtzinnig, maar wees blij, want je zult nu de laatste
trede van je spirituele groei beklimmen.
Richt je handen nu naar mij, op een heel ontspannen manier, en leg ze op je schoot, maar alvorens dat te doen kun je beter je

schoenen uitdoen, omdat ze vaak strak zitten en de verbinding met Moeder Aarde verhinderen. Als je iets strak om je nek draagt
dan kun je dat ook losser maken, of als er iets heel strak om je middel zit; je moet comfortabel zitten. Of als je een zware ketting
om hebt of iets dergelijks, iets dat zwaar weegt op de chakra's - want het is heel subtiel. Je kunt zelfs je bril afzetten - dat zal
beter zijn.
Iedereen moet dit nu doen. Wie het niet wil doen kan beter naar buiten gaan. Iedereen moet zijn ogen sluiten. Als iemand zijn
ogen open houdt dan verstoort dit de vibraties, dus ik verzoek je in ieders belang om respectvol te zijn of te vertrekken. Je moet
ook vriendelijk zijn voor jezelf.
Sluit nu alsjeblieft je ogen. En voel geen enkele druk om je aandacht op een bepaalde plaats te richten. Ontspan je gewoon. Je
concentratie hoef je nu in het geheel niet te gebruiken. Ontspan je aandacht gewoon volledig. Laat het maar denken, laat het
maar doen. Leg er geen enkele druk op - op dit moment. En nu moet je weten dat je linkerhand de uiting van de kracht van je
verlangen is. En de rechterkant, de rechterhand is de kracht van de actie. We moeten dus de rechterhand voor de actie gebruiken
en de linkerhand is naar mij gericht, met je vingers min of meer gestrekt. Houd je hand heel ontspannen.
Zoals ik jullie al verteld heb, moeten we eerst verlost raken van deze zogenaamde schuldkwestie in onze gedachten, dus je legt
je rechterhand aan de linkerkant van je nek, langs voren. Maar open je ogen niet en hou je linkerhand rechtstreeks naar mij
gericht - maar wel nog steeds op je schoot. Terwijl je je hand daar legt, zeg je gewoon: "Moeder, ik ben niet schuldig." Zeg dit
alsjeblieft steeds weer opnieuw: "Moeder, ik ben niet schuldig." Dat is belangrijk, want dit is een van de grootste problemen in de
westerse landen.
Leg nu je rechterhand op je hart. En stel nu, vanuit je volle begripsvermogen en met je hele hart, de vraag: "Moeder, ben ik de
Spirit?" Stel deze vraag drie keer. Op het hart - dat ligt een beetje hoger. Het hart ligt een beetje hoger, ja. Stel deze vraag drie
keer. Je bent het, maar stel de vraag gewoon.
Leg nu alsjeblieft je rechterhand aan de linkerkant naast je maag. En stel hier de vraag: "Moeder, ben ik mijn eigen meester?"
Vraag dit alsjeblieft tien keer. "Ben ik mijn eigen guru?" Vraag het gewoon. Als je guru's hebt of zo, als er conditioneringen zijn,
dan zullen deze onmiddellijk verdwijnen, omdat je je eigen guru bent. Je hebt helemaal geen guru nodig. Als jij de guru wordt, dan
heb je helemaal geen guru nodig. Vraag dit dus vanuit het volste vertrouwen.
(meditatie wordt onderbroken omdat iemand de zaal wil verlaten)
Hoe heet hij? Hoe heet zij? Kijk, dit is nu negativiteit, waar is dat voor nodig? Je vrouw zal hier niet vermoord worden of zo. Zo
valt de negativiteit ons aan, zie je dat? Ga maar beter. Vraag je man om zich te gedragen. Je kunt niet zomaar storen, zie je. Laat
haar maar vertrekken. Zo staat het er dus voor, ze hebben geen enkel respect, het zijn geen beleefde mensen. Hoe kunnen ze
dan realisatie krijgen? Heel onbeleefd.
Oké, het is niet erg. Vergeef, vergeef, vergeef (Shri Mataji lacht).
Leg je rechterhand nu opnieuw aan de linkerkant naast je maag en zeg nu tien keer: "Moeder, ik ben de guru."
En zeg nu alsjeblieft opnieuw: "Mijn enige verlangen is de Spirit te worden. Mijn zuivere verlangen is de Spirit te worden, mijn
eigen essentie te worden, het Zelf te worden, het Absolute te worden. Laat het zich dus manifesteren.
Leg de rechterhand nu opnieuw op je hart en zeg: "Moeder, ik ben de Spirit." Zeg met het volste vertrouwen dat je het bent, geloof
me! Zet je voeten recht op Moeder Aarde, zodat je haar rechtstreeks aanraakt, zie je, schuif je benen niet naar voren. Zij die op de
grond zitten, zitten al goed; zij hoeven dit niet te doen. Leg je hand dus nu op het hart en zeg: "Moeder, ik ben de Spirit." Zeg het
twaalf keer.
En voel je niet schuldig. Alsjeblieft, dat is de enige belemmering die jullie allemaal ondervinden: dat je je schuldig voelt terwijl je

het zegt. Heb vertrouwen, ik zeg je dat je de Spirit bent! Waarom veroordeel je jezelf? Laat het Goddelijke over je oordelen. Zeg
het dus gewoon, zonder je schuldig te voelen. Goed, zeg nu dus zonder je schuldig te voelen: "Als ik ooit iets verkeerd heb
gedaan, vergeef me dan." Je kunt dit aan God vragen: "O God, als ik ooit iets verkeerd heb gedaan, vergeef het me dan
alstublieft." Zonder je schuldig te voelen, want ik zeg dit alleen om jullie schuld weg te nemen.
Het is beter. Het is beter, maar het is er nog steeds.
Leg nu alsjeblieft je rechterhand opnieuw op je linkerschouder tegen de nek. En zeg opnieuw, zeg nu alsjeblieft opnieuw zestien
keer: "Moeder, ik ben niet schuldig." Zeg het alsjeblieft. Niet met zelfmedelijden, maar met vertrouwen.
Nu is het beter.
Leg nu je rechterhand dwars over je voorhoofd en oefen wat druk uit. Geef druk met het bovenste gedeelte van je hand - dwars.
En zeg hier: "Moeder, ik vergeef iedereen."
Veel beter.
Leg deze hand nu bovenop je hoofd, op het fontanelbeen, dat zacht was in je kindertijd, en probeer de dikte van je schedel te
voelen in het midden van je hoofd, naar achteren en naar voren, en probeer wat druk uit te oefenen. Met behulp van de basis van
je hand kun je druk uitoefenen, met de basis van je hand kun je druk uitoefenen. Probeer druk uit te oefenen, je kunt dit zelf doen.
Met de basis, met de basis van je hand. Heel goed.
Breng nu je hand boven het hoofd en ga na of je een koele bries kunt waarnemen. En nu moet je zeggen: "Moeder, ik zou graag
mijn realisatie krijgen", want ik kan niet voorbij je vrijheid gaan, je moet er zelf om vragen.
Je kunt nu eens van hand wisselen. Leg je rechterhand op je schoot, naar mij gericht, en houd de linkerhand boven je hoofd.
Beweeg het wat omhoog en omlaag om te zien of er een koele bries stroomt. Je kunt een tijdje van hand blijven wisselen om hier
achter te komen.
Als er journalisten in deze groep zitten, dan zou ik hen willen verzoeken hun realisatie te ontvangen, en er anders niets over te
publiceren, omdat je zonder de realisatie Sahaja Yoga niet kunt begrijpen. Het is niet zomaar iets oppervlakkigs. Je moet eerst je
zelfrealisatie krijgen, anders zul je de mensen in de war brengen, of anders gezegd hen misleiden, de mensen die zoekers zijn.
Ah, nu is het beter, goed. Er zijn er veel die het voelen.
(Shri Mataji blaast in de microfoon)
Richt nu je beide handen naar mij, en ga na of je de koele bries voelt in je handen. Open je ogen niet. Hou je nek recht. Als je de
koele bries voelt, is dat heel goed. Indien dat niet zo is, is er ook geen enkel probleem. Open nu alsjeblieft weer je ogen. Ik zal je
tonen hoe je zelf je Kundalini kunt omhoog brengen. En kijk nu gewoon naar mij, zonder te denken. Hou je handen gewoon zo.

[1] plexus: zenuwknoop of nodus; vlecht- of netwerk van zenuwen in het centrale zenuwstelsel

[2] amoebe: eenvoudig, ééncellig diertje, een van de eerste levende organismen op aarde

[3] spondylitis: de ziekte van Bechterew, ook wel ‘spondylitis ankylopoëtica’ ('haken vormende ontsteking van de wervelkolom')
of ‘ankyloserende spondylitis’ genoemd.

[4] Angina pectoris: drukkend, zwaar of pijnlijk gevoel midden op de borst (angineuze pijn); hartprobleem dat ontstaat als de
hartspier niet voldoende bloed toegevoerd krijgt om het hart zijn werk te laten doen (vernauwde kransslagader in combinatie met
grote lichamelijke inspanning of emoties).

[5] Rahmat: mededogen (in de Koran)

[6] Rahim: God, de belichaming van mededogen (in de Koran)

[7] Ruh: ‘Heilige Adem’ uit de Koran; stemt overeen met de ‘Heilige Geest’ of ‘Sanctus Spiritus’ uit de Bijbel.

[8] tantrisme: yoga-stroming die de Kundalini als een seksuele energie beschouwt; dit idee druist volledig in tegen de leer en de
technieken van Sahaja Yoga.

[9] bhoota vidya, preta vidya: kennis over bhoots en over de doden

[10] vidya: Sanskriet voor ‘kennis’

[11]tantrika: beoefenaar van het tantrisme - beschouwt de Kundalini als een seksuele energie; dit idee druist volledig in tegen de
leer en de technieken van Sahaja Yoga.
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Navaratri Puja - Onschuld en maagdelijkheid - Hampstead, Londen - 17/10/1982 NlTVD 2020-0410 Het is bijzonder dat we
vandaag in Engeland de aanbidding van de Maagd vieren. Zoals jullie weten is Engeland, volgens Sahaja Yoga, het hart, waar de
Spirit van Shiva gezeteld is. Dat we in Engeland de Maagd eerbiedigen, vereren en aanbidden, is een grote eer voor alle Sahaja
yogi’s, denk Ik. We kunnen ons afvragen waarom er zo’n belang gehecht wordt aan een Maagd? Waarom een Maagd in een
dergelijke mate wordt gerespecteerd. Wat zijn de krachten van een Maagd? Zij kan een kind baren met de grootheid van Christus
zij heeft Shri Ganesha uit haar eigen lichaam gecreëerd. Zij is in staat de onschuld, de dynamische kracht te beschermen van
haar kinderen die zonder ego zijn, nooit geweten hebben wat ego is. Een dergelijke grote kracht zetelt in een persoon die veel
'guru punya’s' heeft, die veel goeds gedaan heeft in vorige levens, die altijd begrepen heeft dat Maagdelijkheid een kracht is,
hoger dan alle andere krachten en die er alles voor zou doen om zijn Maagdelijkheid en Kuisheid te behouden. Zoals jullie weten
is ze in ons lichaam aanwezig als de Kundalini. De Kundalini is de Maagd. Zij is onbevlekt. Het verlangen om de Spirit te worden
is smetteloos: Nirmal (zuiver). Er is geen smet. Haar wachten is zuiver. Er is geen ander verlangen dan één te zijn met het
Goddelijke. Andere verlangens zijn er niet. Het is heel moeilijk voor Mij om in het Westen over dit onderwerp te praten. Het is
vervelend. Ik zou niet willen dat één van jullie, man of vrouw, ook maar enig schuldgevoel zou krijgen. Want dat is de grootste
fout en in een later stadium werkt deze schuld in de tegenovergestelde richting. We zijn er geen stap mee vooruit. Maar
wanneer we beseffen dat we deze problemen hebben, dan zouden we hier nederig door moeten worden. Niet schuldig maar
nederig. Als je niet nederig bent, maar agressief wordt bij de vraag wat Sahaja Yoga je heeft bijgebracht en er voortdurend over
klaagt, terwijl je niet ziet wat je eigen verdiensten zijn, wat verdien je dan? Je Kundalini is ondanks alle fouten toch opgestegen.
Dat weet je. Je bent gezegend. Dus in plaats van te klagen en agressief te zijn, moet je weten dat deze zegen een grote gunst is
voor jou. Het is de grootste van alle gunsten, jullie zijn volledig vergeven, deze grote zegen is jullie geschonken. Om deze zegen
te beantwoorden moeten jullie hard werken. Je hoeft je niet schuldig te voelen, maar wees bescheiden en dankbaar. Ondanks
alles wat we gedaan hebben: volledig met 'onszelf' gespeeld, zitten we hier vandaag als Gods Deva’s. De Somrasa, dit is de
'charanamrita', het water dat Moeder wast, is enkel bestemd voor jou om van te drinken, alleen voor de Deva’s. Jullie zitten op
dat niveau, en hoe kunnen jullie dan eisen stellen? Jullie moeten nederig worden, door jullie verleden onder ogen te zien, welke
fouten jullie ook hebben begaan. Ik steun jullie daarin. Voel jullie niet schuldig. Het is heel ongemakkelijk zoals Ik al zei, maar
probeer toch jezelf te bekijken. We moeten onszelf zien zoals we zijn. Het voordeel van de Indiërs is dat de Kundalini daar
bestaat. Dus wat Indiërs ook doen, zij zijn zich altijd bewust dat het verkeerd is. Voor hen is een deugd een deugd, zelfs als ze
niet deugdzaam handelen. Rechtvaardigheid is rechtvaardigheid voor hen, zelfs al zijn zij het niet. Zij weten en zij zijn er zich van
bewust als zij iets verkeerd doen. Zij zeggen niet: "Wat is daar verkeerd aan?" Zij stellen geen dingen voor die duidelijk verkeerd
zijn en tegen de Maagdelijkheid, tegen het Sublieme en tegen het Goddelijke. Van duivelse dingen beweren ze nooit dat het God
is. Zij zijn wel hypocriet, maar zij zijn er zich constant van bewust dat dit verkeerd is De hele maatschappij is er zo, omdat de
Kundalini er verblijft. Wanneer we onze Onschuld en Maagdelijkheid verliezen, is het eerste wat gebeurt dat we ego-gericht
worden. We beginnen te denken: "Wat is daar verkeerd aan?" Jullie Shakti is jullie Kundalini en Zij is Maagdelijkheid. Zij is jullie
Kracht. Zij is jullie sterkte. Jullie Onschuld is jullie sterkte en de dag dat jullie die verliezen, begaan we de erfzonde. Het is voor
ons dus heel belangrijk dat we nederig zijn, en dat we iets bereiken. Wat? Geen koninkrijken of een luxueus leven, maar de zetel
in het heilig land van Shiva. Shiva is vergiffenis. Hij vergeeft iedereen. Zelfs de Rakshasa’s kunnen vergeven worden, maar
kunnen ze hun realisatie krijgen? Zelfs de Pishacha’s kunnen vergeven worden, maar kunnen zij hun realisatie krijgen? Vergeving
is een andere zaak. Dank zij Shiva’s vergiffenis kunnen zij gedurende een langere periode blijven, zij kunnen langer blijven leven.
En dan? Wat een ellendig leven. En mensen die niet onschuldig zijn kunnen nooit vreugde brengen. Ze zijn zelf ellendige mensen
en maken iedereen ellendig. Arrogantie is niet eigen aan een kind. En wij moeten zijn zoals kinderen. Zelfs als je niet als een kind
was, heb je toch je realisatie gekregen. Maar nu zitten jullie samen met de Deva’s. Zelfs nog hoger dan zij. Wat is bijgevolg jullie
kleed? Het is nederigheid. Het is eenvoud. Geen sluwheid of arrogantie, anderen in de put willen duwen of gebluf, maar een totale
overgave, waarbij jullie alle egoïstische eigenschappen overgeven. Laat de Maagdelijkheid opnieuw in jullie geboren worden.
Vandaag – op Nieuwjaarsdag – moeten jullie allen een gelofte afleggen, namelijk dat we ons vreselijk temperament, onze
dominante natuur, en onze ik-bewuste gedragingen, onze ego-gerichte hardheid, onze dominantie, opgeven. Ik weet niet welke
zin dat heeft. Tenzij en totdat jullie dit overgeven, zal de Heer van de Maagdelijkheid, Shri Ganesha, niet in staat zijn jullie Agnya
Chakra te kronen. Wat we tot hiertoe hebben gedaan zou ons dit besef moeten geven. Ons verleden moet ons doen inzien hoe

nederig we moeten zijn met elkaar, met alle Sahaja yogi’s, hoe lief we moeten zijn, hoe liefdevol, hoe universeel. De Maagd kan
geen ideeën aanvaarden die niet universeel zijn, Zij kan dit niet! Dit is het teken van een Maagd, want Zij is universeel van natuur.
Elk fanatisme, racisme, elk kastesysteem, al deze zaken die op een artificiële manier man van man, vrouw van vrouw, natie van
natie scheiden, zullen allemaal ophouden, van zodra jullie onschuldig worden. Onschuldig word je echter niet door
hersenspoelingen. Door Kundalini ontwaking kan je dit natuurlijk wel worden. Maar om ze te behouden, zou jullie vooruitgang
naar binnen gericht moeten zijn en niet naar buiten toe. Jullie wortels opzoeken. Zij is de Moola, Zij is de wortels van je wezen. Zij
openbaart al uw wortels. Dus moet je aandacht op de wortels en niet op de takken gericht zijn, dat ben je geweest. Ga de
confrontatie met jezelf aan en ontwikkel je wortels nu. De hele westerse samenleving heeft geen wortels, dat is duidelijk. Wij zijn
onze wortels kwijt, laten we dat als westerlingen onder ogen zien. Net zo duidelijk als het feit dat Ik hier vandaag bij jullie ben. We
moeten onze wortels terugvinden. Zie je, een boom die geen wortels heeft, droogt uit en geeft geen schaduw. Het wordt een
verschrikkelijk droge en stervende boom Wanneer hij sterft valt hij op iemand. Hij krijgt doornen. Alle verdroogde dingen krijgen
doornen. Het is zoals een woestijn waar alleen doornen kunnen groeien. Wanneer de hele gemeenschap zo dwaas is om elkaar
te haten, om materialistisch te zijn, zullen de rozen niet bloeien en de lotussen niet groeien. Jullie zijn de lotussen van dit land.
Jullie zijn wel uit modder geboren, maar nu moeten jullie tot jezelf komen. Jullie waren prachtig, zoals lotussen, maar jullie vielen
in de modder, jullie werden de modder, waar jullie nu uitkomen dank zij jullie echte natuur. Nu zijn jullie lotussen, maar zonder
geur. Een lotus zonder geur, het is niet te begrijpen. Lotussen moeten een geur hebben. De geur zal de vuiligheid van deze
modder overstijgen. Jullie moeten meer groeien dan de Indiërs kunnen groeien. Maar het tegendeel is waar, de arrogantie van de
mensen verbaast Mij. Zij beginnen te klagen over dit, over dat en over nog iets anders. Wat denken zij van zichzelf? Wie zijn
jullie? Omdat jullie wortels niet ontwikkeld zijn. Zodra jullie wortels ontwikkelen, zal de nederigheid ogenblikkelijk in jullie
temperament komen. Er is kunstmatige eenvoud, maar die komt niet uit het hart. Het zal enkel uit het hart komen wanneer jullie
Maagden worden en Onschuldig. Onschuld heeft niet alleen te maken met moraliteit. Vele mensen denken dat het alleen maar
dat is. Dit is niet zo. Het betekent ook dat je een niet-materialistische houding hebt. Voor sommige mensen is hun tapijt
belangrijker dan hun kinderen. Van ’s morgens tot ’s avonds gebruiken ze harde woorden tegen hun kinderen, alleen maar om
enkele zinloze dingen te redden, die men toch niet kan meenemen. Materialisme is de hamer, die je verplettert, die je onschuld
verplettert. Wanneer je materiële dingen gebruikt om anderen gelukkig te maken, als geschenk, als een kopje gevuld met nectar,
als materialisme dat kopje is, dat de liefdenectar schenkt, dan is alles in orde. Maar je eet de kop niet op, is het niet? Voor Mij is
materialisme het opeten van de kop en niet de nectar. Is de kop belangrijker of de nectar? Veronderstel dat een gouden kop
gevuld werd met vergif, zul je hem dan aannemen omdat hij van goud is? Als je hem aanneemt dan neem je hem omdat het goud
zoveel waarde voor je heeft, Zal iemand bewust vergif uit een gouden kop drinken alleen omdat het goud is? Dit getuigt niet van
gezond verstand! Dat materiële zaken ons geen geluk kunnen geven is de basisfactor van de economie. In Mijn eigen leven heb
Ik gezien dat iets van materiële aard het meest geluk brengt wanneer men het aan iemand kan geven. Dit heb Ik altijd zo gezien.
Ik geniet meer van het geven dan van het nemen. Probeer soms iets weg te geven en je zult zien hoe gelukkig je je voelt. Je moet
dit natuurlijk niet doen omdat je er wilt vanaf zijn. Misschien is het enkel daarvoor, want wat je ook bezit, het geeft je slechts
hoofdpijn, zelfs de subtielste vorm. Elk bezit is zoals bezeten worden. Het is slavernij. Het hindert je vrijheid om te groeien.
Vrijheid en groei gaan hand in hand. Weet je, mensen vragen Mij waarom rijke mensen zo gierig zijn? Waarom zijn zij zo gierig?
Mensen kunnen dit niet begrijpen. Voor een penny zouden ze heel Engeland in lichterlaaie zetten. Wanneer er een prijsstijging is
van het een of ander, wordt daar onmiddellijk voor gestaakt. Ik versta niet hoe jullie al deze rekeningen bijhouden. Wanneer Mij
iemand naar de prijs van deze suiker zou vragen zou Ik wel weten waar hij het goedkoopst is, omdat Ik onschuldig ben. Ik krijg
alles altijd het goedkoopst. Ik heb het gezien, Ik krijg de dingen altijd het goedkoopst, omdat Ik zo onschuldig ben. Mijn onschuld
brengt Mij altijd naar de plaatsen waar het het goedkoopst is en Ik krijg de grootste vreugde omdat Ik het kan geven. Ik weet hoe
Ik moet geven. Zo zou Ik zeggen, hebben jullie de zin voor vreugde verloren, omdat jullie ingaan tegen de 'werkelijke' kracht van
jullie Spirit, de Onschuld. Jullie zijn vreugde-doders. Van ’s morgens tot ’s avonds doden jullie elkaars vreugde, met jullie tong
sturen jullie elkaar verwijten. Ik vouwde Mijn handen voor jullie, omdat Ik weet dat jullie ietwat van streek zouden zijn, daarom
hield Ik het hier opdat jullie verstand niet te verward zou geraken. In Mijn handpalmen hield Ik heel voorzichtig jullie hart vast om
jullie niet te kwetsen. Het was niet bitter, enkel de waarheid is bitter. Desondanks hield Ik het voorzichtig in Mijn handpalmen
opdat het jullie niet zou kwetsen. Dus om iemand te kwetsen hoeft men enkel de mond te openen en te kwetsen, maar men ziet
niet in hoeveel rimpels van haat hierdoor binnenin zichzelf gecreëerd worden. Vierentwintig uren zijn niet genoeg voor Mij om
mensen lief te hebben. Ik zal nu 60 jaar worden en Ik denk niet dat Ik deze 60 jaren recht heb aangedaan, want Ik ben niet in staat
geweest om zoveel van de mensen te houden als Ik wou. De stroom is zo groot, dat Mijn lichaam lijdt onder deze stroom en
soms vervloek Ik mezelf: "Waarom draag Ik zulk een lading van liefde in mezelf." Nu voel Ik me ook wat opgewonden voor de

puja, Jullie weten wat er met Mij gebeurt. Ik beef soms wanneer jullie Mij om een puja vragen. Wat zal er gebeuren? Soms stelt
er iemand een vraag "Moeder, hebben we de vibraties niet opgenomen?" Dat is nogal duidelijk, maar Ik wil dit niet zeggen. Want
wanneer Ik het zeg, zal jullie Vishuddhi catchen. Jullie zullen nog minder opnemen. Het is een zeer delicaat werk dat Ik moet
doen. Jullie zijn al gewonde mensen, omdat jullie jezelf gekwetst hebben. Niemand heeft jullie dit kwaad berokkend. Jullie
mensen, jullie hebben zachtjes jullie zelf gewond, heel zachtjes. Op alle mogelijke manieren hebben jullie geprobeerd jezelf te
beschadigen. Door de pijn werd het schuldgevoel ingebouwd en kwetsen jullie anderen. Zo simpel is het. Doe dus jullie zelf geen
kwaad, er is geen reden toe. Maar vergeet niet dat jullie niet hard hoeven te zijn tegen iemand. Jullie moeten zachte mensen zijn,
jullie moeten vriendelijke mensen zijn. Er zijn psychologen die jullie een verklaring kunnen geven voor jullie hardheid: "Jullie
wilskracht moet sterk zijn. Als jullie niet op die manier spreken zullen anderen misbruik van je maken". Wie kan de westerse
mensen misbruiken? Het is absurd, helemaal absurd. Zij die heel de wereld onrecht hebben aangedaan, zeggen nu zoiets, dat is
absurd! Ik begrijp niet hoe zij een dergelijke uitleg kunnen geven. Maar nu is de tijd aangebroken, jullie zijn de mensen die de
mening van God zullen veranderen door jullie goed gedrag. Jullie zullen de toornige God behagen. Jullie zullen dat deel
vertegenwoordigen dat het mededogen van God opneemt. Vraag om Zijn mededogen! Verdienen jullie het? Als jullie het niet
verdienen, zeg me wie zal het dan wel zal verdienen in deze westerse wereld? Jullie zijn de uitverkorenen, speciaal hierop
voorbereid om een plaats te creëren waar de Godheid van mededogen kan ontwaken voor de andere mensen. Jullie hebben de
arrogantie gezien in het verspreiden van Sahaja Yoga hier. We hadden een programma waar we ongeveer duizend mensen
hadden. De volgende bijeenkomst waren er slechts drie. Dit is typisch. Ik heb de meeste van Mijn kostbare tijd in dit land en in
het Westen doorgebracht. ondanks dat sta Ik soms verstomd van de arrogantie. Arrogantie onder elkaar en zelfs af en toe
tegenover Mij. Ik ken niemand die zo arrogant is geweest tegen Mij, zoals zij zijn. De manier waarop ze tegen Mij praten en met
Mij omgaan. Ik kan niet begrijpen hoe ze zo kunnen zijn. Het kan overal, altijd en gelijk hoe gebeuren. En vooral vrouwen, Ik was
verbaasd. Ik ging naar België en Ik ervaarde dat Belgische huisvrouwen nog erger waren dan Engelse. Ze zijn verschrikkelijk,
verschrikkelijk, afschuwelijk. Je weet gewoon niet hoe met hen om te gaan, het is verschrikkelijk. Zij regelen de gehele
huishouding. Ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe zij het doen. Zo ego-gericht. Ik ben verbaasd. In Amerika daarentegen zijn de
vrouwen 'baba'. Ze zijn amazones. Afschuwelijk! Niet te begrijpen! Er is geen liefde, geen affectie, niets. Bluffen, en ganse dagen
over hun materiële dingen praten. Absolute droogstoppels, zeg Ik u. Zij willen realisatie, zij willen groot worden, enzovoorts … Ik
weet niet wat ze zijn. Vandaag is het de dag van de Maagdelijkheid. Ik heb grote hoop, vooral voor de vrouwen van dit land. Hier
praten de mannen in het geheel niet. Het patroon was in België het ergste, geen enkele man zei een woord. Ze mogen niet praten,
de arme schepsels zijn gewoon de mond gesnoerd. Ze kunnen niet praten, ze zijn gewurgd, compleet gewurgd door de vrouwen,
geloof Mij. Verschrikkelijk. Wat zal er met dat land gebeuren, waar de mannen niet kunnen spreken en de vrouwen praten? Geef
toe, het is angstaanjagend. Wat hebben de vrouwen daar bereikt? De eerste minister in India dat is tenminste een vrouw. Wat zijn
zij? Voor niets goed, nutteloos, zij doen niets anders dan afwassen en opscheppen. Ik versta het niet. Welke opofferingen kunnen
zij doen? De vrouw wordt gekend door het aantal offers dat ze brengt. Het is een uitdaging voor jullie, allemaal gerealiseerde
vrouwen, om erop te letten nederiger te worden. Jullie kwaliteiten zullen niet verbeteren tenzij jullie nederig worden. Je laat je
gelden op elk vlak. Waarvoor? Het is onmogelijk om de Maagd te aanbidden, wanneer jullie zo’n arrogante en verstikkende
mensen zijn. De Maagd is een eenvoudige vrouw. Zij is uiterst eenvoudig. Zij begrijpt jullie plannen niet en waarom alles zo
belangrijk is. Van belang voor haar is haar Maagdelijkheid. Dat weet zij en zij zal niemand toelaten dit aan te tasten. Dat is haar
eigendom, haar rijkdom, haar grootheid. En zij is nederig omdat zij niemand vreest. Zij is niet agressief en laat niemand toe
agressief te zijn. Niemand durft agressief te zijn tegen een echte Maagd. Een nieuwe bladzijde werd omgedraaid in Sahaja Yoga.
Ik moet jullie allen waarschuwen. Neem geen loopje met Sahaja Yoga. Je verplicht niemand anders dan jezelf, wees dus
voorzichtig. Neem Mijn waarschuwingen altijd ernstig op. Jullie zullen nu allemaal goed voor de dag moeten komen. Enkel Mijn
puja doen zal niet voldoende zijn om vooruit te komen. Nu moet je ook jezelf vereren. Je moet alle Godheden in jezelf vereren.
Zuiver hen. Vooreerst de God en de Godin van de nederigheid, de onschuld en de eenvoud. Vereer dit. Je kunt niet verder gaan,
en je wordt niet beschermd, als je deze kwaliteiten niet vereert. Opnieuw zeg Ik dat een nieuwe bladzijde is omgeslagen. Neem
geen loopje met Sahaja Yoga. Sahaja Yoga heeft jou alle zegeningen geschonken. Je hebt het daglicht gezien, maar wees
voorbereid op de nacht. Niemand moet het proberen vrijheden te nemen. Probeer jezelf te verbeteren. Klaag niet meer. Als je op
deze manier niet in een ashram kan wonen, ga je er beter uit. Het is niet voor je gemak. Niemand heeft je nodig. Neem dit van Mij
aan. Niemand heeft je nodig, jij moet jezelf nodig hebben. Wanneer jullie zoekers zijn en jullie wortels willen vinden, dan ligt alles
in jullie bereik. Je moet nederig zijn, zoek je wortels niet op een arrogante manier. We moeten begrijpen waarom we niet
vooruitgaan. Arrogantie komt enkel voor bij mensen die geen zelfvertrouwen hebben. Het zelfvertrouwen is verbrijzeld bij
mensen wiens Zelf niet gevestigd is. Laat uw Zelf zich vestigen. Wanneer het Zelf niet gevestigd is, krijg je allerlei problemen en

dan begin je te klagen. Het probleem zetelt in jezelf. Het is God die zou moeten klagen, denk daar maar eens over. Hij is degene
die het universum heeft gecreëerd en jullie allemaal met grote liefde en genegenheid heeft geschapen. Hij heeft jullie alles
gegeven onder de zon, Hij heeft jullie ook jullie realisatie, het licht gegeven, alles wat mogelijk is. En jullie durven nog te klagen
tegen Hem. Dat mogen jullie niet doen. Klaag tegen jullie zelf: "Ik ben niet in orde, ik zou in orde moeten zijn." Klaag daarover.
Bekijk jezelf. Als kinderen in de spiegel kijken, zeggen ze ook "Dit is iemand anders". Maar wij geloven dat, want kinderen
identificeren zich nooit met het beeld dat ze zien. Ze identificeren zich met wat ze 'zijn'. Zij creëren geen artificiële beelden of zij
dwepen niet met beelden die hen ego-gericht maken. Zij leven met de realiteit zoals ze is. Ze zijn zo gemaakt. Wanneer we met
een camera een foto nemen met een bepaalde belichting, dan kan de kleur op de foto heel verschillend zijn van de werkelijkheid.
Veronderstel dat Ik iets roods draag, met een blauwe belichting erop dan zou het er groen kunnen uitzien. Mensenogen
daarentegen zien altijd hetzelfde. Ze zien geen irreële dingen. Een camera kan dit wel zien. Hij kan iemands hoofd wegnemen en
een ander hoofd erop plaatsen. Al deze trucjes zijn mogelijk met een camera, maar niet met het menselijke oog. Wat je ziet is
wat er is. Natuurlijk als je dronken bent is dit iets anders. Ik bedoel in normale omstandigheden. In normale omstandigheden ziet
men enkel dat wat werkelijk bestaat. Maar wanneer je ego-gericht bent, zul je jezelf niet zien zoals je werkelijk bent. Je zult een
soort opgeblazen iets zien, je zult denken dat je de koning van Gods koninkrijk bent. Je 'kunt' dit zien als je wil. Het is verbeelding.
Als je verbeelding op deze manier gericht is, kan je jezelf als om het even wat zien. Dit is vals, absoluut vals. Je bent je Zelf en je
moet je ook zien als je Zelf, je Spirit. De Spirit is een universeel Wezen, is Onschuld, is de Maagd in jou. Respecteer dit deel in jou
dat de Maagd is, het bestaat nog. Want wanneer het er niet was had Ik je nooit realisatie kunnen geven. Ondanks elke aanval is
het er. Wees er zeker van. Indien het niet bestond konden jullie nooit jullie realisatie krijgen. Velen zijn erg trots en zeggen: "Oh,
Moeder, ik voel niets, maar het maakt niet uit." Eigenlijk zouden die mensen beschaamd moeten zijn, of zij zouden ten minste
moeten beseffen dat er iets mis is, of je zou ten minste moeten aanvoelen dat er iets niet in orde is en je zou in orde moeten zijn.
Denk tenminste in die richting: "Ik ben niet in orde en moet in orde komen." Of beter nog: "Neen, ik voelde niets, Oh! Ik voelde niet
wat ik zou moeten voelen". Nu de Wijsheid. Wijsheid is dat deel dat Onschuld is. Volledige wijsheid vind je bij dorpsmensen of bij
heel eenvoudige mensen. Zij zijn helemaal niet sluw. Probeer hen maar te bedriegen en je zal tot je verbazing merken dat je
opeens gaat inzien: "Wat een grote dommerik ben ik zelf." Probeer dit met plattelandsbewoners, die zeer eenvoudig zijn, maar
die nog met Moeder Aarde leven. Je zult merken dat alle zogenaamde intellectuelen, die zo’n eenvoudig mens trachten te
bedriegen, na een half uurtje superintellectueel gedoe zullen vaststellen dat zij de grootste domoren zijn. In het Sanskriet is er
een veel voorkomend gezegde: "Vidya vinayé na shobhaté." Het wil zeggen: "Vidya, zelfs de kennis wordt enkel versierd
(shobhaté) - shobaté betekent: wordt versierd of mooier gemaakt - enkel door eenvoud." Wanneer men een geleerd mens is moet
men een nederig persoon worden. Als hij niet nederig is, dan is hij op geen enkele manier ontwikkeld. Ik weet niet of Ik jullie al het
verhaal vertelde over die blinde heilige die mediteerde. Een koning vroeg hem: "Heb je hier iemand zien voorbijgaan?" De heilige
zei: "Ja, ja Koning, mijn Koning. Zit neer. Ik zag uw bediende, daarna uw minister, en dan de eerste minister en nu komt u hier. De
koning zei: "Jij bent blind, hoe weet je dat dan? Door meditatie? De blinde antwoordde: "Nee, door gezond verstand." Hij zei:
"Hoezo, gezond verstand?" Hij zei: "Eerst kwam de dienaar en zei: "Wat zit een zwendelaar hier zijn tijd te verdoen?" Hij beledigde
mij twee of drie keer, gebruikte slechte taal en zei: "Heb je hier iemand gezien". Dus zei Ik: "Nee". Dan kwam de minister. Hij
beledigde mij niet maar vroeg mij gewoon iets. Dan kwam de eerste minister en sprak mij aan met 'Meneer' (moet van Engeland
zijn geweest – misschien heeft hij ook wel "dank u" gezegd) en daarna kwam de koning. De blinde zei: "U bent heel nederig, eerst
raakte u mijn voeten aan, ging daarna op Moeder Aarde zitten en wachtte tot Ik vroeg: "Wat wilt u?" Op een heel nederige manier
vroeg u daarna of Ik "gehoord had of er mensen voorbijgekomen waren" omdat ik blind ben, dus zei u niets wat mij kon kwetsen.
U vroeg alles op zo’n nederige manier of ik u kon inlichten. Het duurde tenminste 108 namen van de Guru voor u mij dit vroeg. Zo
wist ik dat u de geleerdste en de nederigste was, dus moest u de koning zijn." In die dagen hadden wij geen koningen of eerste
ministers die populaire acteurs waren. Zelfs het publiek was zo onschuldig dat zij zulk een nonsens niet konden aanvaarden. Dit
was dus het verschil. Uit dit verhaal moeten we onthouden dat hoe meer we ons verdiepen in de Kennis (Vidya), in de technieken
van Sahaja Yoga, hoe nederiger we moeten zijn. Dat is onze decoratie, dat is ons bewijs, dat is het pad dat toegang verleent tot
elke mens, dat is de weg om heel dicht bij andere zoekers te komen. Nederig te zijn, methoden vinden om nederig te zijn. Dit is
de sleutel tot de Zuivere Kennis: "Hoe nederig te zijn? Wanneer je nederig bent, zul je nooit zeggen: "Dit is mijn badkamer, of mijn
fruit, of mijn voedsel, of mijn tafel, of mijn glas." Onschuld geeft je de kracht om te genieten van alles wat er is. Wat Ik bedoel is,
soms moet Ik eten met bhoots en soms eet Ik zelfs bhoots. Het ergste is dat Ik niet alleen met ze moet eten, Ik moet ze zelfs
opeten. Dat is het ergste. Jullie moeten het dus ook niet erg vinden als er personen zijn met bhoots. Als ze arrogant zijn moet je
proberen ze bandhans te geven, om ze met al deze methoden onder controle te krijgen. Denk maar niet dat je ze kan beheersen
door met hen te discussiëren, dit is onmogelijk. Probeer dus Nirmala Vidya, dat is nederigheid die het 'myeline' omhulsel van de

vibraties is. De nederigheid is een 'myeline' omhulsel, zoals elke zenuw beschermd is door een 'myeline' omhulsel. Wanneer je
nederig bent, zul je de strijd winnen, anders verlies je. Dan wordt alles een grap voor je, een absolute grap. Wanneer je nederig
bent kun je de dommeriken, de bhoots en alle arrogante mensen zien, zoals clowns in dit drama. Probeer nederig te zijn met je
Zelf, en met Mij. Met Mij is dat heel belangrijk. Je moet begrijpen dat het een van de voorwaarden is die Christus ons heeft
opgelegd, namelijk om 'voorzichtig' te zijn. Ik wil niet dat jullie op gelijk welke manier brutaal zijn tegen Mij, want dan kan Ik jullie
niet helpen. Wanneer jullie nederig zijn, is alles in Mijn handen. Maar wanneer jullie ruw zijn tegen Mij nemen anderen de zaak
over en het kunnen er velen zijn, duizenden. Maar dan hoef je Mij niets te verwijten. Omdat jullie Mijn beschermelingen zijn, staan
jullie onder Mijn bescherming. Veronderstel dat jullie gaten maken in jullie dak en dat jullie daarna komen klagen dat het binnen
regent, wat valt er dan nog te doen? Wat Ik bedoel is dat jullie al gaten in jullie dak hebben gemaakt. Jullie hebben gaten gemaakt
in het dak dat jullie moest beschermen, en nu komt er regen binnen. Als je nu vindt dat het dak je nog zou moeten beschermen,
mis je gezond verstand, dat is het! En nu volgt nog een andere waarschuwing. Het is zeer gênant, maar vandaag is een gênante
dag, omdat de Maagd zich altijd in een gênante positie bevindt. Zij is een bedeesde persoonlijkheid. Zij moet bedeesd zijn. Zij is
verlegen om dingen te zeggen die ze niet wil zeggen. Natuurlijk maakt dit haar zacht, want zelfs hiervoor is ze verlegen, harde
dingen zeggen is verschrikkelijk. Laat ons dus onze Maagdelijkheid in onszelf vereren. Laat ons groeien tot op dat punt waar we
de diamant van schittering van onze Maagdelijkheid vastzetten in onze nederigheid. Je kan kwaad worden op anderen, maar niet
op Sahaja yogi’s, niet op Mij. Je mag slechts kwaad worden op anderen als dat absoluut 'noodzakelijk' is. Maar als jullie onder
elkaar ruziën en dan andere mensen over Sahaja Yoga gaan vertellen, zal niemand jullie geloven. Dit is de reden waarom
vandaag de Maagd, Gauri, ging zitten om Shiva te vereren. Zij maakte een Shivalingam, ging zitten en legde Haar sindur erop en
zei: "Wil U hierover waken, het is het teken van mijn vereniging met U. Ik laat het bij U om erover te waken, Shri Shiva. U waakt
over mij en Ik geef mij over aan U." Op deze manier geeft Gauri, onze Kundalini, zich over aan de Spirit: "Zorg voor deze
verbintenis." Ik vergeet alles en geef het in Uw handen. Verhef mij. Laat mij oprijzen. Ik vergeet alles wat ik ervoor was. Alles heb
ik overboord gegooid. Er is geen ander verlangen. Laat mij hoger en hoger stijgen. Maak mij één met U. De rest is niet belangrijk.
Alle andere uitingen van deze verlangens zijn voorbij. Nu heb ik mij volledig overgegeven aan U, mijn Spirit. Breng mij hoger en
hoger. Hoger en hoger, weg van alle dingen die niet de Spirit zijn. Laat mij volledig de Spirit zijn, enkel Spirit". Vergeet alles wat er
voordien was. Die verheffing, de groei wordt een vlugge reis, een zeer vlugge groei. Je kunt het alleen doen wanneer je nu en
altijd probeert alles wat geen Spirit is op te geven. Alles wat tegen de Spirit is moet opgegeven worden, en dat is het zuivere
verlangen, dat is de Kundalini, de Maagd. Het is de absolute eenheid met de Spirit. Al de rest heeft geen belang, geen waarde.
Deze spirituele groei, welke bezittingen je ook mag hebben, met wie je ook getrouwd mag zijn, waar je ook werkt, in welke
situatie je je ook bevindt, in welk land je ook bent, je bent de Spirit. En wanneer je omhoog rijst, zal je verblijven in het prachtige
koninkrijk van God, waar alle lelijkheid wegvalt. Het is zoals wanneer de lotus zich opent, alle modder volledig wegvalt. Laat op
dezelfde manier Mijn kinderen geurige, prachtige giften voor Sadashiva worden. Moge God jullie zegenen! Vraag: Stijgt waarheid
uit boven de zintuiglijke waarneming? Shri Mataji: Absoluut! Want als datgene wat we waarnemen met onze zintuigen de
waarheid zou zijn, dan zouden we niet meer moeten zoeken. Wat we ook waarnemen met onze zintuigen is zeer duidelijk, grof,
het is niet subtiel. Wat daarachter ligt kunnen we niet waarnemen. We kunnen bijvoorbeeld niet zeggen hoe een atoom moet
worden gemaakt. We kunnen niet zeggen hoe we van amoebe tot mens zijn geworden. We kunnen van een aap geen mens
maken, door de waarneming van onze zintuigen – of wel soms? Door onze waarnemingen kunnen we het subtiele achter het
grove niet bereiken. We kunnen deze gewoon dus niet bereiken via ons verstand. Maar eens dat we het waargenomen hebben,
kunnen we het voelen door onze zintuigen. Dit is het tweede punt.
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gaan vieren, moeten we een klein beetje terugkijken naar wat we na zijn geboorte gedaan hebben, zodat we begrijpen in welke
relatie we tot hem staan. Want hij was de zoon van een Maagd zodat zelfs niet de kleinste smet op zijn naam zou mogen
komen. Want hij moest het grootste werk verrichten, namelijk voor ons het Agnya-bewustzijn scheppen, hetgeen ons zou helpen
al onze zonden, al onze conditioneringen en al onze ego's te absorberen. Deze grote persoonlijkheid werd gecreëerd om binnen
ons zo een groots werk te doen. Jammer genoeg hebben wij deze beide instellingen, binnen in ons, in die mate bedorven, dat
realisatie geven aan christenen de moeilijkste taak is. Aan de ene kant hebben we, zoals jullie weten, te veel conditioneringen
omwille van het katholicisme en andere ideeën rondom het christendom die, in ons superego een vreselijke conditionering
creëerden die, denk ik soms, net als een solide rots is. En zij die katholieke kerken bezocht hebben, zitten er nog steeds mee.
Zelfs als zij tegenover mij staan, zie ik hun ogen knipperen en de Agnya is niet in orde. Jullie moeten al die conditioneringen
volledig opgeven als we echt met Sahaja Yoga willen beginnen. We gingen zo ver, dat we instellingen trachtten te creëren,
natuurlijk zamelden we geld in, geen twijfel daarover, veel geld, en er ontstonden allerlei soorten drama's van
aartsbisschoppelijke en pauselijke orde en dergelijk flauw gedoe. Allerlei soorten ezelachtige, onzinnige mensen werden
gecreëerd. Absoluut. Zij hebben niets te maken met de Christus, met God, zij hebben geen idee van goddelijk leven. En voor hen
was volledige religie mensen te verbieden iets te doen. En dit heeft het Westen in zo'n duisternis gebracht dat Sahaja Yoga in
zeer snel tempo en op een zeer wijdste manier, uitgewerkt moet worden, anders kunnen jullie deze verschrikkelijke ideeën van
bisschoppen, aartsbisschoppen en pausen niet te boven komen. De andere kant is het ego gedeelte. Er kwamen mensen zoals
de heer Freud en dezen stopten absolute anti-God ideeën in de mensen, absoluut anti-God. Het is tegen de Moeder, tegen de
Zoon, het is absoluut absurd. Deze duivelse anti-God ideeën drongen door en de mensen begonnen te zeggen: "Wat is er
verkeerd?" Dit is allemaal conditionering. We zouden alle conditioneringen moeten verwijderen. "Daarom werden wij zo
ego-georiënteerd, hetgeen de andere kant is die Christus moest uitwerken. Wat ik dus bedoel is dat zij, nadat Christus in het
Westen gevestigd was, erop hebben toegezien dat ze alle soorten hindernissen die onder de zon mogelijk waren creëerden,
tegen het openen van de Agnya Chakra. Ondanks dat, merk ik dat alle Sahaja yogi's uit het Westen nog steeds gehecht zijn aan
het christendom en niet aan Christus. Er is binnenin jullie nog steeds een sluimerend christendom aanwezig, en dit christendom
moet uitgeschakeld worden. Daar waar Indiërs erg goed zijn in het laten vallen van alle onzinnige dingen. Want wij in India
hebben vele uitdagingen gehad, van alles en nog wat. We hebben uitdagingen gehad voor de conditionering, wij hebben
uitdagingen gehad voor diegenen die op het ego waren gericht. Daarom zijn de mensen gewend aan dat soort van "opgeven".
Maar in het Westen zijn we nog steeds erg gehecht aan die christelijke nonsens. Het heeft niets met Christus te maken, geloof
me, en dit fanatisme dat nog steeds in jullie gedachten rondwaart, moet opgegeven worden, anders doen jullie Christus onrecht
aan. Dat betekent in geen geval dat jullie moeten overgaan op een andere religie zoals het hindoeïsme, het onzinnig jaïnisme, of
wat dan ook. De "essentie" de "Tattwa" van het christendom is Christus. En het zit zo vol onzinnige dingen dat jullie het woord
christendom echt compleet uit jullie woordenschat en uit jullie gedachten moeten zetten, anders kunnen jullie nooit tot de
essentie komen. Het is een feit, neem het maar van mij aan. Zelfs nu is de aandacht van alle mensen gericht op wat Christus zei,
of op wat Moeder Maria gezegd heeft, en wat ons via deze vreselijke mensen werd doorgegeven. Door dus over andere
godheden en andere grote incarnaties te leren, neutraliseren we dit. We moeten ook proberen het teveel aan aandacht te
neutraliseren door andere Godheden te leren kennen, bijvoorbeeld Shri Ganesha. Als je over Shri Ganesha spreekt is hij de
essentie van Christus. Jullie begrijpen dat. Ganesha is de essentie van Christus en Christus is de manifestatie van Shri
Ganesha's krachten. Als jullie dus naar de essentie van de dingen gaan, is het beter. Dan is Christus natuurlijk daar, maar we
moeten hem zien zoals hij is, hetgeen erg weinig mensen eerder gezien hebben. Maar nu in Sahaja Yoga zouden jullie hem
moeten zien zoals hij was. Hij was vooreerst het heiligste van het heilige. Jullie accepteren die positie. Dan heeft deze Freud
nonsens er niets mee te maken. Zij die zichzelf christenen noemen doen gedurende vijf dagen alle nonsens van Freud, de zesde
dag spreken ze over het christendom en de zevende dag gaan ze naar de kerk. Hoe kunnen ze dat doen? Ik bedoel hoe kunnen ze
zichzelf christenen noemen, volgens welke normen? Vertel me dat. Ik bedoel, denk er eens over na. De Indiërs hebben hen
gevraagd weg te gaan, want zij kunnen niet begrijpen wat het is. Zo'n nonsens, het is zo'n vuiligheid. Het heiligste van het heilige
hebben we, door onze onzinnige ideeën, naar beneden gehaald tot zo'n laag peil. Daarom moet men begrijpen dat deze
conditioneringen van het katholicisme ons zo'n weerzin tegenover onszelf hebben doen krijgen dat we de andere kant opgingen

die zelfs nog erger was, veel erger dan de conditionering zelf. En jullie komen met deze mensen van de morgen tot de avond in
contact. Ofwel zijn zij Freudiaans of het zijn zogenaamde christenen; zelfs na realisatie. Maar jullie moeten weten dat jullie
speciale mensen zijn. Jullie staan boven hen, jullie zijn boven hen uitgerezen. Christus is gewekt. Om Christus dus recht te
doen, moeten jullie over al jullie conditioneringen heenkomen. Om te beginnen die van het christendom, als je er hebt. Wanneer
je Freudiaans geweest bent, raak die vreselijke kerel dan kwijt. Hij was absoluut anti-Christus. Misselijk, misselijk, misselijk. We
hebben niets te maken met de ideeën van Freud, zelfs niet zoveel! Geloof me. We hoeven hem op geen enkel punt te
verrechtvaardigen. Hij maakte volledig gebruik van de weerzin die de mensen vanuit de conditioneringen hadden ontwikkeld. En
dan verzon hij al deze verhalen, omdat hijzelf een man van erg laag niveau was, die niet als menselijk wezen, van welk niveau dan
ook, kan geteld worden. Zie je, Christus kwam voor menselijke wezens, maar niet voor deze mensen van laag niveau. Zelfs de
lepralijders waren beter dan hij, denk ik. Vreselijk! Zelfs het denken aan die hele zaak maakt me misselijk. Het is erg onheilig. Om
allerlei praktische redenen moeten we dus begrijpen dat we niets met mijnheer Freud te maken hebben. Hij is vuiligheid, hij is
slijk. Hij is absoluut een laag-bij-de-grondse man. We kunnen niets van hem noch van zijn ideeën leren. De andere kant ervan is
de conditionering van de kerk. Veel Sahaja yogi's zijn er nog steeds door verward. Als je natuurlijk zogenaamde christenen wil
redden, dan moet je hen uit die conditionering weghalen. Gelukkig hebben we iemand die een thesis over deze dingen schrijft,
hoe gevaarlijk deze dingen voor een maatschappij zijn. Maar nog steeds beseft niemand dat deze conditionering een
anti-Christus activiteit is. Het is een anti-Christus activiteit. Christus kwam op deze aarde waar Mozes het "Dharma" had
gebracht; en na hem vele anderen. Hij dacht, de mensen zullen in evenwicht zijn, en hij had de boodschap van zijn
wederopstanding en verrijzenis te geven. Dat is hoe hij op aarde kwam. Maar dan creëerde men zelfs ergere dingen dan de
Shariat; Shariat is in de bijbel. Al deze wetten zijn in de bijbel, maar wij zeggen dat iedereen die dit doet gedood moet worden;
iedereen die dat doet, moet onthoofd worden. Het is allemaal in de bijbel. Zie je, alles wat die moslims doen staat allemaal in de
bijbel. Komt uit de bijbel. Om dat allemaal dus te neutraliseren startte mijnheer Freud een andere stijl. Voor ons zijn heilige
wetten bindend, omdat we weten dat dit de enige manier is om spiritueel te groeien. Het is geen dwang, maar vrijwillig
aanvaarden dat we moeten groeien, dat we in orde moeten zijn, er zijn geen conditioneringen in Sahaja Yoga, maar hiermee
komen we vooruit. Dit is hoe we verder gaan, daarom nemen we de situatie aan en gaan ermee vooruit. Daarom zou realisatie
jullie de kracht moeten geven om de anti-Christus activiteit in jullie gedachten te kunnen bevechten. Het belangrijkste waarover
ik spreek is dat jullie jezelf onder ogen moeten zien. Jullie moeten niet alleen jezelf onder ogen zien, maar ook de zogenaamde
maatschappij rondom jullie. En voor jezelf uitmaken of deze conditioneringen en deze anti-Christus activiteiten waaraan jullie
hebben toegegeven, volledig nadelig zijn voor jullie groei en opgang. En daar jullie speciale mensen zijn die realisatie gehad
hebben, moeten jullie er met jezelf over debatteren en de juiste conclusies eruit trekken. Er is geen reden om er met anderen
over te debatteren. Zoals jullie weten worden mensen door conditionering stil, zij praten niet, maar de conditionering groeit van
binnen. Met het ego praten mensen teveel en zij vallen anderen aan met hun gepraat en het ego groeit teveel. Daarom moet men
in de toestand van "getuige" verkeren, wat betekent dat je spreekt als je moet spreken, en dat je stil bent wanneer je stil moet zijn.
Dit gebeurt op het niveau van de Vishuddhi. Ter hoogte van de Agnya moeten jullie alles wat lelijk is, alles wat onheilig is, alles
wat vuil is, verafschuwen, omdat nu een nieuwe gevoeligheid zich binnenin jullie ontwikkeld heeft, een nieuwe gevoeligheid voor
heiligheid, voor voorspoedige dingen. Probeer dit gunstige klimaat binnenin jullie te verbeteren. Ik merk dat mensen zeer snel
gehecht raken aan negatieve mensen. Zij identificeren zich met negatieve mensen, het is heel normaal. Zij denken dat ze erg
sympathiek zijn. Het is de sympathie waarmee ze werken. Het kan je zuster zijn, je broer, je kind, je moeder of je vrouw zijn. Het
kan iedereen zijn. Maar door gehecht te geraken aan zulke mensen, doe je die persoon kwaad, want die persoon zal naar de hel
gaan en jij ook. Als je dus iets goeds voor die persoon wil doen, dan is het beste, niet aan die persoon gehecht te raken en die
persoon te zeggen dat dit anti-Christus activiteiten zijn. Raak gehecht aan die groep die positief, groei bevorderend werk, die
heilig werk doet. En begrijp dat de kracht ligt in gehechtheid aan die groep, eerder dan de gehechtheid aan die ene aparte
negatieve persoon. Ieder van jullie heeft wel enige ervaring gehad. Ik geef jullie het voorbeeld van Warrens vrouw, geen van
beiden zijn hier. Maar het is gemakkelijk te begrijpen wat er in haar situatie gebeurde. Hij was erg aan haar gehecht. Hij trouwde
met haar. Hij vroeg het mij. Ik was echt geschokt dat hij zo ongevoelig was, waarom ziet hij haar niet zoals ze is? Maar ik wist
niet wat te zeggen. Als ik zeg trouw niet, dan zou hij denken dat Moeder hem probeert onder druk te zetten of iets dergelijks, Ik
wist niet wat te zeggen, maar ik was echt geschokt, gedurende ongeveer twee minuten zei ik niets. Ik ben er zeker van dat zij
haar kaarten erg goed speelde. Ik zei, in orde je kan trouwen. Je zal gelukkig zijn. Als je dat denkt, krijg je geluk, dat is alles. Ik zei
niet "vreugde". Als je denkt dat je geluk kan krijgen, trouw dan. Hij trouwde met haar. Hij zei dat ze met hem naar Engeland moest
komen. Hij bracht haar daar. Ik probeerde het te voorkomen. Ik zei hem "wees voorzichtig". Toen verloren ze hun paspoorten. Hij
vond zijn paspoort, zij niet. Hij klampte zich aan mij vast. Hij zei, alstublieft vraag of Mr.Srivastvava, hoe dan ook haar een

paspoort geeft. Het paspoort moest komen. Ik zei "in orde". Men maakte haar paspoort. Toen kwam ze met mij mee. Nog steeds
ging ze door. Ik zei, alstublieft zendt deze dame weg, Ik wil niet dat ze met mij is. Het is pijnlijk, 24 uur per dag is ze bij mij. Ik
moet enige tijd hebben zonder deze vreselijke bhoots om me heen. Geraak alstublieft van haar af, ze is slecht. Maar hij kon het
maar niet begrijpen! Nog steeds bleef hij bij haar. Dan op een dag gebeurde het dat ze mijn hart aanviel. Mijn hart veranderde in
iets zoals een grote vuist. Ik zei, nu leg je hand op mijn hart en zie. Het bonkt als wat. Hij kon zijn hand er niet opleggen, kon zijn
hand zelfs niet in de buurt brengen. Ik zei, nu alsjeblieft vraag haar naar beneden te gaan. Zodra ze naar beneden ging stopte het.
Dan besefte hij dat het dat was, maar nog steeds gaf hij haar niet op; hij gaf haar niet op. Ik ging naar Los Angeles en overal
volgde ze mij. De sympathie zie je. Zij kon weggegaan zijn zonder probleem, zij was een stoere vrouw. Maar dan, in Los Angeles
begon ze hem geleidelijk aan haar tanden te laten zien. En dan uiteindelijk kwam hij in de problemen, hij begon pijnen te krijgen,
van zodra ik Los Angeles verliet, kreeg zij haar epilepsie. En hij begreep hoe gevaarlijk het was om haar heel de tijd met mij mee
te nemen. Nu kon hij haar niet wegsturen omdat ze epilepsie had. Hij nam haar mee terug. Ze probeerde de hele ashram uiteen
te rukken door haar verhalen van medelijden te vertellen. Oooh! weten jullie, mijn man wil mij verlaten, dit en dat, nonsens; en ze
traden haar allemaal bij. Nu ze is een bhoot, een bhoot en een bhoot. En de bhoot begon uitbreiding te nemen. Nog een bhoot
sloot zich aan uit sympathie, en nog een bhoot kwam erbij en nog één sloot zich aan. Zij was problemen aan het maken. Zie je,
dit is niet goed en hij is niet goed, hij is tegen mij, deze familie is tegen mij, dat is tegen mij. Toen kreeg hij een hartaanval.
?Thérèse kreeg een hartaanval. Dat gebeurde. En toen zond hij haar weg. Welnu, jullie herhalen al die onzin niet. Negativiteit
wordt niet getolereerd, er wordt niet mee doorgegaan, het onderscheidingsvermogen is het betere deel van de moed. Men hoeft
niet bang te zijn, maar onderscheidingsvermogen moet deel uitmaken van de moed. In orde? Als je negativiteit hebt, zorg dat je
er vanaf komt. Als iemand zo negatief is, is het beter niets met die persoon te maken te hebben, wat ook de relatie moge zijn, heb
er gewoon niets mee te maken. Omdat er geen reden is om af te dalen, als je een zoeker bent, een verantwoordelijke zoeker, een
Sahaja yogi. Men dient voorzichtig te zijn. Dit moet ik met Kerstmis zeggen, het gevecht begint aan de Angya chakra, alleen daar.
Omdat je, wanneer je het Christus principe verlaat, je argumenten begint te geven die de negativiteit steunen. Altijd in de
tegenovergestelde richting is het niet? En jullie hebben alle argumenten die "tegen" Christus werken. Als dezelfde Agnya chakra
vreemd gaat doen, dan begin je dingen die absoluut fout en verkeerd zijn, als erg redelijk te zien. Daarom moeten we opletten.
We moeten met Christus zijn. Nu zullen zij ook hetzelfde zeggen aangaande het krijgen van vibraties. In orde Moeder. Ik ben daar
ook goed in. "Werkelijk we zagen de vibraties". Niets van. Ik voel me in verlegenheid gebracht. Soms zeg ik het niet, dat ik me in
verlegenheid gebracht voel. En mensen proberen mij ook door trucs uit te spelen, mij te beïnvloeden, ik maak er mij soms nogal
zorgen over, hoe het hen te zeggen. Omdat ik gezien heb, dat ego-georiënteerde mensen "uiterst" gevoelig zijn. Zij zijn niet
arrogant, dat is één ding, maar ze zijn uiterst gevoelig, en wanneer je hen iets vertelt, zullen ze het niet aannemen. Zoals gisteren,
gaf ik mensen van Pune ervan langs; ze zeiden: "Het was voor ons welzijn". Niemand zei "Moeder waarom zegt u zoiets"? Nee,
niet één. Iedereen zei dat het voor hun eigen welzijn was. Maar in het Westen, wanneer je hen ervan langs geeft dan zal jij ervan
langs krijgen. Niemand neemt het op die manier aan. Ik moet jullie dus één ding zeggen om jullie ego-problemen in orde te
brengen, zorg er eerst voor dat je niet in het spel van je ego speelt. En kijk ook naar je conditionering, die uit bhoots bestaat, al
deze conditioneringen in jullie zijn bhoots geworden. Al de kerkbhoots zijn in jullie hoofd gegaan. Ze zijn er allemaal. Jullie
moeten er dus voor zorgen dat deze bhoots verdwijnen, omdat we heilig moeten zijn. We moeten zuiver zijn. We moeten
verrijzen. We zijn verrezen mensen. Christus heeft ons verrezen. Maar we dienen eraan te denken "hoeveel" hij voor ons moest
werken. Hoe meer je tracht één te zijn met negativiteit, hoe meer schade je hem toebrengt, hoe meer we hem martelen, hoe meer
we hem problemen geven. Hij die geboren werd in een kribbe onder de moeilijkste omstandigheden, terwijl iedereen comfort
nodig heeft, die daar vanaf het begin tot aan zijn dood een gevaarlijk leven leidde. Zoals jullie weten, vond zijn geboorte zelf
plaats in een koestal. Niemand van jullie is in een koestal geboren. En terwijl de christenen zo op comfort gesteld zijn, is het
verbazingwekkend, dat Christus in een koestal geboren werd, tijdens een zeer koude nacht met niet veel om zich te bedekken.
Sprankelende schoonheid was het. Nu moeten we het hem in onszelf gerieflijk maken. We gaan hem niet die kribbe geven in
onze Agnya chakra. Een kribbe van gedachten en een doornen kroon van gedachten - dat gaan we hem niet geven! We maken
het hem gerieflijk door geen negativiteit als sympathiek te accepteren. Jullie moeten vriendelijk zijn ten aanzien van jullie
voorspoed en heiligheid, zodat Christus van zijn verblijf in jullie Agnya chakra geniet. Zijn verblijf, daar in jullie Agnya. Zodat we
hem niet martelen met onze waardeloze ideeën, oncomfortabele gedragingen of ongunstige verschijningen en niet heilig
aannemen van verkeerde ideeën. Probeer hem te respecteren, daar staat hij. Probeer het hem erg gerieflijk te maken. Ik wenste
dat ik het kon doen, maar hij verblijft in ieders Agnya chakra. Als hij alleen maar in mijn Agnya was, zou ik hem het grootste
comfort geven. Maar hij wil gemanifesteerd worden in ieders Agnya. Daarom moet ik jullie als Moeder verzoeken goed voor hem
te zorgen, geef hem een fijne wieg, geef hem een aangenaam verblijf, want hij is geboren om jullie je wedergeboorte te geven. Hij

heeft zo'n geweldige verantwoordelijkheid op zich genomen, om al jullie conditioneringen en al jullie ego te absorberen, maar dat
moet niet betekenen dat jullie stenen bovenop hem leggen. Soms merk ik dat de conditionering van westerse mensen zo groot is
dat het lijkt, alsof het als een grote berg op dit kleine kind valt. En soms merk ik een enorme slechte adem. Een vreselijke adem
van ego, het stinkt, het blaast als een geweldige wind naar de Agnya toe, een vreselijke stank die uit dit verschrikkelijke ego type
komt. Absoluut niet de manier om de Koning der Koningen, die binnenin jullie geboren is te behandelen. Jullie werden zo
gerespecteerd dat Christus in jullie Agnya geboren is. Maar jullie moeten je Agnya chakra ook respecteren. Jullie aandacht
moet in het centrum zijn, zonder te wankelen - stel het jullie op een kinderlijke manier voor, zoals men zegt, dat een kind de
vleugels krijgt omgebonden. Daarom moet deze Agnya chakra erg schoon, gezond en heilig gehouden worden. De aandacht zou
heilig moeten zijn. De aandacht van buiten af is nog steeds niet erg heilig, het zou onthechte aandacht moeten zijn. Als jullie door
je Agnya beginnen te zien zou het een heilige kracht moeten projecteren, zodat iedereen die naar jullie ogen kijkt, moet weten dat
sereniteit uit deze ogen vloeit en geen lust, hebzucht en agressie. Dit kunnen wij allemaal bereiken want we hebben Christus in
onze Agnya gekregen. Accepteer hem daar. Hij is geboren, laat hem groeien. Ik ben er zeker van dat Sahaja yogi's het belang van
de Agnya chakra begrijpen. In het Oosten is het geen probleem, omdat hij voor hen niemand anders is dan Ganesha; Ganesha is
een kind en zij weten heel zeker dat de kindertijd geen smetten, geen problemen heeft, niets. Daarom zijn zij nog steeds kinderen
voor zover het zonde betreft. Er is een verhaal over - een pastoor ging naar een dorp en gaf de mensen een grote lezing, en de
dorpelingen moesten bedanken. Dan stond hij op en ze zeiden: Hartelijk dank, dat u ons er alles over verteld hebt, we wisten niet
wat zonde was en God zij dank, dat u ons verteld hebt dat zonde bestaat! Dit bewustzijn is dus niet in hun hoofden. Ze begrijpen
het niet. Jullie zullen verbaasd zijn, je kan het Indiërs niet vragen. Ze zullen niet begrijpen wat het betekent, weet je. Ze kunnen
zeggen de heer Freud, dit en dat, maar ze begrijpen het niet, het is zo anti-God. Eigenlijk wist ik het niet, tot gisteren toen Rustom
mij met grote terughoudendheid vertelde wat het werkelijk betekent. Dat is dus wat het is en we moeten dit begrijpen. Vandaag is
het de grote dag van het heilige. Laat ons de geboorte van Christus vieren in onze Agnya chakra en laat ons een lofzang
aanheffen, zodat hij in zijn zuivere essentie, in zijn heilig lichaam aanwezig zal zijn. Hij zou hier moeten zijn; geen christendom en
ook geen Freudiaanse nonsens. Christendom is net zo slecht als het Freudiaanse. Er is daar helemaal geen verschil. Of je nu het
kind doodt door de bergen op hem te laten vallen of met een vreselijke stinkende, vieze ruikende wind die over hem heen waait,
het is precies hetzelfde. Daarom, raak beide ideeën kwijt - volledig, absoluut. En dan respecteer je hem in "zuiverheid". Absolute
zuiverheid, want hij is "zuiverheid". Nu kan je zeggen, “Moeder als hij de zuiverheid is” - er zijn sommige stomme mensen die mij
dat vragen - "als hij zuiverheid is, hoe kunnen we hem dan onzuiver maken"? Wat ik bedoel is, als je hem niet respecteert, waarom
zou hij daar dan zijn? Hij zal verdwijnen. Hij houdt van zuiverheid. Hij zal van zijn plaats verdwijnen - het is niet goed voor jou.
Daarom is het beter een wieg te scheppen, een prachtige wieg, van liefde, van eerlijkheid, zoals zijn Moeder voor hem maakte.
Met alle zoetheid, aardigheid en zekerheid, dat jullie de schoonheid en de voorspoed van Christus zullen verzorgen. Moge God
jullie allen zegenen.

1982-1225, Christmas Puja
View online.
1982-1225 Christmas Puja, Puna, Indië
Vandaag vieren we de geboorte van Christus, een zeer belangrijke gebeurtenis op het gebied van menselijk bewustzijn.
Je weet dat hij, bij zijn geboorte in de Agnya chakra, het ego en het superego opslorpte, dat zijn de conditioneringen in ons en
ons ego.
Deze enorm belangrijke gebeurtenis vond plaats ongeveer tweeduizend jaar geleden.
Maar vandaag is voor ons de tijd gekomen om gebruik te maken van deze belangrijke verwezenlijking op deze aarde. Om
Christus te kunnen begrijpen moeten we eerst en vooral weten dat hij niets anders dan Omkara was. Hij bestond enkel en alleen
uit vibraties. Daarom is hij ook herrezen. En hij was van nature onthecht. Zo moeten wij dus ook inzien dat we eerst en vooral
onthecht moeten zijn van onze gedachten en zoals je weet bereik je dat pas als je weet hoe je anderen kan vergeven. Maar er is
nog een andere zeer subtiele gehechtheid in mensen: zij die in de christelijke religie werden geboren, denken dat Christus hen
toebehoort en dat hij in hun broekzak zit. Maar in feite is het tegenovergestelde waar: hij heeft met hen niets te maken en hij is
hun slechtgezind. Zoals Christus zei: “Jullie zullen me roepen: 'Christus, Christus', en ik zal jullie niet kennen.”
Het is dus belangrijk dat christenen er nooit vanuit gaan dat Christus van hen is en hen toebehoort, enkel omdat ze een heel
leven als christenen hebben geleefd. Eigenlijk is dat niet zo, jullie hebben niet als christenen geleefd. Zij die nooit als christenen
hebben geleefd en enkel de naam van het christendom hebben, zijn dus niet de mensen die Christus echt volgen. We moeten nu
dus veranderen en hem in ons leven volgen. Zolang we hem niet in ons leven opnemen, hebben we de omvang van zijn komst
nog niet beseft. Enkel omdat we christenen zijn, zogenaamde 'christenen', in hem geloven, over hem opscheppen en ons met
hem identificeren is totaal verkeerd. En daar heb ik je al eerder over gewaarschuwd: we moeten ons al zijn kwaliteiten eigen
maken. Hij was het levende bewijs van een enorm grootse gebeurtenis, door op deze aarde te komen en een zo zuiver en heilig
leven te leiden.
Probeer je zuiverheid en heiligheid verder te ontwikkelen: een krachtige heiligheid en een krachtige welgezindheid die niet
besmet kan raken, maar vecht tegen alles wat anti-God en anti-Christus is.
Vandaag is een dag waarop jullie zijn geboortedag opnieuw vieren. En laat hem op deze dag in ons geboren worden. Laat hem
geboren worden in onze persoonlijkheid, in ons gedrag en in ons temperament. Hij was een onthechte man, niet gehecht aan
materieel bezit, absoluut niet. Hij leefde als de zoon van een timmerman een heel oncomfortabel leven, echt waar, en hij maakte
zich nooit druk om kleinigheden in het leven. In feite moet je weten dat het huis van een timmerman een van de gevaarlijkste
plaatsen is om te leven: je hebt er alle mogelijke spijkers en alle soorten rare gereedschappen in gebruik. Voor je het weet kan je
ergens over struikelen en gewond raken. En er is nauwelijks plaats om te slapen, het hele huis ligt vol met hout en de mensen
slapen meestal op het hout. Maar wij daarentegen, zogenaamde christenen, hechten zoveel belang aan ons comfort. En we
veroordelen anderen maar al te gemakkelijk. Zo ontzettend gemakkelijk. Het is zo absurd, werkelijk absurd! Het kan om het even
wat zijn. Stel dat ze naar de markt gaan: “Oh, dit is echt afschuwelijk!” Ze gaan ergens anders naartoe: “Dit is vreselijk.” En jijzelf
dan? Hoe zit het met jou? Kijk maar eens in jezelf. En dit moeten we nu ontwikkelen: we moeten onszelf van binnenuit reinigen.
Je moet je ongemakkelijk voelen over jezelf, niet over daarbuiten. Je moet je ongemakkelijk voelen over de slechte
eigenschappen in onszelf, niet die daarbuiten. Breng je aandacht van buiten naar binnen. Zoals Christus een leven leidde dat op
het innerlijk gericht was. Hij leefde niet naar buiten toe, hij leefde binnen in zichzelf.
En dat is wat we vandaag, op deze dag moeten begrijpen: dat onze nieuwe geboorte ons naar binnen zou moeten voeren. We
zouden ons moeten bekommeren om ons innerlijke comfort, niet het uiterlijke comfort. Zoals gisteren, als het beeld je toen niet
aanstond dan is het een goed teken dat je niet met vuil en smerigheid kan leven. Maar dat is nog steeds buiten onszelf. Hoe zit

het met het innerlijke vuil? Hoe zit het met de innerlijke gedachten die ons bezoedelen? De zinloze ideeën die nog steeds in onze
hoofden aanwezig zijn? Haal ze weg! Gooi ze weg! En word dan opnieuw geboren als een lotus, als Christus, die zijn hele leven
zo leefde, voor ons stierf en herrees.
We hebben dus zo'n groot voorbeeld om in onszelf, in ons karakter en in ons leven te absorberen. Ik blijf dit maar herhalen, want
we raken echt in de war. We denken dat we in orde zijn als we een soort van 'paspoort' hebben. Niets is minder waar. Het gaat
erom in jezelf te worden zoals Christus zich gedroeg. En het belangrijkste van alles is de vergiffenis, vergiffenis en vergiffenis,
die in ons nog zo ontbreekt. Om dat te kunnen ontwikkelen moet het ego wijken. Als we christenen willen zijn mogen we geen
ego hebben.
En dat moet je begrijpen als we spreken over de geboorte van Christus - zo'n mooie tijd, hoewel hij in heel oncomfortabele
omstandigheden werd geboren. Hij had geboren kunnen worden in een koninklijk paleis. Hij had overal geboren kunnen worden,
waarom deed hij dit? Omdat hij wist dat de christenen zouden komen en de beste bedden voor zichzelf zouden uitzoeken, en de
beste huizen, en niet zouden tolereren dat er hier en daar een graantje werd meegepikt. Ze zullen het uitschreeuwen om kleine
dingen: 'het tapijt is vuil, dit is beschadigd', enzovoort. Het is zo bekrompen.
Voor jou is het dus belangrijk dat je een hoger niveau bereikt. Veel hoger. Kijk hoe hij werd geboren: in een voederbak, op zo'n
oncomfortabele plek waar koeien rondliepen en uitwerpselen lagen, alles lag er verspreid en hij gaf er niets om. Hij werd geboren
op een plek die je niet eens zou willen bezoeken, waar je niet zou willen zitten! Maar zijn moeder maakte alles voor hem schoon
en hij werd er geboren, een fonkelende ster uit de hemel, om alles te zuiveren. Want als jij zuiver bent dan zuiver je anderen.
Laat ons vandaag de grote dag van zijn komst, in dit grootse land van yoga, vooral in deze streek van Puna, een streek van
zegeningen, vieren dat we de voorspoed en de heiligheid en de volledig onthechte aard van Christus in ons gaan absorberen. En
dat we zullen leven als ware volgelingen van Christus en zijn leven. Vandaag zijn jullie Sahaja yogi's, jullie hebben dus geen kaste,
geen gebruiken en geen religie meer. Je hebt nu maar één universele religie, namelijk Sahaja Yoga. En daar wordt Christus
vereerd, daar eert iedereen Christus, want hij kwam niet voor één persoon, en niet voor twee of tien personen. Maar zij die hem
eren moeten zijn karakter en zijn leven tot uiting brengen. Ik begrijp niet hoe je als materialist over Christus kan spreken, want er
was geen materie in zijn lichaam. Hij had geen materie in zich, hij was enkel vibraties. Daarom liep hij over het water. Ik begrijp
dus niet hoe materialisten iets van Christus kunnen opeisen. Dit is het probleem waarmee iemand geconfronteerd wordt als hij
ziet hoe we het tegenovergestelde zijn van wat we verkondigen.
Maar dit is wat we moeten bereiken, en eens je het hebt bereikt zal je versteld staan dat God voor je zorgt. Hoe kan een bloem in
de wildernis gedijen? Hoe krijgt ze water, hoe wordt er voor haar gezorgd, hoe wordt ze zo mooi? Ze maakt zich er geen zorgen
om. Zo gaat het ook als jij dat mooie wezen wordt dat de Spirit is: er wordt voor je gezorgd. Je krijgt alle zegeningen en alle
vreugde, want dat is absoluut de bron van vreugde. Maar als je die vreugde met je ego bedekt, kan je ze niet voelen. Probeer dus
je ego hoe dan ook weg te werken. Kijk naar je ego: “Oh, meneer Ego! Ben je daar weer? Scheer je weg!” Neem het weg. Probeer
in alle genegenheid en vriendelijkheid voor jezelf en anderen op te rijzen, hoger en hoger, tot je het gebied bereikt dat Christus
voor ons heeft gecreëerd, het limbische gebied, waar het Koninkrijk van God ligt.
Moge God jullie allemaal zegenen omdat jullie in zijn voetstappen treden en al zijn kwaliteiten in jezelf absorberen. Ik ben ook
jouw Moeder. En ik ben er om je al deze dingen te leren en je te vertellen hoe je het moet doen. Maar jij moet het doen. Probeer
net zo onthecht te zijn als ik ben. Jullie proberen me blij te maken door me van alles te geven, maar je weet dat ik een heel
onthecht iemand ben. Ik begrijp gehechtheid niet, ik begrijp het niet, en soms lach ik gewoon naar mensen als ze me proberen te
zeggen: “Moeder, we willen u graag dit of dat geven.” Goed, geef het dan. Maar ik ben er niet aan gehecht. Ik kan er niet aan
gehecht geraken, want er is niets in mij dat zich ergens aan kan hechten, niets. Ik ben gewoon een bewegende kracht van
Kundalini, hoe kan ik mij hechten? Ik ben gewoon constant in beweging en het is voor mij dus niet mogelijk om aan wat dan ook
gehecht te raken. Zo zou jij ook binnen in deze kracht moeten komen en met mij mee bewegen en gewoon alle andere dingen
vergeten die je groeiproces afremmen.
Je moet vooruitgaan. Je moet op een waardige manier groeien. Ik ben er zeker van dat het zal gebeuren. Deze keer waren de

mensen redelijker, ze waren minder kritisch, sommigen nog wel, maar dat is niet erg . De meesten waren erg lief en waardig en er
was een goed gevoel voor collectiviteit. Ik ben erg blij dat de mensen het in dit programma zo goed doen. Ik ben heel blij.
Moge God jullie zegenen.

1983-0131, Nabhi Chakra
View online.
DE NABHI CHAKRA - NEW DELHI - 31 januari 1983
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
De muziek was heel fijn en verheffend voor jullie allemaal. In Sahaja Yoga is de uitwerking van muziek enorm en als een Sahaja
yogi het lied zingt is het zo fantastisch dat het als een mantra werkt op onze nabhi. Ik ben mevrouw Venogopalam dus heel
dankbaar dat zij vandaag een dergelijk mooi lied heeft gezongen, het geeft heel veel voldoening. Mr. Gavin Brown is ook heel
zachtmoedig. Hij is een Engelsman, een heel vriendelijke en een gevestigde sahaja yogi. Hij is een van de eerste westerse sahaja
yogi's die ik ontmoette.
Vandaag zal ik jullie over de nabhi chakra vertellen, die te maken heeft met deze kwaliteit van zoeken. De nabhi chakra is het
centrum dat zich grafstoffelijk manifesteert als de plexus solaris en deze ook controleert. De nabhi chakra heeft twee delen: één
links, een ander rechts en er is er één in het midden. Links is er de Gruhalaxmi en rechts de Raja Laxmi of ... Laxmi en in het
centrum bevindt zich de Laxmi die opgaat in Mahalaxmi. Als het zoeken start, begint een menselijk wezen eerst naar voedsel te
zoeken. Voedsel is voor alle dieren erg belangrijk, als zij geen voedsel hebben kunnen zij niet bestaan. Het zoeken begint dus
met het voedsel en als een verblijfplaats gezocht wordt proberen zij water te vinden. Dit centrum bestaat dus uit water. En in dit
centrum verblijft de godheid Shri Vishnu of Narayana en zijn Kracht, Laxmi zoals ik al zei, en dan Mahalaxmi.
Je zult merken dat je in Sahaja Yoga geleidelijk aan de ene en dan de andere kracht zal ontwikkelen. Iedereen die naar Sahaja
Yoga komt, als zij eerlijk zijn en niet in verkeerde dingen gewikkeld zijn, zal zeker en vast geholpen worden in zijn Laxmi Tattwa,
dat betekend dat er voor hun welzijn gezorgd wordt. Zoals Krishna zei: "YOGA KHSEMA MAHAMEYAM". Hij zorgt dus voor dat
wat het Ksheina betreft. Iedereen in Sahaja Yoga werd wonderlijk geholpen en ook in de Laxmi Tattwa, dat wil zeggen op het
materiële vlak. Zij werden op zovele manieren geholpen dat ieder voor zichzelf moet zien hoe deze wonderen gebeuren.
Een voorbeeld hiervan is een dorpeling die een kleine holding van land had. En hij leefde elke dag van de hand in de tand. Na een
tijdje merkte ik dat hij telkens, elke avond een grote bloemenkrans bracht voor mij. En als hij in het dorp was woonde hij elke dag
mijn programma bij. Ik was er erg verwonderd over hoe hij zich dat kon veroorloven en ik vroeg hem: "Hoe kan je je elke dag een
krans voor mij veroorloven? Je zou dat niet moeten doen, het is niet mogelijk. Hij zei dus: "Moeder, U weet alles, ik zal dus
vertellen wat er gebeurde". En hij zei: "Ik had naast mijn lapje grond ook een stuk dat ik nooit gebruikte omdat het absoluut
onvruchtbaar was. Het was een klein stukje land en na mijn realisatie begon ik erover te lopen op mijn blote voeten om dit stukje
land van mij te beplanten. Een tijdje nadat ik hier regelmatig kwam ontmoette ik een man die mij zei dat dit stukje land heel
kostbaar was. Toen zei ik wat is ermee? En hij zei: "Ik bezit een steenbakkerij en ik heb per toeval ontdekt dat als zelfs een klein
beetje van deze grond die u hebt vermengd wordt, de bakstenen zo sterk en hard worden en ik zou deze klei van u willen kopen
voor de prijs van ... (seers is een bepaalde maat). Zo kreeg hij voor zichzelf voldoende geld en hij werd welvarender.
Maar in Sahaja Yoga moet men zich herinneren dat men niet naar uitersten gaat op welk vlak ook. Ik denk dat mensen zouden
moeten weten dat men niet in uitersten mag vervallen. Wordt niet uiterst rijk. Ik heb uiterst rijke mensen gezien die als zij naar
Sahaja Yoga komen een hoop hoofdbrekens zijn. Als zij ziek zijn en je geneest ze van hun hartproblemen dan proberen zij je te
bezitten. Dan verzamelen ze alle hartpatiënten en brengen je allerlei patiënten, als je het blijft tolereren proberen zij je in hun bezit
te nemen. Zij beginnen met iedereen over die genezing te praten, zij geven het in de kranten uit en zo meer, het is onmogelijk. Zij
zullen proberen je te overrompelen, zonder enige afspraak zullen zij aankomen en verwachten dat je onmiddellijk tot hun
beschikking staat... En dan zullen zij al hun relaties voor genezing sturen. En je zult al hun patiënten, al hun vrienden krijgen, zij
worden als een agentschap. Al hun patiënten, al hun relaties, zij willen al hun vrienden verplichten en het met jou afrekenen, geen
liefde, geen genegenheid, verder niets. Als de sahaja yogi's hen proberen te zeggen, doe dit of dat niet, voelen zij zich beledigd.
En zij trachten veel vlugger anderen te genezen dan wie ook. Zij zijn zelf zwak, zij zelf zijn zieke mensen, hartpatiënten en

zomeer, maar als je hen zegt niet te genezen voelen zij zich slecht. Als je het hen niet zegt worden zij ziek en dan heb je een
ander probleem. Zij proberen nooit Sahaja Yoga op deze grootse manier te begrijpen. Zij willen het alleen zien op hun eigen
manier, vanuit het ego dat zij met hun geld hebben opgebouwd. En zij weten nooit hoe zij iedereen blijven kwetsen door mij de
hele tijd te overrompelen. Het is verrassend. Telkens ik een rijke man genees heb ik zin om van die persoon weg te lopen. Ik zal
nooit naar zijn huis gaan en er een maaltijd gebruiken, het is een slechte zaak.
Teveel rijkdom is dus ook niet goed. Want het geeft je een enorm ego dat je zelf niet ziet en telkens iemand wat dan ook zegt om
zichzelf te beschermen dan voelt een dergelijk persoon zich beledigd of tekort gedaan. Niet alleen dat, maar zij proberen dat
tegenover mij te doen en alles moet gaan volgens hun manier, wat niet mogelijk is.
Zie je, als zij geld moeten verdienen dan verandert hun houding want zij moeten geld verdienen. Maar ik wil geen geld, ik hoef
geen geld te verdienen. Als ik zoiets moet doen dan ben ik verplicht, is het niet? Zij zullen mij al hun regels en wetten opdringen
zonder zelf gedisciplineerd te zijn. Tot hiertoe hebben heel rijke mensen in Sahaja Yoga voor veel problemen gezorgd. Tegenover
mij en de hele Nabhi Chakra moet ik zeggen.
Zij zijn erg kortzichtig en zij kunnen de visie niet zien die ik jullie voorhoud. Wat het ook is, zij zullen altijd proberen dat wat zij
gelezen hebben en wat zij denken over zichzelf aan Sahaja Yoga op te dringen. Dat was geen eenmalige ervaring, het gebeurde
dikwijls. Maar op een of andere dag gebeurt het dat zij eruit vallen. Teveel rijkdom geeft je dus een enorm ego zoals, laten we
zeggen erger dan een buldog. Het is voor een rijke man onmogelijk te zien dat al die rijkdom niet in hem ligt, dat dat zich buiten
hem bevindt. Hij moet in het hart rijk zijn om medegevoel te begrijpen. Medegevoel betekent niet dat je anderen aalmoezen geeft
of anderen geld geeft, dat is het niet. Integendeel, door dat te doen maak je het zelfs slechter. Medegevoel is iets dat groeit.
Medegevoel is iets dat vloeit. Medegevoel is iets dat zich manifesteert. Het is geen medegevoel dat je kunt materialiseren door
te zeggen: “Hier het is in orde, hier heb je 100 roepies.” Integendeel iemand 100 roepies geven is het slechtste wat je kunt doen.
Ik probeerde het met enkele sahaja yogi's die met mij waren. Ik probeerde het door wat geld te geven aan diegenen die zeer arm
waren, zij werden vreselijk. Sommigen begonnen te drinken, sommigen nemen andere gewoonten aan en zij werden verslaafd
aan geld, het was onmogelijk. En zij probeerden zoveel sahaja yogi’s te bederven als zij maar konden. Als er dus dergelijke
mensen komen is het onmogelijk hen in de hand te houden. Het zijn geen sahaja yogi's want zij zijn a-sahaja. Zij blijven plakken
aan het idee dat zij zoveel geld hebben, dat zij zo rijk zijn, dat zij iedereen met geld kunnen overbluffen, mij niet, sorry. Ik vind het
alleen jammer voor hen dat zij God niet kunnen bereiken. Er is in hen geen eerlijkheid van zoeken. Er is geen eerlijkheid in het
zoeken.
Van de elite mensen die ik op vele plaatsen zoals hier toespreek omdat sommige mensen die genezing wilden mij vroegen om
de zogenaamde elite toe te spreken, denk ik, dat zij erg met zichzelf ingenomen zijn. Dat is wat ze voor mij zijn. Zij willen niet in
Sahaja Yoga zijn. Zij zijn eigenlijk al uitgeschakeld en soms heb ik duizenden van hen toegesproken, en zij zijn voor niets goed, zij
zijn totaal leeg. Zij zijn heel gelukkig, want zij hebben een paar auto's of een paar huizen of zoiets. Ik heb ook al die zaken. Ik zou
zeggen dat ik die zogenaamde rijkdom altijd gezien heb van mijn vaders kant en de familie van mijn echtgenoot, maar ik begrijp
het niet, wat is er aan om zo fier te zijn over die ledigheid.
Maar zo zijn menselijke wezens, een leeg vat maakt veel lawaai, zo maakt op dezelfde manier ook een rijke lege man heel veel
lawaai. Dat wil niet zeggen dat heel arme mensen in orde zijn, want mensen die heel arm zijn kunnen bezig zijn met hun weinige
problemen. Zij hebben weinig problemen en hun waarden moeten nog tot op een bepaald niveau stijgen. Je kunt alleen in het
midden Sahaja Yoga beter uitwerken. Zij die uiterst rijk en fier zijn kunnen niet gemakkelijk tot Sahaja Yoga komen en zij die zeer
arm zijn kunnen dat ook niet. Maar als het midden van de rivier verrijkt is en begint te vloeien verspreidt het zich naar de
zijkanten en dan kan je hen overspoelen maar je kunt niet andersom beginnen. Ik heb het geprobeerd van beide zijden.
Ik heb het jullie verteld wat er gebeurde: die aan wie ik geld gaf, die ik probeerde te helpen door geld te geven. werden
waardeloze nutteloze mensen, verloren voor Sahaja Yoga. En zij van wie ik dacht dat zij tevreden en welstellende mensen waren
hadden een andere rol te spelen, namelijk mij de hele tijd te bezitten, mij altijd te gebruiken wanneer het hen goed uitkwam en
voor welk doel ook waarvoor zij mij wilden gebruiken. En zij zouden moeten weten dat zij mij niet kunnen bezitten. Zij kunnen mij

niet bezitten maar deze soort onwetendheid is nog steeds in hun hersenen, zij kunnen God bezitten, zij kunnen alles bezitten.
Voor dergelijke mensen zijn er, om eerlijk te zijn, geen redenen om naar Sahaja Yoga te komen.
En als zij komen, moeten zij weten dat voor Moeder de rijkdom en het hart, begrip van Sahaja Yoga, nederigheid en het niet
bezitterig zijn, heel belangrijk zijn. In jullie spirituele groei is geld helemaal niet belangrijk, of je arm of rijk bent, je zal je realisatie
krijgen. Ik ging bijvoorbeeld naar Maharashtra en de meeste zijn zeer arme mensen zou ik zeggen. In die zin dat zij helemaal niet
in de middenstand zijn, zij zijn niet onderwezen, zij zijn soms arbeiders in bedrijven of zij hebben kleine holdings. Zij zijn niet erg
rijk, maar zij zijn heel goede sahaja yogi's, uitstekende sahaja yogi's. Zij hebben zodanig mooie ogen en zodanig mooie
gevoelens, een zodanig medegevoel, dat de Laxmi Tattwa in hen volledig in evenwicht staat.
Je weet dat Laxmi getoond wordt als een dame, als een dame die een moeder is, en een moeder geeft er niet om of je arm of rijk
bent, en als de ene zoon rijk is en de ander arm, zal zij meer aandacht hebben voor de arme en aan de rijke vragen om geld te
geven aan de arme. Zij maakt er zich geen zorgen om, als iemand in nood is zal zij de eerste zijn om de persoon te helpen die
iets nodig heeft.
Nu is dit een spirituele zaak. Als in het spirituele leven de persoon een echte ware zoeker is zal de Moeder doen wat zij kan om
bij die persoon te zijn en wat hem betreft die niet eerlijk zijn zal Moeder op een of andere manier proberen te kortwieken.
Het probleem met menselijke wezens, is dat zij niet weten wat zij willen. Eerst en vooral denken zij dat zij geld willen, maar zij die
geld hebben, denken dat zij macht moeten hebben. Als zij te veel geld hebben, denken zij dat zij in de politiek moeten gaan
omdat zij geen macht hebben, dan falen zij in de politiek of laten wij zeggen dat zij teveel aan politiek gaan doen, wat het ook is
en dan willen ze liefde die ze niet kunnen krijgen van hun kinderen omdat zij het te druk hebben of zoiets. Zij weten dus niet wat
zij willen. Zij die geloven dat zij het met geld beter zouden stellen zouden moeten luisteren naar de mensen van andere landen
die hen zouden vertellen hoe de zaken daar verkeerd lopen, hoe de mensen daar verknoeid worden, wat daar gebeurd, hoe zij in
een erg slechte staat verkeren.
Je kunt ze geen menselijke wezens noemen want zij zijn zo wreed dat zij zelfs hun eigen kinderen zouden doden. En die
maatschappij tolereert dergelijke mensen. Als in India iemand een kind doodt, ik heb dat in de zestig jaren van mijn leven niet
gehoord, maar veronderstel dat je hoort dat iemand zijn dochter of zoon gedood heeft, dan zal niemand die persoon nog
bekijken en zal hij niet in de maatschappij toegelaten worden. Niemand zal een meisje ten huwelijk geven aan zijn zoon, hij zal
helemaal uit de maatschappij gesloten worden, niemand kan denken aan een dergelijke relatie tussen kinderen en ouders. Dan
zijn er ook nog rare relaties, deze zijn zo absurd van beide kanten, op moreel vlak en qua wreedheid. Zij zijn zo volledig absurd
dat het onmogelijk te begrijpen is.
Geld heeft dus dit ego tot stand gebracht en zij zeggen: "Wat is er verkeerd aan?" Wat is er verkeerd?" Het is een totaal
kwaadaardige houding. Als je zegt: "Wat is er verkeerd aan?" Dan wil je de relatie met het geheel niet stand houden. JE WILT DE
RELATIE MET DE OORSPRONKELIJKE DIE JOU EN IEDEREEN IN ZICH DRAAGT, NIET IN STAND HOUDEN. JIJ BENT EEN
ESSENTIEEL DEEL VAN HET GEHEEL. EN ALS JE ZEGT: "WAT IS ER VERKEERD, IK DOE WAT IK GRAAG WIL", DAN WORD JE EEN
KWAADAARDIGE CEL.
Wat dus de Nabhi Chakra betreft moet men weten dat men niet teveel naar geld moet hunkeren. Nu voor hen die teveel naar geld
hunkeren, zij zullen hun rechterkant verbeteren en zullen geld hebben, zonder twijfel, maar zij missen hun linkerkant. De
linkerkant is GRUHALAXMI. Zij zijn in hun huis geen Gruhalaxmi's, zij zijn gespannen, zij rennen rond, zij ontlopen de juiste plaats,
krijgen hartaanvallen, als het geen hartaanvallen zijn zullen zij leukemie krijgen en diabetes, leverproblemen en nog meer van dat
soort dingen, omdat hun aandacht op geld gericht is en niet op God. Je bent dus ofwel rechts of links.
Zij die erg rationele mensen zijn, uiterst rationeel, die zich zorgen maken over hun familie, voor wie de familie alles is, de relaties
alles zijn, die zo zijn, kunnen niet zoveel Laxmi hebben omdat zij al hun Laxmi (eigenschappen) uitdelen" maar toch zijn zij betere
mensen. Maar soms kunnen dergelijke mensen die zoveel opofferen voor anderen, die alles wat zij hebben opgeven, gek worden
omdat zij ondervinden dat de mensen niet wederkerig handelen. Zij geven hen geen liefde terug. Zij begrijpen niet wat zij gedaan

hebben. Maar in uitersten gaan om mensen te helpen kan voor mensen die dit werk doen problemen veroorzaken en ook voor
diegenen die van hen gratis geld aannemen.
Want wat gebeurt er als je gratis geld uitdeelt aan mensen? Wat je zult hebben: ik zal jullie een heel eenvoudig voorbeeld geven
van Amerika dat India helpt. Toen de Amerikanen India hielpen dachten zij dat zij India een grote gunst toezegden, wat verkeerd
was. Wat zij ook deden ging verloren in de wildernis. Niemand probeerde iets te maken want het was gratis. Maar toen zij iets
gaven zagen zij alleen de inhoud ervan. Toen zij India meel en rijst gaven, dan was dat geen zegen want zij voegden er zaden aan
toe die in de dorpen twee grote problemen gaven. Het ene werd Amerikaans gras genoemd omdat het van Amerika kwam. Het
andere werd de krankzinnige acacia genoemd, krankzinnige babool (duivel). Deze bomen zijn in de dorpen zo gegroeid dat zij
niet weten wat zij ermee moeten aanvangen. Zij hebben een zodanig grote doornen en wie er door verwond wordt kan sterven
want zij zijn zeer giftig en als dat met kinderen gebeurt, krijgen zij zodanige vergiftigingsproblemen dat zij niet genezen kunnen
worden. Zo heeft de Amerikaanse regering ons geholpen, maar wie gaat er nu vertellen wat zij ons aangedaan hebben. Maar ik
zeg jullie zeer beleefd dat het beter was honger te lijden dan welke hulp ook van hen te krijgen.
Een lange tijd geleden heb ik gezegd dat het beter was in dit land honger te lijden dan hulp te krijgen van die ellendige en
vreselijke westerse landen die een zodanige goede dunk over zichzelf hebben. Je vleit alleen hun ego voor helemaal niets. Wat
hebben zij? Zij zijn maar opgeblazen ballonnen. Maar dat ego dat uit het geld is gegroeid maakt hen zo dom dat zij niet weten
wat er in hun eigen land gebeurt, hoe hun land op elk vlak bergaf gaat, hoe hun mensen afzakken, ofwel zijn zij bang ofwel zijn ze
aan hun lot overgelaten, of zij zijn communisten, of zij zijn zogezegde kapitalisten maar zij zijn gewoon aan hun lot overgelaten.
Als je naar dergelijke landen gaat kijken, ik bedoel, je kunt niet gewoon om het even waar buiten gaan zitten en praten. Er kan
iemand komen en je kunt vermoord worden. Je kunt niet in het donker lopen of je kan vermoord worden. In Amerika, in het
zogezegde vooruitstrevende Amerika, in New York.
Naar dit soort rijkdom willen we dus verlangen. Vooral in New Dehli verlangen de mensen er erg naar, naar heel veel geld. Ik
begrijp niet hoe wijze Penjabis (mensen uit Penjab), Sujeratis (mensen uit Sujerat), en Marvadis hiertoe konden komen. Van de
Marvadas kan ik het begrijpen. Hoe deze Penjabis en Sujeratis proberen aan geld te komen. En als ik hen in het buitenland zie,
weet ik gewoon niet of zij ergens dicht bij India zouden staan. Het zijn vreselijke mensen, er is in hen niets meer van cultuur. Zij
zijn helemaal ontworteld, zij denken alleen aan zichzelf, zij denken dat zij de hemelen bereikt hebben. Als je hun Nabhi Chakra
bekijkt, dan zal je versteld staan dat zij allen lijden aan een vreselijke lever, hoge bloeddruk, diabetes, hartaanvallen en zij drinken
als vissen, vooral van de Sardarji's (koks?) waarvan verondersteld wordt dat zij in de naam van God leven. Zij drinken als vissen.
Zij zijn zeer bezorgd over het dragen van een tulband en een doti maar over drinken zitten zij niet in. Elke Sardarji die je bezoekt
heeft in zijn huis een dergelijke grote bar staan die zelfs een Lord niet heeft, want in India wordt dat gewoon hoog geschat.
Zonder dat zij van dat land enige esthetiek leren, zij worden als boeren, er is geen cultuur in hen. Het is een feit. Dat is wat geld
met hen gedaan heeft. Zij hebben voor deze zaken geen respect.
Deze Laxmi Tattwa moet dus in evenwicht gebracht worden. Het is hetzelfde wat betreft de Sujeratis die zijn weggegaan. Een
ander soort van deze mensen leeft hier, de Marvadis, laten we het betere spreken van deze vreselijke Marvadis. Ik denk niet dat
wie ook van hen zijn realisatie of een plaats in het Koninkrijk van God zal krijgen. Zij zijn bloedzuigers, het zijn geen menselijke
wezens! Voor geld zijn zij bereid bloed te zuigen alsof het fruitsap was. Zij zuigen bloed en zij hebben het nu goed.
Het is voor u geen zorg om geld te zoeken. JULLIE ZIJN OP DEZE WERELD ALS MENSELIJKE WEZENS GEKOMEN OM GOD TE
ZOEKEN, OM JE SPIRIT TE ZOEKEN EN EEN TE ZIJN MET JE ZELF IN DIE VREDEVOLLE PLAATS DIE HET KONINKRIJK VAN
GOD, HET KONINKRIJK DER HEMELEN IS, EN NIET OM IN EEN MAYA TE SPRINGEN, DIE ER HEEL MOOI UITZIET MAAR ECHTER
NIET WERKELIJK MOOI IS MAAR KWELLEND EN TERRORISEREND IS.
Mensen kunnen niet slapen als zij teveel geld hebben want zij weten niet wat ermee te doen. Hier is het ook zo, voor hen die geld
hebben, zij weten niet wanneer de belastingen gaan komen. Ik heb het probleem van mijn belastingen opgelost door in het
geheel geen inkomen te hebben. Ik heb geen inkomen en ook geen belastingen. Ik maak me dus geen zorgen over de
belastingontvanger. Hij kan mij niet controleren. Het is beter geen inkomen te hebben dat kan belast worden anders heb je nog
een belastingspecialist of boekhouder zoals mijn broer is, nodig. Zo vertelde ik mijn broer dat ik hem gelukkig van heel mijn leven

niet nodig heb, dankjewel. En het is zo: Je wordt absoluut vrij, je zit op de top van de wereld als je geen inkomen hebt.
Het is zoals wanneer je je autoprobleem wil oplossen: leer nooit een auto besturen. Iemand brengt je weg of niet en je kunt lopen
met je voeten. De opstapeling van al deze zinloze zaken hebben deze zogezegde tradities teweeggebracht. Wat moeten we
betalen, hoeveel zal de belasting kosten, morgen staat de politie bij mij thuis. Als zij bij mij komen zal ik zeggen, het is in orde,
kijk maar zoveel je wilt, er is niets behalve enkele rekeningen die ik niet betaald heb. Laat hen ze betalen.
Men moet in deze wereld in volledige vrijheid leven en om die vrijheid te bekomen moet men weten dat de prioriteiten in orde
moeten zijn. Als geld jouw prioriteit is, dan heb je het. Neen niet ik. Als je mij geld wil geven, neen meneer, ik dat zal niet
aannemen. Het is beter mij bloemen te geven, is dat in orde? Maar helemaal geen geld. Ik wil mij over geld helemaal geen zorgen
maken. Het zijn hoofdzorgen.
Op dezelfde manier beseffen wij niet dat relaties, broer, zuster dit en dat, andere hoofdzorgen zijn. Dat betekent niet dat jullie hen
moeten beginnen slaan, maar mensen kunnen hun land verkopen voor het welzijn van hun kinderen. Het is een zeer gevaarlijke
zaak, vreselijk. Dat soort van gehechtheid als dit is "mijn zoon", het is ermee gedaan. Als het "jouw" zoon is dan kan je het
verzachten en dan voel je dat hij kan doen wat hij wil want het is "jouw" zoon en niet die van iemand anders die zijn moeder zou
zijn.
Dat bemoederen, "mijn echtgenoot" dat begint speciaal bij Indische vrouwen, "mijn echtgenoot”, dat begint onmiddellijk.
Problemen! Dit alles komt voort uit onwetendheid. Natuurlijk moet er liefde zijn MAAR LIEFDE GEEFT JE NOOIT GEHECHTHEID
OMDAT ZIJ WIJS is, ZIJ IS WIJSHEID. Stel je voor dat in een boom het sap naar één vrucht gaat en zich daar vestigt omdat het
"van mij" is. Wat gebeurt er dan met de rest van de boom: het gaat dood en ook die vrucht sterft. Dat bemoederen moet er dus
uit, maar door het te zeggen zal het niet verdwijnen.
Alleen door raad te geven zal het niet verdwijnen, zelfs als je lijdt. Ik heb zoveel lijdende mensen bij mij zien komen: "Mijn eigen
vader stelt me teleur, mijn eigen zoon stelt me teleur." Ik zei: "Welke is die van jou? Diegene die je teleurstelde is hier niet." "Mijn
echtgenoot!" Er zijn dames die mij de oren van het hoofd zagen met hun echtgenoten: "Mijn echtgenoot deed dit ... .” Waarom
geef je hem dan geen harde klap om het af te handelen. Maar deze gehechtheid is zo ingeburgerd. Gehechtheid aan geld, aan
mensen aan dit, is niets anders dan een haak die je vastpint op lagere niveaus. Je moet er boven rijzen en dan pas zal je werkelijk
van de schoonheid van de rijkdom genieten.
Zoals ik jullie gisteren zei. Ik zie zoveel mooie dingen en het is fijn dat ik ze niet bezit. Zie bijvoorbeeld deze tapijten die hier
uitgespreid zijn. Als zij van mij waren zou ik mij zorgen moeten maken: "O God, ik hoop dat ze niet bevuild zullen worden, ik hoop
dat niemand erop gaat zitten, ik hoop dat ze verzekerd zijn zodat niemand ermee zal gaan lopen." Maar als zij mij niet
toebehoren kan ik er beter van genieten.
De spullen van andere mensen, dat is een beter idee. Deze mythe brengt ons tot een zodanig uiterste domheid dat ik soms voel
dat mensen mensen zijn, of hun bezittingen, hun Spirit is verloren, alles is verloren. Zij maken zich geen zorgen maar als zij hun
klein beetje bezit verliezen dan huilen en kermen zij alsof zij gaan sterven, alsof hun voorvaderen sterven enz ...
Maar mensen als ik zijn slechts ... Zij maken zich geen zorgen, hen kan het komfort niet vangen, zij hebben geen enkel komfort
nodig. Als je komfort hebt drukt het op je, het maakt je ook tot slaaf. Als je komfort zoekt ben je een kandidaat voor verslaving.
Neem het maar van mij aan. Welk komfort aak. Alleen menselijke wezens kunnen zo krankzinnig worden, dat kan met geen enkel
dier.
Een ander soort van komfort is het mentale idee dat iedereen jou moet appreciëren en dat jij in staat moet zijn anderen te
domineren. Ik denk dat dat ook van de Nabhi Chakra komt, het soort van gevoel dat jij anderen zou moeten kunnen overtroeven
en dat zij naar jou zouden moeten opkijken. Er zijn nu in Landen vrouwen die lijden aan een rare ziekte die anorexia genoemd
wordt. Zij eten gewoon niet. Vrouwen eten gewoon niet opdat zij stanken mager zouden zijn. Waarvoor? Waarom zou je slank en
mager moeten zijn. Om er aantrekkelijk uit te zien. Maar waarom? Ik denk dat magere mensen er in elk geval niet aantrekkelijk

uitzien. Het is vreselijk. Zij wekken slechts medelijden op. Ik vind dat hele gedoe weerzinwekkend.
Er kwam eens een schoonheidskoningin naar mij toe en ik dacht dat zij een tuberculose patiënte was. Ik zei, het ziet er naar uit
dat je in orde bent maar je ziet eruit als een TB.-patiënte. Zij zei: "Neen Moeder, ik had een schoonheidsprijs." Het zijn ideeën die
de dokters moeten gegeven hebben want zij willen daar patiënten.
Dat is het probleem. We gaan voluit door met het verstoren van onze Nabhi door geen voedsel te eten, door te vasten. Als je in dit
leven wil vasten, zal je in je volgend leven helemaal geen voedsel krijgen, dank je wel. Been voedsel, vasten. In orde. Je krijgt een
voortdurende vasten, wat zeg je daar van. Je moet helemaal niet vasten. Waarom wil je vasten? En als je wilt vasten om, laat ons
zeggen, je timing te veranderen, of voor je gezondheid, dan is het is orde. Maar waarom wil je je ziek maken in de naam van God.
Je hebt alles om te eten en je wil niet eten. Zij die voedsel hebben willen niet eten. In hun volgend leven worden zij arm en dan
verwijten zij het aan de rijken, maar in hun vorig leven wilden zij vasten. In dat leven krijg je dus helemaal geen voedsel want daar
heb je om gevraagd. Zo komt het dat de Nabhi Chakra verwrongen geraakt als je krankzinnig gaat vasten. Het is helemaal niet
nodig om in de naam van God te vasten.- God heeft je al de weelde, al de schoonheid, al de liefde gegeven.
Eigenlijk denk ik, dat het vreselijk is als je in Sahaja Yoga in mijn naam gaat vasten. Want als je het je Moeder wil moeilijk maken,
haar ongemakkelijk wil doen voelen, of je op haar wil wreken, dan zeg je: "Moeder ik wil mijn maaltijd niet eten". Dan is het
gedaan met Moeder, dat is de beste manier om haar te overwinnen. Zeggen, Moeder ik ga mijn voedsel niet nemen. Dus dat
soort van krankzinnigheid, dat gekke vasten is dus ook slecht voor jullie Nabhi want dan word je ingepalmd door je linkerkant,
want boven je Ida Nadi heb je het collectieve onderbewuste en daardoor word je overweldigd. En je staat klaar om problemen te
krijgen op het fysieke, mentale en emotionele vlak. En meestal zijn die mensen die vasten opvliegend. Kom nooit in hun buurt die
dagen waarop zij vasten. Want zij zijn al plannen aan het maken over wat zij zullen eten. En wat zij 's morgens plannen krijgen zij
niet, en daarom worden zij heel kwaad.
Al deze a-Sahaja zaken gaan jullie niet helpen, jullie moeten normale mensen zijn. Je moet jezelf niet onder spanning brengen in
Sahaja Yoga, niets daarvan, wees normaal. Wees vriendelijke mensen, kwel jezelf niet, dat is ‚‚n zaak wat de linker Nabhi betreft,
en wat de rechterkant betreft ga je best niet over tot toegeeflijkheid. Verwen jezelf niet. Voor Sahaja Yoga is het hetzelfde als je
hanger lijdt of teveel eet, het is hetzelfde. Er is geen verschil tussen beide. Want als je niet op je plaats bent, of je nu links of
rechts zit, maakt het enig verschil uit? Op je plaats zitten betekent dat je op de zegeningen van Shri Laxmi zit. En ik heb jullie
beschreven hoe Shri Laxmi een Godheid is en in haar linkerhand houdt zij twee lotussen en in de rechter ‚‚n lotus en daarbovenop
nog een lotus. Het toont een persoon die evenwicht zoekt, zij houdt haar evenwicht op een lotus. Stel je voor, zij staat op een
lotus, dat betekent dat zij evenwicht maakt. En zij maakt evenwicht, zij staat daar, en zij houdt twee lotussen in de hand die
aantonen dat zij als een lotus is. Iemand die rijk is, Laxmi pati moet als een lotus zijn, warm, roze, warm. En zelfs iets vreselijk
zoals een mot. Weet je, ik ken het juiste woord er niet voor, maar we hebben het hier, het is een zwart insect dat hard is als een
noot, met hoekige doornige poten. Dat zwarte ding komt er in .... en het is voor niets goed. Maar het komt erin voor de
woonplaats die de lotus het geeft op de top van haar ... dat iets heel zacht is, val liefden en in de knop opent het zich zodat het
arme insect, dat zo hard is als een noot, niet verstoord zou worden door de uitwendige bloembladen. Zoals een moedertje dat
een kind in de armen neemt, die liefde zou daar moeten zijn voor Laxmi pati. Hoeveel zijn een dergelijke Laxmi pati's, hebben
jullie er gezien? Als zij iemand zien aankomen met voorstellen voor geld zullen zij misschien hun deuren openen, op een andere
manier hebben zij voor niemand liefde over. Zij die komen voor hun onderdak, voor hun hulp, zij zijn er niet.
Aan de andere kant zijn er mensen die zo weerzinwekkend zijn, zij zijn niet als lotussen, er is geen geurigheid, het zijn zodanig
gierige mensen dat zij stinken van gierigheid, terwijl de lotus haar geur geeft aan die mot, aan dat vreselijke ding. Dat zelfs de
kleine wormen die over de bloembladen kruipen naar deze heerlijke geur ruiken en zo moet zij zijn. Zij moet geven" het moet
mooi zijn, het moet gezellig zijn, het moet verwelkomen. Dan zal een andere hand altijd maar geven. Een Laxmi geeft altijd. Zij
krijgt nooit, zij geeft altijd. Als je echt een Laxmi pati bent dan wil je van niemand anders iets hebben, dan krijg je niet. Als je echt
rijk bent, wat kan je dan nog rijker maken? Wat kan je geven aan een persoon die echt rijk is. Er is geen middel om daar nu op in
te gaan. Alles zit in de hersenen. Hij is rijk tot aan de top, wat zal je dan geven. Je kunt niets geven. Maar waar je moet geven
betekent dat hij de bedelaar is, dat hij nog steeds een bedelaar is. Alle zogezegde heel rijke mensen die nog steeds op geld uit
zijn, zijn nog steeds bedelaars, zij zijn niet rijk, zij kunnen van zichzelf denken dat zij holle vaten zijn, maar zij zijn niet rijk want zij

verwachten nog steeds geld.
Het is dus belangrijk dat wij zouden begrijpen dat geld niet de weg is. Geld trekt ons weg van het dharma, het trekt ons weg van
God, het trekt ons weg van de werkelijkheid, het doet onze ogen dicht. We denken er niet aan dat we een weg van
rechtschapenheid en voorspoed moeten volgen, want het is de rijke die bang van ons zal worden, en wij kunnen hem vervolgen
en hem zelfs in handen houden door hem steekpenningen te geven.
Je moet jezelf onder ogen zien. Je moet jezelf onder ogenschouw nemen, dat het niet dat geld is dat je die opgetogenheid zal
geven, dat hoger leven. MAAR HET IS DE LIEFDE VOOR GOD, DE EERLIJKHEID VAN HET ZOEKEN. EERLIJKHEID: DAT IS DE
KWALITEIT VAN DEZE CHAKRA, DE SATYA. Vishnu' is de Satya. Hij is de Narayana en Narayana betekent Satya, er kan dus geen
Satya Narayana zijn. Narayana is Satya. Maar we hebben veel, Satya Narayana's is het niet. Sahaja Yogi's worden verondersteld
niet naar deze Satya Narayana's te gaan. Zij kunnen alleen naar Narayana's gaan. Want dat woord Satya dat voor de
vermomming (camouflage) is toegevoegd is bedoeld voor deze vreselijke brahmanen die u doen betalen. Waarvoor? Het is
Sahaja Yogi's niet toegelaten naar een Satya Narayana puja te gaan, zij kunnen een Narayana Puja hebben. En wat wordt
uiteindelijk een Narayana?
In de Nabhi Chakra bestond Narayana want hij werd geschapen door de Devi. En Hij zorgt voor het zoeken, het voeden van het
zoeken, als een vader, en dan incarneert Hij telkens weer om ons zoeken te helpen tot een hoger nog hoger niveau tot het een
punt bereikt waarop je God Almachtig begint te zoeken. Dan duik je in de Shakti van Mahalaxmi. Dan ben je in de handen van de
Mahalaxmi Shakti. Dat betekent dat Laxmi evolueert tot het Mahalaxmi principe. Dit Mahalaxmi principe verblijft in het centrale
pad van de Sushumna en dit centrale pad van de Sushumna moet volledig gevestigd of opgewekt worden wanneer de Kundalini
oprijst. Als de Kundalini niet oprijst, blijft dit pad volledig blank. Het is volledig blank en er is niets in behalve de godheden die er
zonder enig licht liggen. Pas als de Kundalini oprijst, zullen deze godheden ontwaken. En als zij ontwaken, zal dit centrale pad
van Mahalaxmi, het Suhshumna pad, beginnen werken als de kracht die evenwicht brengt, in de Nabhi Chakra om te beginnen.
De Nabhi Chakra wordt dus omringd door tien goeroes, de profeten, die je het evenwicht geven, die telkens weer op deze aarde
komen om je de kracht van het evenwicht te geven. Zij zeggen jullie, doe dat en dat niet. Maar jullie luisteren niet naar hen, jullie
aanvaarden hen niet. We kunnen zeggen dat we deze of gene goeroe volgen zoals je weet dat moslims zijn. Zij zeggen, wij
volgen Mohammed Sahib. Nu als Mohammed iets gezegd heeft, dan is dat: drink niet ... Maar ik heb nog geen moslim ontmoet
die niet drinkt. Zij doen het niet in Ryad want daar zouden zij gedood worden maar als zij naar Landen komen drinken zij. Toen
mijn echtgenoot naar Saoudi Arabië ging zegden zij, u bent de enige moslim die wij ooit ontmoet hebben. Het is waar. Wat zij ook
zegden, er werd juist het tegenovergestelde gedaan. In die periode waren er geen sigaretten, geen tabak, geen ... dus zei hij daar
niets over. De moslims hebben zo een ander punt gevonden. Moslims raken. Het geeft niet want Mohammed Sahib heeft er
nooit over gesproken. Het was voor Mohammed een ander werk om als goeroe Nanaka te komen om hen te zeggen: "Nu raken
jullie dat vreselijke ding, nu roken jullie niet meer." Maar wie zal aannemen dat goeroe Nanaka en Mohammed Sabhib dezelfde
waren, er is geen verschil.
Hetzelfde met Mozes, we kunnen het in Sahaja Yoga bewijzen. We kunnen bewijzen hoe belangrijk het is dat we zouden weten
dat zij allen dezelfde waren en dat zij voor dezelfde zaak instonden maar in een bepaalde periode. Nu vandaag heb je, en ik weet
de naam niet meer. Zij zijn in ieder geval niet veel waard. Menselijke wezens zijn werkelijk zeer intelligent om alles te krijgen wat
hen kan vernietigen. Het als naar een stier roepen: kom en sla mij, als er geen stier is vraag je een buffel: kom en sla mij en is er
geen buffel vraag je aan een olifant: kom en verpletter mij. Zo is het, mensen zijn zo dam.
Laten we nu veronderstellen dat ik zeg dat ik een lijst ga maken van alle dingen die jullie niet mogen doen, drinken en raken. Ik
weet niet hoeveel van die dingen er op deze wereld zijn. Dan zal je zien, dat het eerste wat zal gebeuren als ik sterf, zal zijn van:
"Mataji heeft dit niet gezegd dus moeten we dit doen." Het is zeer intelligent zo altijd je centrale pad te vernietigen en daar fijntjes
in te verdrinken. Dat is niet de manier waarop je naar God zal gaan, in het geheel niet. Is dat de manier waarop jullie de grote
incarnaties die op deze aarde kwamen volgen?
Het evenwicht komt dus via de Nabhi en de Nabhi zorgt voor je en leert je hoe je te gedragen. Zo is bijvoorbeeld je linker Nabhi de

Gruhalaxmi. Gruhalaxmi is de godheid van de huishouding maar als je een type bent dat teveel naar buiten is gericht, en je rent
als gek, als je 's morgens vroeg opstaat en de kranten leest. Dat is ook weer tegen Sahaja Yoga, 's morgens kranten te lezen, je
kunt ze 's avonds lezen maar niet 's morgens want als je ze 's morgens leest word je zenuwachtig. En die arme milt moet meer
rode bloedcellen aanmaken en zij wordt gek en onzuiver. Integendeel, praat 's morgens met je vrouw" met je kinderen, verzorg je
Gruhalaxmi.
Zoals ik jullie zei moet de vrouw ook een Gruhalaxmi zijn. Dan neem je je voedsel op een degelijke manier, je zit neer, je eet op
een degelijke manier. Maar neen, nadat je je Nabhi goed overhoop hebt gehaald spring je in de auto met je ontbijt in de hand en
je eet het onderweg op. Je toetert naar mensen en je maakt je er kwaad op. De vrouw roept, kom doe voort, je had geen ontbijt,
niets te eten. Je bent op weg om patiënt te worden, je eindigt met leukemie, op zijn minst, dat is het minste als je ook geen
hartaanval krijgt. Leukemie komt voort van de linker Nabhi, als de Gruhalaxmi beschadigd is. De godheid van Gruhalaxmi is
Fatima, de dochter van Mohammed. Terwijl de dochter van de zuster van Nanaka zetelt in de linker Vishuddhi. Dat zal je zien:
Nanaki.
Nu denken jullie nooit aan dit aspect van het leven. Als je leukemie krijgt zal je bij Moeder komen: "Alsjeblieft, genees mij". En als
je rijk bent dan zal je Me zeggen dat ik die persoon moet genezen en als ik het niet doe zal je mij onder druk zetten. Je zult me
tien maal onder druk zetten tot ik jullie leukemie heb genezen, maar als ik jullie vertel: Mijn zoon, neem het wat gemakkelijker, het
leven is niet bedoeld om van jou een rijke man te maken, wat heb je gewonnen met al dat heen en weergeloop. Niets behalve
deze vreselijke linker Nabhi waardoor je lijdt, waardoor je familie lijdt, de enige persoon die er wat bij gewonnen heeft is de
dokter, de dokters of de ziekenhuizen. Zij willen niet luisteren. En je weet dat leukemie een kanker is die zo snel uitbreidt dat men
er op ‚‚n maand van kan sterven. Dan kunnen dokters je zeggen: "Je zult nog ten hoogste Š‚n maand leven." Dat is alles. Zij
ontvangen al het geld alleen om jullie dit certificaat te geven.
Maar waarom zou je dat hebben. Wees geduldig met jezelf, wees zacht met je Nabhi, zorg voor je Gruhalaxmi. Alle soorten
ziekten van de maag komen voort uit dit onevenwicht, zij het van de ene of de andere kant. Al deze grote goeroes die op deze
aarde kwamen om ons evenwicht te geven en te onderwijzen zegden: doe dit niet, doe dat niet, al de tien geboden. Maar voor
ons hebben deze 10 geboden geen betekenis.
Ik ben nu gekomen op een punt dat voor jullie mensen heel belangrijk is om te begrijpen over wel of niet vegetarisch zijn. Want ik
wou dit onderwerp behandelen. Want als er vegetariërs zijn kunnen zij niet verdragen dat Moeder zegt dat het niet geeft als je
geen vegetariër bent. Want het gaat niet tegen je aandacht, dat doet het niet, maar met drinken is dat wel het geval. Drinken gaat
tegen je aandacht in maar niet het al dan niet eten van vlees. Maar men moet het begrijpen. Nu zei Me iemand dat in de Sita
geschreven staat dat zij die vlees eten tamoguni's zijn. Ik sta verwonderd dat de Sita zo is. Want Krishna zelf heeft helemaal in
het begin tot Arjuna gezegd: Je moet al die mensen gaan daden. Dood zelfs je familie. Dood menselijke wezens. Je relaties en
ook je, goeroe moeten gedood worden, want ik heb ze al gedood. Niets zal door jou gedood worden want zij zijn al gedood. En hij
(Arjuna) gaf zoveel argumenten dat dat niet zou mogen gebeuren. Maar hij zei: "Neen, ik zeg je dat je moet gaan en ze daden".
Geef jezelf over aan mij, zoals ik je zeg. .... Het moet een latere nieuwe introductie geweest zijn dat mensen die vlees eten
tamoguni's zijn.
Dat zijn ze niet, nooit. Als je vlees eet word je rajaguni's, geen tamoguni's. Tamoguni's zijn de mensen die koolhydraten eten, dat
hebben we in Sahaja Yoga gezien. Er zijn twee soorten ziekten, die van lethargische organen en die van de overactieve organen.
Zij die dus lethargisch zijn eten teveel koolhydraten en zij die overactief zijn hebben teveel proteïnen. En als je proteïnen neemt,
volgens de wetenschap, zal je lethargisch worden. Je kunt dat elke dokter vragen. En dan kan de dokter zeggen dat de Sita
nonsens is omdat hij niet begrijpt wat het zegt. En als jij zo zegt dat we beroep moeten doen op de Sita, ik denk dat iemand zich
daar vergist heeft en iets verkeerd neergeschreven heeft zoals het in de Bijbel en elk ander boek gebeurd is. Als wij bij Christus
komen zal ik jullie later zeggen wat zij in de Bijbel verkeerd hebben geschreven. Ik denk dat sommige mensen dat daar
geschreven hebben voor ...
Als je teveel vlees eet krijg je rajaguni's en rajaguni's, zoals ik jullie zei worden rechtse mensen erg agressief en zij worden
goddeloos en zij kunnen kwetsen. Maar mensen die alleen gras eten kunnen lethargisch worden, absoluut lethargisch. Dan heb

je een lethargisch hart, en als het niet actief genoeg is zullen zij ook hartaanvallen krijgen. En zij zullen ook lethargische darmen
hebben, waardoor zij altijd hun ontlasting zullen bepalen. Zij kunnen geen voedsel verteren. Het zullen zeer zwakke mensen zijn.
De mensen die dus een lethargisch hart, een lethargische lever of darmen hebben, zouden dus moeten overstappen naar
proteïnen. Ik zeg nog geen vlees, maar proteïnen. Maar een vegetariër neemt niet zoveel proteïnen. Het is in orde vlees te eten,
het kan geen kwaad. Maar zij die actief zijn zouden meer vegetarisch moeten gaan eten, het is logisch. Suru Nanaka at allerlei
vlees, was hij een slecht mens? Deze Marvadis die verondersteld worden zich absoluut te onthouden van .... en ..... was hij dan
slechter dan zij hoe dan ook? Wat over Boeddha zelf, hij at vlees! Stierf hij van het eten van rauw vlees?
Het enige waar je moet op letten is niet het vlees te eten van dieren die groter zijn dan jezelf en niet van een koe die een Indische
koe is, in het bijzonder een Indische koe. Ook zijn grotere koeien niet goed want zij geven je tandproblemen. Maar zelfs wat
betreft de kleinere dieren. In het Jaïnisme zeiden ze dat men, mula's, de koeien en andere dieren moest redden, maar ze zeiden
nooit dat je geiten en kippen moest redden want Mahavira wist dat men kippen geen zelfrealisatie kan geven. Wat is het nut, van
kippen en muggen te redden? En zelfs luizen. Natuurlijk gebeurt het soms zo. Jaïns redden luizen en plaatsen ze op mensen en
zij drinken het bloed van die mensen die ervoor betaald worden. Het is absurd maar zij doen het" voor hen zijn luizen belangrijker
dan mensen. Biljoenen en biljoenen luizen kunnen geen mens maken.
In dit land hebben we al deze absurde ideeën. Als ik dus zeg of je wel of niet een vegetariër moet zijn, moet je op elk moment
zien wat je nodig hebt. Maar het feit van steeds je aandacht op voedsel te houden is op zichzelf verkeerd. Het is voor jullie
mensen dus niet goed om in te gaan op de problemen van het al dan niet vegetariër zijn. In de westerse landen is het voor de
mensen natuurlijk goed om over te gaan op vegetarische voeding, niet volledig, maar meer dan wat ze nu hebben. Terwijl de
mensen die in India leven en vegetariër zijn, later zullen moeten overgaan op het eten van vlees, anders zullen zij lijden aan een
lethargisch hart. Ik zal ze genezen en zij zullen weer problemen hebben. Dan zullen zij een bypass (hartoperatie) nodig hebben,
spaar daar geld uit, dat kan je.
Zij zullen lethargische darmen hebben en een lethargische lever met hoe noem je dat, allerlei dingen zoals cirrose of misschien
krijg je op de handen huiduitslag en zomeer, allergieën, al deze problemen zal je krijgen. En uiteindelijk zien dergelijke mensen er
heel vredevol uit want zij zijn als kolen, slappelingen. Ja, zo is het. Als iemand is als een kaal, hoe geef je hem dan realisatie? Je
kunt kolen geen realisatie geven, is het niet? Wij moeten hier ridderlijke, moedige mensen hebben, die de negatieve krachten
moeten bevechten. En wat gaan deze mensen die kolen zijn, daaraan doen. Men moet begrijpen dat men deel uitmaakt van de
werkelijkheid en niet zijn eigen concept vooropstellen dat men geboren werd in een Jaïn familie en dat men daarom wil dat
iedereen gras eet, dat is verkeerd.
Nu moeten zij die proteïnen moeten eten ze eten, wat is het voedsel voor dergelijke sahaj mensen? Je kunt geen vlees eten. Wat
eet ik dus: channa (kikkererwten). Kan je van channa leven? Het zijn proteïnen. Je kunt dus channa eten of vlees, maar geen heel
zwaar vlees, licht vlees. En ghee en wat ik het meest eet is honing. Dat is mijn voedsel. Jullie weten dat ik honing eet, dat ik
honing drink, maar daar kan je niet van leven, is het niet? Je moet dus wat koolhydraten eten, dat geeft niet. Maar je brengt jezelf
in de Nabhi Chakra in evenwicht. Maar er zou helemaal geen aandacht op voedsel mogen gebracht worden. Eigenlijk is het zo
dat als je mij vraagt wat ik 's morgens gegeten heb, ik het je niet zal kunnen vertellen. Echt waar, daar ben ik slecht in, omdat ik
daar geen aandacht voor heb. Wat je ook krijgt, je eet het en als je er niets voor voelt eet je het niet. Wat belangrijk is, is van elk
ogenblik van je leven te genieten.
Als een persoon bezorgd is over voedsel en vele Indiërs zijn zo, is het heel gevaarlijk voor de Nabhi Chakra. Want zij die erg op
voedsel gesteld zijn op de Nabhi Chakra, zijn doorgaans uiterst opvliegend van aard en, ik ken het woord in het Engels niet, in
Hindi is het clurclura, geïrriteerd, en deze clurclura zal hun vrouwen heel ongelukkig maken. Zij zullen zeggen, in dat huis at ik
zeer fijne (karema’s?) en die arme vrouw loopt gauw naar de betreffende winkel. Indiërs zijn zo op voedsel gericht, dat kan je je
niet voorstellen, zij worden verondersteld mensen te zijn die hanger lijden. Maar wij zijn zo op voedsel gericht.
Eens was er dus in Bengali, het moet in ... Bengali geweest zijn, dat moet ik jullie vertellen. De mensen hadden geen vis en omdat
deze vanuit het centrum van Indië moest komen leden zij honger. Omdat zij niet aan vis konden komen. De mensen van Bombay

waren vrijgevig en zij zonden een schip vol, een hele lading vis, dat weet ik want ik was erbij, als een vriendelijk gebaar. Maar de
Bengali hebben de vis nooit gegeten. Zij zegden: "Wat, wij gaan geen zeevis eten! Wij zijn mensen van Bangladesh". Zij gooiden
dus al de vis in de zee, de vis verrotte en zij gooiden hem weg. Daarom kan niemand in het Westen geloven waarom wij vasten en
daarom zijn wij arme mensen. Kunnen arme mensen zich veroorloven een volle lading vis in de zee weg te gooien? Omdat wij
zoetwatervis willen? Wij zijn zo op voedsel gericht dat onze Nabhi altijd zo is. En onze vrouwen hebben er schuld aan want zij
weten hoe zij hun echtgenoten in de hand kunnen houden en zij bederven ze. Het werk van een vrouw is een Gruhalaxmi te zijn,
idealen te hebben wat de familie, de echtgenoot en kinderen betreft. Het huis zou ideaal moeten zijn, het zou een warm huis
moeten zijn waar iedereen goed is. Het werk van de vrouw is haar Nabhi in orde te houden, die van de kinderen, die van de
echtgenoot en de Nabhi van alle mensen die naar haar huis komen. Zij moet een leven van voorspoed leiden, van vriendelijkheid,
van een heilige aard. Zij moet een zachte natuur zijn, maar dat alles ontbreekt want het enige waar zij om bezorgd is, is hoe zij
haar man kan behagen want dat is een van de grootste taak voor haar.
Om dus onze nabhi in orde te houden moeten wij als sahaja yogi's weten dat wij niet zoveel aandacht mogen schenken aan
voedsel. Dat betekent niet dat je vies voedsel eet maar het betekent in elk geval dat je moet letten op de vibraties ervan als je je
voedsel eet. Je moet voedsel altijd vibraties geven. Eet voedsel dat gevibreerd is. Soms is voedsel... Veronderstel dat ik in een
graat vijfsterrenhotel moet gaan eten, het volgende ogenblik zal ik braken, ik zal braken. Als iemand mij in een hotel uitnodigt
denk ik al: baba wat een vonnis. Omdat het niet met liefde bereid is! (Marashi).
Dat betekent dat het de liefde is, die in dat voedsel is uitgedrukt, waar we belang aan moeten hechten. Niet aan de verkwisting,
niet aan de show er rond en zeker niet aan je eigen smaak. De smaak ervan moet liefde dragen, laat de tong de liefde voelen. Dat
is de beste smaak, en alles wat met liefde bereid is, smaakt altijd heel goed. Als je kookt, kook dan met liefde en als je eet, eet
dan met liefde, met een vriendelijk woord voor de persoon die met liefde heeft gekookt. En boven alles: tel je zegeningen, tel je
zegeningen en denk aan anderen die vandaag misschien geen voedsel hadden. Dat is wat de Laxmi Tattwa is. Er is een hand die
zo geplaatst is, die zal geven en er is een hand die vooruitgestoken wordt voor de mensen die geld nodig hebben. Maar niet op
de manier waarop wij het doen, niet op de manier waarop Amerikanen en Russen het doen. Wij doen het op de manier van Laxmi
zodat dit geven, deze bescherming niet uit de hand loopt.
Je geeft het zonder het iemand te zeggen, je geeft gewoon wat je te geven hebt. Eigenlijk doe je het volgende: Zoals mijn vader
zei, als je iemand ‚‚n roepie gegeven hebt, loop dan zo vlug als je kan van die persoon weg, en met een glimlach zei hij, en als je
vijf roepies geeft, loop dan van die persoon weg met een snelheid van 500 mijl per uur. Het is heel praktisch. Zo moeten wij
geven. Dit is de Laxmi Tattwa in de Nabhi Chakra die een zeer belangrijke chakra is want vandaag zijn jullie hier omdat in jullie
Nabhi Chakra de Mahalaxmi Tattwa werd opgewekt, omdat jullie God wilden zoeken. Omdat jullie tot God willen komen. Jullie
zijn hier niet voor geld gekomen. Jullie zijn hier voor niets anders gekomen dan voor God. Je bent op zoek naar God. Je wilt de
waarheid over God weten en je wil God hebben. Je wilt je eigen idee‰n hierover niet vooropstellen maar je wil zien hoe Moeder
wil dat wij de zegeningen van God krijgen. Zo gebeurt het als wij de liefde van God, de gratie van God zoeken. De Laxmi moet
minzaam zijn en de Mahalaxmi is zij die de minzame dame is, de gratie in jullie, de gratie die in jou moet komen en evolueren tot
een persoonlijkheid.
En in -die gratie voel je het verlangen van de Vader, de Narayana die wil dat je zijn zegeningen krijgt en dat is hoe de waarheid, het
zoeken naar de waarheid in je groeit. En zo wordt de eerlijkheid van het zoeken gezegend. Wanneer de Kundalini opstijgt, is het
eerste wat zij geeft, wat je krijgt, de waarheid, door je hersenen te verlichten. Dat zal ik jullie vertellen als ik het zal hebben over de
Sahasrara en de Agnya, hoe deze hersenen de receptoren worden van deze ultieme waarheid. Hoe je de kennis van de absolute
waarheid door deze hersenen begint te krijgen. Hoe deze hersenen als zij verlicht zijn, je de macht geven om te weten wat wel of
niet waarheid is. En er zijn geen alternatieven. Dit zal ik jullie later vertellen als ik jullie de Kundalini beschrijf op het niveau van de
hersenen.
Ik denk dat de Nabhi Chakra voor vandaag heel goed was. Voor ons allen en speciaal voor de Indiërs is de Nabhi Chakra zeer
belangrijk. Maar dat we moeten weten dat God Almachtig, Narayana, Vishnu, diegene is die Kshema geeft na de yoga. Dit is Yoga
Kshema Mahameyam. Hij geeft kshema. En wij spreken tegen God als wij niet geloven dat een eerlijk, rechtschapen en
deugdelijk leven ons de kshema zal geven zoals God Almachtig het ons beloofde. Dan zondigen wij tegen onze Vader.

Terwijl ze in het Westen in de linkerkant tegen de Moeder zondigen, omdat zij vergeten hebben dat een immoreel leven, een
belediging is voor de moederlijke kracht van God. Beide zaken zijn dus belangrijk of het nu in het Westen of in het Oosten is, is
het belangrijk dat we niet tegen de Vader en de Moeder zouden zondigen. Zo heb ik geprobeerd om jullie alles op een zodanige
manier te zeggen dat jullie je niet gekwetst zouden voelen, want jullie komen allemaal uit verschillende levensstijlen, heel
verschillende begrippen, verschillende goeroes en het zou jullie kunnen verwarren.
In Sahaja Yoga zou je moeten toelaten dat dit uitwerkt. Laat toe dat het licht komt en wordt niet verward of kwaad. Je bent hier
om God te zoeken en niet om te blijven zitten bij wat jullie tot hiertoe weten, tot hiertoe gehoord hebben en tot hiertoe gevolgd
hebben. Want dat heeft jullie in het geheel niets gebracht.
Zoals een van mijn volgelingen, een hoogstaande officier, die bij mij kwam en zei: "Moeder ik weet niets van de Gita en ik weet
niets over Rama en Krishna of wie ook. Ik weet dat U het bent omdat U mij realisatie gegeven hebt." Natuurlijk, na een tijd kennen
jullie ze allemaal, maar het is beter ze niet te kennen want zij zijn hier niet meer. Ik ben het die hier zit. Het is dus beter mij eerst
te kennen en dan zal je hen beter kennen dan tevoren. Laten we dus overeenkomen en tracht alles te begrijpen via Sahaja Yoga.
Alles is waar, wat ik ook gezegd heb kan bewezen worden, het is absolute waarheid. Niets dan de waarheid.
Maar sta jezelf niet toe gebonden te blijven aan welke voorafgaande ideeën en voorstellingen ook. En hou je geest open om te
zien of wat ik gezegd heb waar is, laat dat een wet worden. Als je het zelf ziet, als het deel uitmaakt van de vibraties, als je het
ziet en oordeelt over wat ik zei zal je verstomd staan, dat je de, Nabhi Chakra op deze vinger voelt. Zelfs de kinderen kunnen je
dat vertellen.
Moge God jullie zegenen.
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Agnya Chakra, de deur van de hemel - New Delhi (India) - 3/02/1983
Vandaag gaan we de Agnya chakra begrijpen. Agnya Chakra bevindt zich op de kruising van het 'optisch chiasme'. De zenuwen
die de ogen bedienen gaan achterwaarts in de tegenovergestelde richting en waar ze kruisen, is het energiecentrum gevestigd.
Het heeft een voortdurende verbinding met andere centra door de 'medulla oblongata'. Dit centrum heeft twee bloemblaadjes. En
dit energiecentrum werkt aan een kant door de ogen en aan de achterkant van het hoofd waar er een uitstulping is. Dat is het
fysieke aspect van dit centrum.
Er zijn mensen die over het derde oog spreken: dit is het derde oog. Dus we hebben twee ogen om mee te zien en er is een derde
oog dat een subtiel oog is, waardoor we kunnen zien. Als je dit oog ziet, betekent het dat je ervan verwijderd bent. Bijvoorbeeld
als je je ogen kunt zien dan zie je je weerspiegeling, niet de werkelijkheid. Als je iets ziet, betekent het dat je ernaar kijkt. Dus
mensen die zeggen dat ze een oog zien, bijvoorbeeld mensen die LSD nemen en zo die zien een ander oog. Ze zien dit oog en
denken dat hun derde oog geopend is. In feite ben je ver verwijderd van dat oog, dat is waarom je het kunt zien. Je gaat naar het
bovenbewuste niveau aan de rechterkant en aan de linkerkant naar het onderbewuste niveau, je kunt het oog zien. Maar in
Sahaja Yoga moet je zien door dat oog. Als een venster, je kijkt naar het venster, maar als je door het venster kijkt, kan je niet
naar het venster kijken. Dus die illusie die mensen hebben dat je het derde oog kunt zien en dat daarom hun Kundalini ontwaakt
is vergissen zich schromelijk.
Het is een zeer smalle doorgang, waar de aandacht normaal gezien niet door kan, het is iets onmogelijks. Het is een zeer smalle
doorgang waar ego en superego op elkaar passen en elkaar kruisen op deze manier. En er is geen plaats tussen voor de
Kundalini om erdoor op te stijgen. Dit superego en ego gaan terug, gaan naar beneden en komen naar de Vishuddhi chakra en
cirkelen er rond en gaan in dezelfde richting. Dus je ziet dat ze tot deze plaats komen, ze starten hier en gaan omhoog naar de
Agnya chakra en dan kruisen ze. Maar hier zijn ze in dezelfde richting als ze waren, bij de Agnya chakra kruisen ze. Dus als je een
probleem hebt op de linkerkant, krijg je de effecten daarvan op de rechterkant. Maar de rechterkant begint hier tot deze kant en
de linkerkant begint van hier. Maar de linkerkant werkt eigenlijk op de rechterkant. Dus dit derde oog moet doorboord worden of
we moeten in het derde oog binnengaan, door de Kundalini-ontwaking.
Maar die doorgang, die de deur is naar de limbische zone die het koninkrijk van God is, is zo gesloten dat wie probeert om zijn
aandacht door die gesloten door te persen ofwel naar de linker- ofwel naar de rechterkant gaat. En dat is het begin van de
moeilijkheden van mensen als ze niet begrijpen dat niet alles wat onbekend is, God is of goddelijk is. Dus wanneer ze naar de
rechterkant gaan, gaan ze naar het bovenbewuste. En ze beginnen hallucinaties te zien. In feite zijn dit geen hallucinaties maar
echte dingen want die bestaan aan de rechterkant. Dus ze beginnen dingen van de rechterkant te zien. Ze kunnen kleuren zien en
de vorming van die kleuren en ze kunnen ook dode mensen zien die heel egoïstisch zijn geweest. Ze kunnen Gandharwa's en
Kinnara's zien, omdat ze naar de 'Gandharwalok' gaan, naar de rechterkant, en die dingen beginnen te zien in het onbekende
bewustzijn van bovenbewustzijn. Maar die beweging is heel gevaarlijk. Want als iemand je daar vastgrijpt, dan krijg je een andere
persoonlijkheid die op je hoofd zit en je wordt bezeten door ego en je bent afgescheiden en je wordt echt boosaardig.
Hitler is een van de voorbeelden daarvan. Hij leerde dit van de Tibetaanse lama's: hoe je naar het bovenbewustzijn gaat. En toen
hij het van hen geleerd had, gebruikte hij het en hij maakte vele mensen bovenbewust, egogericht. Je moet wel over het
lamasysteem gehoord hebben dat een ander groot probleem was. Zij kenden de toekomst, wie de volgende lama zou zijn. Waar
hem te vinden? Waar breng je hem vandaan? Al die toekomstgerichte zaken wisten ze en mensen dachten dat dit goddelijk was!
De toekomst kennen is niet goddelijk. Het is een domein waar we nooit zouden moeten gaan. Omdat het niet evenwichtig is. We
zijn mensen en we moeten het heden kennen en niet de toekomst.
Als je eenmaal door het huidige stadium gaat dan bereik je een hoogte van waaruit je het verleden, het heden en de toekomst
kunt zien. Veronderstel op Moeder Aarde, als je de mogelijkheid hebt om hoger te gaan en jezelf daar vast te maken dan kan je

zien wat er is voorbijgekomen en je kan ook zien wat gaat komen; en waar je ook bent, je bent in het heden. Op die manier, als
iemand groeit in de werkelijkheid, in het heden, komt hij op dat punt in het superbewustzijn van waaruit hij de bovenbewuste
rechterkant kan zien en hij kan ook het onderbewuste zien; maar hij heeft geen interesse. Hij wil groeien in het heden.
En dat is wat in feite de kundalini-ontwaking is. Dus al die mensen die zeggen dat de kundalini, dat de kundalini-ontwaking, heel
moeilijk is en schadelijk, zijn mensen die geen recht hebben om de kundalini te laten ontwaken. Dus als ze trucjes proberen,
wordt hun sympathisch systeem heel rusteloos. En dat sympathisch systeem aan de linkerkant begint meer energie te ontnemen
aan het middenkanaal. In die mate dat het uitgeput geraakt en zo wordt die persoon echt een mentaal wrak. Zoveel mensen die
zeiden dat ze de kundalini lieten ontwaken op deze of gene manier, verwoesten het leven van de Sadhaka's. Uiteindelijk blijven ze
berooid achter zonder iets te bereiken. Niemand weet wat te bereiken en wat te ontvangen. Dus ze worden misleid. Maar logisch
gezien moet men verstaan dat tenminste je gezondheid in orde zou moeten zijn. Mentaal zou je beter af moeten zijn. Je
temperament moet verbeteren; dat is het absolute minimum. Maar als je al je geld aan de guru afgeeft, als je je gezondheid
verliest voor die onzinnige experimenten, en je geen controle hebt over jezelf, dan moet je weten dat die zeker niet de realiteit is.
Realiteit is daar waar je controle hebt. Als je door iets anders beheerst wordt, dan ben je een verloren zaak. Bijvoorbeeld,
sommige mensen beginnen te springen en ze zeggen: "Moeder, ik begin automatisch te springen." Dat is een ernstige zaak. Dat
betekent dat je geen controle hebt over jezelf. Je springt alleen maar omdat iemand je doet springen. Jij bent niet aan het
springen: dat wil zeggen je eigen 'Chetana' (bewustzijn) je eigen aandacht, je bewustzijn is onder de controle van iemand anders;
je kan jezelf niet beheersen. Dus al die ervaringen waarin mensen denken dat ze in de lucht vliegen of buitenaardse ervaringen
hebben en mensen opstijgen in de lucht en dingen zien dat zijn allemaal heel gevaarlijke dingen. Zo iemand kan uiteindelijk gek
worden. Absoluut. Want hij verliest totaal de controle over zichzelf. Dat noemt men parapsychologische experimenten in
Amerika om het een grote naam te geven: parapsychologie. Natuurlijk is het 'para' want het is voorbij de psyche van de mens;
maar het is heel gevaarlijk. Het is niet de bedoeling dat je in die warboel terechtkomt waar de geesten je beetnemen en je je op
een manier begint te gedragen die je niet kan uitleggen.
Ongeveer vijf of zes jaar geleden of misschien meer, wel 12 jaar geleden, kwam een groep Amerikanen naar me toe en ze zeiden
me: "Je moet ons leren hoe in de lucht te vliegen." Ik zei: "Waarom? Vliegen jullie niet?" Ze zeiden: "Nee, we willen ruimtevaart." Ik
zei: "Waarom?" "Omdat de Russen experimenten doen in parapsychologie en wij willen hetzelfde doen." Ik zei dat ze allemaal
bezeten zouden worden en dat het gedaan zou zijn met hen. Ik wil niet hetzelfde doen als de Russen. Als zij naar mij toe komen
zal ik hun hetzelfde zeggen. Dus ze zeiden: "Nee, nee, we willen het leren." Ik zei: "En als ik zeg dat je slaaf wordt van die geesten
en dat je dan niets meer zelf kan doen en je lichaam begint de hele tijd te beven?" Toch zeiden ze: "Ja, we moeten het doen." En
toen ze me zeiden dat ze het wilden omdat de Russen het deden, vroeg ik: "Wie heeft jullie naar mij gezonden?" Toen zeiden ze
de naam van een man die een journalist is in Bombay. Ik zei: "Deze man had vroeger zelf dit probleem. Hij verliet zijn lichaam om
in een andere wereld te gaan om dit en dat te zien, hij heeft zoveel afgezien en hij verloor volledig de controle over zichzelf en ik
heb hem daarvan genezen. Denkt hij dan nu dat ik de ziekte terug in jullie kan stoppen? Ik heb hem genezen van die ziekte en
waarom willen jullie deze ziekte krijgen?" Maar ze waren heel zeker dat ze het wilden en ik ontdekte later dat ze een onderneming
in parapsychologie hebben in Amerika wat enorm gevaarlijk is.
Dus dit is de beweging waarbij je niet de Agnya doorkruist, maar naar links of rechts afdwaalt. Of je naar het onderbewuste gaat
of naar het bovenbewuste, de effecten kunnen anders zijn maar wat Sahaja Yoga betreft is het hetzelfde. De mensen die naar het
onderbewuste gaan, kunnen me ook in verschillende vormen beginnen te zien zoals de mensen die LSD nemen niet naar me
kunnen kijken: ze zien enkel licht dat uitkomt. En zij die naar het onderbewuste gaan beginnen vormen te zien en dingen die hun
doen denken dat ze in de hemel beland zijn. Maar ze zien het verleden van de evolutie, het verleden van alles.
Dus het bovenbewustzijn is zonder twijfel heel gevaarlijk maar ook het onderbewuste is heel gevaarlijk. Want alle ongeneeslijke
ziektes zoals kanker, ruggemergontsteking, zulke dingen komen door de beweging van de aandacht naar de linkerkant. Dus men
moet heel voorzichtig zijn vooraleer naar een van die tantrika's te gaan; Of naar die mensen die je proberen te controleren of je
iets over de toekomst of het verleden te vertellen. Het is ook niet nodig om de toekomst of het verleden te kennen. Waar is dat
voor nodig? Hoe helpt het? In feite als ik je begin te vertellen hoe ik helemaal van daar kwam en hoe ik in de file zat of zo, zou het
je interesseren? Hoe komt het dat je geïnteresseerd bent in je voorbije glorie of een vorig leven dat vandaag geen enkele waarde

heeft? Maar het is de zwakheid van de mens dat hij iets aan zijn persoonlijkheid wil toevoegen of zo. Dat is heel artificieel,
onbestaand en heeft geen waarde. En dan zegt men: "Ik heb dit gedaan, dat gedaan, ik heb toch maar dat gedaan…" Ik heb het
nooit begrepen.
In India gaan mensen meestal meer naar de linkerkant bij de Agnya. Omdat ze bijvoorbeeld God aanbidden. Wel, als ze God
moeten aanbidden, hebben ze geen verbinding met God. Kijk, ik had geen verbinding met de microfoon dus ik kon niet met jullie
spreken. Dus zonder verbinding met God aanbidden ze God. Dan zingen ze alle soorten aartis, ze vasten, martelen hun eigen
leven. Dat zijn mensen die links zijn. En lofzingen en zo. Naar de extremen gaan, 24 uur zijn ze zo. Dus iemand zuigt ze naar de
linkerkant. Als ze de hele tijd zeggen: "Rama, Rama, Rama..." op die manier - je zou kunnen zeggen dat Valmiki dat moest
zeggen. Maar wie heeft het hem gezegd? Dat was Narada. Narada is een incarnatie. Jij bent niet Narada. Dus hoe kan jij jezelf
zeggen of kan iemand je opleggen om die mantra te zeggen? Welke naam je ook zegt, dat brengt je niet naar God. Dus waar ga je
dan heen? Je gaat ergens naartoe. Er kan een bediende zijn die Rama heet en hij kan je pakken. En dan beginnen mensen zich op
een zo vreemde manier te gedragen dat ze gekke, slappe mensen lijken.
Hetzelfde met het bovenbewuste. Mensen die heel ambitieus zijn, zij kunnen ook zo gek worden dat ze niet meer denken aan de
collectiviteit, aan het geheel, maar ze denken alleen maar aan zichzelf. En als die situatie ontstaat is het onmogelijk hen te
overtuigen dat ze verkeerd zijn, tot ze hun Waterloo bereiken en het met hun gedaan is.
Dus deze Agnya chakra is de poort, de deur van de hemel en iedereen moet erdoor gaan. In deze chakra zetelt de grote
incarnatie van onze Heer Jezus Christus. In onze Indische Shastra's wordt hij Mahavishnu genoemd de zoon van Rhadaji. En zijn
essentie bestaat uit elf rudra's, dat zijn elf vernietigende krachten. Maar de heersende kracht, de voornaamste is die van Shri
Ganesha, dat wil zeggen onschuld. Hij is dus de verpersoonlijking van onschuld. Onschuld betekent volledige zuiverheid. En zijn
lichaam was niet van de Moeder Aarde gemaakt, in de zin dat hij geen lichaam had dat vergankelijk was. Het is Omkara. Dus
toen hij stierf, verrees hij. Dat is een feit, hij verrees. En omdat hij een persoon was, gemaakt van Omkara, en omdat hij de zoon is
van Radhaji kan je gemakkelijk de relatie zien tussen hem en andere incarnaties.
Over Mahavishnu is er geschreven in de Devi Bhagvat. Maar wie leest de Devi Bhagvat? Niemand heeft tijd om die boeken te
lezen. Wat voor een rommel lezen ze meestal - daar kan je niet de uitleg vinden over al deze incarnaties die op deze aarde zijn
gekomen. Dus om Jezus Christus te begrijpen moet je de Devi Bhagvat lezen. Maar als je dat aan christenen zegt, zouden ze niet
naar je luisteren. Want voor hen heeft de Bijbel het laatste woord. Hoe kan dat? Want van het leven van Christus is daar maar vier
jaar beschreven. En er moeten ook in andere boeken referenties naar hem zijn; en we moeten onze ogen openen voor deze
boeken en zelf uitmaken wat de waarheid is. Want als je een georganiseerde religie wil moet je zeggen dat dit het is en niets
anders. Want als er nog iets anders is dan valt je organisatie uit elkaar. Maar het is niet waar. Want Christus is heel duidelijk
beschreven in Devi Bhagvat.
En we kunnen het bewijzen in de kundalini, dat wanneer de kundalini opstijgt en hier stopt, bij de Agnya dan moet je het Onze
Vader zeggen, anders gaat hij niet open. Om Jezus Christus te ontwaken. Als je hem niet ontwaakt, dan gaat hij niet open. Je
moet zijn naam zeggen anders gaat hij niet open, dat betekent dat het Christus was die daar heerst. Of zelfs als je de naam van
Mahavishnu neemt, opent hij. Dus Mahavishnu en Jezus Christus zijn dezelfde. Dus je moet het bewijs ervan zien. En als je enkel
wil geloven dat Christus alleen van jullie is en ieder ander als heidenen afschrijft zit je er jammerlijk naast. Absoluut een
schromelijke vergissing. In elk geschrift zijn mensen langs de achterdeur binnengekomen. Elk geschrift.
Ik heb jullie verteld over de Gita de verkeerde dingen die ze geschreven hebben over voedsel, wat wetenschappelijk niet correct
is. Dat Tamoguni's de mensen zijn die vlees eten, is niet waar, want ze eten proteïnen en ze moeten automatisch Rajoguni's zijn.
Dus hoezeer hebben ze het proberen te veranderen gewoon omdat het hun op dat moment goed uitkwam. Maar in het begin
konden ze niet, omdat ze zeiden, Krishna zei: "Dood deze mensen. Ik heb ze al gedood. Wie dood jij?" Gewoon om die
brahmaanse stempel erop te drukken. deden ze dit.
In de Bijbel ging het verkeerd toen Sint-Paulus kwam, die Christus niet gekend had - die niets met Christus te maken had – hij
kwam gewoon in de Bijbel terecht. Ik weet niet waarom hij daar is! Hij was geen gerealiseerde ziel. Hij was gewoon een

bovenbewuste Romeinse soldaat. Een heel slechte Romeinse soldaat, die zoveel christenen had gedood en ineens kwam
meneer Sint-Paulus erbij te pas en hij wordt over de hele wereld aanvaard in de Bijbel. Maar lees hem en je zal weten dat hij
helemaal geen gerealiseerde ziel is. Hij praat op een bovenbewuste manier. Hij is een organiserende machine en hij is nergens
goed voor. Daar beschrijft hij, in de handelingen, zie je - vele mensen weten misschien niet dat de handelingen geschreven zijn
door meneer Paulus zelf en deze Paulus probeert de apostelen van Christus te beschrijven als bovenbewuste bhoots, absoluut
als bovenbewuste mensen en ze gedroegen zich op een zo vreemde manier dat iedereen het gevoel had dat ze gek zijn. Stel je
voor, de apostelen van Christus die zich zo gedragen! Maar je moet het maar slikken voor zoete koek als je een christen bent.
Want het is in de Bijbel. En je begint je vragen te stellen als je een gerealiseerd geboren persoon bent: "Wat is die onzin? Wie is
die meneer Paulus. Hoe komt hij erbij te pas?" Want hij spreekt niet zoals Christus.
Dus de tijd is voor ieder van ons gekomen om te begrijpen dat alle religies een zijn, ze maken deel uit van een levensstroom, en
dat alle incarnaties elkaar ondersteunen, elkaar koesteren en voor elkaar zorgen. Er is volledige overeenkomst tussen hen. Ze
zullen elkaar nooit tegenwerken, nooit. Dus dit punt moet bewezen worden en kan enkel bewezen worden als je weet hoe de
kundalini te laten opstijgen. Als je een gerealiseerde ziel bent en als je de kundalini kan laten opstijgen zal je verbaasd zijn dat al
die godheden gevestigd zijn in de verschillende chakra's en ze moeten opgewekt worden.
Soms wordt mij in India verweten dat ik over Christus predik, dus dat ik het christendom verspreid. En als ik naar Engeland ga
zeggen ze dat ik over Krishna predik, dus dat ik hindoeïsme verspreid. Nu als ik je zeg dat Radhaji Christus gecreëerd heeft en als
je Christus ziet, zijn vingers zijn zo. Probeer het te begrijpen. Twee vingers zo. Een van Krishna en een van Vishnu. En hij zegt: "de
Vader". En wie is de Vader van Christus dan? Het is Shri Vishnu: Shri Krishna. Want in de beschrijving van Mahavishnu is het Shri
Krishna zelf die zijn zoon vereerde en zei: "Jij zal het universum ondersteunen en wie mij zal vereren, daarvan zullen de vruchten
naar jou gaan." en hij plaatste hem hoger dan zichzelf. En dat kan je zien dat boven de Vishuddhi Chakra Mahavishnu staat. En
hij is de poort waardoor iedereen moet passeren. Hij zegende hem speciaal en hij zei: "Jij zal het universum ondersteunen." Je
weet dat Shri Ganesha in de Muladhara Chakra zetelt. Muladhara Chakra betekent de ondersteuning van de Mula, de
ondersteuning van de wortels. Maar Christus is gevestigd als de ondersteuning van de vruchten. Dus hetzelfde ding evolueert op
dat punt dat je maar bewust wordt van Christus wanneer je Agnya Chakra opent.
De Agnya Chakra kan geopend worden wanneer de kundalini opstijgt en de chakra opent. Maar als je te egogericht bent, dan heb
je het zo hard aangedraaid de twee touwen hebben het zo hard aangedraaid dat niets erdoor kan. Of als je teveel een superego
bent en een bange persoonlijkheid en gedomineerd, dan is het ook zo opgedraaid dat de Agnya Chakra niet kan opengaan. Dus
dat is wat we moeten doen, evenwicht geven door de Agnya Chakra links naar rechts of rechts naar links te bewegen naargelang
van de nood, die je zal begrijpen in de techniek van Sahaja Yoga – na de zelfrealisatie, niet ervoor. Wanneer het evenwicht
gevestigd is dan worden de chakra's, de Agnya chakra wordt een beetje beter, omdat hij niet gedraaid is. En alleen dan, wanneer
de kundalini stijgt, kan ze zich erdoor duwen.
Als je een normale persoon bent, als je geen ego en superego type bent, dan is er geen probleem om je kundalini door je Agnya te
laten opstijgen. Maar in Delhi, sinds ik hier gekomen ben heb ik van 's morgens tot 's avonds op de Agnya gewerkt. Mensen zijn
extreem egogericht. Ze denken allemaal dat ze de beheerder van de hele wereld zijn. Delhi is vol van dit soort Agnya. Zo een trots
en ijdel volk dat ze altijd denken dat ze over de hele wereld regeren. Zij zijn de mensen die de beheerders zijn en de aanzienlijke
mensen in de politiek en zo. Allemaal egogericht. En zulke mensen kan je niet gemakkelijk zelfrealisatie geven; eerst moet hun
ego naar beneden gebracht worden en ze moeten God als het Opperwezen beschouwen, als de Heer, als de echte Koning van de
wereld. Dan alleen werkt het.
Sommigen proberen ook de Agnya te bederven door de ogen te bewegen, de afdwalende ogen. Christus, stel je voor, Christus
heeft speciaal vermeld dat ze zeggen: "Gij zult geen overspel plegen." Ik zeg: "Gij zult geen overspelige ogen hebben." Stel je
voor! Hij sprak van de ogen. Want hij controleert de ogen op dat punt. Maar in het Westen is het moeilijk om een man of een
vrouw te vinden die geen overspelige ogen heeft. De volgelingen van Christus hebben zulke vreselijke ogen dat je niet weet wat
ze aan het doen zijn, ze worden gek. Ze kunnen hun ogen niet stabiel houden. De hele tijd draaien hun ogen, de ene kant op, de
andere kant op, deze kant, die kant. Ze hebben wellustige ogen. Of ze kijken naar dingen of iets anders, maar het is allemaal
zonder vreugde, er is geen vreugde. Ze kijken naar mensen zonder enige vreugde. Christus zei dus: "Gij zult geen overspelige

ogen hebben." Christus zei dit als een bevel. Natuurlijk heeft niemand het gehoorzaamd. Integendeel, zoals ik al zei: de moslims,
waar er gezegd werd om niet te drinken, begonnen ze gedichten van Omar Khayaam aan te halen om Mohammad Sahib te
betwisten. Maar onder christenen begonnen ze Christus te betwisten, allemaal anti-Christus activiteiten, waardoor de onschuld
van de mensen vernietigd moest worden waardoor hun ogen vernietigd zouden worden en de zuiverheid van hun geest.
Een ander extreem ontstond dat helemaal niet door Christus gepredikt werd - ik weet niet hoe het in de christelijke religie
terechtkwam - is iets als nonnen en mensen Brahmacharini's maken en Brahmachari's. Je kan van niemand een Brahmachari
maken of een Brahmacharini. Het is een staat (avastha), waar een persoon naartoe moet groeien, zoals Yogeshwara, zoals Shri
Krishna. Ondanks alles was hij een Brahmachari. Dat is een geestestoestand waarbij je nergens in verwikkeld geraakt. Het is iets
anders dat je iemand vult met een idee dat je absoluut een Brahmachari of een Brahmacharini moet worden of dat je hen dwingt
om een celibatair leven te leiden. Christus heeft dat nooit gezegd. Hij kon niet trouwen omdat hij op deze aarde was om een
groot werk te doen om te rijzen door deze Agnya Chakra, dat is waarom hij werd gekruisigd. Door dat te doen maakte hij een
opening in de Agnya Chakra en dat heeft hij gedaan in opdracht van zijn Vader en zijn Moeder. En dat heeft hij gedaan. Dus de
mensen die deze onzin doen van celibaat – wat het niet is. Het is geen celibaat omdat het in hun geest er niet is. Celibaat moet
van binnenuit komen, de zuiverheid moet van binnen komen.
En dat heeft een probleem gecreëerd in het katholicisme en ze begonnen ook andere grote dingen zoals gaan biechten bij een
priester. Dat is ook vreemd: naar een priester gaan. Priesters zijn geen gerealiseerde zielen, dat heb ik gezien. Want
gerealiseerde zielen lopen weg van priesterschap. Dus dan zouden ze het gaan opbiechten bij de priester en de priester wordt er
gek van en de biechteling krijgt linker Vishuddhi, voelt zich schuldig. Dat was helemaal verkeerd tegenover God. Zich schuldig
voelen is niet nodig.
Dan na Christus waren er mensen die Christus niet aanvaardden, zoals joden. Dus ze zeiden: "we aanvaarden Christus niet, we
moeten lijden want we moeten lijden voor God. Nu geloven zelfs christenen die nonsens dat we moeten lijden. Nu moet ik
zeggen dat Indiërs ook geloven dat we moeten lijden, maar zij weten ook dat Mahavishnu zal komen en wanneer hij komt zal hij
de kracht hebben om ons karma op te slorpen en we moeten niet lijden. In feite is dat wat er gebeurt als Christus ontwaakt is in
jou: hij slorpt je karma op hij slorpt ego en superego op. Hij slorpt je karma's, je papa's (slecht karma), je conditioneringen op en
dat is hoe je bevrijd wordt. Dat is een belangrijk punt dat mensen moeten weten. Dat was het grote werk dat hij deed; om zichzelf
te vestigen in de Agnya Chakra om deze twee dingen te absorberen. En als hij die twee absorbeert, als hij die opslorpt, dan zijn
we boven ons karma, onze zonden en onze papa's.
Dus we moeten ons geen zorgen maken over zonden, papa's enzovoort. Maar deze mensen, die op deze aarde kwamen als
missionarissen, die naar India kwamen om het christendom te prediken hadden geen idee van Mahavishnu of van Christus. Ze
kwamen met een geweer in de ene hand en de Bijbel in de andere. En wij domme Indiërs kenden ook geen enkele waarde van
ons erfgoed en we zeiden gewoon, oké, laten we christenen worden dan geven ze ons goede jobs. En dat is hoe alle
job-georienteerde mensen, allerlei mensen christenen geworden zijn. Maar in feite hadden ze moeten zeggen dat Mahavishnu
geboren was. Als ze ook maar iets van de Devi Bhagvat hadden gelezen en gezegd hadden dat Mahavishnu geboren was dan
zouden de mensen dat idee opgegeven hebben dat je moet lijden om je karma uit te boeten. Dus Indiërs denken nog altijd dat we
moeten boeten voor onze karma's. We moeten vasten, we moeten stappen en we moeten ons ophangen aan de eerste de beste
boom. Dat is niet nodig.
Wat we moeten doen is gewoon wachten op het moment dat de Agnya Chakra geopend zal worden. Blijf in het midden. Boeddha
heeft gezegd: "Blijf in het midden." En dan als de kundalini opstijgt, zal alles wat zich opgehoopt heeft geabsorbeerd worden en
je kan je Moksha (bevrijding) krijgen. Dat was het enige wat moest gebeuren. In plaats daarvan geloven wij Indiërs dat we
moeten lijden, dat we moeten vasten. In Sahaja Yoga mag je niet vasten in de naam van God. Je mag wel vasten, bijvoorbeeld als
je geen geld hebt, dan ben je wel verplicht. Maar niet in de naam van God of je karma. En ten tweede de joden weigerden Christus
te aanvaarden met als gevolg dat de joden zeiden: "We gaan Christus niet aanvaarden dus we moeten afzien. En inderdaad, ze
hebben heel veel afgezien. Ze kregen meneer Hitler om hen hun lijden te geven. Nadat ze meneer Hitler gekregen hadden,
worden ze nu zelf Hitlers. Dus je kan je voorstellen hoe verkeerde ideeën je tot zo een extreem kan brengen als het gevolg van dit
idee dat we moeten lijden, dat Hitler geboren werd om hun wens te vervullen dat ze moeten lijden. Nu moet niemand meer lijden.

We moeten onze kundalini-ontwaking uitwerken. En je moet jezelf zeer goed vestigen in Sahaja Yoga. Al je lijden wordt
weggenomen. Een van de namen van de Devi is Papa Vimochini. Zij die onze papa's (slecht karma) verwijdert: Sankat Vimochan.
Wij noemen het 'Shri Ganesha'. Hij is degene die alle obstakels uit het leven wegneemt. En echt, als je gezegend bent, kan je zien
dat God ook vele manieren heeft om mensen te zegenen. Het is een wonder. Absoluut een wonder. Zoveel mensen die nu in
Sahaja Yoga zijn, zeggen dat 'mirakel' zijn betekenis verloren heeft in Sahaja Yoga. Het is een feit.
Dus je moet begrijpen dat God bestaat. Hij bestaat niet alleen. Hij handelt. Hij houdt van ons en we mogen hem kennen. Wat je
ook gedaan hebt, waar ook de fouten zijn, je moet een worden met God. Want hij is je liefhebbende Vader. Hij is de Vader die de
oceaan van liefde is. En het enige wat je moet doen, is er gewoon om te vragen en als de kundalini opstijgt, word je een met hem
en hij wil zijn hele koninkrijk en al zijn krachten aan zijn kinderen geven die hij geschapen heeft. Dus al die rare ideeën over religie,
dat je moet lijden dat je boete moet doen, dat je Brahmachari's moet worden al die absurde ideeën moeten opgegeven worden.
Je moet absoluut een normaal gelukkig persoon worden. God heeft zoveel voor jullie gedaan. Hij heeft zoveel geschapen voor
jullie. Maar dan nog willen jullie ongelukkig zijn, wat kan men dan nog doen? Wat moeder betreft, als je je moeder soms wil
straffen of je wil haar ongelukkig maken, dan zeg je: "Dan zal ik niet eten." Dus vasten is niet toegestaan in Sahaja Yoga. Maar als
je moet vasten, voor voedsel of iets anders is het oké. Maar anders is het niet nodig om te vasten, behalve een of twee dagen
moet je vasten.
En dus begrijpen we dat iedereen door de Agnya Chakra die de meest belangrijke deur is, moet passeren. Iedereen moet erdoor
en ze moet vereerd worden en schoon gehouden worden. Daarom moet je je aandacht heel zuiver houden. Je aandacht moet
zuiver zijn. Als je aandacht verontreinigd is, dan zal je Agnya Chakra niet in orde zijn. Dan zal je hallucinaties hebben, je zal
verkeerde ideeën hebben en je zal aan verkeerde dingen denken. Dus als je echt de betekenis van je wezen wil vinden als je echt
de kundalini-ontwaking wil, weet dan dat wat je tot hiertoe wist over God of alles moet herzien worden, moet opnieuw voor jezelf
bekeken worden hoe het is. Tot je hierdoor gaat, kan je niet gedoopt zijn.
De mensen die spreken over doopsel, zoals Johannes de Doper, hij was echt een gerealiseerde ziel en wanneer hij de kundalini
liet opstijgen en water op het hoofd deed, gaf hij hen echt realisatie. Dat is doopsel. 'Christen' betekent een gedoopt persoon,
maar jan en alleman kan niet zijn hand op je hoofd leggen en zeggen dat je gerealiseerd bent. In tegendeel, William Blake zegt
"De priester vloekte op mijn hoofd." Het is waar. Voor een gerealiseerde ziel, als je de hand van een priester erop legt die geen
gerealiseerde ziel is en die niet het recht heeft het te doen dan krijgen kinderen problemen. We hebben veel kinderen gezien die
gerealiseerde zielen zijn, die problemen kregen. Hun ogen worden scheel, ze werden raar, er was iets mis met hun brein en we
moesten ze genezen. Dus het is heel gevaarlijk om iedereen hun hand te laten leggen op dit fontanelbeen dat we Talu noemen.
Talu is de brahmarandra en is het belangrijkste deel van een mens. Dus iedereen zou heel voorzichtig moeten zijn om het aan te
raken. Je moet een gerealiseerde ziel zijn en je moet weten hoe het te doen. Dat wil zeggen dat je een Sahaja yogi moet zijn. Dus
voor pasgeboren kinderen moet je voorzichtig zijn. Als ze gerealiseerd zijn nog meer. Want als ze niet gerealiseerd zijn dan is
hun reactie niet zo fel. Maar als ze gerealiseerde zielen zijn, dan schreeuwen ze en ze kunnen het niet verdragen.
Dus moet men begrijpen dat hoewel het heel traditioneel lijkt of zo, moet men zien dat die dingen die schadelijk zijn voor mensen
opgegeven moeten worden. De tijd is gekomen voor ons om al die dingen op te geven die niet goed zijn voor onze gezondheid,
die niet goed zijn voor ons spiritueel wezen. De tijd is gekomen. Als je dit niet aanvaardt, dan is het enige wat ik kan zeggen als
Moeder dat ik bezorgd ben voor jou. Maar het is veel meer dan dat.
Het is een gevaarlijke tijd waarin je leeft. En de Agnya Chakra, als die bedorven is aan de achterkant, betekent het dat je zeker
bezeten bent. Als de Agnya Chakra aan de achterkant blokkeert krijg je blindheid met ogen open. In India is dat heel courant. De
reden is dat we heel rare ideeën hebben over de Devi of over God die in het lichaam van mensen komt. Hoe kan dat? Het is weer
hetzelfde, bovenbewuste dingen. Een meid die de hele tijd vloekt, die geen kuisheid kent, die niet geen weet heeft van wat heilig
is, begint ineens heftig te bewegen: "Ho, ho, ho..." Zo gaat ze maar door. En alle vrouwen in Maharashtra, het komt veel voor,
zullen aan haar voeten vallen. "De Devi is gekomen, de Devi is gekomen" en dan vallen ze aan haar voeten. En uiteindelijk
blokkeren ze omdat ze bezeten worden door een geest. We hadden onlangs een zwaar geval waar een man naar mij toekwam en

zei dat hij me niet kon helpen. Hij moest de voeten van zijn schoonzus aanraken omdat ze een Devi is. Ik zei: "Waarom?" "Omdat
ze in een extase gaat." Dus ik zei: "Als je denkt dat ze een Devi is en je wil haar voeten aanraken kom dan niet meer naar mij."
Maar hij werd blind, volledig blind! En wanneer hij volledig blind was, kwam hij naar mij en we moesten zijn Agnya Chakra in orde
maken.
Dus hoe gaan we in Sahaja tewerk: jullie hebben de foto, dus die kan je gebruiken; zet een licht voor de foto. Licht is de manier
om je Agnya Chakra te genezen. Altijd. Licht of de zon. Want Christus verblijft in de zon. Dus wat je kan doen is een licht aan de
voorkant zetten Neem een ander licht en doe een aarti voor je Agnya Chakra aan de achterkant. Daar verblijven Maha Ganapati
en Maha Bhairava. Dus je doet een aarti en je Agnya Chakra zal openen.
Maar hoe doe je dat? Heel eenvoudig is het, als er een gedachte opkomt, zeg je: "Ik vergeef." Dat is het grootste wapen dat
Christus ons gegeven heeft. Je zegt gewoon: "Ik vergeef, ik vergeef." en zo kan je je ego overstijgen. Dit is de mantra voor de
voorkant van de chakra, waar je gewoon zegt: "Ik vergeef, ik vergeef, ik vergeef" en je zal merken dat je Agnya Chakra zich opent
en je zal merken dat je ego verdwijnt. Vergeving is een van de grootste wapens die mensen hebben. Maar ze zijn zo stom dat als
je zegt: "Vergeef" - Wat is er niet te vergeven? Ze zeggen dat het heel moeilijk is om te vergeven. Ik zeg: "Wat is er zo moeilijk.
Wat doe je?" Doe je iets als je zegt: "Ik vergeef?" Doe je iets? Niets. Integendeel, als je niet vergeeft, wat er dan gebeurt, is dat de
persoon die je niet vergeeft je aan het kwellen is, terwijl jij die persoon niet kwelt.
Dus dit is de mantra van de voorkant van de Agnya Chakra, en aan de achterkant, zoals ik je zei, moet je de lichten bewegen.
Sommigen zeggen dat ze het een dag doen, twee dagen doen, dat is niet hoe Sahaja Yoga uitgewerkt moet worden. Je moet het
echt voluit doen en ik heb mensen gezien die ogen hadden die helemaal gebogen waren ze konden nooit hun ogen opslaan, die
nu open ogen hebben, waar dit werkt. Het is heel eenvoudig te doen.
Er is nog iets wat met je ogen gebeurt. Wanneer de Swadishthan Chakra defect is, die komt overeen met dit deel rond de
achterkant van de Agnya Chakra. Dus wanneer je diabetes hebt of zoiets, worden mensen geleidelijk aan blind. Want de
Swadishthan Chakra die er rond is, duwt ertegen en op die manier drukt dat deel dat rond dit centrum is, en vergroot dat centrum,
zodat je ogen niet kunnen zien; er is geen licht. Er is duisternis en mensen hebben hun ogen open. Je hebt veel mensen met
diabetes gezien die deze blindheid krijgen. Dus eerst je diabetes genezen door je Swadishthan te genezen. En je kan ook ijs
gebruiken rond de Swadishthan aan de achterkant. Maar als je eerst je Swadishthan verbetert zal je je veel beter voelen. Dus de
behandeling van de voorkant is met het licht. En de behandeling van de achterkant is met water. Maar het beste is ook licht of
water te gebruiken zoals je het wil. Want als het de Swadishthan is, moet je water gebruiken, maar als het bezetenheid is zonder
diabetes, als het een bezetenheid is, dan moet je enkel licht gebruiken.
Dat is hoe we onze Agnya Chakra genezen. Zelfs Christus zei: "Ik ben het licht, ik ben het pad." Omdat hij de Omkara is. Hij is het
pad en hij is de deur. Hij is de poort. En iedereen moet door die poort passeren. Hij vertelde nooit leugens. Maar ze kruisigden
hem. Ze hebben hem gewoon gekruisigd.
Een ding is wel goed, we hebben geluk in dit land dat we geen georganiseerde religie hebben. Daar mag je dankbaar voor zijn. Als
je een georganiseerde religie had kon je nooit Sahaja Yoga aanvaard hebben. Want volgens georganiseerde religie moet je
geloven in een persoon alsof die met niemand verbonden is, hij is een eenzaat, komt uit het niets hij heeft niets te maken met
iemand anders. Dus God zij dank dat dit niet gebeurd is in dit land. En dat is waarom we mensen hebben die meer geschikt zijn
voor Sahaja Yoga dan in andere landen omdat ze zo geconditioneerd zijn. En het is een grote zegening.
Bijvoorbeeld Sai Nath die de laatste incarnatie was van het Guru principe. Hij was een moslim. Maar al zijn leerlingen waren
hindoes. Ze zijn geen moslims. Moslims erkennen hem zelfs niet als God. En dat niet alleen, er is een plaats Haji Malang waar
een heilige stierf die een moslim was. Maar hij zei: "Alleen de Brahmanen" - dus gerealiseerde zielen "mogen mij vereren". En dus
moesten ze enkele Brahmanen aanstellen maar ze verstonden dat woord niet: 'Brahmanen'. Dat zijn hindoes die een moslim
(soefi) heilige (Pir) vereren. Dus het idee, dat als je eenmaal een Pir bent als je eenmaal een gerealiseerde ziel bent, dan heeft hij
geen religie. Hij is verder dan religie. Hij wordt de religie. Hij is door niets gebonden, want een druppel is naar de oceaan gegaan.
Hij is de oceaan geworden. Dus voor de oceaan is er geen beperking. En omdat hij voorbij zijn beperkingen is gegaan, staat hij

boven al die dingen. En daar geloven we in. Dat als hij een Pir is, als hij een gerealiseerde ziel is dan is hij een gerealiseerde ziel.
Ik ging eens naar een klein dorp Mian Ki takdi en zodra ik daar een stap gezet had voelde ik enorme vibraties. En ik zei: "Wie was
de grote heilige die hier woonde?" Dus ze zeiden dat het een soefi heilige (Pir) was. Ik zei; "In ieder geval was hij een heilige." En
wanneer ik daar zat en een lezing gaf, je zal de foto's zien, kwam er zeven keer licht op mijn hoofd. En de zevende keer deed ik
mijn hand zo. Maar niemand zag het, alleen ik wist het. En ik wist dat het daar was, ik lachte ermee. En de mensen konden ze het
zien wanneer ze foto's namen. Dus er zijn overal gerealiseerde zielen en ze helpen. Ze gaan geen bezit nemen van iemand, ze
storen je niet, ze begeleiden je, naar de juiste regels. Ze brengen je, ze zijn engelen en ze helpen je naar het juiste pad te komen,
naar de juiste conclusies. En ze proberen geen bezit van je te nemen, ze proberen je niet te hypnotiseren, of je naar de verkeerde
kant van het leven te leiden.
Dus wanneer je gerealiseerd bent, moet je weten dat je volledig moet weten wat de realiteit is. Ga door met het te begrijpen, in je
op te nemen en het niet te verwerpen, omdat je gehecht bent aan een andere organisatie. Er is geen organisatie in Sahaja Yoga.
Dat weten jullie heel goed. Er is geen groepsvorming in Sahaja Yoga. Er is geen lidmaatschap in Sahaja Yoga. Maar het is een
levende organisatie. Het is een levende organisatie. Dus wat hier gebeurt, weet het hele lichaam. We moeten geen geschreven
organisatie hebben voor dit lichaam. Op dezelfde manier werkt Sahaja Yoga uit. Maar ik moet wel zeggen, zoals we in ons
lichaam verschillende soorten zintuiglijke systemen hebben, hebben we ook in Sahaja Yoga mensen die juist binnenkomen,
beginners. Zij worden niet blootgesteld aan de waarheid die ze niet kunnen verdragen. Dan als ze een bepaalde grens van begrip
overgaan dan worden ze Nirvichar Samadhi mensen, die bepaalde mogelijkheden krijgen om nieuwe dimensies en ideeën binnen
te treden. Maar de binnenste cirkel zijn degenen die in Nirvikalpa zijn. Enkel zulke mensen worden in overweging genomen om
Sahaja Yoga aan te leren. Wie Sahaja Yoga probeert aan te leren, praten over Sahaja Yoga in het tweede stadium, vloeit af omdat
zowel de middelpuntvliedende als de middelpuntzoekende kracht aan het werk is. Door de ene kom je naar binnen en door de
andere word je afgestoten bij de raaklijn. Niemand wil per se een heel grote groep hebben of zo. Als het groot is, dat is goed, we
willen zoveel mogelijk mensen redden. Maar niemand zal je dwingen, niemand zal er een goedkoop soort circus van maken. Het
is het verlangen van de mensen die willen binnenkomen. Het is de wens van de mensen, degenen die komen, je kan ze niet
dwingen. Je kan een persoon niet dwingen om hun realisatie te krijgen.
Dus dit is wat ik vandaag verteld heb bij de Agnya Chakra. In Engeland heb ik dikwijls over Agnya Chakra gesproken en in
Amerika werd ik soms heel erg tegengewerkt door bepaalde kerken en zo. Maar ik denk dat als ze nog langer willen bestaan, dat
ze best de waarheid aannemen en weten dat wat ze tot hiertoe weten onvolledig is. Ze moeten het volledig kennen. Want
Christus kon niet veel praten en wat hij zei werd door zijn leerlingen opgeschreven zoals ze het begrepen. Om Christus te
begrijpen moet je zelfrealisatie hebben.
Moge God jullie zegenen.
Als je vragen hebt, kan je die vandaag nog even stellen en dan zal ik gaan, want vandaag was ik zeer laat maar het is zo dat je
buiten de tijd moet gaan je moet naar tijdloosheid gaan, je moet je conditioneringen over tijd loslaten. Degene die tijd teveel in
het oog houden moeten leren buiten de tijd te gaan en dat is heel belangrijk, want tijd moet uitwerken volgens een bepaalde
voorspoedigheid. En het moet niet uitwerken zoals wij denken dat het tijd is en je mag geen slaaf zijn van je horloge. Ik heb een
andere horloge en het werkt allemaal op die manier. Ik ben niet schuldig dat ik te laat ben maar het spijt me dat jullie moesten
wachten.

1983-0204, Toespraak tot Sahaja yogi’s - De Sahasrara
View online.
Toespraak tot Sahaja yogi’s - De Sahasrara - New Delhi, India - 04/02/1983
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag is het de laatste dag en Ik zal jullie over het laatste centrum, de Sahasrara spreken. Dus dit laatste centrum, de
Sahasrara, bevindt zich in de limbische streek van de hersenen. Ons hoofd is als een kokosnoot. Een kokosnoot bestaat uit
verschillende lagen.
De kokosnoot heeft eerst het haar, dan de harde schaal, dan een zwarte laag en dan krijgen we de witte kokosnoot binnen in die
schaal en daarin bevindt zich de ruimte met het water. Onze hersenen zijn op dezelfde manier gemaakt. Daarom wordt de
kokosnoot "Shripal" genoemd. Het is de vrucht van de kracht, "Shri". De Shri-kracht is de kracht van de rechterkant en de kracht
van de linkerkant is de Lalita-kracht. Zo hebben we twee chakra's, links de Lalita en rechts de Shri. Deze twee chakra's werken
rechts de Mahasaraswati kracht uit, links de Mahakali kracht en in het midden hebben we de Kundalini die doorheen de
verschillende chakra's moet dringen, de limbische zone moet betreden en de zeven zetels van deze zeven chakra's moet
verlichten. Zij dringt dus door de zes chakra's heen, Zij betreedt de limbische streek en daar verlicht Zij die zeven zetels die langs
de middellijn van de limbische streek geplaatst zijn. We beginnen dus aan de achterzijde, daar hebben we de Mooladhara chakra,
daaromheen zit de Swadishthan Chakra. Dan hebben we de Nabhi, dan het Hart, dan de Vishuddhi en dan de Agnya. Al die centra
samen verenigen zich om het zevende centrum te vormen. Dit is een belangrijk punt dat wij zouden moeten weten. Nu beheert de
Shri Chakra de rechterkant en de Shri Lalita Chakra de linkerkant. Wanneer de Kundalini dus niet opstijgt, dan doen we onze
fysieke en mentale activiteiten met de rechterkant. Dan doen onze hersenen een rechtzijdige activiteit en daarom is ons brein als
"Shripal". De Sahasrara is feitelijk een samenvoeging van de zes chakra's en is een holle ruimte waarin zich op de zijkanten,
duizenden nadi's (zenuwen) bevinden en wanneer het licht in de limbische streek binnendringt, worden die duizend nadi's verlicht
en je kan ze zien als vlammen, heel zachte vlammen die branden en die vlammen hebben al die zeven kleuren die je in de
"Vibgyor" kan zien.
Maar de laatste vlam wordt tenslotte weer geïntegreerd en wordt een kristalheldere vlam. Uiteindelijk worden al deze vlammen
kristalhelder.
Zo heb je dus de Sahasrara met, zoals men zegt, de duizend petalen. Maar als je van de hersenen een horizontale of transversale
doorsnede maakt, zal je kunnen zien dat al deze zenuwen zo langs het limbische gebied zijn opgesteld. Zij zijn allemaal als
petalen.
En als je zo'n doorsnede maakt (vertikaal), zal je zien dat er zich in elke zenuwbundel talrijke zenuwen bevinden. Wanneer de
Sahasrara dus verlicht is, kan je hem zien als een brandende bos vlammen.
Het is een zeer diepgaand onderwerp. Wanneer dus de verlichting van de Kundalini in de hersenen plaatsgrijpt, dan wordt de
waarheid via je hersenen waargenomen. Daarom wordt dit "Satyakhand" genoemd, wat betekent dat je de waarheid via de
hersenen begint te zien, want tot dan toe, was, wat je ook via de hersenen zag, niet de waarheid.
Wat je ziet is slechts de buitenkant, laten we zeggen dat je de kleuren kan zien. Je kan de verschillende schoonheden van de
kleuren zien.
Je kan de kwaliteit van de zaak zien. Maar je kan niet zien of dit tapijt door een heilige werd gebruikt. Je kan niet zien of het door
een duivel of door een goddelijke persoon werd vervaardigd. Je kan ook niet zeggen of deze man een goed of een slecht mens
is. Je kan ook niet zeggen of die Godheid al dan niet uit Moeder Aarde is opgerezen.

Over gelijk welke persoon, die een kennis van je is, kan je niet zeggen of hij een goede of een slechte relatie is, wat voor soort
mens hij is, of hij met de juiste of de verkeerde mensen omgaat, of hij met de goede of de slechte kant connecties heeft. Goed,
betekent hier goddelijk en in feite weet je dus met je hersenen niets over wat Goddelijk is. Het is absoluut onmogelijk iemand
over zijn goddelijkheid te beoordelen, tenzij de Kundalini die limbische streek bereikt. Je kan niet uitmaken of een mens echt is of
niet, of een guru echt is of niet, want goddelijkheid kan niet door je hersenen waargenomen worden tenzij het Licht van de Spirit
in die hersenen schijnt.
Nu drukt de Spirit zich uit in het hart, wordt Hij in het hart weerspiegeld. We kunnen zeggen dat het centrum van de Spirit zich in
het hart bevindt. Maar in feite bevindt de zetel van de Spirit zich hierboven, boven het hoofd en dat is de Spirit van Hem die we
God Almachtig noemen, die je Parvardigar noemt, die je Sadashiva noemt, of je kan Hem de Rahim noemen en nog zoveel
namen die voor God gebruikt worden. Niranjan of Nirakar noemen ze Hem, allerlei namen die met "Nir, Nihi" beginnen.
Nu ontvang je in elk centrum van het lichaam een ander soort vreugde. Elk centrum heeft zijn eigen soort van vreugde en elke
soort van vreugde, die je bij het oprijzen van de Kundalini in elk centrum krijgt, heeft een naam. Maar wanneer de Kundalini in de
Sahasrara chakra komt, heet de vreugde die je dan krijgt Nirananda.
"Nir" betekent "niets anders dan" Ananda, dan vreugde. Niranand. Opvallend is ook dat Mijn naam Nira is, in Mijn familie word Ik
zo genoemd. Nira betekent ook Maria (de zee), want het betekent Marine (van de zee), Nira is water. In het Sanskriet betekent Nir
water.
Op het niveau van de hersenen wordt het Niranand genoemd.
En tenslotte ontwikkelt zich dit stadium. Het eerste wat je kent is de Satya, de waarheid: je voelt in de vingers wat het probleem
van een andere persoon is. Eerst voel je in de vingers met je aandacht.
Met je aandacht weet je welke chakra's, welke vingers "catchen" (verstoringen detecteren. Dan ga je met je hersenen uitmaken
welke centra verstoord zijn. Want als je zegt dat het deze vinger is, betekent dat niet dat het de Vishuddhi Chakra is, maar je
hersenen kunnen zeggen dat het de Vishuddhi is en dat geeft dan het beeld, dat deze persoon te maken heeft met verstoringen
van de Vishuddhi Chakra. Maar dit is nog steeds rationeel, want je voelt welke vinger "catcht" en dan zeg je wat het is. Maar
wanneer de "Satyakhand" of de Sahasrara zich meer ontplooit, hoef je er niet over te denken, je zegt het gewoon. Op dat punt is
er geen verschil meer tussen je Chitta, je aandacht en je Sat, de waarheid. De verlichte Chitta en de verlichte hersenen worden
één. Voor zo'n persoon is er helemaal geen probleem.
Hij hoeft niet meer met de vingers te voelen. Het is voor hem niet meer nodig het in de vingers te voelen en het dan via de
hersenen te beschrijven, zoals je in Sahaja Yoga hebt geleerd dat het de Agnya is als je hier iets voelt. Dat is dan niet nodig, je
zegt gewoon "Agnya". Je zegt het en het is zo.
Dan ontplooit het zich meer. Zoals Ik zei wordt eerst de Chitta, de aandacht geïntegreerd. Wanneer zij dan totaal met de Spirit is
samengesmolten, is alles wat je zegt de waarheid. Je zegt gewoon iets en het is zo. Op die manier ontplooit het brein zich in drie
nieuwe dimensies. Eerst beschrijft het de waarheid via logische gevolgtrekkingen, want Ik heb jullie gezegd dat het de Vishuddhi
is als deze vinger prikt. En dan vraag je die persoon: "Heb je hier een probleem?". Hij zegt: "Ja”. Dan geloof je Mij en je gelooft dat
het waar is dat het de Vishuddhi is die aangetoond wordt. Dat is dus de logische gevolgtrekking die je eigenlijk ervaart, die je ziet
terwijl je nog steeds twijfelt of wat Moeder zegt wel waar is. En dan ben je zeker: "Ja, het is zo, we hebben gezien dat dit de
Vishuddhi Chakra is."
De waarheid wordt dus voor dit brein logisch aanvaardbaar. Maar toch werkt het brein nog steeds op een grof niveau.
Zoals Ik reeds zei, weet je in het tweede stadium zeker dat Chit de Vishuddhi Chakra is, er bestaat geen twijfel over. Dan zeggen

we dat het stadium van "Nirvikalpa", waarin geen twijfel over Mij of Sahaja Yoga bestaat, is aangevat.
Maar dan begint de nieuwe ontplooiing binnen in jou. Om dat te bereiken moet men mediteren. Men moet in alle nederigheid
mediteren. Maar om deze nieuwe dimensie te bereiken, waarin je Chitta (aandacht) zelf met je brein, met je verlicht brein,
samensmelt, moet men zich zeer eerlijk en nederig aan Sahaja Yoga overgeven.
Wat doen we nu wanneer we onze vibraties krijgen? Er zijn verschillende reacties. Sommige mensen begrijpen zelfs de waarde
van de vibraties niet. Sommige mensen proberen te leren wat het betekent en sommige mensen denken plots: "O, nu zijn zij
gerealiseerde zielen! Nu kunnen zij realisatie doorgeven en zomeer." Zij maken een reis in het ego. Als zij een reis in het ego
maken, beseffen zij dat zij gefaald hebben en zij moeten terugkomen en weer vanaf het begin starten.
Het is zoals het spel van "Slangen en ladders". De reactie op vibraties zou dus een zeer nederige en ontvankelijke reactie moeten
zijn.
Laten we het nu hebben over een grover niveau, want Ik heb jullie reeds gezegd dat het de hersenen zijn die de Vader in zich
dragen.
Als we dus tegen de Vader zondigen, zal de ontplooiing in het brein wat tijd vergen. Zo kunnen we dus boeken beginnen lezen. En
hoewel de mensen je gezegd hebben dat je best eerst de vibraties van de boeken nagaat voor je ze leest, blijven we zeggen: "Wat
is er verkeerd aan, we zouden ook andere boeken moeten lezen." Je zakt af in het spel van "Slangen en ladders", zoals Ik reeds
zei. Dit is één van de slangen. We denken: "Wat is het nut van meditatie, ik heb geen tijd, ik moet dit doen, dat doen." Je gaat niet
vooruit.
Dan is er nog een ander punt dat heel grof is. Het gebeurt ook dat zeer grove mensen in Sahaja Yoga komen. Dat geeft niet, maar
eerst en vooral moet je weten dat je in Sahaja Yoga héél eerlijk moet zijn.
Als er een avondmaal is, laten we zeggen voor een huwelijksfeest, zullen zij er zich zonder enig zelfrespect in storten, zonder er
aan te denken wie al deze zaken gaat betalen. Zij zullen hun familie meebrengen, binnenkomen en gaan zitten. Dit zijn mensen
die er zich van onthouden geld te betalen dat voor Sahaja Yoga zou moeten betaald worden. Veronderstel dat zij voedsel
nuttigen, of reizen, of zij komen uit het buitenland, dan moeten zij voor hun reis en hun voedsel betalen.
En soms gebeurt het dat Ik veel geld moet betalen. Het geeft niet, het maakt voor Mij niets uit, maar het is voor jezelf niet goed.
Het belangrijkste is dat het voor jezelf niet goed is. Hoewel het grof lijkt, is het heel belangrijk hoe je je in geldzaken tegenover
Sahaja Yoga gedraagt. Maar wat je ontplooiing betreft kan het je grote problemen geven door de verstoring in de Nabhi en, je
weet dat, als de Nabhi verstoord is, dit zich over de hele void kan uitspreiden.
En als de void verstoord is, is dat ook het geval met de Ekadasha Rudra, de vernietigende krachten die hier ingebouwd zijn.
Voor je naar Sahaja Yoga kwam was dat dus in orde, je deed allerlei zaken en je zou zonder enige moeite zachtjes naar de hel
zijn gegaan. Het is zeer gemakkelijk naar de hel te gaan. Je kan in twee sprongen naar de hel gaan. Het overige zou je moeten
zien, maar naar de hel gaan is het gemakkelijkst. Daarvoor hoef je niet hard te werken, hoef je helemaal niets te doen. Maar
wanneer je spiritueel groeit, wanneer je evolueert, is het wat moeilijk. Je moet er op letten dat je niet faalt, dat je niet terugvalt en
blijft opstijgen. Je moet er dus tegenover jezelf op bedacht zijn dat je niet in dezelfde oude gewoonten hervalt.
Sommige mensen hebben de gewoonte om, ten koste van Sahaja Yoga geld te besparen. Sommigen hebben zelfs de gewoonte
om op de kosten van Sahaja Yoga geld te verdienen. Sommigen hebben de gewoonte om het verschuldigde bedrag niet te
geven.
Het is zoals vals spelen. Binnen de kortste tijd zullen zij allemaal uit Sahaja Yoga verdwijnen. In het begin zien zij er misschien
als grote leiders uit, maar dat soort mensen zal uit Sahaja Yoga verdwijnen.

De mensen vragen Mij dikwijls: " Moeder, waarom houdt U geen nauwkeurige boekhouding bij?" Ik word niet verondersteld een
boekhouding te houden, want Ik heb boekhouders en dat zijn Sahaja Yogi's. Als je met Sahaja Yoga spelletjes probeert te spelen,
word je meteen naar beneden gehaald. In je bewustzijn, in je Nabhi Chakra .... Het kan zijn dat je hier duizenden rupees verdient,
maar je zal duizenden rupees verliezen. Je kan in enorme problemen terechtkomen. Ik kan je niet zeggen wat voor problemen je
zal krijgen, maar dan zal je je afvragen hoe je aan dat probleem bent geraakt.
Dat wat de Nabhi Chakra betreft, als je op je zoektocht niet eerlijk bent. Eerlijk zijn in het zoeken wil niet alleen zeggen "Ik wil
zoeken", het heeft ook te maken met je gedrag tegenover jezelf en anderen. Je moet eerlijk zijn tegenover jezelf, zodat je in
meditatie gaat zitten. Tracht je Antar Yoga (innerlijke Yoga) te verbeteren, tracht het gedachteloos bewustzijn, dit gevoel van
gedachteloosheid meer en meer uit te breiden.
Tracht die toestand te bereiken waarin je werkelijk gedachteloos bent. Op die manier rendeert de eerlijkheid en je stijgt steeds
hoger, je gaat steeds dieper en dieper in je eigen wezen. Eerst ben je van Mij afhankelijk: "Eigenlijk doet Moeder alles. Toen ik
naar Moeder toeging opende mijn Sahasrara zich. Dan gebeurde er dit, dan dat."
Waarom zou je zelf niet iets doen dat je helpt om je Sahasrara te openen? Het openen van de Sahasrara is dus heel belangrijk.
Nu is alles, verrassend genoeg, zo geplaatst, dat in de Sahasrara de Brahmarandra zich op dat niveau, op dat punt bevindt, dat
met de hartchakra overeenkomt. We moeten dus weten dat de Brahmarandra in directe verbinding met het hart staat.
Als Sahaja Yoga oppervlakkig en niet vanuit het hart wordt gedaan, kan je niet hoog stijgen. Je moet er ten volle je hart in leggen,
dat is het belangrijkste. Zoals mensen die naar Sahaja Yoga komen en achteraan zitten te fluisteren: "Dit zou zo moeten zijn en
dat zo." Christus noemde dit soort mensen de fluisterende zielen. Hij zei: "Let op voor die fluisterende zielen!", zij die achteraan
fluisteren en er hun voordeel uit halen alsof zij anderen trachten te redden. Zo'n mensen kunnen ook veel lijden, omdat zij een
dubbel spel spelen. Dubbel spel spelen is heel gevaarlijk wanneer je het Koninkrijk van God betreedt.
Als je verraderlijk bent tegenover een koninkrijk waartoe je behoort, welk koninkrijk ook, dan word je gestraft. Maar in het
koninkrijk van God is het zo verrukkelijk, zo totaal verrukkelijk, tal van zegeningen overstelpen je met alles, gezondheid, weelde,
zowel op het mentale als het emotionele vlak. In Sahaja Yoga krijg je zonder twijfel alle voorspoed. Maar wanneer je zo gezegend
wordt, word je ook vergeven, nogmaals vergeven, en je krijgt een lange koord om jezelf op te hangen, maar dan hang je ook
helemaal, niet half.
Die mensen die dus denken dat zij in Sahaja Yoga oneerlijk kunnen zijn, moeten opletten. Doe het alsjeblief niet! Als je niet graag
in Sahaja Yoga bent, ga je er beter uit, dat is beter, zowel vanuit jouw standpunt als vanuit ons standpunt. Want als je oneerlijk
bent, je spelletjes en listen tracht te verzinnen en je lijd en je ziet er gek en vreemd uit, dan zullen de mensen zich afvragen: "Wat
is er verkeerd met Sahaja Yoga." En zo zullen we er onnodig onder lijden. Want we kunnen je niet in de spiegel laten zien dat deze
man echt niet getrouw is geweest.
We kunnen dat niet aantonen. Dus zal het ons eerst en vooral een slechte naam geven en ten tweede zal je door dit soort zaken
zelf schade lijden. Als jij dan schade hebt geleden dan gaan wij ook een slechte naam krijgen van: hoe kon dat nu gebeuren.
Maar als je tegenover Sahaja Yoga en je zoeken werkelijk eerlijk bent dan kan je je niet voorstellen hoezeer God voor je zorgt. En
iedereen die zal proberen je schade toe te brengen, zal het hard te verduren krijgen en zal meteen van je pad worden verwijderd.
God beschermt je volledig en Hij zorgt voor je met ontzettend veel aandacht en bekommernis.
En hij is zo liefhebbend, dat de beschrijving van zijn Liefde niet in woorden kan worden weergegeven, maar alleen gevoeld en
begrepen kan worden. Nu is het probleem, dat mensen die oneerlijk zijn, dat soms zijn omwille van hun achtergrond, soms door

hun opvoeding, door de manier waarop zij zijn opgegroeid, misschien ook omdat het lafaards zijn. Maar er is ook iets anders dat
je oneerlijk kan maken, dat zijn je "Poorva-janmas" (vorige levens) en zo word je dan geboren en zo wordt je Kundalini gemaakt.
Maar na de realisatie stijgen de moedige en sterke mensen zo snel op, dat alle problemen die in de sterren staan, alle problemen
van je "Nakshatras" (de sterren die op het ogenblik van de geboorte aan de hemel staan) en zomeer verdwijnen, sterrenbeelden
en wat erbij hoort, verdwijnen. En je wordt een Sahaja Yogi, wat betekent dat je een pasgeborene bent, een totaal verschillende
persoonlijkheid die niets te maken heeft met waar je vandaan komt. Zoals een ei dat een prachtige vogel wordt. Wanneer de
Kundalini hier dus aankomt om de Sahasrara te betreden, is de Ekadasha Rudra de eerste hindernis die Zij tegenkomt. Dit zijn elf
shakti's, elf vernietigende shakti's die hier geplaatst zijn: vijf aan de ene kant, vijf aan de andere kant en één in het midden. Dit zijn
hindernissen die zich in ons bevinden, ze worden opgebouwd door twee soorten zonden die wij begaan.
Als we het hoofd buigen voor een verkeerde soort van guru en onszelf aan hun verdorven ideeën onderwerpen, dan ontwikkelen
zich rudra-problemen aan de rechterkant, dan laten deze vijf het afweten.
Ik weet niet goed wat te zeggen want Ik heb persoonlijk nooit voor een verkeerde persoon gebogen, maar als je voor een
verkeerd type van persoon, die anti-God is, hebt gebogen, dan krijg je een probleem aan deze kant, aan de rechterkant. Als je
echter het gevoel hebt van: "Ik kan voor mezelf zorgen, ik ben mijn eigen guru, wie kan mij iets leren, ik wil naar niemand
luisteren, ik geloof niet in God, wie is God, ik geef er niet om.", als je dit soort van gevoelens hebt, dan is het niet de rechterkant,
maar de linkerkant die aangetast wordt. Want de rechterkant gaat naar daar en de linkerkant naar de andere kant. Er zijn dus
deze tien zaken en één die de Virata Vishnu is, want ter hoogte van de maag zijn er ook tien Guru Sthanas (zetels) en één zetel
van Vishnu.
Het gaat met het zoeken ook verkeerd als deze tien guru's uitvallen. Dan ontwikkel je deze Ekadasha Rudra wanneer deze twee
zaken zich in je gevestigd hebben, zoals Ik zei, één aan deze kant, één aan die kant. Deze mensen die voor verkeerde personen
hebben gebogen, ontwikkelen een temperament of een persoonlijkheid die zeer kwetsbaar is voor ongeneeslijke ziekten zoals
kanker en andere soortgelijke zaken. Je kan kanker en andere dergelijke zaken ontwikkelen, dit voor hen die voor de verkeerde
soort van mensen heeft gebogen.
Zij die nu denken: "Ik ben beter dan wie dan ook, ik geef niet om God, ik wil God niet, ik heb er niets mee te maken.", al deze
mensen ontwikkelen de Ekadasha van de linkerkant. En de linker Ekadasha is ook zeer gevaarlijk want zo'n mensen ontwikkelen
problemen van de rechterkant, op het fysieke vlak bedoel Ik hartaanvallen en andere problemen van de rechterkant. Een van de
grootste hinderpalen voor het binnentreden van de Kundalini in de Sahasrara, is deze Ekadasha Rudra die van de void komt en de
Medha (de bekleding) van de hersenen bedekt.
En zo kan Zij niet in de limbische zone binnendringen.
Zelfs zij die verkeerde guru's hebben bezocht, kunnen genezen worden als zij tot het juiste besluit zijn gekomen, zich aan Sahaja
Yoga overgeven, hun fouten inzien en zeggen dat zij hun eigen guru zijn.
En zij die gedacht hebben, "Ik sta boven alles, ik geloof niet in God, wie is God, ik geloof niet in de profeten en al die zaken.", tegen
de profeten of tegen God spreken is hetzelfde, een anti-god persoonlijkheid die zo spreekt ontwikkelt deze problemen. Als hij
zichzelf nederig maakt en Sahaja Yoga aanvaardt als de enige manier om het onbewuste te betreden, kan hij ook in orde komen.
Ik heb gezien dat mensen, die Tantrika's zijn geweest, gered werden. Ik heb gezien dat mensen die allerlei verkeerde zaken
hadden gedaan, gered werden.
Deze mensen die lid waren van gekke, vreemde organisaties, werden gered. Maar het is zeer moeilijk om wie ook ervan te
overtuigen dat, wat zij ook deden, verkeerd was en dat zij tot het juiste pad zouden moeten komen. Er verscheen dus een ster die
met Pluto interfereerde en het is deze ster die kanker heeft aangebracht.
Het is Pluto, die kanker en dergelijke ongeneeslijke ziekten, geneest. Mensen die dus hals over kop het verkeerde pad

bewandelen, lijden aan rare hartkwalen, palpitaties, slapeloosheid, braakneigingen, duizeligheid en wat we allerlei soorten
onzinnige praat zouden kunnen noemen. Naar een verkeerde guru toegaan en voor hem buigen, is een zeer ernstige zaak.
Voor zo'n persoon wordt de Sahasrara een afgesloten gebied. Mensen die tegen Sahaja Yoga zijn, hebben een zeer harde
Sahasrara, als een noot. In die zin, dat het zo'n harde schaal is dat je ze niet kan breken, het is een harde schaal, als van een
dikke noot. Zelfs met een hamer kan je ze niet breken.
Nu is het ogenblik aangebroken dat je Sahaja Yoga moet erkennen, dat moet je. Je erkende geen enkele heilige, geen enkele
profeet, niemand, zelfs geen incarnatie. Maar nu is het een voorwaarde iets te erkennen. Als je het niet erkent, dan kan je
Sahasrara niet geopend worden.
Want dit is het ogenblik waarop je Sahasrara geopend moet worden en je je realisatie moet krijgen. Het is een zeer belangrijke
zaak, dat je "Sahaja Yoga moet erkennen". Er zijn veel mensen die zeggen: "Moeder, waarom moeten we op die manier in Sahaja
Yoga geloven? We kunnen U gewoon Moeder noemen, U zou mijn moeder kunnen zijn." Goed, het geeft niet, maar zo krijg je je
realisatie niet!
En zelfs als je haar krijgt, kan je haar niet behouden. Je moet erkennen. Erkenning is de enige manier om Sahaja Yoga te eren.
Erkenning is de enige manier om te vereren als je in Sahaja Yoga God wil leren kennen. Al de anderen, de Gana's, de Deva's, de
Godheden, de Shakti's vormen in Sahaja Yoga in harmonie een eenheid.
En als iemand Sahaja Yoga niet erkent, trekken zij zich van jou, of wat voor soort mens je bent, niets aan. Zo was er bijvoorbeeld
een man die Shiva vereerde. Hij kwam bij Mij en Ik voel dat zijn hart verstoord is. Verrassend. Hij zei: "Moeder, ik vereer Shiva,
waarom is mijn hart dan verstoord?" Ik zei: "Je moet Sahaja Yoga erkennen, vraag het aan Shiva." En pas toen hij Shiva de vragen
stelde, begonnen de vibraties te vloeien. De Sahasrara neemt dus de verantwoordelijkheid op zich om je de erkenning te geven,
om je ook te overtuigen en het je te bewijzen.
En als je, ondanks deze bewijzen, (Sahaja Yoga) nog niet erkent, dan kan je je realisatie niet krijgen.
Maar zij die die erkenning wel hebben, hebben ze ook maar gedeeltelijk. Zij veroorloven zich vrijheden, zij gedragen zich op een
rare manier, zonder te begrijpen voor welke persoon zij zitten. Ik heb dikwijls gezien dat mensen met de handen de Kundalini
omhoogbrengen, gewoon zitten te praten en te keuvelen, terwijl Ik praat! Daar sta Ik van versteld!
Want als je die erkenning hebt, zou je moeten weten voor wie je zit: het is niet voor Mijn welzijn, Ik zal er niets bij verliezen. Het
toont alleen aan dat je, in je spirituele groei, die erkenning niet hebt. Het toont aan dat je de erkenning nog niet hebt.
En de manier waarop sommige mensen op Mij beslag trachten te leggen, is ook totaal verkeerd. Het is niet nodig op Mij beslag
te leggen, niemand kan op Mij beslag leggen. Sommige mensen zeggen: "Moeder zal het verkeerd begrepen hebben." Ik begrijp
nooit verkeerd, geen sprake van! Of sommige mensen proberen Mij te zeggen dit of dat te doen. Ook dat is niet nodig. Tracht
jezelf open te stellen voor deze protocol, die in Sahaja Yoga zeer belangrijk is en waarover Ik jullie vandaag voor het eerst sprak,
namelijk dat je moet trachten Mij ten volle te erkennen. En als je de erkenning niet hebt, dan spijt het Mij maar dan kan Ik je niet
de realisatie geven die stand zal houden.
Zij zal misschien een aanvang nemen, maar geen stand houden.
De eenvoudigste manier om dus een hoger niveau te bereiken, is geleidelijk aan te erkennen, beetje bij beetje te erkennen.
Het is zeer moeilijk om iemand te vertellen dat er met hem iets verkeerd is, het is onmogelijk. Daarna, in Sahaja Yoga, kan Ik je
zeggen dat die of die Chakra verstoord is. Maar omdat je weet wat die Chakra inhoudt, kan je ook op Mij terugvallen en zeggen:
"Neen Moeder, kijk, het is niet zo, ik heb geen probleem, het is niet waar!" Waarom zou Ik je moeten zeggen dat je verstoringen

hebt? Je moet jezelf in alle eerlijkheid zuiveren, maar een eerste vereiste is, met totale nederigheid en begrip te erkennen. Eens je
de erkenning hebt, zal je geleidelijk aan alles doen wat gedaan moet worden, je "weet" wat gedaan moet worden.
Nu is de essentie van de Sahasrara, de integratie. In de Sahasrara zijn alle chakra's aanwezig en zo worden alle Godheden
geïntegreerd.
En je kan hun integratie voelen! Dat betekent dat, wanneer de Kundalini in de Sahasrara komt, je mentale, emotionele en
spirituele wezen, je gehele wezen één wordt. Ook je fysieke wezen versmelt ermee.
Dan heb je geen problemen zoals: "Jawel, ik hou van Moeder, het spijt me maar ik moet dit geld stelen", "Ja ik weet het, ik erken
Moeder, ik weet dat zij fantastisch is, maar ik kan het niet helpen dat ik Haar leugens moet vertellen." of "Ik moet deze verkeerde
handeling nog stellen, want eigenlijk kan ik er niets aan doen." Met Mij is geen enkel compromis mogelijk. Het moet volledig
geïntegreerd worden.
Je Dharma moet gecorrigeerd worden. Je kan niet iets verkeerd doen en dan zeggen dat je een Sahaja Yogi bent. Dat kan je niet!
Maar hiervoor moet de kracht van binnen in komen. Je Spirit geeft je kracht. Je moet alleen je wilskracht inzetten om te zeggen: "
Ja, laat mijn Spirit handelen." en dan begin je volgens de Spirit te handelen. Eens je volgens de Spirit begint te handelen, merk je
dat je aan niets verslaafd bent. Je wordt "Samartha" wat wil zeggen dat je dat wordt wat je betekent: Sam + artha. "Samartha"
betekent ook: krachtige persoonlijkheid. Je ontwikkelt dus die krachtige persoonlijkheid die geen verleidingen kent, die geen
verkeerde gedachten heeft, geen verstoringen, geen problemen.
Maar geniepige en achterbakse mensen die spelletjes spelen, brengen niet Sahaja Yoga, maar zichzelf schade toe. Sahaja Yoga
zal gevestigd worden. Zelfs als er tien mensen in de boot zitten, maakt het voor God niets uit. Het is alleen een zorg voor Mij, als
moeder.
Als een moeder wil Ik dat er veel mensen in de boot stappen, maar probeer er niet weer af te springen door oneerlijke zaken te
doen.
Dit is dus wat het is, eenvoudigweg, je bent geïntegreerd. Door de integratie krijg je de kracht om te doen wat je begrijpt, de
kracht om gelukkig te zijn met wat je begrijpt.
Je komt dus in een stadium, waarin je deze "Niranand" ontwikkelt. En deze "Niranand", ontwikkel je wanneer je absoluut de Spirit
bent. In het stadium van "Niranand", is er geen dualiteit meer, het is "Advaita" (zonder dualiteit), het is één persoonlijkheid. Dat
betekent dat je volledig geïntegreerd bent en de vreugde is niet meer ingedeukt maar volledig. Zij draagt geen enkel aspect van
geluk en verdriet in zich, zij is enkel Vreugde.
Vreugde betekent niet dat je het uitschatert van het lachen, vreugde betekent niet dat je steeds glimlacht. Neen, het is de rust, de
kalmte binnen in jezelf, de vrede van je wezen, van je Spirit, die zichzelf bevestigt in de vibraties die je voelt. Zodat, wanneer je die
vrede voelt, je je voelt als het zonnelicht, als de volle stralen van die schoonheid die zich uitspreidt. Maar eerst en vooral worden
wij overdonderd door onze persoonlijke, zelfzuchtige, domme ideeën. Gooi ze weg!
We hadden ze omdat we ons onveilig voelden, omdat we verkeerde gedachten hadden, gooi ze weg! Blijf gewoon samen met
God en je zal zien dat al deze angsten overbodig waren. Onze zuivering is zeer belangrijk en die zuivering kan alleen dan
gebeuren wanneer je werkelijk de zuivering toepast zoals in Sahaja Yoga wordt doorgegeven.
Ik zou zeggen dat de Sahasrara de zegen van de hemelen is.
Het heeft zo goed gewerkt. Het is zeer moeilijk de Sahasrara open te breken en toen Ik hem werkelijk openbrak, wist Ik niet dat
het zo geslaagd zou zijn. Eerst dacht Ik dat het nog wat voorbarig was, omdat er nog zoveel "Rakshasas" (demonen) in de

straten rondliepen om hun waar te verkopen en er waren vele fanatici die zichzelf een naam gaven volgens de zogezegde religies
die zij volgden en niet volgens de werkelijke religie van de Spirit. Maar geleidelijk aan heeft het wortel geschoten. Laat nu deze
waarheid zich via je Sahasrara in jezelf wortelen. En eens deze waarheid onvoorwaardelijk het licht wordt dat je leidt, dat je
voedt, dat je verlicht en je een persoonlijkheid geeft die licht bevat, dan pas weet je dat je Sahasrara ten volle door je Spirit wordt
verlicht. Je aangezicht moet zodanig zijn dat de mensen zouden weten dat hier voor hen een persoon staat die "licht" is.
Zo komt het dat de Sahasrara moet verzorgd worden. Om de Sahasrara te verzorgen is het belangrijk in de winter het hoofd te
bedekken. Het is beter het hoofd in de winter te bedekken zodat er in de hersenen geen bevriezing optreedt, want de hersenen
zijn ook uit "Medha", vet, samengesteld en zij zouden dus niet mogen bevriezen. Bovendien zou je de hersenen niet mogen laten
oververhitten. Om je hersenen in orde te houden zou je niet de hele tijd in de zon mogen zitten zoals sommige westerlingen doen,
want dan smelten de hersenen en word je gek.
Het is een teken dat een persoon op weg is naar krankzinnigheid en het is iets dat Ik jullie reeds dikwijls heb gezegd, het hoofd
niet te heet te laten worden. Zelfs als je in de zon zit, hou dan het hoofd bedekt. Het hoofd bedekken is zeer belangrijk, maar het
zou alleen bij gelegenheid moeten gedaan worden (als het nodig is), niet de hele tijd want als je een zware tulband om het hoofd
draagt, vermindert de bloedtoevoer en kan je problemen krijgen met een slechte bloedcirculatie.
Je mag dus je hoofd maar af en toe aan de zon en de maan blootstellen. Af en toe, anders ga je in de maneschijn zitten en kom
je in een gekkenhuis terecht. Bij alles wat Ik jullie vertel, moeten jullie weten dat we in Sahaja Yoga tot niets "Ati" (extreem) gaan.
Zelfs als het erom gaat in het water te zitten, zullen sommige mensen er gedurende drie uren inzitten. Dat heb Ik nooit gezegd!
Je moet er maar tien minuten inzitten, maar dan volledig vanuit je hart.
Als Ik hen iets zeg, zullen zij het gedurende vier uren doen! Dat is niet nodig! Doe het gedurende tien minuten!
Geef je lichaam verschillende soorten behandelingen, niet steeds hetzelfde. Ofwel geraakt het lichaam verveeld ofwel
overbelast. Als je nu aan iemand zegt dat dit een mantra voor hem is, goed, dan moet deze gebruikt worden tot de chakra in orde
is en dan is het afgelopen. Veronderstel dat je hier een vijs moet indraaien. Goed, wat je doet is de vijs draaien om haar vast te
doen staan. Je blijft niet vijzen als ze vaststaat! Ga je verder en verder vijzen tot de hele zaak verknoeid is? Het is beter wijsheid
te gebruiken. En wat deze wijsheid betreft moeten wij weten dat het gaat om Shri Ganesha of Shri Jezus die hier aan beide zijden
zetelen. Allebei helpen zij je je inzicht en begrip te corrigeren en geven zij je wijsheid. Wijsheid ligt niet in het feit dat je aan iets
blijft hangen. Sahaja Yogi's zijn geen mensen die blijven hangen.
Als zij blijven hangen gaan zij niet vooruit. Je hoeft niet aan ideeën en mensen te blijven hangen. Je moet de hele tijd bewegen en
in beweging zijn. Dat betekent echter niet dat je moet neergaan en dan denken de mensen: "Oh, we leren zoveel, want we zijn aan
het vallen!"
Je moet opstijgen, niet vallen!
Wanneer je dus in Sahaja Yoga iets wil bereiken, moet je er eerst en vooral op toezien dat je gezondheid in orde is. Je geest moet
normaal zijn. Je zou een normale persoon moeten zijn. Als je nog steeds mensen afsnauwt, weet dan dat er nog iets verkeerd
met je is.
Of als je achteruitgaat, chagrijnig bent, nog steeds opvliegend en slecht geluimd bent, bedenk dan dat je nog steeds geen Sahaja
Yogi bent.
Je kan jezelf beoordelen, als je zo vrij als een vogel bent, is het in orde. Maar dat betekent niet dat je in de straat begint te zingen
als een vogel en in de bomen klimt. Zie je, met welke analogie Ik een domme man ook geef, kan hij zich op een zeer domme
manier gedragen. Maar een wijze man zal ze met onderscheid gebruiken voor het juiste doel.
Men moet begrijpen dat men Sahaja Yoga kent via het onderscheid, verpersoonlijkt onderscheidingsvermogen. Wat nu in feite

gebeurt, is dat je gaat vasthangen aan één zaak en dat is je Atma (Spirit) en je hele wezen zweeft als een "patang" (vlieger). Of je
kan zeggen dat een vlieger die zweeft, overal naartoe gaat maar je blijft aan één ding hangen en dat is je Spirit. En als je dat
werkelijk kan doen, je eerlijk en ongeveinsd niet te veel zorgen maakt over geld, over je familie en andere wereldse dingen, maak
er je geen zorgen over, je moet er je geen zorgen over maken, geef het gewoon een bandhan.
Als het niet uitwerkt, dan werkt het niet uit. Gedaan ermee. Wat is dan zo problematisch? Werkt het uit? Zoveel te beter. Het is
niet je verlangen dat zo belangrijk is, maar wel "Uw wil geschiede." Eerst zeg je: "Uw wil geschiede." en dan is het zo verrassend
dat je wil en je verlangen veranderen en wat je ook zegt, wordt gedaan. Maar als dit gebeurt, ontwikkelen de mensen hun ego,
wees dus voorzichtig.
Alles wordt door de Shakti gedaan, niet door jou, door je Atma (Spirit) en niet door jou. Je moet de Atma zijn en eens je de Atma
bent geworden, word je "Akarm" (voorbij goede en slechte daden), een stadium waarin je niet weet dat jij het doet. Het werkt
gewoon uit, je voelt het niet, je bent er je niet van bewust.
Ik wenste dat, na al deze lezingen, de meeste van jullie chakra's open waren. Maar dit is Mijn werk. Jullie moeten ook wat
huiswerk doen.
En jullie moeten ook werken en het zelf uitmaken. Wees alert.
Tracht jezelf in de spiegel onder ogen te zien en zie voor jezelf in hoeverre je eerlijk bent geweest, in hoeverre je zuiver bent
geweest, hoe vriendelijk je in de collectiviteit bent geweest, wat in Sahaja Yoga een zeer belangrijk punt is. Als je niet collectief
bent, als je gek doet, als je vreemd bent, als je niet met anderen kan communiceren, dan is er iets verkeerd. Want je scheidt je van
jezelf af, zoals Ik mij van mijn sari ontdoe en hem probeer te wassen. Dit is de manier waarop Sahaja Yogi's spiritueel gaan
groeien. Wanneer de Sahaja Yogi's zullen groeien, zal al de rest ook groeien. Als er veel Sahaja Yogi's van die aard zijn, zullen zij
op zoveel mensen indruk maken, dat zij ook zullen groeien. Het geheel kan dus zeer snel groeien. Maar jullie, de mensen die
hoger oprijzen, zouden moeten trachten nog hoger op te rijzen zonder ervan bewust te zijn, dat is erg belangrijk. Zij die denken
dat anderen op een hoger niveau staan, maken ook een grove fout, want dat is niet het geval. Omdat het geheel stijgt. Niemand
zou zich op die manier minderwaardig of minder mogen voelen, of beledigd zijn omdat iemand dat van hem denkt. Laat hen
denken, wat maakt het uit?
God denkt er niet zo over. Je zou dus met al deze kleine, onbenullige zaken voorzichtig moeten zijn. Het is anders in deze Krita
Yuga zeer gemakkelijk om het allerhoogste doel van "Atma Sakshatkar" (zelfrealisatie) te bereiken. Ik denk dat Ik jullie vandaag
een heleboel over de Sahasrara heb verteld.
Maar als je nog problemen hebt wat de Sahasrara betreft, kan je me nu nog vragen stellen, maar alleen over de Sahasrara. Het is
beter vragen te stellen over de Sahasrara eerder dan over andere zaken, welke het ook zijn. .....Als je zinloze boeken hebt gelezen
zoals over Samadhi, Bindhu en zomeer, vergeet het dan, vergeet het alsjeblief allemaal. Samadhi, Samadhi betekent het
volgende: eerst heb je Nirvichar Samadhi die je bereikt wanneer de Kundalini hier juist uitkomt. De Dhi betekent Buddhi en als het
de verlichting krijgt betekent het Samadhi. De Buddhi krijgt eerst de verlichting, daarover heb ik het daarjuist gehad, over de
eerste verlichting. Wat nu de Bindhu en zomeer betreft, het zijn hogere stadia. Dan heb je de Bindhu en dan Valaya. Maar je zou
niet zo op de toekomst gericht moeten zijn. Omdat je nu juist een of ander boek hebt gelezen is het niet nodig ermee te pochen.
Dat is geen goede zaak, tracht gewoon te zien wat je bent. Waarom wil je over zaken praten waarmee je in dit stadium niets te
maken hebt. Als je nu in een ossenkar rijdt, wat voor nut heeft het dan vragen te stellen over een vliegtuig? Nu zit je in de
ossenkar, daarna ga je de trein op en dan kan je het vliegtuig nemen. In orde? De ene na de andere en niet op deze manier.
Omdat je dit boek gelezen hebt, betekent het niet dat je alles hoeft te weten. Al deze boeken zijn geschreven door een soort
inferieure(?) Individuen die hier en daar wat gelezen hebben en het neergeschreven hebben. Maar je moet het ervaren.
Ik ben je Moeder, Ik wil je geen grote denkbeelden geven en zomeer.

Ik wil dat je in de goede richting vooruitgaat. Zoals een moeder zou zeggen: "Is dat wat je nu bent? Dan zit je in de eerste klas, nu
moet je je eerste examen doen." Dan ga je naar de tweede klas en je legt daar je examen af. Iedereen moet het op die manier
doen om tegen zichzelf opgewassen te zijn, er zou in een persoonlijkheid geen enkele onrijpheid mogen zijn. Al deze boeken die
je gelezen hebt zou je dus beter weggooien. Zij zijn niet goed. Maar als zij door gerealiseerde zielen geschreven zijn kan je ze
behouden en bedenken dat deze hogere persoonlijkheden zijn en dat we onszelf op hun niveau moeten brengen. Door alleen het
boek te lezen word je zo'n persoonlijkheid niet, nietwaar? Ik zeg het je, het is allemaal zo leeg, hoe kan je tevreden zijn met zo'n
leegte. Je hebt er niets aan. Eerst en vooral moet je een toestand bereiken. Vestig je eerst, dan zal je er geleidelijk aan meer over
weten. Door boeken te lezen word je op geen enkele manier een gerealiseerde ziel, is het niet? Volgens Mr Kulkarni zijn alle
vragen van die aard.
Zij zijn niet nuttig, het betekent alleen dat je wat boeken hebt gelezen en dat is alles. En dat is waar! Als je alleen wat boeken hebt
gelezen en je komt hier naar voor, heeft het geen zin. Kom er geleidelijk aan uit.
Als je eerlijk bent en je wil het verkrijgen, kom er dan geleidelijk aan uit. Probeer gewoon over niets te pochen. Door te lezen
worden de mensen wat gek, want zij proberen alleen Mij te testen wat Mijn kennis betreft, of zij proberen met hun kennis te
pochen.
Vraag: Wat is de relatie tussen de Kundalini, de Prana, astrale lichamen en zomeer, zijn het verschillende zaken of dezelfde?
Nu is de heer die die vraag stelt misschien maar tot daar geraakt (later binnengekomen), want Ik heb de meeste van deze zaken
reeds uitgelegd. Maar voor jullie bestwil zal Ik het jullie zeggen. Eerst is er de Kundalini die het zuivere verlangen is om één te zijn
met God. En deze energie, die zich in het sacrum bevindt, wordt opgewekt door iemand die daarvoor de toelating van God heeft
gekregen. Dit is de Kundalini, Zij is zuiver verlangen.
Nu is de Prana de uitdrukking van de kracht van de rechterkant, namelijk Mahasaraswati. Zij bestaat uit de vijf elementen die
Prana worden genoemd. Wat nu astrale lichamen betreft, in het eenvoudige Hindi worden zij "bhoots" genoemd. Zij zijn de
wezens die in jouw wezen binnendringen en je ziel eruit wegtrekken. Probeer deze spelletjes niet, nooit! In Amerika zijn deze
spelletjes erg in trek en Ik heb hen gezegd dat niet uit te proberen en er gebeuren vreselijke zaken mee.
Want iemand die in Genève woonde had een kind en je weet dat de Engelsen niet bij hun kinderen slapen, het kind sliep dus in
een andere kamer. En de grootmoeder (in Amerika), die erg veel van het kind hield, wou ermee praten via deze technieken met
astrale lichamen.
Elke nacht ging zij zo met het kind praten. Uiteindelijk gebeurde het dat de ziel van het kind, dat telkens uittrad, niet meer naar het
lichaam kon terugkeren en verloren ging. En het kind stierf. Die dingen die met astrale lichamen te maken hebben geven zoveel
problemen.
Het is gewoon het feit dat een overleden persoon, uit de linker of de rechterkant, in jou kan binnendringen, je ziel uit je lichaam
kan meesleuren en zo kan je verloren geraken en kan je sterven. Het is dus iets dat helemaal tegengesteld is aan de ontwaking
van de Kundalini. Door de ontwaking van je Kundalini, worden je Prana Shakti en je Mana Shakti geïntegreerd. Je wordt één met
God en zo wordt je "Super Bewustzijn" opgewekt.
Vraag: Ik kan de Kundalini in mijn hoofd voelen, maar ik voel er haar niet uitkomen en ik kan de koele vibraties niet voelen.
Goed. Hier is iemand die de Kundalini in het hoofd voelt, Zij komt tot aan de fontanel, maar komt er niet uit. Dat is het. Het
betekent gewoon dat zij de Brahmarandra niet heeft doorbroken. Zo eenvoudig is het.
Tot zij de Brahmarandra heeft doorbroken kan je de koele bries niet voelen. Het is volledig spontaan, zo moet het gebeuren. Het
is juist dat je Brahmarandra niet is doorbroken, dat is nu jouw toestand.

Zij moet doorbroken worden. De reden is dat er met je hart iets verkeerd is. Als je hart zuiver is, zal zij doorbroken worden, als je
hart zuiver is, zal zij doorbroken worden, maar als je hart zwak is, zal het niet gebeuren. Als je aan een hartkwaal lijdt, zal het ook
niet gebeuren. Het heeft te maken met het hart. Als je naar andere zaken zoekt dan de Spirit zal zij ook niet doorbroken worden.
Er zijn dus veel verschillende redenen waarom deze Brahmarandra niet doorbroken wordt. Maar, wat de reden is moet je zelf
uitzoeken. Je kan jezelf onder ogen zien en uitmaken wat er verkeerd is. We zullen het voor je uitzoeken, in orde?
Vraag: (wordt maar half voorgelezen) brief over Muktananda.
Deze Muktananda is een vreselijk iemand. Er is een mantra voor jullie. Willen de mensen van Muktananda alsjeblief de handen
opsteken? Willen de mensen die deze brief over Muktananda geschreven hebben de hand opsteken? Wij zullen jullie nu de
mantra geven om van de problemen af te geraken. Er bestaat een mantra voor.
Ik weet hoe en wie hij in vorige levens was, en wij weten hoe je er van af kan geraken. Maar jullie moeten het nauwgezet doen,
zeer nauwgezet. Ik weet dat het veel schade heeft aangericht bij veel mensen maar voor hen die niet er niet meer in vastzitten
kunnen we het oplossen.
Al diegenen die er meer over willen weten kunnen naar onze centra komen, of als je hier aan de kant kan komen zal Ik iemand
vragen je te helpen. Dat wat die mensen betreft. Wat is er nog? Ik stel voor dat diegenen die hun realisatie willen krijgen naar voor
zouden komen en zij zouden allen geholpen moeten worden. Wij hebben hier een groot aantal Sahaja Yogi's van overal ter wereld
en iedereen moet zijn realisatie krijgen, vast en zeker.
Vraag: Ik heb geen hartprobleem, mijn probleem is dat ik teveel aan mezelf denk. Het is gevolg is dat ik een psychologisch
probleem heb.
Zij die een psychologisch probleem hebben kunnen deze kant op komen en Ik zal hen zeggen hoe dat komt en waar vandaan.
Vraag: iemand die op het kantoor wil mediteren als hij niets te doen heeft.
Je doet op kantoor beter helemaal geen meditatie. Je moet zeer voorzichtig zijn, zie je? In feite zijn de mensen op kantoor nog
grof en zij zouden het nooit kunnen begrijpen. Het is dus beter eerst met hen over Sahaja Yoga te praten, niet over Mij, toon hen
zelfs Mijn foto niet. Want het is gek, maar het gebeurt zelfs dat mensen bang worden als zij Mijn foto zien, zij kunnen Mij niet
bekijken. Als zij bezeten zijn beven zij zelfs voor Mij. Het is dus beter niet over Mij te praten, maar over Sahaja Yoga, hoe je
geholpen wordt. Zachtjes aan, met veel zorg, als een moeder, moet je hen tot een toestand brengen waarin zij realisatie kunnen
krijgen. Dan kan je geleidelijk aan een opening maken, maar alsjeblief niet op kantoor. Dat moet je thuis doen, of in de centra
waar je elkaar ontmoet. Dat laatste moet elke week gebeuren, dat is zeer belangrijk. En één maal per maand in de ashram.
Vraag: Wat moeten we doen met asana's en pranayama, moeten wij ze in meditatie doen?
Wat pranayama en asanas betreft, heb Ik reeds gezegd dat wij in Sahaja Yoga ook tamelijk veel oefeningen doen, soms voor
onze fysieke conditie, soms om onze chakra's in orde te brengen en zomeer, om een slechte bui te doen overgaan. Wij doen
oefeningen. Maar wij moeten weten welke chakra verstoord is, dat is een wetenschap. Het is niet zo dat je keelpijn hebt en dan al
de asana's voor de maag doet. Alle asana's zijn niet goed, het is hetzelfde als alle medicijnen tegelijkertijd innemen. Het ene is
tegen de koude, het andere tegen de hitte, zo is het, we nemen niet alle medicijnen in. Volgens de noden van de persoon, doen wij
pranayama, volgens de noden van de persoon, begrijpen wij geleidelijk aan wat er met ons verkeerd gaat en dan kunnen we ook
asana's doen, maar niet blindelings.
Wat nu Transcendentale Meditatie betreft: hoe minder we daarover praten hoe beter. Je moet het voor jezelf uitmaken wat
anderen hebben bereikt. Zie je, als je naar een guru gaat, moet je eerst uitzoeken hoeveel geld hij vraagt. Als hij geld aanneemt,

ga je er gewoon niet naartoe! Dat is een eerste punt. Ten tweede, hoe leeft hij?
Wat is zijn levensstijl? Ten derde, wat hebben anderen bereikt?
Wat is hun toestand? De meeste discipelen van T. M. staan nu als bedelaars op straat! Sommigen van hen hebben epilepsie, Ik
heb er zoveel epilepsie zien krijgen. Als je dus T. M. hebt gedaan weet dan dat het geen meditatie is, het gaat tegen God in. Je
moet jezelf dus eerst neutraliseren, tot een normale toestand terugkomen en dan krijg je je realisatie. We hebben hier een dame
die de kleindochter van een graaf was. Zij verloor al haar geld en haar man was directeur van een van die organisaties. Hij ging
bankroet, hij kreeg epilepsie en zo ook zijn vrouw en zijn kind. Zij kregen allemaal epilepsie. Toen zij naar Sahaja Yoga kwamen
hadden zij niets meer. Vandaag de dag zijn zij in orde, helemaal verbeterd en zij maken het goed. Maar wij geven geen garantie,
op niets, want je moet zelf ook in je geest beslissen dat je deze gekke gedachten niet meer wil, want sommige mensen die T. M.
gedaan hebben zijn zo arrogant en egoïstisch dat het onmogelijk is er wat aan te doen. Het gaat dus om je eigen noden, niet om
de onze.
Zo zou je moeten komen, zoals een patiënt naar een dokter komt.
Dan pas kan het uitwerken. Als het niet zo is, verspil dan onze tijd niet. Laten we nu een laatst maal hier mediteren.
Moge God jullie zegenen.
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Toespraak tot Sahaja Yogi’s - Ons doel is de Spirit te zijn - Delhi, India - 08/02/1983
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Sahaja Yogi: Moeder, vandaag hadden we graag dat U het verschil in doel en streven tussen India en de ontwikkelde landen
besprak. De manier waarop de geschiedenis hen afschildert en ook wat ze elkaar te bieden hebben.
Shri Mataji: op het eerste gezicht heeft India hetzelfde doel als jullie al eerder hadden. Zij proberen jullie feitelijk te volgen,
ogenschijnlijk. In ons politiek systeem proberen we al jullie methoden, in onze economische ontwikkeling proberen we alle
wegen die jullie gevolgd hebben en waarop jullie gestruikeld zijn. In onze benadering van het onderwijs proberen we jullie te
volgen. In onze verstandelijke ontwikkeling proberen we het Westen te volgen. Zelfs de jonge mensen van dit land proberen jullie
nu te volgen, zelfs te kopiëren, op alle manieren. Dit is dus de "ogenschijnlijke" toestand waarin dit land zich bevindt. Wat jullie,
laten we zeggen twintig jaar geleden deden, doen wij nu. En wij geraken in een toestand waar het verval mogelijk snel zijn intrede
zal doen - op het eerste gezicht - zeg Ik.
Maar voor zover het Mijzelf betreft, was het precies andersom. Ik kon lange tijd geleden, de toekomst zien van de rampen van de
industriële ontwikkeling, en ook waar al deze mensen die blind het Westen volgen zullen uitkomen. Mijn hele zoektocht,
persoonlijk, was dus om naar de wortels toe te gaan. Naar de Spirit, naar de subtielere kant van het leven, die in elk geval het
menselijk ras in stand zal houden.
Nu zullen jullie verbaasd staan wanneer je naar welke Indische universiteit ook gaat, dat je amper vier of vijf mensen vindt die
naar Mij willen luisteren. Wat jullie daar ook doen, zoals jazz, of laat ons zeggen al die discotheek maken, hippy-isme, alles wordt
nu in onze steden nagevolgd. Daarom kunnen we niet zeggen dat India erg in de richting van de Spirit is, dat is een verkeerd
begrip. Al onze leiders, al onze bureaucraten, denken nog steeds allemaal dat jullie de gelukkigste mensen zijn die in het hele
universum leven. En zij volgen blindelings jullie methoden, ze gaan naar het buitenland om al jullie stijlen van verval te leren. En
als ik tot hen spreek, denken zij dat Ik een absoluut ouderwetse persoon ben en zij zullen denken dat Ik alleen maar praat omdat
Ik geen verstand in Mijn hersenen heb.
In dit land vandaag, denken we er dus blijkbaar niet aan de wereld te redden, maar de wereld te volgen in het verval waarin deze
afgaat.
Wij slaan de handen in elkaar zie je, alle landen die tot nu toe nog niet ontwikkeld zijn. Kijk, we hebben twee categorieën, de ene
is ontwikkeld, de andere is niet ontwikkeld. Dit brandmerk dat we nog niet ontwikkeld zouden zijn, komt vanuit het Westen,
daarom moeten we ons ontwikkelen, want wanneer zij ten onder gaan, moeten wij ook ten onder gaan. En ze geven ons geld
voor onze eigen ondergang.
De ontwikkeling die zij ons dus geven door ons geld te geven, door ons soms te vernederen en allerlei dingen te doen en te
proberen ons te ontwikkelen. Natuurlijk is het waar dat armoede, waar dan ook een bedreiging is voor vooruitgang, overal, en dat
jullie mensen een goed leven hebben of Kshema hebben is iets anders. Maar het algemeen beeld van het Westen, dat Ik zie is,
vol ongeluk, duisternis en een hopeloze toestand, de ontwikkelingslanden hebben tenminste nog hoop, misschien die van het
verval, maar zij hebben nog hoop. Voor jullie mensen is het nu dus logisch te begrijpen dat jullie voor een grote schok staan want
jullie staan verder in die richting. Wat jullie nu in het Westen ook gedaan hebben, toch kunnen jullie leiders, door die gerichtheid
op het ego, niet aanvaarden dat jullie in een rampzalige toestand verkeren. Jullie politieke systemen gaan niet toegeven dat jullie
niets waard zijn geweest en dat jullie jezelf schade hebben toegebracht. Het is te moeilijk voor hen om toe te geven dat zij deze
fout begaan hebben, omdat zij er niet voor willen opdraaien.

Wie gaat er onder deze omstandigheden de Indiërs overtuigen dat zij beter een andere richting op kunnen gaan.
Wat verkeerd is gegaan met het Westen, is dat zij zich nooit bekommerd hebben om hun Spirit. Zij hebben alles wat Spirit is, alles
wat het subtielere leven betreft, genegeerd, en zij hebben gedacht dat het beter was de materie onder de knie te krijgen, en al
deze dingen te beheersen die ze maar konden beheersen. Toen Ik jullie gisteren in het Hindi vertelde dat wat je ook beheerst, het
lager staat dan jij, en niet hoger. Als je dus verder moet gaan, dan moet je een beetje hoger gaan. Je moet een grondslag leggen
om hoger te komen. En wat je ook denkt dat je kan hebben of wat je ook voor je eigen doel kan gebruiken is lager dan jij. Maar als
je hogerop wil, dan moet je nuttig zijn voor dat hogere doel. Daarom moet je nederig zijn en je moet accepteren dat, "als we
hogerop willen, dan moeten we dat wat hoger is toestaan ons te beheersen." Je overgeven aan dat hogere is iets beters dan
deze lagere dingen te domineren, het is beter jezelf over te geven aan iets dat hoger is. Want door het ego is deze overgave
onmogelijk. Wij kunnen ons niet overgeven aan het hogere doel, maar op een bepaalde manier hebben zij zich ook overgegeven
aan het lagere doel want nu overheerst de materie hen. Nu is India sinds eeuwen een traditioneel land.
Gedurende eeuwen hebben wij een ander leven geleid. Ook in vroegere tijden, zie je, was het klimaat zo goed, dat je buiten in het
bos kon leven.
Je hebt niet zoveel nodig in dit land. Daarom waren er in vroegere tijden zoveel mensen, we kunnen hen zieners of heiligen
noemen, die het bos ingingen om te zoeken wat de oorsprong van de menselijke wezens was. Wat is de betekenis van het
menselijk leven? Wat is het uiteindelijke doel van menselijke wezens? En zij ontdekten dat het de Spirit is. Zij bouwden daarom al
de Indische wetten, Indische filosofieën, muziek, kunst, dans, drama, elk aspect van het leven op die basis, dat wij de Spirit
moeten. Maar sinds wij de Westerse inmenging en leerstellingen opgedrongen kregen, besloot iedereen alles wat ook maar
traditioneel was, wat ook maar oud was, op te geven, en over te gaan naar dit. En zelfs als wij ons echt zorgen maakten om de
oude dingen in ons land, was het meer academisch, zodat je boeken kon schrijven, je kon iets schrijven waardoor je wat geld kon
verdienen, wat nieuwe ideeën geven of wat nieuwe voorbeelden, waartoe de mensen zich misschien aangetrokken voelden.
Er was geen ernstig onderzoek betreffende de behandelde stof.
Het was maar een oppervlakkige manier om dat te behandelen. En wat uiteindelijk in het Westen geaccepteerd werd was het
tantrisme. Het is het tantrisme dat echt indruk gemaakt heeft op de westerse mensen. Er was niets anders dat ze beter konden
zien. Je zou kunnen zeggen, dat wanneer je naar de zee gaat, je veel vuil aan de oppervlakte zal zien drijven en dat is wat
gewaardeerd wordt, niet de diepte van de zee waar je de parels vindt. Daarmee zie je, denken ze nu dat Indiërs de mensen zijn
die zich met dit soort van tantrisme inlaten, en iedereen die het tantrisme niet kent is niet geraffineerd. Tegelijkertijd hadden jullie
in je zogenaamde ontwikkeling, zulke vreselijke mensen zoals Freud en anderen, dat jullie al je tradities verloren. Jullie ideeën
betreffende de Spirit, hoe dan ook, kwamen via het christendom of een andere bron, zelfs het christendom vernielde alle kansen
om nader tot God te komen. Maar wat over het algemeen gebeurd is, is dat nu de hele houding van de menselijke wezens in het
Westen op seks gericht is. Zij willen zichzelf alleen nog maar op seks richten.
Ik bedoel, dat is absurd. Daartoe zijn zij aan de ene kant teruggebracht, aan de andere kant, en dat is nog verbazingwekkender,
zijn de mensen ondanks hun rijkdom en alles, erg gierig. Zij zijn enorm op geld gericht, erg, heel erg gierige en bekrompen
mensen. Ondanks dat jullie alle wapens bezitten, zijn de mensen zo bang, dat zij zelfs een baby niet in hun huis binnen durven
laten. Met de atoombom ter beschikking, zijn zij zo bang voor anderen. Kijk hoe de immigratiewetten in westerse landen veel
strenger zijn dan in de Oosterse landen. Waar de mensen echt een probleem hebben, hebben ze echter geen enkel probleem met
welk aantal mensen dat ook binnenkomt. Hoeveel zie je er niet als je rondwandelt. Je zult er zoveel ontmoeten.
Hoeveel hebben er zich hier gevestigd. Maar deze vrees is in de hoofden van de machtige naties gekomen. Zij zijn schandelijk
edelmoedig.
Als zij edelmoedig zijn, is het op een schandelijke manier, of ze zijn extreem op geld gericht, op geld georiënteerd. Niemand kan

het geloven, hoe enorm de mensen in het Westen op geld gericht zijn. Ik zelf, zie je, was verbaasd hoe het kon dat zij zo op geld
gericht waren. Terwijl zij dat in het Oosten, tot nu toe, niet zijn. Het voordeel is, dank aan God, dat we niet "ontwikkeld" zijn, dat wij
niet zo op geld gericht zijn. Eens we op geld gericht zijn, zijn de mensen die in dit land geld hebben, precies zoals jullie.
Maar we waren gewoon op deze soort maatschappij zoals de Marvadis en zo, neer te kijken, maar Ik zie dat in het Westen de
mensen precies als de Marvadis zijn, hun stijl is precies die van de Marvadis.
Eerder dan dus alle hogere kwaliteiten binnen in jullie te ontwikkelen, hebben jullie gewoon alles aan de buitenkant. Van binnen is
er geen ontwikkeling. Het is allemaal ontwikkeling aan de buitenkant. Jullie hebben zo een last opgenomen, zoveel op jullie nek
gehaald, de normen zie je: dit soort glas is voor wijn, dat soort glas is voor deze soort alcohol, alleen dat glas. Wat is uiteindelijk
het doel. Ik begrijp het gewoon niet. Zie je, je raakt verloren. Wat is het doel. Ik raak daarin verloren. Ik zie er geen enkel doel in.
Het is gewoon een soort krankzinnigheid, dwaasheid om maar meer en meer en meer te creëren, en om als gekken van de ene
betrachting naar de andere en nog naar een andere betrachting te rennen, en als gekken te keer te gaan. Dat is alles wat het is.
Wat is het doel van een gek? Ik ben erg verbaasd over de manier waarop mensen zo op geld gericht zijn. Het is
verbazingwekkend.
Ik vroeg iemand. Ik zei, "waarom heb je zoveel geld nodig? Tenslotte heb je al zoveel geld, waarom ben je zo op geld uit?" Ze
zeiden: "Ons leven is zo, onze levensstijl is zo dat je geld nodig hebt". "Wat is jullie levensstijl?"
"We moeten drinken." Moeten jullie drinken? Ik bedoel als je het je niet kan veroorloven, waarom drink je dan? Drinken is daar dus
erg geraffineerd. In India niet. Als in India iemand een ander ziet die drinkt, dan zal niemand een dochter uit die familie trouwen.
Natuurlijk niet zij die verwesterd zijn. Ik spreek niet over die verwesterden. Normaal wil niemand iets met ze te maken hebben. De
deugden en rechtschapenheid van het leven, die dus de basis zijn van het leven, het doel van het leven, worden hier in vraag
gesteld. De doelstellingen die zij aangenomen hebben zijn dus allen tegen het leven, tegen God en tegen menselijke wezens. God
zij dank, hebben we hier, tot nu toe, de druk van de materie niet op onze hoofden. Daarom zijn we van binnen nog steeds ruime
mensen. Ik bedoel van binnen is er veel ruimte voor ons om te groeien. Maar de regels van buitenaf zijn veelvuldig evenals de
normen en het hele pakket van ideeën dat uit de gedachten stroomt. Zo zeiden ze eens: "Vandaag de dag is het de mode om dit
soort jurk te dragen." Ik zei, waarom? Wat ga je dan met de oude doen?
"Die moeten weggegooid worden, dit is nu mode." Ik zei, hoe komt dat zo? Ze zeiden, er is in Parijs een heel bekende
modeontwerper, die deze jurken geïntroduceerd heeft."
Maar waarvoor? Ik bedoel er is geen twijfel. "Maar waarom?" Jouw jurk was comfortabel, goed, mooi. Als het laat ons zeggen vijf
jaar geleden een goede jurk was, waarom is deze jurk vandaag dan ineens onbruikbaar? Kijk naar de zin hiervan. De zon komt op
dezelfde manier op, het licht is hetzelfde, de regen is hetzelfde, nu waarom moet je kleding om de drie maanden veranderd
worden? Dit zijn al de problemen, want zodra je naar je Alma opkijkt, beginnen je hersenen te werken. En de hersenen beginnen
te spinnen, als een machine te draaien, zij gaan door met het spinnen, spinnen, spinnen van ideeën. En dat spinnen gaat maar
door en om je heen, en jullie worden als een spoel, volledig bedekt met draden. Daarom is er geen mogelijkheid om te groeien. Je
groeit gewoon in het geheel niet. Er is van binnen geen enkele groei, het is alleen een groei van buiten, zie je. Als er mensen
voorbij lopen, zie je veel plastic aan deze kant hangen, een hoop rinkelend blik aan die kant en een hoop staal aan de andere
kant. Zij lopen erg trots. Maar van binnen is er geen olifant, misschien dat er alleen maar een mier is die al deze dingen draagt.
Maar God zij dank, zijn wij in dit land nog niet ontwikkeld. Maar ik kan niet zeggen dat het zo zal blijven, want wij voelen ons erg
minderwaardig, omdat wij naar buiten toe nog niet ontwikkeld zijn. Wat de innerlijke ontwikkeling betreft, heeft niemand er aan
gedacht, dat wanneer je je naar buiten toe ontwikkelt, je innerlijke ontwikkeling moet hebben.
Om al deze rommel te dragen heb je een olifant nodig, of het nu rommel is of eender wat, je hebt een olifant nodig. Als je dus van
deze innerlijke olifant een mier maakt en al deze rommel laat dragen, dan wordt die rommel belangrijker dan deze kleine mier
van binnen, is het niet? En dat is precies wat er in het Westen gebeurd is.

Nu hebben de mensen in India, tot nu toe nog steeds ruimte om te groeien, omdat zij nog niet zoveel onzinnige ideeën hebben
ontwikkeld. Toen we hier de eerste keer mensen uit het Westen hadden, waren zij de hele tijd aan het zoeken naar comfort. Zij
kropen in de hoeken van het comfort. Overal waar zij comfort vonden, kropen ze erin zie je, niets anders dan comfort. Daarom
dacht Ik: het andere doel dat zij hebben is comfort. En comfort is niets anders dan dominantie van de materie over jullie.
Jullie zijn geen vrije vogels. Jullie lichaam heeft altijd comfort nodig. Als jullie je lichaam toelaten zijn hele leven in één houding
te liggen zal het erg gelukkig zijn. Het zal zeggen: oké, laat het groeien, ik eet mijn eten, ik doe alles hier. Slechts één bed is mijn
huis, ik ga niet uit.
Alles is eraan gehecht, een erg fijn lichaam.
Maar als dat het doel van het menselijk: leven is, dan denk Ik dat je me niet kunt helpen. Het verkregen comfort neemt zoveel
plaats in dat men de kracht verloren heeft om te zien dat comfort ons tot slaven gemaakt heeft.
We hebben geen doel meer, we zijn slappelingen geworden.
Zo apathisch, dat niemand zal geloven dat dit dezelfde mensen zijn die naar dit land kwamen en ons bevochten. Zij zijn zo
apathisch en zo zwaarmoedig geworden dat ze hun comfort slechts kunnen opgeven als iemand hen wakker schudt. Voor hen is
comfort het einde.
Eerst komt dus de seks, ten tweede het comfort, dat een andere soort slavernij is. Nu komt op de derde plaats het ego. Het ego
is het doel, of de uitdrukking van het ego is het doel in het Westen — in elk opzicht. Hoe slim zij zijn, hoe zij iedereen voor de gek
hebben gehouden, hoe zij zich van anderen ontdaan hebben, anderen te slim af geweest zijn, anderen uitlachten, hen voor gek
zetten, grapjes maken over anderen en dan denken dat zij de meest wijze "gekken" zijn, dat is het doel van het ego.
Want, het ego maakt je dom, weet je. En het doel van het ego, om je dom te maken, is zo groot dat hele kleine dingen die
Westerse mensen doen, zelfs de meest eenvoudige dorpeling in India zal doen schateren van het lachen. "Oh! Doen ze dat zo."
Waarvan de Westerse mens zal denken, "Oh! We zijn zo groots." Dit is dus de moeilijkheid, wanneer domme mensen anderen
beginnen uit te lachen en denken, "Oh! Dit zijn domme mensen, onbruikbare mensen". Hoe kan je hen dan iets uitleggen? Je kunt
niet tegen hen praten want zij denken dat zij de wijsheid in pacht hebben, omdat zij de beste van allen zijn. Je kunt hen niet
zeggen dat dit domheid is.
De wijsheid ligt in het kennen van de Spirit.
Maar tot nu toe is het erg moeilijk een Indiër te begrijpen. Hij zal voor de meeste verwesterden een miserabel, onbruikbare kerel
zijn of misschien een erg kortzichtige verwesterde kerel in India. Jullie waren net als Indiërs, in het begin, maar dan werden jullie
iets anders en nu worden de Indiërs net als jullie. Daarom kan Ik niet zeggen dat de Westerse mensen tot een soort van kaste
behoren. Dat is het niet. Zie je, wij Indiërs kunnen net als jullie worden, precies zoals jullie, zelfs erger dan jullie.
Maar nog steeds kunnen we ons zelf niet tot die draad ontwortelen omdat onze wortels dieper zitten. Zelfs vandaag geloven de
meeste Indiërs dus dat een heilige ongetwijfeld hoger is dan mijzelf en dat het een geweldig iets is om een heilige te worden. Het
streven van een Indiër is de Spirit te worden, de meeste Indiërs denken zo, maar er zijn ontsporingen van het verstand zoals:
"Hoe kunnen we dat worden, we zijn huishouders, kijk we kunnen er niets aan doen, we moeten leugens vertellen in dit land,
anders hebben we geen mogelijkheid van bestaan. We moeten een hoop hocus pocus doen, anders kan je niet voortbestaan." Al
dit soort excuses kunnen ze geven. "Hoe onze kinderen te voeden, tenzij je oneerlijk bent."
De keerzijde ervan is dus dat dit, opnieuw ogenschijnlijk, het doel van de Indiërs is nu. Ik bedoel zover het de moraal betreft, is het
in orde. Zij kijken niet naar iemand anders’ vrouw, zij geven hun dochters een opvoeding om een goede echtgenote te blijven en
zeeën goede samenleving te creëren.

Maar voor zover dat het de andere kant van de moraal betreft, het eerlijk blijven waar het om geld en zo gaat, dat zullen zij niet
doen.
Aan de ene kant zijn mensen dus gierig, omdat zij denken dat zij eerlijk zijn. Want als zij dus eerlijk zijn, zijn zij martelaren,
natuurlijk, want zij denken dat zij God de grootste eer bewezen hebben omdat zij eerlijk gebleven zijn. Daarom zijn zij martelaren,
daarom is hun geld erg kostbaar, iedere cent, (centime) die zij besteden, moeten zij een paar maal omdraaien voor zij hem
uitgeven. Indiërs geloven erin om op de één of andere manier geld te verdienen en het dan te besteden op de manier die zij leuk
vinden, daarom weet Ik niet welk doel nu correct is.
Zij zijn aan deze kant verloren en jullie zijn verloren aan de andere kant. Maar vanwege traditionele opvoeding, die de ouders
volhouden, is er in India nog steeds een betere samenleving. Je zult nauwelijks een Indiër tegenkomen die zal geloven in die
absurde dingen waar jullie in geloven. Absoluut botte absurde en anti-God zaken waarvan jullie geloven dat het goed is. Daarom
hebben zij nog niet zo een hoge ontwikkeling bereikt. Ik bedoel, zie je, het is alsof je hersenen zo erg ontwikkelen, dat zij
andersom werken en je wordt gewoon een persoon die alles vanuit een ander hoek ziet, vanuit een tegenovergestelde hoek. Tot
nu toe heeft dus nog niet zoveel ontwikkeling plaats gevonden, van concaaf (holrond) tot convex (bolrond) zijn ze nog niet
geworden.
Er is dus nog steeds enige ruimte in de Indiërs. Maar omdat jullie de ramp zien waarmee jullie geconfronteerd worden, tenminste
enkelen van jullie, zijn jullie bedachtzame mensen, die niet dat niveau van zwakzinnigheid bereikt hebben, enorm grote zoekers,
die vurig zoeken en het uitwerken. Maar de Indiërs zijn niet zulke zoekers, moet Ik zeggen, want zij denken nog steeds; "oké, wij
moeten in de Spirit geloven, dat is een goed idee, wij moeten de Spirit zijn." Maar gedeeltelijk de Spirit, gedeeltelijk de rest, omdat
het hen beter gaat dan wij, daarom willen zij nog steeds voor de helft deze richting en voor de helft de andere richting uit gaan.
Daarom zijn Indiërs niet zulke goede zoekers, jullie hebben erg goede zoekers, maar er is een convexe vorm. Bij hen is de vorm
concaaf, maar er is geen zoeken, kunnen jullie je Mijn situatie voorstellen.
Indiërs hebben meestal geen doel wat het Spirituele leven betreft. Als zij het hebben is het zo begrensd dat het hen zou moeten
helpen in hun familieleven, in hun relaties tot anderen, met hun lichaam of met hun werk, met hun huwelijken, of een beetje meer,
dat is alles. Maar het doel is erg grof, uiterst grof bij Indiërs. In hun hart der harten willen zij een soort rijkdom verkrijgen die jullie
hebben. Maar zij kennen de klappen van de zweep niet. Maar ze denken, wij kunnen zowel de Spirit behouden als de andere kant
ervan. Dat kan je niet, je kunt geen twee meesters dienen.
Wat moet men dus doen? Zij zouden eerder deze kant kiezen dan de Spirit.
Daarom is het doel van de Indiërs vandaag, op de één of andere manier geld te verdienen. Als iemand weet dat je bepaalde
ministers kent, komen zij achter je aan.
"Vertel de minister dit, vertel je broer dat, vertel je vader nog iets anders"
Iedereen, elk van hen zal alleen met dit naar voren komen. Ik bedoel het is zeer gebruikelijk voor Indiërs. Het is niets nieuws, voor
hen is het een alledaags gebeuren, iemand te zeggen: "Ga dit doen, het moet gedaan worden." Het is allemaal grof. Het is
absoluut uiterst materialistisch, maar dat is wat hun doel is. Niet het doel van de Spirit. Te geloven dat God almachtig de enige is
die het welzijn verstrekt. Hij is de vader, de meest edelmoedige vader die je je kunt indenken. Hij zorgt voor onze materiële kant,
zodat wij er ons geen zorgen over hoeven te maken, Maar zij komen klagen, “mijn financiële situatie is nog steeds dezelfde. Ik
weet nu niet meer wat te doen Moeder, doe er iets aan en ik zal nooit meer iets verkeerd doen.” Zij zouden integendeel moeten
zeggen: “mijn spirituele situatie is niet in orde.”
Dat zou beter zijn. Dit is het verschil tussen de doelen, bedoelingen en onderwerpen. Voor zover het Mij aangaat kijk Ik naar deze
zijde, en wat betreft de andere zijde weet Ik niet wat te zeggen.

Want jullie moeten allemaal slechts één doel hebben en dat is in de Spirit op te stijgen. Zonder één enkel verband met het feit dat
er enige rijkdom moet vergaard worden of dat men de één af andere materiële vooruitgang moet boeken. En aan jullie kant met
het feit dat jullie op het materieel vlak terug zouden moeten schroeven. Zoals jullie mensen geloven, dat jullie hippies moeten
worden om dichter tot God te komen. Dat zullen jullie niet, want jullie hersenen staan boven het hippie zijn, boven alles, dus gaat
het niet. Jullie hersenen zijn ultramodern, hoe kan je dan een hippie worden, je wordt dan primitief aan de buitenkant. Ook al
verander je je kleding, zelfs als je je haarstijl verandert en zo meer, binnenin zijn de hersenen modern, extra modern. Jullie
moeten dus begrijpen dat, tenzij jullie de Spirit in jullie hersenen brengen, al deze dingen van buitenaf niet gaan helpen.
Daarom is er een geweldige verwarring. Dat is wat de moderne tijden zijn, verwarring en dat is wat westerse mensen zijn,
verward.
Zij hebben de waarde van deze materiële rijkdom gezien. Daarom proberen zij de materiële rijkdom op te geven, in die stijl. Zij
gaan de stijl veranderen en wisselen de stijlen af, maar ook door de stijlen te veranderen bereik je niet veel. Dat is maar weer iets
anders doen.
Terwijl de Indiërs denken dat zij arm zijn en dat God hen zou moeten helpen om hen rijk te maken, dit is een andere verandering
van stijl. Deze is ook uiterlijk. Of zij hebben geen kinderen, dan zullen zij komen met: "Moeder, ik heb geen kinderen", als zij teveel
kinderen hebben, is het, "Ik heb geen baan." Je geeft hen de baan, dan zullen zij zeggen. "Trouw mijn oudste dochter met
iemand." Dan doe je dat, dan zullen zij zeggen, doe ook "dat".
Maar niemand zegt: "Hoe gaat het met mijn Spirit, hoe gaat het met het Atma, Moeder? Wat gebeurt er met mijn Spirit, ben ik in
orde, ben ik zuiver?" Zeggen dat de Indiërs het juiste nastreven, is dus verkeerd, of zeggen dat jullie doel juist is, is ook verkeerd.
Want jullie streven is er mogelijk op gericht God te ontmoeten en jullie willen de Spirit worden, maar het gaat verkeerd, omdat de
methodes die jullie gebruiken allemaal verkeerd zijn.
Maar voor zover het de waarde van het spirituele leven betreft, zou Ik de Westerse mensen meer punten geven, diegenen die
zoekers zijn. Vergeet al die idiote mensen. Ik spreek niet over de idioten, maar Ik spreek over de gezonde mensen, van wie de
spirituele waarde veel hoger is. Waar de waarde van het Dharma bij de Oosterse mensen veel hoger is. Daarom is het als iemand
die veel bezittingen heeft en niet wil geven en iemand die geen bezittingen heeft en wil geven. Dit is dus de situatie die Ik
vandaag in het Oosten en het Westen vindt.
Maar in feite hebben de mensen in dit land al vanouds gezocht, sommigen dan, niet allemaal, omdat het zoeken altijd gedaan is
geweest door één persoon, twee of drie personen. De eerste vis moet uit het water gekomen zijn en dan moeten er scholen
vissen gevolgd zijn. Het doel van de vis was dus aan wal te komen en velen moeten dat gevolgd hebben. In dit land is de
zoektocht naar het innerlijke lange tijd geleden begonnen. Maar in het Westen is het nooit op die manier gedaan. Zij hadden
mensen zoals Christus die nooit enig zoeken nodig hadden. Net als Ik.
Ik hoef niet iets te gaan zoeken. Hij bracht al de waarheden van het leven om aan jullie te geven, maar jullie maakten er een
complete puinhoop van. Hier hadden we ook grote heiligen en grote incarnaties, maar het waren de heiligen die zegden dat je
moet zoeken, je moet zoeken. Christus heeft niet gezegd dat je niet moet zoeken. Maar niemand trekt er zich iets van aan, of we
nu zouden moeten zoeken of niet.
Maar in het oosten weten de mensen dat we moeten zoeken, dat we tot God moeten komen. Maar waarom tot God komen?
Alleen maar om er in ons materieel leven baat bij te hebben? Dit doel is dus nutteloos. "Moeder U bent erg aardig," zeggen
sommigen van hen, "Wees aardig tegen ons, Moeder wees aardig tegen ons." Waarvoor? Hoeveel meer vriendelijkheid willen
jullie. Ik heb jullie de Spirit gegeven, afgelopen. Nu, hoeveel meer vriendelijkheid? Maar dat wil niet zeggen, "U hebt ons de
realisatie gegeven, maar zorg nu voor onze bankrekening." Het is een erg goedkope vertoning, het is een heel erg goedkope
vertoning. En dat is waarom Ik teleurgesteld word. Als ik hier kom en Ik vind dit soort aspect van Sahaja Yoga, dan voel Ik me erg

teleurgesteld. Maar als Ik naar het Westen ga en echt waar, zij hebben daar problemen, die Ik gewoon niet begrijp, omdat dit
geen problemen zijn.
Omdat zij materieel in orde zijn hebben zij emotionele problemen.
Absurde emotionele problemen hebben zij. En deze emotionele problemen hebben ook in het geheel geen betekenis, zij hebben
in het geheel geen reden van bestaan, ze proberen alleen maar een manier te bedenken, een manier om op de een of andere
manier niet samen te leven. Op één of andere manier. Zie je, hun hersenen zijn zo handig. "Eerst waren we in orde, maar nu zijn
we plotseling bhoots geworden".
Hoe kunnen jullie dat verklaren? "We deden het goed..." Nu zijn er veertien mensen getrouwd.
Ik ben gewoon bezorgd voor de Westerse paren, omdat de hersenen nog steeds denken, "Wel, wat kunnen we vinden om met de
andere partij ruzie te maken. Wat is het verschil tussen die ander en mij. Welnu, hoe kunnen we elkaars beeld vernielen. Hoe
kunnen we het plezier vernielen, hoe kunnen we ook het respect dat we voor elkaar hebben vernielen."
Zo zal het uitwerken, de hersenen zijn te actief. Het is een ernstige zaak, want als twee mensen niet samen kunnen leven, hoe
kunnen jullie dan met zijn allen samenleven.
Het gaat er niet alleen om dat jullie ook menselijke wezens zijn, maar jullie zijn heiligen, jullie zijn Sahaja yogi’s en jullie moeten
verdraagzaam zijn tegenover elkaar, maar jullie zijn alleen maar elkaar aan het analyseren terwijl er geen fundamenteel probleem
is. Ik kan het begrijpen als iemand een fundamenteel probleem heeft. Als je alleen al met je hersenen zo begint te doen, hoe kan
dan de hele wereld samen leven? Denk er eens over na. Hier blijven de echtgenoot en echtgenote bij elkaar, geen probleem, zij
zullen leven. De kinderen zullen samen leven, op dat punt is er geen probleem. Maar het probleem dat op me af komt is
collectief, waardoor Ik niet het probleem van één persoon moet oplossen, maar dat van hen allemaal. Zelfs als ze bij elkaar
blijven hangen, worden zij geen krachtige eenheid. Integendeel, zij worden een krachtig probleem.
Het streven moet dus zijn, of het nu het oosten of het Westen betreft, dat te zijn waarvoor je gemaakt bent. Jullie zijn als
menselijke wezens gemaakt om de Spirit te zijn. De Spirit zijn moet dus het doel zijn. Jullie moeten denken via de Spirit. Jullie
moeten begrijpen via de Spirit, jullie moeten tevreden zijn via de Spirit. Jullie moeten bevestigd worden via de Spirit en niet via
jullie hersenen. Voor jullie beiden zou het streven de Spirit moeten zijn. Hier spreek Ik over het nieuwe ras dat nu opkomt.
De westerse problemen zijn dus, dat zij de Spirit niet herkennen en het oosterse probleem is dat zij de Spirit herkennen, maar
materialistisch zijn.
En de Westerse mensen herkennen de Spirit niet maar zijn materialistisch. Zij houden dus een evenwicht in stand. Wat Ik nu wil
zeggen is het volgende. Deze materie werd geproduceerd voor jullie vreugde en geluk, maar zelfs van de essentie van de materie
genieten jullie niet. Omdat jullie de Spirit niet zijn, genieten jullie zelfs niet van de essentie van de materie.
Wat jullie dus moeten doen is zelf de essentie worden, en tenminste van de essentie van de materie genieten. De essentie van de
materie is op geen enkele wijze comfort. Het geeft je geen bezitting of overgave. Noch het ego dat je krijgt als je een grote auto
of iets anders hebt. De essentie van de materie is de vreugde die iemand ontvangt als je haar afgeeft. Als je niets hebt, als je
helemaal geen geld hebt, dan weet Ik niet wat de vreugde is om het af te geven, om het aan iemand te geven. Maar stel je voor
dat Ik het geld heb, alleen dan zal Ik kunnen genieten.
Daarom moeten jullie geld hebben. Dat is de enige reden waarom jullie materie nodig hebben, opdat jullie haar anderen zouden
kunnen geven. Dit is er de werkelijke essentie van.
Wat dat betreft dragen de Indiërs meer van de essentie in zich.

Het eerste gedeelte, het verdienen van geld is verkeerd, maar het geven van geld is in orde, zij genieten van het geven. Zie je,
iemand gaat naar hun huis, ze zullen ervan genieten hem thee te geven, koffie, voedsel te serveren, van dat alles houden zij.
Overal waar je ook naar hun huis gaat, zullen zij daar niet gierig in zijn, zij zullen het fijn vinden te geven. Maar hoe zij aan hun
geld gekomen zijn, moet je niet vragen. Dat is een ander punt. Maar waar het op geven aankomt... zijn zij er. Daarom zou Ik
zeggen dat zij de essentie kennen, dat geven de juiste weg is.
Terwijl het in het Westen de belangrijkste zaak is, hoe je aan je geld komt zie je, anders behoor je tot de middenklasse, dit en dat.
Hoe je aan geld komt, dat deel is aanwezig. Maar als je er via de manier van denken aankomt, dan houd je het vast, het gaat niet
door je handen. Jullie zijn letterlijk bang er afstand van te doen, daarom zitten jullie er naast.
Daarom zien de Indiërs er zo edelmoedig, zo gelukkig uit, omdat zij zich aan de essentie van de materie houden. Delen. Zij
houden van delen. En dat is wat hen zo gelukkig en vol vreugde houdt, ondanks hun armoede, ondanks hun sober leven. Dat is
wat Ik gewoonweg niet begrijp: als je niets hebt, wil je geven en zodra je iets hebt, wil je het niet geven.
Menselijke wezens blijven hun doelen veranderen. Het hangt er vanaf op welk niveau je zit. Als je een arme man bent, wil je rijk
worden. Als je een rijk man bent, wil je arm worden. Maar arm in de zin van innerlijke armoede, niet uiterlijk. Nu is het werkelijke
doel van ieder menselijk wezen de Spirit te worden, niets dan de Spirit. En als je de Spirit niet wordt, dan is alles wat je doet tegen
je doel in. Zodra je de Spirit geworden bent, niet meer dit menselijk wezen, dan wordt het geheel anders. Op een andere manier.
Je gedraagt je op een andere manier, je gebruikt je communicatiesysteem, je televisie, je zaken op een andere manier, op een
ander niveau. Op het niveau van het onbewuste.
Jullie moeten dus dat onbewuste niveau bereiken waar "alles" voor jullie toegankelijk is, alles. Zo gebeuren deze wonderen.
Zoals gisteren, toen wij sari's wilden kopen. Ik stopte gewoon bij een winkel. Ik zei, "nu hier".
Wel we kregen de sari's voor één tiende of laat ons zeggen voor één achtste van de prijs, die je er op de markt voor zou betalen.
Als de Spirit je dus leidt krijg je alles, er is overvloed en jullie zijn edelmoedig omdat er zoveel overvloed is die in de werkelijke zin
vloeit.
Het enige wat Ik jullie kan vertellen is welke doelen jullie moeten nastreven en zoals Ik jullie vertelde is het doel de Spirit te zijn.
Voor Mij tellen oost, west, noord en zuid niet. Ik ken die richtingen niet. Ik voel alleen dat, als ieder menselijk wezen op deze
wereld besluit dat hij de Spirit en alleen de Spirit moet zijn, alle andere problemen opgelost zullen zijn, omdat hij met het absolute
leeft, niet met het betrekkelijke, hij vergelijkt niet. Hij is een absolute toestand. De betrekkelijkheid creëert een probleem, zoals
ontwikkeld en onderontwikkeld. Dit zijn allemaal betrekkelijke termen, is het niet!
Maar als jullie het absolute zijn dan is er geen betrekkelijkheid, er is geen probleem en je wordt het doel zelf. Dit is de boodschap
van jullie Moeder.
Ik moet jullie deze boodschap geven. Het is niet zo dat de westerse mensen over mindere kwaliteiten beschikken of de oosterse
mensen minder intelligent zijn. Het is alleen omdat zij niet op het idee komen, om een gemeenschappelijk doel te hebben, de
Spirit te zijn. In beide gevallen, zodra je dat beslist hebt zijn de problemen opgelost
De dag kan komen dat de Westerlingen meer oosters zijn dan de Oosterlingen. Ik bedoel, als de Indiërs naar het Westen gaan, zij
die ontworteld zijn, zij veel meer westers dan jullie zijn. Zij kunnen Indische klassieke muziek niet begrijpen. Zij houden niet van
Indische meubelen. Zij houden niet van Indische schilderijen, niets. Want zij hebben die subtiele (gevoelige) kant van het leven
verloren. Zij zien slechts de oppervlakkige kant en zo leven zij. Terwijl jullie subtieler worden. Omdat, wat er ook in hen hunkerde,
dat kleine beetje van de Spirit verloren is zodra zij van hier weggingen. Zij vermengen zich met het Westen, zij werden
getransformeerd in het Westerse leven en ze hebben dat geaccepteerd. Terwijl jullie nu getransformeerd worden in jullie Spirit.
Jullie houden dus van het leven van de Spirit. Maar zeggen dat vandaag de dag Indiërs grootse mensen van de Spirit zijn? Ik

moet in alle eerlijkheid zeggen dat zij dat in het geheel niet zijn.
Vanwege hun tradities hier uit het verleden, vanwege deze Yoga Bhoomi natuurlijk, kunnen zij zichzelf niet ontwortelen, maar zij
proberen wel erg hard zichzelf te ontwortelen. Zij doen allemaal erg veel moeite om zich te ontwortelen. Zelfs Sahaja Yogi’s, als
ze naar Sahaja Yoga komen, proberen zij nog steeds niet af te dalen naar de Spirit toe, maar zij proberen Sahaja Yoga te
gebruiken om hun zogenaamde complexen betreffende hun materialistische leven hierop te bouwen.
Zo is het, het is erg jammer, maar het is een feit.
Het is dus voor alle West- en Oosterlingen bedoeld dat je best geen te stevige opinie over jezelf hebt. Zij die vandaag verloren
lijken, kunnen de mensen zijn die jullie mogelijk gaan leiden. Misschien zullen op een dag, deze mensen waarvan gedacht werd,
dat ze absoluut verloren gevallen waren, jullie uit je eigen problemen moeten halen.
Iedereen van ons moet dus eerlijk beslissen dat we de Spirit moeten worden, dat dàt het doel van het leven is. Dan zijn alle
problemen opgelost. Maar als Ik dit zeg, leggen jullie het als volgt uit: "Moeder zegt dat alle problemen opgelost zullen worden,
laten we ons dus op de Spirit toeleggen." Het is opnieuw betrekkelijk.
Nee, leg je toe op de Spirit. "Moeder heeft gezegd je op de Spirit toe te leggen, in orde, wij leggen ons toe op de Spirit." Waarom
zelfs zeggen: "Moeder heeft het gezegd", nog eerder: "Ik zeg, dat ik me op de Spirit zal toeleggen." Houdt het op dat punt. Door
Gods genade zal de gehele mensheid dus naar een hoger niveau oprijzen dan waar zij nu is.
Eigenlijk, wordt het niveau waarop menselijke wezens zich bevinden “laukika” genoemd, wat het grove type betekent. Om naar
het subtielere te gaan, of “alaukika”, moeten jullie het gebruik van deze hersenen opgeven. Maar jullie dienen de Spirit te
gebruiken. En als de Spirit niet voor jou beschikbaar is, wat zal je dan doen?
Wat Sahaja yogi’s vandaag de dag ook doen, laat ons zeggen een huwelijk. Welnu, jullie zijn Sahaja yogi’s en jullie zijn getrouwd,
maar jullie zijn getrouwd "in de Spirit". Dat moet dus vlot gehouden worden, iedereen moet dat begrijpen. Als jullie dat vlot
houden, zullen jullie verbaasd zijn, dat jullie van dat huwelijk zullen genieten, van het geheel genieten en de beste kinderen zullen
door jullie geboren worden.
Maar "daarvoor" zoek je de Spirit niet, nogmaals, dit is hoe de moeder jullie probeert uit te leggen dat, "Doe dit, dan geef ik jullie
een pepermuntje", maar als je volwassen bent, dan luister je niet naar deze dingen. Je zegt gewoon, "Moeder, dat wat juist is, zal
ik moeten doen, want ik ben hier om het juiste te doen en ik ben ervan overtuigd dat U mij altijd het goede voorhoudt. Ik zal dus
het juiste doen. Wie ook een dergelijke beslissing neemt, of hij nu van Noord, Zuid, Oost, West, welke kant dan ook is, hij is de
yogi. Hij is het die God zal zegenen. Maar opnieuw, "daarvoor" doe je het niet.
Het doel zou een hoger doel moeten zijn. Maar het hogere doel moet niet gezien worden in relatie tot wat de lagere doelen ook
mogen zijn. Accepteer het hogere doel op een absolute manier.
Anders zal de spirituele groei langzaam gaan.
In orde, wat is de tweede vraag?
Sahaja yogi: Moeder, wat is zo belangrijk aan zelfrealisatie?"
Welnu, wat is zo belangrijk voor menselijke wezens om menselijke wezens te worden. Wij moeten het belang niet vanuit ons
eigen standpunt bekijken, maar vanuit het standpunt van de Schepper, want jullie begrijpen niet hoe belangrijk jullie zijn.
Mensen denken nooit: "Waarom ben Ik een menselijk wezen geworden?" Doen zij dat? Daarom hebben zij geen begrip over hun
eigen "belangrijkheid". Daarom, hoe kunnen zij dan een idee hebben van het belang van de zelfrealisatie?

Vanuit het menselijk oogpunt zou ik zeggen: "Omdat jullie spiritueel moeten groeien." Maar waarom? Ik zou zeggen: opdat jullie
je “kshema” zouden krijgen, jullie welzijn, maar waarvoor? Als jullie de Spirit worden, zullen al jullie problemen opgelost worden."
Maar waarom? Zie je, menselijke wezens zijn zo.
Maar het is belangrijk, want het belangrijkste is jullie Schepper, en Hij wil dat jullie je zelfrealisatie hebben. Dat is het absolute.
Als Hij het wil is het in orde. Hoeveel zijn er die zullen zeggen: "In orde als God wil dat wij het doen, doen we het". Alleen maar
omwille van God: "Uw wil geschiede."
"Hij heeft het geregeld. Hij heeft van ons menselijke wezens gemaakt, laat Hem van ons maken wat Hij wil." Dit is weer absoluut.
Overgave aan God moet er zijn, voor dit probleem begrepen wordt.
"Uw wil geschiede", moet jullie eerste houding zijn, voor jullie dit antwoord van Mij proberen te begrijpen. Het is de wil van God,
God die ons geschapen heeft. God die van ons menselijke wezens gemaakt heeft. God die ons alles gegeven heeft. God die ons
Sahaja Yoga gegeven heeft, het is dus de wil van God, dat wij de Spirit moeten zijn, dus zullen wij het zijn.
Wat hebben wij tot nu toe aan God gegeven. We hebben al Zijn energieën uitgeperst, we hebben Moeder Aarde uitgezogen, we
krijgen dit van de zon, voor alles, en wij creëren problemen voor Hem, wij geven Hem zoveel moeilijkheden, zodat Hij onze
problemen moet oplossen. Laten wij ons dus aan Hem overgeven. Het is dus Zijn Wil: Hij wil dat wij de Spirit zijn, laat ons dus de
Spirit zijn. Dit is het grootste belang van het verkrijgen van zelfrealisatie.
Maar als jullie niet in die toestand kunnen blijven en jullie komen naar beneden tot op menselijk niveau, dan kan Ik een boek
schrijven, zeggende dat, "Zelfrealisatie erg belangrijk is, omdat zonder zelfrealisatie, in deze dagen van verwarring en alle soorten
problemen, er geen oplossing is. De mens moet getransformeerd worden."
Maar God heeft geen problemen. Hij heeft geen problemen als je geen zelfrealisatie wil verkrijgen. Hij lost het probleem
gemakkelijk op. Hij heeft vele snelle methoden waarmee Hij al Zijn problemen kan oplossen. In het kort moet men dus begrijpen
dat het belang hiervan moet zijn: "Omdat God het wil", en in het andere geval zou Hij iets anders kunnen doen. Daarom is het
beter het te doen.
Dit soort begrip is dat van een kind dat zich aan zijn moeder overgeeft, wetende dat de moeder alles voor zijn bestwil doet.
Als je met je hersenen over het belang ervan begint na te denken, zullen je hersenen het je van een andere kant doen zien en zij
zullen je beginnen te vertellen, dat je je aan God zal moeten overgeven als je je zelfrealisatie krijgt. Dan zal er geen enkel individu
overblijven, dan zullen jullie alleen in de bussen moeten stappen, in het stof! Waar God je ook brengt, zal je moeten gaan en zeer
oncomfortabel leven! Je zult mensen moeten omhelzen die er niet zo geraffineerd uitzien! En je moet misschien wel een
levensstijl aannemen, die niet geschikt is voor een "intellectueel ontwikkelde" Westerse persoonlijkheid! Al deze problemen
zullen opkomen. En als dergelijke problemen opkomen, zullen je hersenen op geen enkele manier een antwoord kunnen geven.
Het zal gedaan zijn met alle "belangrijkheid".
Het is dus het beste in overgave te zeggen: "als het belangrijk is mijn Spirit te vestigen, dan zal ik het doen."
Want als je op het niveau van het denken (de hersenen) verblijft, dan ben je altijd in een staat van betrekkelijkheid. Alles heeft een
keerzijde. Ik bedoel, je praat met om het even wie, zoals gisteren sprak Ik met iemand over de Israëliërs, die zo wreed zijn met de
Palestijnen. Dan zeiden zij, "Wat dan over de Palestijnen? Zij zijn wreed geweest." Ik zei, "Maar waar houdt het op?" Hij zei, "Het
zal later afgelopen zijn als de Palestijnen afgedaan hebben." Ik zei, alles heeft een keerzijde.
Wat je ook zal zeggen er zit een tweede idee achter. Omdat deze hersenen een grote capaciteit hebben om golven aan beide

kanten te produceren. Omdat zij in een betrekkelijke terminologie leven.
Om dit te overkomen, is er slechts één weg, dat is dat je dit en dat vergeet en alleen zegt: "Het is." Alleen dan zal je het belang
ervan weten.
Want wat ik jullie ook als belangrijk opgeef, jullie zullen het neutraliseren. Dat is waarom Sahaja yogi's verdwijnen, jullie hebben
dat gezien.
Waarom Sahaja yogi's? Zij krijgen realisatie en alles, en toch verdwijnen zij de ene na de andere. Waarom? Omdat hun hersenen
een grote capaciteit hebben om anti Sahaja Yoga begrippen te produceren.
Wat voor belangrijks zou Ik jullie dus vertellen, dat absoluut is voor jullie hersenen. Ik begrijp het gewoon niet. Want jullie zijn erg
slim en jullie zullen daar ook een "tegengif" voor vinden.
Het is onmogelijk sommige mensen te overtuigen, maar er is een ding dat men zou moeten weten, dat is dat God Almachtig een
Absolute kracht is. Het zal doen wat het wil. Daarom is overgave beter. Dat is wat een moeder tegen haar kinderen kan zeggen,
dat deze kracht van liefde en schoonheid er is om je er aan over te geven, “twamekam varenyam”, degene die geaccepteerd
moet worden, degene aan wie je je dient over te geven. Dat is degene waaraan je je overgeeft. De schoonheid van het geheel is
dat dit "de" kracht is waaraan men zich moet overgeven, eerder dan aan de kracht van je hersenen of je gedachten. En zodra je
dit beseft, zal het belang van het geheel over je komen.
Welnu, als je het mensen wil vertellen die geen zoekers zijn, dan ben je klaar voor moeilijkheden, moet Ik zeggen. Het is niet
gemakkelijk deze mensen te overtuigen, want ze willen ontsnappen. En het idee dat wij hebben, dat we iedereen moeten
overtuigen, is een jammerlijke vergissing.
Verstandelijk kan je hen niet overtuigen.
Het beste is dus dat je hen tot een punt brengt van: zie voor jezelf, anders geef je het op. Zij zijn de verliezers, niet jij. Wat kan je
doen? Je hebt je uiterste best gedaan,
Maar wij denken dat wij meer mensen met ons moeten hebben. Maar Ik weet niet hoeveel er kunnen opgevangen worden. Het is
andersom.
Zoals, wanneer je met het vliegtuig mee wil, moet je die maatschappij vragen je een kaartje te geven.
Als het kaartje niet voorradig is kan je niet reizen.
Op dezelfde manier moeten wij zien of er een kaartje te krijgen is of niet.
Ook als wij aan God denken, denken wij dat Hij lager staat dan wij zodat wij Hem kunnen gebruiken. Je kunt er geen mensen
induwen. Alleen zij die door God worden toegelaten zullen er zijn. Het is precies andersom, dit moeten wij begrijpen. Dit is waar
het verkeerd loopt.
Dat, als wij willen we er zoveel door kunnen duwen als maar mogelijk is.
Wij kunnen zoveel mensen naar God brengen, dat is een erg verkeerd idee. Jullie kunnen God niet dwingen. Hij staat niet onder
jullie.
Jullie moeten zijn genade verkrijgen door gebed, door ernstig te vragen en dan kunnen jullie deze mensen redden. Hij is niet
geïnteresseerd. Hij kan er veel meer scheppen.

Zij die niet willen, moet je het niet proberen aan te bevelen. Je kunt Sahaja Yoga niet verkopen. Jullie kunnen denken dat een
grotere hoeveelheid een teken is van geloofwaardigheid. Niet voor God. Zovelen zullen gewoon achtergelaten worden. Ik moet
jullie waarschuwen.
Jullie moeten voorzichtig zijn om te zien dat je moet verstevigen, zelfs wanneer je één persoon brengt. Dat is een beter idee dan
een grote hoeveelheid mensen te krijgen, die zelfs geen kaartje zullen krijgen, laat staan een zitplaats. Men zou dus tevreden
moeten zijn, in orde?
Wat is de derde vraag? Sahaja yogi: wat zijn vibraties?
Shri Mataji: vibraties zijn de pulsaties van de allesdoordringende kracht binnenin ons, die wij kunnen voelen in het centraal
zenuwstelsel.
De Spirit pulseert niet, klopt niet. De pulsatie bestaat in de allesdoordringende kracht. Maar wanneer je doorheen de Spirit wordt
"aangesloten", dan alleen begint het te stromen. En dan begin je de pulsatie op het centraal zenuwstelsel te voelen.
En deze pulsaties van de heilige Geest zijn de Vibraties.
Moge God jullie zegenen.
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Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Ik wou jullie eerst en vooral iets vertellen over de ziekten van de mensen, waarover Ik jullie waarschijnlijk niet uitgebreid verteld
heb, hoe mensen te genezen en hoe mensen lijden aan verschillende ziekten.
Zoals we nu aan het beginsel van ons wezen staan, moeten we begrijpen dat ziekte ook ontstaat als er iets verkeerd is in het
beginsel dat menselijke wezens opbouwt. Welnu er zijn fundamenteel twee beginselen die op het lichaam inwerken en het derde
heeft een inwerking op de evolutie.
Als het eerste beginsel van de linkerkant, de "Iccha Shakti", of de verlangende kracht in gevaar verkeert, ontwikkelen we vele
kwalen die te wijten zijn aan de lethargische organen. De linkerkant is de Tamasische kant, het is de kant waar de duisternis
mensen beïnvloedt. Deze mensen die in te veel duisternis leven of in het verleden, of op een geniepige manier, op een verborgen
manier, die, in het kort gezegd, introvert zijn, zij die de meeste tijd van hun leven doorbrengen in gesloten wateren of met mensen
leven die uiterst omzichtig en bang van anderen zijn, alle mensen die niet veel praten of die vermijden mensen te ontmoeten, die
mensen schuwen, al deze mensen zijn links, zijn in "Tamas". In hun spiritueel bewustzijn, of spirituele groei gaan zo'n mensen
over op Bhakti. Zij aanbidden God vanuit hun hart, vanuit hun emoties. Zij werken via emoties. Er zijn vier en twintig soorten
relaties die zij met God vestigen. We kunnen zeggen dat dit Bhakti verwantschap is. Zij verblijven daarin, wenen en huilen en
zeggen de hele tijd: "Oh God, wanneer zal Ik U ontmoeten." Die mensen zijn zij die de overheersing van anderen aanvaarden,
lijden, opofferen en een leven van groot lijden leven. Maar in hun uitdrukking, in hun streven naar God, beginnen zij Bhakti te
doen. En zij denken dat ze via Bhakti tot God zullen komen. Maar met Bhakti komt God naar hen. Vanwege hun Bhakti komt God
naar hen en Hij incarneert voor de Bhakta's, degenen die over God huilen. Hij incarneert. Er is dus niets verkeerd met deze
mensen.
Nu eten deze mensen uiterst onevenwichtig voedsel voor zover het de proteïnen betreft. En wat de proteïnen betreft
(eiwitstoffen) zijn zij zo zwak dat zij kunnen lijden aan slappe spieren, in iedere zin. Je kan dus zien dat deze mensen lijden van
koude, ze lijden aan diarree omdat de spieren zwak zijn, ze zullen het voedsel eten en al het voedsel zal er uitkomen in de vorm
van diarree. Zij zullen lethargische harten hebben, waardoor ze een hart zullen krijgen dat het bloed niet zal pompen. Gezwellen
in het lichaam. Ze kunnen ook jicht krijgen en soortgelijke problemen van de gewrichten. Zij krijgen ook een zwakke lever die hen
allergieën geeft. Alle soorten allergieën komen op deze mensen af via hun lethargische lever. Nu moeten jullie dus al deze
problemen van lethargische organen van elke soort ook wijten aan de linkerkant. Bijvoorbeeld een persoon wiens ogen open zijn,
maar die niet kan zien, lijdt ook aan een soortgelijke kwaal.
Deze mensen worden beïnvloed door het onderbewuste en het collectieve onderbewuste, van waar de geesten hen aanvallen en
zij raken verwikkeld met de geesten en zij hebben een erg slechte houding van medelijden met zichzelf. Zij zijn zelf miserabel en
maken iedereen miserabel. Want zij krijgen hun ideeën van deze miserabele geniepige mensen en zij kunnen niemand gelukkig
zien noch kunnen zij zelf gelukkig blijven. Zij zullen een geweldige ophef maken met hun zogenaamde moeilijkheden, ziekten en
problemen en proberen voor anderen zoveel mogelijk problemen te creëren. Maar de problemen zien er niet aggressief uit. Het
gebeurt meer door een beroep te doen op medelijden, op de zwakheden van anderen. En een persoon die met zo'n mensen
omgaat kan ook besmet worden als hij probeert vriendelijk te zijn voor deze mensen.
Kanker, spierdystrofieën en zwakheden waarbij de spieren geleidelijk uiterst zwak worden en osteomyelitis (beenderziekte),
poliomyelitis (kinderverlamming), al deze lethartische dingen die zelfs longen lethargisch maken. Als je longen lethargisch zijn,
dan krijg je ziekten als T.B.: tuberculose. Tuberculose komt van de linkerkant.

Nu zijn zij die strikte vegetariërs zijn, die zelfs geen knoflook eten of uien en zo meer, erg kwetsbaar voor linkse problemen. Als
zij daarbij nog naar een guru gaan die links is, zijn ze er nog erger aan toe. Men moet dus geen abnormaal leven leiden. Men
moet een normaal persoon zijn, die normale proporties eiwitten, koolhydraten en vetten eet. Dit is dus een aspect van Sahaja
Yoga, waar je kan zien dat linkse mensen erg voorzichtig moeten zijn en zichzelf niet in die kant vestigen. Veel mensen komen
met mij discuteren, omdat ze zeggen dat het in de Gita geschreven is - Zij zeggen dat, Ik weet het niet - dat tamasische mensen
veel vlees eten, het is niet waar. Het is niet waar. Tamasische mensen zijn de mensen - ze zijn in het geheel geen slechte
mensen, ze zijn één type - het zijn de mensen die te veel koolhydraten eten, want de linkerkant is waterstof en koolstof komt van
Ganesha aan de linkerkant. Daarom zijn het meer koolhydraten, er is geen sprake van teveel vlees eten.
Maar nu hebben de rechtse mensen een erg - erg overaktieve, uiterst overaktieve persoonlijkheid. Zo'n rechtse persoon eet te
veel eiwitten. Altijd vlees, dit, dat. En hij wordt een overactieve persoon, zo'n overactieve persoon ontvangt een zegening van zijn
ego en een groot ego ontwikkelt zich. Zo'n man vernielt op een geweldadige manier het imago van anderen, duwt ze neer,
becritiseert anderen, springt boven op hen, kan erg opvliegend zijn, kan absoluut duivels zijn. Zoals Ik al eerder zei is Hitler hét
voorbeeld.
Dit type mensen die teveel vlees eten, teveel zwaar voedsel en die te veel spierkracht ontwikkelen, meer dan een menselijk
wezen zou Ik zeggen, worden als paarden. Dan beginnen ze zich te gedragen als paarden, erger ook dan paarden. En daarom zou
een persoon niet te veel van wat dan ook moeten nemen, je moet in het centrum blijven.
Alle mensen van dat type hebben overactieve organen. Ten gevolge van overactieve organen, ontwikkelen zij een erg slecht hart,
dat overactief is. Waardoor het hart snel pompt, en hartkloppingen voorkomen. In de longen ontwikkelt hij astma. In zijn
ingewanden (dikkedarm) ontwikkelt hij constipatie, hij ontwikkelt een erg, erg slechte lever en een erg ongezonde huid. De huid is
extreem zieklijk geel. Zo'n persoon is erg, erg twistziek en aggressief.
Een persoon die een erg ascetisch leven van een martelaar leidt, zo denken bij voorbeeld vele regeringsambtenaren dat ze een
erg groots werk van martelaarschap doen voor hun land. Maar zo'n mensen worden zich daar zo van bewust dat ze heet
gebakerd zijn. Je kan gewoon niet bij hen in de buurt komen. Ze zijn extreem opvliegend. Of elke persoon die een ascetisch leven
van een streng type leidt zoals Vishvamitra, Durvasa, al deze mensen, zij worden allen zo opvliegend dat je niet met hen kan
praten. Ze zijn erg vinnig en hun taal is erg scherp. Als ze praten kan je voelen dat dit geen persoon is die ook maar enig
evenwicht in zich heeft. Maar ze zien er erg briljant uit en beschouwen zichzelf als zijnde erg intelligent maar zij zijn eigenlijk
stompzinnige mensen. Omdat ze allerlei domme dingen doen. Zij doen zo'n stomme dingen dat iedereen die wijs is kan zien dat
ze geen enkel gevoel voor proporties hebben door te doen wat tegen het geheel indruist.
Zo'n mensen zijn kwetsbaar voor vele kwalen, zoals Ik zei, het hart, de lever, cirrhose van de lever. Ook diabetes, leucemie
(bloedkanker), nierproblemen, hoge bloeddruk, baarmoederproblemen. Zo'n mensen kunnen onvruchtbare vrouwen worden, zij
kunnen soms in het geheel geen kinderen hebben, zo'n vrouwen kunnen geen kinderen hebben. In het bijzonder vrouwen die van
een erg, erg koket (flirten) type zijn en die denken dat ze erg mooi zijn en die ook nog een erg aktief leven leiden, kunnen volledig
onvruchtbaar worden. Ook mannen kunnen nietsnutten worden als ze zaken overdrijven. Als ze hun aandacht de hele tijd
gebruiken voor het uitvoeren van hun ambities, kunnen ze zo worden. Deze mensen die dus toegeeflijk zijn in het leven, en
zogezegd van het leven genieten en hun tijd verknoeien met drinken en omgang met vrouwen en zo meer, kunnen niet alleen
door geld geruïneerd worden maar ook door hun erg slechte gezondheid.
Nu weten jullie dat zo'n mensen ter hoogte van het rechterhart grote moeilijkheden kunnen hebben met hun kinderen,
moeilijkheden kunnen hebben met hun ouders, en moeilijkheden kunnen hebben met hun vrouwen. Op de hoogte van de rechter
Nabhi zullen ze problemen met de spijsvertering hebben. Mogelijk hebben ze geld. Maar ze kunnen nooit van dat geld genieten,
of ze kunnen er nooit aan denken een leven te leiden dat volledig is. Ter hoogte van de hersenen worden ze ego gericht. Het ego
kan tot zo'n niveau gaan dat ze verlammingen kunnen ontwikkelen. Verlamming is in beide gevallen mogelijk. Zowel de
linkszijdige persoon als de rechtszijdige persoon kan het krijgen. Maar meestal krijgen mensen de verlamming van de

rechterzijde. Het komt van de linkerkant maar het heeft een uitwerking op de rechterkant van het lichaam.
Er zijn dus twee soorten van verlammingen. De ene is de verlamming die veroorzaakt wordt door teveel ego, de andere door het
superego. Zij die een lethargisch temperament hebben, ontwikkelen klonters in het bloed en lage bloeddruk. Deze klonters
veroorzaken ook verlamming aan de linkerkant. De andere aan de rechterkant wordt veroorzaakt door hersenbeschadiging, door
de overontwikkeling van Mr. Ego binnenin jullie.
Zo kunnen we algemeen samenvatten dat de fysieke kwalen door deze twee onevenwichtigheden worden veroorzaakt.
Daarnaast hebben we de MENTALE problemen van de mensen. Zoals wanneer een linkszijdige persoon een mentaal probleem
zal hebben, zal hij een geniepig persoon zijn, hij zal een bang persoon zijn, hij zal niet met anderen praten, hij zal zenuwachtig
zijn, hij zal geen zelfvertrouwen hebben, hij zal van het publiek weg rennen. En dan zal hij ook schizofreen (gespletenheid)
worden, zodat hij zich thuis opsluit of zo iets, hij wordt zo slap als een kool. Dat zou je kunnen zeggen. Zo'n soort gek wordt hij.
Een ander aspekt van de rechterzijde, is dat zo'n persoon een erg opvliegend en absoluut hatelijk iemand wordt. Zo'n persoon
kan zo wreed zijn, hij kan zoveel problemen geven, dat hij echt een uitdaging wordt voor de hele familie, de hele gemeenschap en
hij zal enorm storend zijn. Zo is dit tweede probleem, ook een mentaal geval. Nu hoeft zo'n persoon, de rechtszijdige persoon, er
niet mentaal verward uit te zien. Maar als ze ouder worden, doen ze niets anders dan praten. Ze zullen zoveel praten dat
niemand met hen kan praten. Je kan met hen zelfs je mond niet openen. Ze gaan maar door... Ze snateren de hele tijd, alles
vertellen ze je. Ze zullen op een zeer toepasselijke manier over God, over Atma en dit en dat praten. Maar ze praten slechts,
omdat ze zo egoïstisch zijn dat ze gewoon doorgaan met praten, ze staan niemand toe te spreken. Dit zijn zo'n vreselijke
karakters, als er ook maar één is, dan ben je klaar voor problemen. Omdat je er hoofdpijn en andere problemen van krijgt, je weet
niet hoe hen in toom te houden, hoe hen op een nette manier op hun plaats te houden. Daarom zijn zij ook op een bepaalde
manier mentale gevallen omdat ze niet normaal zijn.
Wat het mentale betreft hebben we dus ook problemen met mensen die egoïstisch zijn of met hen die dominantie van andere
accepteren en geniepig worden. Geniepige mensen zijn goed in het bederven van hun onderlinge relaties door iets te zeggen,
verhalen mee te dragen, door geniepig te zijn. En zodoende zijn deze beide soorten van het extreme type erg schadelijk voor een
degelijk sociaal leven.
Nu heeft een persoon die ego-gericht is het ander groot probleem, dat hij zijn ideeën over alles laat gelden. Bij zo'n man
overleven dus de idiote ideeën altijd omdat hij dom en idioot is. En vanwege die idiote ideeën, is alles wat door zo'n mensen
gepland wordt, een mislukking. Dat is de reden waarop onze planning in India heeft gefaald. Overal faalt het. Omdat de idiote
mensen, ze zijn dom, ze zijn ego gericht, alleen om hun ideeën te laten gelden proberen ze iets te plannen en dat is hoe het plan
mislukt. Overal waar de administrateur veel meer wordt dan wat hij zou moeten zijn, wordt zijn gedrag zelf zo idioot en zo ver
weg van de realiteit dat iedereen moet lijden, als zo'n administrateur zichzelf in de planning van welk programma ook, van een
land of een natie laat gelden. Het ergste van het ergste zijn de rakshasas (duivels) die zo egoïstisch zijn dat zij er aan denken
zelfs de Adi Shakti gevangen te nemen, de Oorspronkelijke Moeder. Het is zulk een stommiteit, het is de grootste stommiteit
waaraan zij kunnen toegeven.
Een domme man is dus een erg groot probleem voor de hele samenleving, alhoewel hij het nooit beseft. Hij denkt, ik heb de show
geregistreerd, ik ben de meest succesvolle persoon. Maar als de zaak voorbij is, spreken de mensen over hem als de grootste
stommeling die ooit op deze aarde geboren is. Zoals een zekere Mr. Idi Amin, die verondersteld wordt, nu is hij er niet, maar hij
was ministerpresident van Uganda. Nu was hij een echte idioot. Ik bedoel, je kon het zien aan de manier waarop hij praatte en
zomeer, hij was een idioot. En hij zei: "De mensen van mijn land zouden naar mijn naam genoemd moeten worden, omdat ik
degene ben die dit land vertegenwoordig", zien jullie. Iemand stelde dus voor dat: "In orde, maar hoe moeten we hen noemen?"
Zoals in Cyprus de mensen Cyprioten genoemd worden. Als we uw naam gebruiken zal het "Idioten" worden! Daarom weigerden
de mensen deze oplossing aan te nemen, ondanks het feit dat hij zo dominerend was. Er was een andere die van parels
schoenen maakte voor zijn huwelijk. Zien jullie de vreselijke onzin. Ik weet niet het hoeveelste huwelijk het was, maar hij wilde
schoenen maken van parels. Alle soorten idiote dingen doen ze.

Ik bedoel deze mensen die zo uiterst ego gericht zijn, worden erg gierig. Extreem. Ze zijn zo op geld gericht dat ze uiterst gierig
zijn. Ze spenderen al dat geld voor zichzelf, maar niets voor anderen. Dat proberen ze te sparen. Bij elk goed werk dat gedaan
moet worden, zullen zij hun geld bijhouden. Maar voor zichzelf zullen ze de beste wijnen kopen, zullen zij de beste dingen kopen.
Voor zichzelf. Maar voor anderen hebben zij geen geld. Zelfs waar het hun plicht is, zullen zij proberen geld te sparen. Zij zullen
niet betalen waar zij het verschuldigd zijn.
Wat we bij zoveel mensen zien, zelfs in Sahaja Yoga. Dat ze iets moeten betalen, wat ze verschuldigd zijn, voor iets dat erg
belangrijk is, maar zij zullen niet betalen. Ze willen de boeken soms zelfs gratis, soms, wat het ook is, waar mensen voor betalen.
Zo is nu bijvoorbeeld deze pandal opgezet. Daar is geld voor nodig. Wie gaat er voor betalen? Ik betaalde voor tenminste 3 tot 4
jaar Zelf, uit Mijn eigen beurs en Mijn broer hielp Mij al dit werk te doen. En ze wilden dat Ik er nog steeds mee door ging. Stel je
voor! Voor jullie Zelfrealisatie, moet Ik betalen. Ik reisde zelf, Ik deed mijn eigen dingen. Zij wilden zelfs niet betalen voor wat
gedaan wordt. Ik bedoel, het is een vereiste dat de mensen die dit programma organiseren, de pandal moeten opzetten. Ik word
verondersteld jullie gratis realisatie te geven, maar niet om te betalen voor jullie pandal. Morgen zullen jullie zeggen: "Moeder,
betaal ook onze heen- en terugreis om naar hier te komen en terug te gaan." Ik ben niet verbaasd, zie je. Zo'n mensen zijn
"uiterst" gierig. Van elke cent (frank) die ze betalen, zie je, denken ze we moeten het geld zien terug te krijgen. En als er iets
extra's voor hen gedaan wordt, dan wordt dat niet geteld. Het enige dat bestaat is, neem wat je ook maar kan krijgen. Maar als er
gegeven moet worden zijn ze nergens. En deze op geld gerichte mensen zijn vreselijk verbazingwekkend rijk. Men kan niet
begrijpen hoe rijk ze zijn. Want er is in hen niets zoals edelmoedigheid, geen prioriteiten noch fatsoen waar het er om gaat geld
uit te geven. En er is geen zelfrespect daaromtrent. Er is geen zelfrespect. Het is erg verrassend.
Jullie zullen verbaasd zijn, als Ik de Indiërs vertel, wat Ik in het westen heb gezien: soms ga je naar een hotel met andere mensen,
Ik heb nog nooit gezien dat iemand aanbood te betalen, behalve door Mijn echtgenoot of Mijzelf. Ze beginnen naar deze kant,
dan naar die kant te kijken. Als er iemand is die kan betalen, is dat heel goed. Het is hoogstverbazend. Zelfs in landen als Zweden
en Zwitserland. Zwitserland is er ook zo een. Het grootste gierige land waar je ooit aan kan denken is Zwitserland. Europeanen
zijn "uiterst" gierige mensen. Hoogst verbazend is het hoe gierig ze zijn. En Indiërs in Delhi, Sahaja Yogi's, zijn erg raar moet Ik
zeggen. Ik was verbaasd te horen dat mensen alleen maar komen voor het gratis eten. Ik bedoel, word Ik verondersteld ook voor
jullie eten te betalen? Betalen voor jullie eten, betalen voor jullie taxi's. Morgen kunnen jullie zelfs zeggen: "Betaal onze huishuur."
Het is absurd.
Dit alles komt van het ego, dat jullie niet toestaat de juistheid van de zaken in te zien. Het is erg verrassend. Ze zullen geld
besteden aan zichzelf, dit kopen, dat kopen. Maar om de juiste zaak te doen, hebben ze geen geld, zeer verbazend. Telkens Ik
kom vertelt Mr. Verma of iemand anders Mij: "Kijk eens hier Moeder, dit is het geld dat ze gegeven hebben." Dus moet Ik elke
keer uit Mijn eigen zak het gat opvullen, al dit soort zaken. Iedere keer. Misschien dit jaar ook. Nu heb Ik hem deze keer gezegd,
Ik ga je Mijn Kara (gouden armband) geven. Jij verkoopt het en... Dit is de situatie in Delhi, waar de Sahaja Yogi's zo ellendig zijn
dat ze zelfs geen tweehonderd roepies per jaar willen betalen. Leer geen dingen van Europese yogi's. Zij moeten leren van de
Sahaja Yogi's uit Maharashtra. Zij zijn arme mensen, maar ze hebben nog nooit ook maar één roepie van Mij genomen. Zij
zeggen: "Moeder, het is voldoende dat U zoveel voor ons doet."
Andere guru's nemen hun geld af, persen al hun geld af. Hier moet de guru de hele tijd geld spenderen. Kunnen jullie je zo'n soort
van Sahaja Yoga voorstellen? Hebben jullie waar dan ook van zo'n guru gehoord? Dat de guru geld spendeert aan Sahaja Yoga?
Ik heb geld uitgegeven, niet dit jaar, twaalf jaar ben Ik al naar Delhi gekomen. Ik denk dat Ik tot vorig jaar Mijn eigen zakgeld heb
uitgegeven. En Ik weet niet wat Ik Mijn echtgenoot moet antwoorden. Hij kan het gewoon niet begrijpen. Hij zei, wat is dit voor
Sahaja Yoga dat je voor je volgelingen moet betalen? Ik zei: "God zei dank, vragen ze hun huishuur niet!" Het is een erg
schandelijke situatie. Ik moet zeggen dat het een erg schandelijke situatie is dat, waar het geld nodig is, zij geen geld hebben. Er
is in het geheel geen begroting, voor wat voorrang heeft. Jullie zijn Sahaja Yogi's, jullie zijn heiligen. Waar zijn jullie prioriteiten?
Maar in Maharashtra moeten jullie komen om te leren. Het zijn arme mensen. Zij hebben niet zoveel rijkdom gekregen. Je zal
niet veel auto's zien in Maharashtra. Er zijn hooguit één of twee mensen die een auto hebben in Maharashtra. Maar er is nooit

zo'n probleem aanwezig, of je nu naar de dorpen gaat of naar de steden. Niemand maakt hier een rekening op, omdat de hele
rekening is, dat je voor deze elektriciteit, dit en dat moet betalen. Alles moet via Mijn zakken betaald worden. Dat is waarom Ik
vandaag tot de Sahaja Yogi's spreek.
De Europese Sahaja Yogi's moet Ik dus ook vertellen dat ze zich een beetje beter moeten gedragen. Dit is niet de manier om met
geld om te gaan. Het is schandelijk. Ik heb gehoord dat Europese Sahaja Yogi's, sommige van hen, zich op een schandelijke
manier gedragen. Het is niet netjes. Het is geen goede zaak.
Dit is dus de domheid van de rechterkant. Jullie weten toch, dat jullie elke "kanjoosa" (vrekkige) man die jullie ontmoeten,
uitlachen, is het niet? Er zijn zoveel verhalen over kanjoosa's. De kanjoosa's en de luie, welke geef je dus de voorkeur, Ik maak Me
niet druk over een luie man. Maar een kanjoosa - God beware Me! Wat je ook voor hen doet, zie je, een kanjoosa heeft geen
gevoel voor schaamte. Hij heeft geen gevoel van schaamte meer. Hij begrijpt niet wat hij aan het doen is. Het is soms zo
verbazend dat de kanjoosa's vergeten zijn dat hun Spirit het belangrijkste is. Zij zouden geen geld mogen sparen waar het de
organisatie van Zelfrealisatie betreft. Het is erg verbazend dat wanneer deze mensen zich zo gedragen, al deze landen één voor
één armer en armer worden. Hoe meer je je druk maakt over geld, hoe erger het wordt.
Ik heb natuurlijk geen geld nodig. Jullie weten reeds, dat Ik niet weet hoevele duizenden Ik tot nu toe uit mijn eigen zak
gespendeerd heb. Maar het probleem zit hem hierin, dat niemand begrijpt dat het schandelijk is, dat een Guru voor jullie geld
moet uitgeven.
Daarom zei Ik dus vandaag dat Ik met de Sahaja Yogi's van Delhi wilde praten. Ik was absoluut beschaamd, te horen dat de
Sahaja Yogi's hier zelfs geen achttien roepies per maand kunnen geven. Achttien roepies per maand. Voor hen die het zich niet
kunnen veroorloven is het in orde. Voor hen die met pensioen zijn is het in orde, voor kinderen is het in orde. Maar jullie kunnen
zelfs geen achttien roepies per maand geven. Het is zelfs geen achttien, minder dan dat, Ik weet het niet. Dit is het minimum dat
je kan betalen. We moeten een ashram onderhouden, we moeten deze dingen onderhouden, jullie willen een plaats hebben om
heen te gaan. Hoe is dat mogelijk? Ik kan het gewoon niet geloven! Als je met Sahaja Yoga zelfs niet zoveel edelmoedigheid
hebt, is het beter dat je de Sahaja Yoga opgeeft. Het is beter ermee op te houden. Je bent niet degene die met Sahaja Yoga kan
doorgaan.
Kijk naar jullie Moeder hoe edelmoedig Zij is. Ik geef jullie realisatie, Ik werk van de vroege ochtend tot de late avond. Vandaag
had Ik niet één minuut vrij. Ik was aan het werk. De hele dag. Ik heb dit gedaan, dat gedaan. Zelfs dingen voor jullie gekocht, voor
al de Sahaja Yogi's. Hoe ver ga Ik niet. Ik werk zo hard en jullie kunnen niet eens achttien roepies geven. Ik kan het niet geloven!
Ik heb van deze Sahaja Yogi's gehoord. Nu zitten jullie onder de pandal, wie gaat ervoor betalen? Moet Ik betalen? En deze
tapijten, moet Ik betalen? Is dit de manier om je te gedragen? Als de volgende keer iemand niet op die manier betaalt, kom Ik niet
naar Delhi. Ik zeg het je, de volgende keer kom Ik niet naar Delhi. Ik kan het Me nu niet meer veroorloven. Naar Delhi komen
betekent dat Ik iedere keer mijn eigen geld moet uitdelen. Zij die het geld niet betaald hebben, betaal alstjeblieft, anders zal Ik
niet naar Delhi komen. Ik zeg het jullie. Ik hou niet van dit soort dingen, dat jullie niet eens achttien roepies kunnen betalen om die
ashram in stand te houden, om al deze dingen in stand te houden. Dit is teveel.
Nu ,willen jullie alstjeblieft begrijpen dat je van een bepaalde kwaliteit moet zijn om Sahaja Yogi te zijn. Jullie kunnen niet gewoon
een "raddad", een man van de straat zijn, die de zoon van Adi Shakti kan worden, kunnen jullie? Ik wil niet dat Mijn kinderen
bedelaars zijn. Willen jullie alstjeblieft, nu jullie allen, vandaag beslissen, dat Ik dit soort lezingen niet meer hoef te doen. Dit is de
laatste keer dat Ik het jullie zeg. Het is een schandelijke zaak en in de geschiedenis zal het geschreven staan, dat Moeder ermee
ophield naar Delhi te gaan omdat Zij, telkens Zij erheen ging, uit Haar eigen zak geld moest uitgeven. De geschiedenis van Sahaja
Yoga zal geschreven worden in gouden letters en onthou dat Ik ieders naam daar ga neerschrijven. En dat zij die niet betalen, Me
alstjeblieft hun namen geven. Dat is het. Ik wil weten wie deze schuldigen zijn.
(En met hen die gierig zijn, kan God ook erg gierig zijn). Hindi...
Zo, nu komen we tot het midden, het centrale pad van de Sushumna. Het centrale pad van de Sushumna is voor de mensen die

zich in het centrum bevinden. De mensen die hun juist begrip en hun wijsheid hebben. Deze mensen zijn uiterst edelmoedig.
Neem welke guru, sadguru ook. Neem om het even dewelke, om het even dewelke. Neem Nanaka, neem Kabir of neem
Tukarama. De kinderen van Tukarama vroegen hem: "Heeft u wat suikerriet voor ons". Hij ging wandelen en een heer, die zijn
meester was, wiens suikerrietveld hij verzorgde, gaf hem een hele hoop suikerrietstengels. Onderweg naar huis begonnen alle
kinderen te vragen: "Geef me een stengel suikerriet, één stengel suikerriet". Hij gaf alles. Toen hij thuis kwam had hij geen
suikerriet voor zijn kinderen! Zij lijden aan over-edelmoedigheid. Zij zijn zo edelmoedig, dat je het je niet kan voorstellen. Jullie
moeten het de mensen eens vragen die Mij in dat opzicht gekend hebben.
Edelmoedigheid is de enige manier waarop je je liefde aan anderen kan uitdrukken. Dat heb Ik jullie ook al eerder verteld. Al jullie
materiële rijkdom en alles heeft geen zin, totdat en alleen dan wanneer jullie edelmoedig zijn tegenover de mensen. Maar het zou
rustig moeten zijn, en absoluut in stilte. Ik heb gezien dat het leuk is je best te doen, voor iemand die op bezoek komt. Indiërs zijn
er erg goed in. Alstjeblieft eet, dit, dat. Alleen omdat ze indruk willen maken. Later vragen ze die persoon een werkje voor hen op
te knappen of zoiets. Maar het is niet echt. Wie ook komt, help gewoon, het maakt niet uit. Elke grootse reden, wat kan een nog
grootsere reden zijn dan dit werk van God, dat Ik aan het doen ben? En dan zie Ik dat jullie, mensen, je zo gedragen. Nu, waar
gaan jullie je geld spenderen?
De mensen die dus in het centrum zijn, zijn om te beginnen uiterst edelmoedig. Zij kunnen geen voedsel binnen houden als ze
het bij iemand thuis nuttigen. Ofwel braken zij het uit of zullen zij diarree hebben. Als ze eten op een plaats waar zij niet hadden
moeten eten, als het niet juist gevibreerd is, als het voedsel niet goed is, zullen zij het voedsel niet eten. Zelfs als zij het voedsel
eten, zullen zij het uitbraken. Ze zijn erg aardig en edelmoedig. Ze overweldigen de mensen niet om te zeggen: "Oh! Je hebt daar
voedsel waar dit en dat mis mee is." Als het zo is proberen zij het te vermijden, het niet te eten. Maar soms worden ze gekruisigd.
In orde, het maakt niet uit. Zij denken: "In orde, Ik zal het eten en het weggooien." Zij zijn uiterst wijs en taktvol. "TAKTVOL". Zij
weten hoe met mensen om te gaan. Zij zijn bedeeld met een uiterste diplomatie, om het anderen naar hun zin te maken en hen
op de één of andere manier naar de tempel van God te brengen. De hele houding van zulke mensen is zichzelf te zuiveren, zich
zuiver te houden, zichzelf in orde te houden, om meer en meer mensen tot dit grote werk van realisatie te krijgen. Zij vertonen
zich nooit. Ik zie ze nooit eerder. Ze blijven niet langer. Zij vertonen zich niet. Ze staan niet vooraan. Ze willen hun gezicht, niet
laten zien. Ze zijn stil. Ik weet wie zij zijn. Maar zij zijn dynamisch en zij werken het uit. Alleen wanneer zij voor iets belangrijks
raad moeten vragen , zullen ze Mij komen opzoeken en praten. Ik ken de manier waarop zij werken. Zij zijn uiterst stil en
prachtige sierlijke mensen. En zij weten ook met anderen om te gaan. Ze kunnen soms humeurig worden als het nodig is, als zij
de voorgeschreven ceremonieën van hun Moeder moeten verdedigen of het kan ook het protocol van Sahaja Yoga zijn en van
God.
Normaal zijn zij erg rustige en stille mensen. Hun aanwezigheid is een zegen. Welk huis ze ook binnen gaan, het brengt
voorspoed. Welke winkel zij binnengaan, bloeit. Elke persoon waarmee zij ook praten, heeft er baat bij. Zij brengen voorspoed. Zij
brengen zegen, zij brengen zegen, zij geven zegeningen, automatisch. Zij hoeven niet te zeggen: "Ik zegen u". Als ze er zijn
zegenen ze je.
Zij denken er nooit aan geld te verdienen uit Gods werk, nooit. Niet één enkele centime (cent). Zij zijn zo waarheidsgetrouw. Niet
omdat ze bang zijn, dat er, als we geld verdienen, een dief zal komen en al onze spullen weg zal nemen. Niet met angst. Maar
met het volle vertrouwen dat wat ze doen, het grootste geluk en vreugde is.
En wat hun gezondheid betreft, zijn zij meer aan de dikke kant, zou Ik zeggen, omdat ze gas in hun lichaam hebben, veel gas, de
Prana Shakti, deze is in het centrum van de Prana, gaat de Sushumna binnen. Dat creëert een gasachtig lichaam. Het gasachtige
lichaam is niet zwaar, het is erg licht. Zij lopen erg snel, ze zijn aktief. Maar als men ernaar kijkt, zien ze er mollig uit, gewoonlijk.
Als ze het niet zijn, proberen ze mollig te zijn. Zij willen dik zijn, ze willen te weten komen wat er verkeerd is met hun lever, om dik
te kunnen zijn. Ze zijn meer aan de mollige kant. Hun belangrijkste kwaal is hun ontlasting en al hun braken en zo meer. Een
persoon die bijvoorbeeld een verkeerde soort voedsel of een verkeerde soort drank nuttigt, moet onmiddellijk gaan en het
ontruimen. Dit is hun probleem.
Een ander probleem dat zij mogelijk ontwikkelen is, dat zij als ze teveel vibraties genomen hebben, een zwelling op hun lichaam

kunnen ontwikkelen. Onder deze omstandigheden, zouden zij eerst en vooral moeten proberen uit te maken of zij in de buurt zijn
van iemand die anti-God is. Omdat zo'n zwellingen worden ontwikkeld, als de vibraties anti-God actieviteiten bevechten van de
persoon die bij je is. Zeg bv. je vrouw is negatief. Dan kan zo'n persoon een zwelling ontwikkelen omdat zijn vibraties de vrouw
bevechten. Hij zou geen aandacht aan dat vechten moeten schenken, maar hij moet weten hoe de vrouw te corrigeren. Hij moet
weten hoe haar in orde te brengen. Of als de man zo is, kan de vrouw een anti-satanische kracht binnen in zich ontwikkelen, die
haar die zwelling zal geven. Verschillende soorten zwellingen kunnen verschijnen, waarbij de vibraties met grote snelheid
uitstralen. Zij kunnen arthritis (een gewrichtsaandoening) ontwikkelen, als zij geen vibraties geven, of pijn in de gewrichten.
Het andere probleem dat zij kunnen hebben, is een trage ademhaling, lage bloeddruk, door de activiteit van het parasympatisch
zenuwstelsel. En als zij vechten met de anti-God activiteiten kunnen zij zich soms ook moe voelen. Maar zij herstellen en voelen
zich in orde. Wanneer de vibraties te veel stromen, dan kunnen al deze mensen, Ik zeg kunnen, een soort absorptie of uitzending
van vibraties ter hoogte van elk centrum ontwikkelen, afhankelijk van de kwaliteit van de persoon die voor hen staat. En wanneer
zoiets gebeurt kunnen zij het gemakkelijk corrigeren door het een bandhan te geven. En als zij vinden dat de vibraties teveel zijn,
dan kunnen zij een andere Sahaja Yogi vragen de vibraties van een bepaalde chakra weg te nemen en het af te geven aan de
atmosfeer.
Zij kunnen lijden aan keelklachten. Ook kunnen zij lijden aan het uitdrogen van het lichaamsvocht als zij de anti-God elementen te
veel moeten bevechten. Een soort van uitdroging kan dus voorkomen in hun peritoneum (buikholte-buikvlies) of misschien in het
gebied dat het bedekt. Daarom is het voor hen goed om wat ghee of boter te eten. Zij moeten hun vingers en handen en al deze
plaatsen inwrijven om het te verzachten, omdat de hitte van andere mensen hen ook kan uitdrogen.
Ter hoogte van de Agnya kunnen zij soms hoofdpijn ontwikkelen als zij bij mensen zijn, die erg verstoord zijn in de rechter Agnya.
Het is op dat ogenblik belangrijk jezelf en de andere persoon die erg egoïstisch is, een bandhan te geven, en luister niet naar hen.
Sluit gewoon je oren en de persoon zal ophouden met praten. Zij kunnen ook een druk aan beide zijden van het hoofd
ontwikkelen. Soms als de Kundalini zich een weg baant naar boven en er is een hindernis ter hoogte van de Agnya dan is het
mogelijk dat je de druk op deze hersenen voelt. Op dat ogenblik zouden zij moeten proberen de Zegen boven alle sympatische
systemen te brengen, dan naar omlaag. Sta op Moeder Aarde. Vraag haar te absorberen. De druk van de Kundalini wordt dus
verminderd, omdat alle chakra's zich openen en ook de Agnya opent zich, zodra de Zegen over het lichaam komt. Als zij
problemen hebben met hun Agnya, moeten zij aan de achterkant een kaars gebruiken als hun gezichtsvermogen zwak of
bijziend wordt. Als hun Agnya te veel hier is (voorkant) dan zijn er mantra's die gebruikt kunnen worden zoals: "Ik vergeef
iedereen" en zo meer. Op het subtielere vlak kennen jullie alle mantra's die gezegd moeten worden.
Als een Sahaja Yogi merkt dat zijn Sahasrara blokkeert, dan zou hij een bad in de zee moeten nemen, denk Ik, Ik weet niet waar
hij een bad zou moeten nemen. Omdat Sahasrara Mijn plaats is, zoals jullie weten. En ter hoogte van de Sahasrara blokkeren is
een erg ernstige zaak voor een Sahaja Yogi. Hij kan daardoor Ekadasha ontwikkelen en hij zal in de problemen zitten. Dan zal hij
naar Mij toe komen en zeggen: "Moeder, hoewel Ik een Sahaja Yogi was en Ik voor Uw foto bad en dat alles, kreeg Ik deze
problemen." De reden is, ALS JE EEN SAHAJA YOGI BENT, "MOET" JE MIJ ERKENNEN. Dat is de voorwaarde. Tot nu toe hebben
jullie nooit iemand erkend, maar nu moeten jullie Mij erkennen. Als jullie Mij niet erkennen, zullen jullie deze Ekadasha
ontwikkelen en Ik zeg jullie dat wanneer jullie je zo gedragen, het niet mogelijk is de Kundalini toe te staan op te rijzen.
Sahaja Yogi's die dus nog steeds erg twijfelachtig zijn, zouden geen Sahaja Yogi's genoemd moeten worden. Zij moeten buiten
gehouden worden, zo ver mogelijk. Laat ze leren dat ze niet waardig zijn. Laat hen weten dat deze realisatie door Mij gegeven
werd en door niemand anders. Zoals Venugopalan Mij eens vertelde: "Krishna gaf me geen realisatie, Rama gaf me nooit
realisatie, Ganesha gaf het me nooit, Shiva gaf het me nooit, Parvati gaf het me nooit, Adishakti gaf het mij niet, het was MATAJI
NIRMALA DEVI die mij realisatie gegeven heeft. Daarom is Zij degene die Ik ken." Totdat en alleen wanneer je dit begrijpt, zullen
zij allemaal - Rama, Shiva en Brahmadeva, Vishnu,- allemaal erg kwaad op je worden. Omdat zij het niet zullen begrijpen. Omdat
jullie je realisatie gekregen hebben, en Mij nog steeds verloochelen. Dat betekent dat er iets verkeerd met jullie is. De hele
oppervlakte kan bedekt worden en kan Ekadasha ontwikkelen. Dat is het begin van het einde.
Teveel gebruik van Mij maken, is hetzelfde. Als je teveel aan Mij kleeft krijg je ook deze Ekadasha. Je moet je erbuiten houden.

Wanneer je op Mij teveel druk uitoefent zal je het krijgen. Mij antwoorden, niet naar Me luisteren. Als Ik zeg, Ik wil dit doen, zal je
zeggen: "Nee, nee, laat ons dat doen". Je blokkeert.
Ik weet wat te doen, wanneer het te doen, waar het te doen. Ik weet dat. Ik weet wanneer Ik een plaats moet bereiken, wanneer Ik
de Kundalini moet omhoog brengen, waar het zal uitwerken, Ik weet alles, jullie moeten het aan Mij overlaten. Als jullie beginnen
Mij uit te dagen, zullen jullie blokkeren ter hoogte van Sahasrara, en geef Mij dan niet de schuld.
Als je je alleen al in Sahaja Yoga zou kunnen verheffen en spiritueel groeien en je zou proberen Mij te erkennen, zal Ik geen
probleem hebben en jij zal geen probleem hebben. Als er iemand is, laat ons bv. zeggen je vrouw of echtgenoot en wie ook tegen
Sahaja Yoga spreekt, sluit je oren, sluit je ogen. Jullie moeten ten minste geen enkele "ninda" (kritiek) over Mij horen. Als je het
niet begrijpt, dan begrijp je het niet omdat je Mij tenslotte niet bent. Maar weet dat Ik jullie realisatie gegeven heb. En je moet niet
proberen Mij uit te dagen, want God zelf zal tegen je zijn. Het is erg ondankbaar van je om je zo te gedragen.
Het eerste dat je dus moet doen is Mij in geen geval problemen te geven. Jullie moeten mij "prasanna" (goed gezind) houden. Dit
is wat we altijd zeggen: "Behaag de Devi". Gisteren stond de muziek op, Ik was erg behaagd, jullie hadden gelukkig moeten zijn
dat er muziek was, Moeder is behaagd, dat is alles. Maar neen, jullie wilden het op jullie manier. Jullie jagen Mij voort. Jullie
zeiden kom nu mee, we moeten gaan. Dat is alles. Dan zal jullie spirituele groei niet in orde zijn. Als jullie geweldige
organisatoren zijn, wat dan ook, dat is op kantoor. Niet hier. Hier ben Ik het. Jullie moeten de zaken in Mijn handen laten.
Probeer geen trucjes met Mij uit te halen. Omdat er buiten Mijn Moederhart, vele andere Gana's zijn, zie je, vele andere Godheden,
vele andere grootse zaken die wachten en zij kunnen jullie moeilijkheden geven. Als Sahaja Yogi's moet Ik jullie dus
waarschuwen. Nieuwe mensen zullen dit niet begrijpen. Voor hen zal het als egoïstisch en zo meer klinken. Zij zullen het niet
begrijpen, vergeet het. Maar er zijn erg weinig nieuwe mensen, daarom spreek Ik tot die Sahaja Yogi's en vertel Ik hen de
waarheid. Want tot nu toe heb Ik geen kans gehad om hen al deze zaken te vertellen. Het geeft dus niet. Als Sahaja Yogi's zijn
jullie heiligen. En jullie moeten de waardigheid van een heilige bezitten en die edelmoedigheid van de heilige en het gevoel voor
prioriteiten en netheid. Ik hoop dat Delhi Sahaja Yogi's vanaf morgen een nieuw leven beginnen wat hun gedrag betreft.
(Breng het in praktijk. Door er over te praten wordt niets bereikt. Breng het in praktijk.) Hindi... En probeer goede Sahaja Yogi's te
zijn, om te beginnen.
Je kan voor bepaalde zaken geen compromis sluiten. In Sahaja Yoga zal je er versteld van staan dat het zo'n grote wetenschap
is, zelfs als zij het hier en daar doen (compromissen sluiten), is het met hen gedaan. Gisteren kwam er een man en hij vertelde
Mij, ik geloof niet in die en die heilige. Een moslim kan bijvoorbeeld zeggen, ik geloof niet in Guru Nanaka. Onmiddellijk moeten
zijn vibraties verminderen. Afgelopen. Maar veel erger is het, wanneer je het van Mij zegt of het van Mij denkt. Als er ook maar
één gedachte opkomt, zorg er dan voor dat die verdwijnt. Guru Nanaka is een persoon binnen in jullie, maar hij gaf jullie geen
realisatie. Hij en Ik zijn één, er is in het geheel geen verschil. Maar wat Hij voelt wanneer Hij Mij werd en jullie realisatie gaf. Jullie
willen Mij niet erkennen, in orde, Hij is het die kwaad zal zijn, niet Ik. Jullie hebben altijd mensen gezien die Shiva aanbidden, ze
dragen Hem op de hand. Zij blokkeren in het hart, het is de plaats van Shiva. Omdat Shiva zelf kwaad is.
Sahaja Yoga is een erg dynamisch iets. En hiervoor hebben we deze mensen die nergens goed voor zijn niet nodig. Kanjoosas
(vrekken) zijn uitgesloten. Alsoluut. Jullie moeten uiterst punctueel zijn en ernaar verlangen -aur- om het hoognodige werk voor
Sahaja Yoga te doen. Het is een "enorm" werk. Terwijl we mensen hebben die er zo op uit zijn. Zij zijn bereid hier te blijven, ze zijn
bereid overal heen te gaan, ze zijn bereid elk werk in Canada te doen, zij willen naar Amerika gaan, het uitwerken. En hier hebben
we mensen... Het is verrassend! In de Yoga Bhoomi is dit Jangpura -Stel je voor dit is Jangpura. Misschien heeft hier de Jang
(het slagveld) van Ik weet niet welke mensen plaats gehad. In Hastinapur vond lange tijd geleden een grote slag plaats, waarbij
de duivelse krachten werden bevochten. Maar was daar iemand zoals de mensen die we hier hebben? Kan je het zwaard van
rechtschapenheid in je hand houden als er geen enkele rechtschapenheid in je gedrag is? We kunnen niet zijn zoals deze
ordinaire politici en deze zakenmensen.
Wij zijn heiligen! Begrijp dat jullie heiligen zijn. Jullie kunnen je niet zoals hen gedragen, op een vulgaire manier. Ik neem nooit

iets gratis van jullie aan. Het is erg moeilijk Mij iets te geven. Behalve wanneer er een doel of een soort reden is, zou Ik het "haten"
het aan te nemen. Jullie weten dat. Daarom zou Ik jullie ideaal moeten zijn. Jullie zullen geweldig gerespecteerd worden, als jullie
je als een heilige gedragen. Een heilige moet heilig zijn van binnen en van buiten. Een persoon die zich op die manier gedraagt,
straalt en iedereen weet, oh, hier is een grote heilige gekomen. Jullie hoeven daar geen erg rijke persoon voor te worden. Jullie
hoeven geen grote politicus te zijn of een grote minister, niets. Een gewoon persoon kan de hele zaak manifesteren.
Daarom denk Ik dat één manier om dit te verbeteren is, dat jullie allen verantwoordelijkheden zouden opnemen. Jullie zouden
moeten proberen rond te reizen. Ga, vestig enige centra's, zorg ervoor. Ga dan ergens anders naartoe, vestig dat centrum en zorg
ervoor. Vestig nu een centrum in Jangpura of ergens anders. Probeer er naartoe te komen, geef een introductie, verspreid enige
pamfletten om de marktplaatsen. Je hebt wat mensen, vestig het. Er zijn amper een paar mensen die organiseren, dat is niet de
manier. Ieder van jullie is een esentieel deel van het geheel. Nu moet Ik jullie vandaag dus weer vertellen dat Ik ergens heen moet
gaan, dus moeten jullie Mij verontschuldigen. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden dat Ik jullie vandaag niet toesta, het zou niet
mogelijk zijn, Mijn voeten aan te raken. Het is in orde. Het is helemaal niet nodig Mijn voeten aan te raken.
Ik zal jullie een erg fijn verhaal vertellen van Shri Krishna en Radha en dan zal Ik weggaan. Het gebeurde eens dat de dames die
met Shri Krishna getrouwd waren erg jaloers werden op Radhaji. En ze zeiden tegen Shri Krishna, je houdt niet van ons.
Daarboven op kwam Shri Narada nog meer olie op het vuur gooien. Hij zei: "Ik geloof dat Hij zich echt nooit zorgen om jullie
maakt, Hij houdt alleen van Radhaji, het kan Hem niet schelen." Dus begon Shri Krishna, diplomatisch als Hij was, te zeggen: "Oh
God! Ik heb vreselijke buikpijn, wat nu." Ze zeiden dus : "Wat nu?" Hij zei: "Het is erg makkelijk. Weten jullie, wie ook Mijn Bhakta
(toegewijde) is, als jullie het stof van jullie voeten aan Mij geven om op te eten, dan zal Ik in orde zijn." Ze kregen dus schrik van
hun leven zie je. Zo is het wanneer Ik jullie iets vertel en jullie iedere keer jullie oplossingen gewoon willen geven. Niemand
luistert naar Mij. Als Ik zeg ga hier heen: "Nee, nee, het is beter die weg te gaan." Kom hier, "Nee, nee, deze weg is beter". Iedereen
heeft er een gedachtengang over. Het maakt niet uit. Zij hadden dus zo hun gedachtengang. Zij zeiden: "Waarom neemt U niet
wat medicijn?" Dan zei iemand: "We zullen Vaidya roepen". Hij zei: "Nee, Ik weet heel zeker dat Ik door niets anders beter
gemaakt kan worden behalve door dat ene ding, jullie moeten het stof van een van Mijn Bhaktas zien te krijgen en Ik zal het eten."
Zij begonnen dus allemaal elkaar aan te kijken zie je. Zoals sommige van de Sahaja Yogi's doen als het op betalen aankomt! Ze
hoorden het nooit. Sommigen van hen. Nooit gehoord. Dat is beter, zie je, het is een erg verraderlijke karaktertrek. Ze zeiden dus:
"Wat te doen? Als we Shri Krishna niet beter maken, blijft Hij weeklagen en wat kunnen we doen?" Shri Krishna zei: "Heb
medelijden met Mij, geef Me wat stof van jullie voeten." Dan zei Hij tegen Narada, ga jij naar Radha en laat Haar wat stof van
Haar voeten zenden. Hij ging naar Shri Radha. Shri Radhaji was in Vrindavan en de aarde is op die plaats geelachtig van kleur,
zoals... (Keshara), zoals saffraan. Hij ging er naartoe en vertelde dat Shri Krishna erg ziek was: "Hij heeft verschrikkelijke
buikpijn." Zij werd dus bang. Ze zei: "Echt, hoe kan dat nu. Ik kan het niet geloven. Wat zegt Hij dan? Welke behandeling kan Hij
volgen?" "Hij zegt dat als wie ook van Zijn volgelingen, wie ook Zijn Bhakta is, een klein beetje van het stof van hun voeten zendt,
Hij in orde zal zijn. Hij moet dat als medicijn innemen." Ze zei dus: "In orde, neem het stof van Mijn voeten." Hij was hoogst
verbaasd! Hij zei: "Wat bent U aan het doen? Begrijpt U, als U hem het stof van Uw voeten geeft, dan zullen al Uw punyas
(verdiensten) verloren zijn. Hij speelt een soort spelletje, weet U. Probeer dit gewoon niet". Zij zei: "Er gebeurt niets, je kan het
beter nemen." Maar hij zei: "Wat dan met uw punyas en papas." Zij zei: "Ik weet één ding, het is Hij die voor Mijn papas en punyas
zorgt. Ik hoef er niet over na te denken." Hij nam het stof van Haar voeten, dat absoluut geel was, als saffraan of als het stuifmeel
van de bloem. En hij ging weg en gaf het aan Shri Krishna. Shri Krishna zei: "Ik wist dat Shri Radha het zou zenden, laat het Mij nu
eten". Hij zei: "U kunt het eten, maar U moet de vraag beantwoorden over wat Shri Radha heeft gezegd, dat U voor Haar papas en
mynyas zorgt. Hoe is dat? Hoe kan dat zijn? Wat betekent dat? Dat U weet wat deze punyas en papas zijn. Dat Zij er niet bezorgd
om is. Dat zij zich geen zorgen hoeft te maken over Haar papas en punyas." Hij zei: "In orde, laat Me nu het medicijn innemen."
Hij nam het medicijn en Hij zei: "Ik kan nu beter gaan slapen." En Shri Narada zag dat het hart van Shri Krishna zich opende en in
het Hart was een lotus van een prachtige rose kleur. Op die lotus lag Shri Radhaji. En Haar voeten wreven tegen het stuifmeel van
die lotus aan, en het geel van de Vrindavan klei was dezelfde kleur. Dan besefte hij dat als Zij die lotus met Haar voeten aanraakt,
het er niet toe doet, of ze het stof van Haar voeten aan Shri Krishna geeft om in te nemen. Zij is in Zijn hart. Als Haar voeten in
Zijn Hart zijn, wat maakt het dan uit? En dat is hoe zij beseften dat Shri Radha's liefde zo groot was, dat Ze niet dacht aan
Dharma-Adharma, maar dat Zij handelde om ter beschikking van Haar Heer te staan en op die manier had Zij een plaats in het
hart van Shri Krishna.

Moge God jullie zegenen.
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Ik ben blij dat jullie allemaal een plaats hebben kunnen vinden in deze kleine ruimte. Waar er liefde en begrip is, kan een kleine
ruimte door veel harten worden ingenomen. Maar zonder een groot hart is, wat je ook krijgt, nooit voldoende. Vandaag zullen we
Shiva Tattwa[1] in ons vereren, het principe van Shiva. Voor alle Sahaja yogi's is dit ontzettend belangrijk, want Shiva is het
ultieme doel dat wij moeten bereiken. Shiva wordt vertegenwoordigd door onze Spirit[2], dus Shiva te worden is het ultieme doel
van al het andere.
Al het andere werd geschapen - zoals bijvoorbeeld Vishnu Tattwa[3] en Brahmadeva[4] - enkel en alleen om mensen te creëren,
hen te laten evolueren en hen uiteindelijk naar Shiva te leiden. Dat is het ultieme doel. Maar mensen raken zodanig verwikkeld in
Brahmadeva's Tattwa dat het zelfs al moeilijk is om in Vishnu Tattwa te geraken. Ze raken verstrikt in de vijf elementen, die de
buitenste laag in ons hebben gecreëerd. Alle chakra's hebben een buitenste laag, te vergelijken met een vat; maar het verlangen
om de Spirit te zijn is van het allergrootste belang in Sahaja Yoga. We moeten dus naar binnen kijken, naar onszelf als Sahaja
yogi's: hebben wij enkel en alleen dat verlangen? Of hebben we nog steeds vele andere verlangens die in ons rondwaren?
Want zie je, het grootste probleem bevindt zich in de Nabhi chakra, zowel in het Oosten als in het Westen. Sommige mensen
hebben nog steeds een fundamentele drang naar eten, wat erg verbazend is - zelfs in Sahaja Yoga nog, wat betreft de Nabhi
chakra.
Ook heel wat mensen hechten veel belang aan bezittingen en geld. En ook al worden ze alsmaar subtieler, toch ontstaat er geen
onthechting in hen. Het wordt subtieler. Naarmate je zelf subtieler wordt, wordt ook de gehechtheid subtieler, en moeilijker weg
te krijgen. Vooral mensen die leiders worden in Sahaja Yoga, of die een grote rol spelen in Sahaja Yoga, worden voortdurend
aangevallen. Ze worden aangevallen, zij het door hun mannen, hun vrouwen, broers, zussen, zonen, kinderen, of vanuit welke
richting dan ook.
En hierdoor escaleert de situatie, want al deze leiders die aangevallen worden proberen alle godheden ontevreden te stellen door
kleinigheden hier en daar. Dit gedrag moet als volgt begrepen worden: je bent een subtieler persoon geworden en je bent hoger
aan het groeien, dus uiteraard vallen de negatieve krachten jou aan. De frontlinie ligt altijd onder vuur, niet de achterste linie. Zij
die zich vooraan bevinden liggen dus altijd onder vuur, en zij moeten ontzettend voorzichtig zijn wat betreft de manier waarop ze
zich gedragen. Want als iemand sluw is, dan zal hij sluw blijven, maar sluw op subtielere wijze. Hij zal niet gewoon het
tegenovergestelde worden, maar zijn sluwheid zal subtieler worden. Is hij een gierige man, dan wordt hij gierig op subtielere
wijze. Of als hij is een egogericht persoon is, dan wordt hij egogericht op een subtielere manier.
Maar om je te ontdoen van deze eigenschappen in je, moet je het tegenovergestelde doen. Ben je bijvoorbeeld gierig, word dan
uitermate vrijgevig, en geef alles weg wat je hebt. Maak geen berekeningen, praat niet over geld en maak je geen zorgen over
geld. En ben je verkwistend of te toegeeflijk, gedraag je dan precies omgekeerd. Zolang je niet het omgekeerde wordt, kun je niet
van deze eigenschappen af raken. Als je bijvoorbeeld een opvliegende man bent, heel opvliegend, word dan zo zachtaardig dat je

er zelfs geen probleem van maakt als iemand je slaat. Wat ze ook zeggen, het is oké. Zo raak je verlost van je gewoontes die
subtieler en subtieler worden.
Een andere manier om er mee om te gaan, is alert zijn. Wanneer je alert bent, begin je jezelf te zien als een losstaande persoon
met de gewoontes die hij heeft, en begin je te begrijpen waarom je je zo gedraagt: "O, ik begrijp het, ik kende jou vroeger, tien jaar
geleden, vóór mijn zelfrealisatie. Ik ken u, meneer, u zit zo in elkaar." En vervolgens stel je je tegenover die persoonlijkheid om
hem daarna los te laten.
Neem nu iemand die een negatieve, linkse persoon is: wat je ook doet voor die persoon, hij zal alsmaar subtieler worden. Als het
een meisje is, zal ze zomaar om niets beginnen huilen en zich ellendig voelen. Is het een jongen dan zal hij nadenken en
analyseren; hij zal een analist van Sahaja Yoga worden, op subtielere wijze.
Wat zij zouden moeten doen is voor hun foto gaan staan en naar hun reflectie kijken: dat is de ander, die gestorven is. En probeer
daar gewoon de spot mee te drijven, of ernaar te schreeuwen, afhankelijk van de situatie. Als het een agressieve eigenschap is,
dan is het beter de spot ermee te drijven, omdat het dwaas is. En als het iemand is die zich agressief opstelt, schreeuw er dan
naar: "Wat denk je te bereiken door zo agressief te zijn?!"
Want al deze dingen zonderen je af van de realiteit. Je wezen moet gezuiverd worden. En alleen met jouw hulp kan ik dat doen.
Veel mensen zeggen: "Moeder, u bent almachtig." Goed, dat ben ik, ik kan alles doen. Maar ik kan niet raken aan je vrijheid. Dat is
een feit. Ik kan niet voorbij je vrijheid gaan. En als ik niet voorbij je vrijheid kan gaan, dan moet jij het doen. Wanneer je uit eigen
vrijheid naar binnen komt, dan zal ik je alle mogelijke zegeningen schenken. Maar als je buiten wilt blijven staan dan zal ik je niet
met een revolver in de hand naar binnen duwen.
Nee, op die manier zal het nooit werken. Dit is een hindernis waar Sahaja yogi's zich van bewust moeten zijn: het feit dat je op elk
moment vrij bent, en vrijer, en absoluut vrij. Maar hoe vrijer je wordt, hoe erger je situatie wordt wat betreft de confrontatie met
het negatieve. Als er bijvoorbeeld vier mensen om je heen staan, dan zullen zij het eerst aangevallen worden. Logischerwijs
begrijp je wel dat de frontlinie altijd onder vuur ligt, niet de achterste linie. Alhoewel de wet suggereert dat de achterzijde eerst
moet komen, want alle negatieve krachten zouden van achteraan moeten komen. Maar ze zijn erg slim. Ze weten dat de laatsten
vaak vanzelf afhaken; het is niet nodig daarheen te gaan. Dus proberen ze de frontlinie. Zij die naar hun gevoel de leiding hebben
en verantwoordelijk zijn moeten dus heel goed oppassen hoe ze zich gedragen, hoe ze hun verantwoordelijkheden opnemen, en
hoe ze het oplossen. Of ze hun oude gewoontes behouden op een subtieler niveau, of ertegen vechten. Dit is zeer belangrijk. En
zo kun je jezelf op een intelligente manier bijschaven.
En zodra je onthecht wordt, neem je afstand van al deze dingen - maar enkel op mentaal niveau. Op spiritueel niveau zal ik voor
je zorgen. Op mentaal niveau moet je tot de logische conclusie komen: "Ik moet vechten tegen deze onzinnige dingen! Ik moet
alert zijn op deze onzin die in mij aanwezig is."
Shiva Tattwa is onschuldig, volmaakt onschuldig. Hij is erg krachtig en buitengewoon onschuldig. En het geheim om hem te
bereiken is gewoon hem tevreden te stellen. Als je Shiva tevreden stelt, al ben je een rakshasa[5] of wat dan ook, dan schenkt hij
je allerlei zegeningen. Een rakshasa kan hij alleen een hoge ouderdom geven, een lang leven. Maar een heilige zal hij de staat van
satchitananda[6] schenken. Dus zelfs al schenkt hij iets aan een rakshasa, dan mag men zich hier geen vragen bij stellen. Hij kan
je een lang leven geven, maar wat maakt dat uit? Zelfs al leeft hij duizenden jaren, hij bereikt er nog niets mee, want hij zal nooit
jullie zelfrealisatie krijgen. Een heilige schenkt hij dus het eeuwige leven eigen aan de Spirit. Dat is de zegening van Shiva Tattwa.
En Vishnu Tattwa schenkt spirituele groei aan een heilige, en het licht van de wijsheid om alles te zien en te begrijpen via het
collectieve bewustzijn. En aan een rakshasa geeft hij dood; hij doodt. Mensen die niet zo diep zijn vragen zich wellicht af waarom
Shiva de zegening van een lang leven aan een rakshasa zou geven. Zo zijn de karakters van de verschillende godheden nu
eenmaal. Als een rakshasa bijvoorbeeld lang wil leven, dan gaat hij naar Shiva, hij stelt hem tevreden door hem te eren, zijn
lofzang te zingen, zijn zegeningen te vragen, door tapas[7] voor hem te doen en over Shiva's onschuld te spreken; en zo krijgt hij
een lang leven. Soms is het zelfs beter dat deze rakshasa's op aarde leven dan in het onderbewuste. Ze kunnen afschuwelijk zijn.

Ze kunnen een heel aantal bhoots[8] verzamelen om mensen te martelen. Het is dus beter ze onder het toezicht van Vishnu te
houden. Hij kan ze hier beter aan dan in het onderbewustzijn.
Maar Shiva's stijl verschilt heel erg van die van Vishnu. Je moet de meest uiteenlopende stijlen hebben, want er zijn zoveel
permutaties en combinaties in mensen. Als je maar één stijl hebt, wat doe je dan met de stijlen van andere mensen? De stijl van
Vishnu is dus zo dat als je je ongehoord probeert te gedragen, hij trucs uitspeelt om je weer op het juiste pad te brengen. Stel nu
dat een Sahaja yogi - Vishnu heeft namelijk niet zoveel interesse in andere mensen, alleen in Sahaya yogi's - als een Sahaja yogi
zich misdraagt, stel dat hij wijn wil drinken, dan zegt hij: "Goed, drink dan wijn." En als hij de wijn drinkt dan wordt hij ziek, hij krijgt
autopech, of hij wordt op een of andere manier beledigd. Er overkomt hem dus iets, en hij wordt zo zwaar gestraft dat hij zegt: "O
God, wat heb ik gedaan?" Dat is Vishnu Tattwa.
Maar Shiva werkt op de tegenovergestelde manier. Als je Shiva's stijl ziet dan werkt het zo: als je drinkt, dan verdwijnt hij gewoon
uit je hart. Je krijgt een hartaanval en je sterft. Hij doodt ook. De één doodt rechtstreeks en op positieve wijze, hij doodt echt - de
ander door terugtrekking. Hoe kun je bestaan als Shiva verdwijnt? Dat is één aspect. Een tweede aspect is dat al degenen die
geboren zijn met de Shiva Tattwa - zoals onze Sai Nath[9], Shirdi Sai Nath, of andere mensen zoals hij, zelfs de Devi's kunnen dat
soms doen - zij drinken alle wijnen van de wereld, al het vergif van de wereld. Shiva deed dat ook.
Toen Sai Nath ontdekte dat er zoveel mensen tabak rookten, rookte hij alle tabak van de wereld op. Hij wilde alles in Maharashtra
oproken, zodat niemand het kreeg. Dat is de stijl van Shiva: om al het vergif in zich op te nemen. En om al het vergif in zichzelf te
kunnen absorberen kan hij de moeilijkste situaties controleren; de controlerende functie gebeurt dus via ons brein. Want de
Virata[10] is in ons brein, het werkt via ons brein. Hij haalt dus trucs met je uit. En dat werkt bij ons, want we zien dat hij iemand
heeft gedood en we denken: "Goed zo Moeder, u hebt die persoon gestraft."
Maar Shiva Tattwa bezorgt je problemen die je in principe niet kunt zien, maar die sneller werken. Zoals hartproblemen; of
iemand die een zwakke Shiva Tattwa heeft kan alle ongeneeslijke ziektes van de wereld hebben. Dan wordt er niemand gedood,
maar die persoon lijdt elke minuut. Zo corrigeert Shiva.
Wanneer Shiva Tattwa ontwaakt is in ons, veranderen onze prioriteiten volledig. Zo zie ik nu dat degenen die bijvoorbeeld vanuit
het Westen naar India zijn gekomen veel zijn veranderd wat betreft hun prioriteiten, maar toch is er nog niet zoveel verandering
als er zou moeten zijn. Natuurlijk zijn ze wel duizendmaal beter dan hun medemensen die geen gerealiseerde zielen zijn. Maar
toch is er nog erg veel gehechtheid aan spullen en geld. Deze onthechting moet zich vestigen. Want mensen zijn nog niet
volledig correct, en er is geen alertheid.
Om een overduidelijk voorbeeld te geven, zal ik je vertellen over een man, die bij zijn komst werd gevraagd om elf roepie te geven
voor de puja. Hij zei: "Om principiële redenen worden wij niet verondersteld iets te geven." Ik bedoel, uit principe betaal je dus
alleen voor je eten en overnachting, en niet voor de puja. En van de andere kant zien ze zelfs niet hoeveel extra Moeder voor ons
uitgeeft, waar we niet voor betalen. Daar houden ze geen rekening mee. Zoals ik laatst zei: nu vragen mensen mij om hiervoor te
betalen, en morgen willen ze dat ik hun huishuur betaal. Zo ging het echt.
Dit was de situatie toen ik vroeger in Londen de ashram oprichtte. Ze vroegen mij alle gebruiksvoorwerpen in de ashram, ik
betaalde de huur, ik betaalde alles. En dan zeiden ze: "We hebben geen strijkplank, stuur er ons één." Natuurlijk is het nu lang niet
zo erg als toen. Maar toch: als ze vijf roepie moeten betalen voor de taxi, denken ze: "O, we moeten de taxi betalen, dat moet
Moeder doen." Maar als ik 7000 tot 8000 roepie betaal zodat jullie naar Haridwar kunnen, dan is dat oké. Dat is goed. Niemand
vraagt zich dan af hoe Moeder voor ons betaalt.
Dit is echt verbazingwekkend, en het stoort me enorm jullie houding te zien in dit opzicht. Iemand blij maken moet je met je hele
hart doen. Stel dat je bijvoorbeeld cadeaus moet kopen voor je vrienden, dan vind je het niet erg om daar geld aan uit te geven.
Maar voor een puja heb je er iets op tegen. Voor jullie was betaalden jullie ook altijd; ik bedoel, ik zag de rekening en ik was
verbaasd hoeveel geld men uitgaf. Maar bij 21 roepie werd het een kwestie van principe, stel je voor! Kijk ernaar. Als je ernaar
kijkt dan zal je geschokt zijn over jezelf. Zo zie je maar dat je ondanks dit alles toch je realisatie hebt. Hoe vrijgevig is dit niet! Het

is echt ongelooflijk oppervlakkig. Het is heel oppervlakkig. De onthechting van dit oppervlakkige leven moet dus verdwijnen.
Een gewone dorpeling begrijpt dat beter, omdat hij onschuldig is. Hij is onschuldig. En jullie zijn niet onschuldig. Daarom bekijken
jullie alles met jullie verstand. Je denkt erover na: "Hoeveel hebben we betaald? Hoeveel kost dit?" En zo verder. Maar als een
onschuldige dorpeling zelfs maar vier anna's[11] heeft, dan wil hij daar graag iets mee doen: "Moeder, dit is alles wat ik heb." Zo
is er een parabel in de Bijbel. Dit is de situatie. Je moet zorgen dat onze onthechting begint op het meest oppervlakkige niveau
van geld. Je hebt helemaal geen vrienden nodig - waarvoor is het nodig iets aan vrienden te geven? Wat is het nut van deze
vrienden? Welke vriend heb je nodig behalve Shiva Tattwa? Bedenk het eens: wat is je leven zonder God?
De onthechting moet dus beginnen. De prioriteiten moeten veranderen en je moet beseffen dat God degene is die je vriend is, die
je Vader is, die je Moeder is en die vereerd moet worden, en niets anders doet ertoe. ‘Tana, mana, dhana’, alles is voor God.
Natuurlijk wil ik niets van jullie, dat weet je. Maar zo zou de houding moeten zijn van een mens.
Eerst ontstaat dus deze houding in een persoon. Natuurlijk heb je in Sahaja Yoga het grote voordeel dat zij die zich deze houding
hebben eigengemaakt in materieel opzicht zoveel geholpen werden dat je er onmiddellijk het bewijs van ziet. Het bewijs is er, en
zij die deze houding niet aannemen lijden daaronder. Het bewijs is er dus.
Ik zal je een voorbeeld geven van een goudsmid. Ik had hem de opdracht gegeven iets te maken voor de puja. En ze gaven hem
veel goud, alles. En toch was hij nog zo dom om te proberen er geld aan te verdienen. En hij kreeg kanker en stierf. Ik deed niets.
Maar ik wist dat hij geld verdiende, ik wist alles. Ik wist veel dingen, maar ik zei hem er niets van; niets, nooit, geen woord. Hij
kreeg kanker en stierf, hij is niet meer. Want Shiva Tattwa verdween. Het was voor een puja: het geld van de heiligen; er moest
iets gemaakt worden, en hij had dit niet mogen doen. Dat is het bewijs. Maar iedereen die hem kende, kreeg de schrik van zijn
leven: "O God, laat ons nu ten minste nooit meer zoiets doen!"
Zo gaat het ook met al wie in overgave leeft op het gebied van geld. Niet dat ik iets van hen afneem, of dat ik iets van jullie vraag.
Maar ik heb het over een ander soort houding; en zij zijn de wereld in getrokken, ze hebben geld verdiend, ze zijn heel rijk en doen
het heel goed, het gaat uitstekend met ze. Ze krijgen zo veel zegeningen - alles. Dit komt eerst voor de Nabhi chakra: we moeten
beginnen bij Shiva.
Alle gehechtheid kan aangevallen worden met Shiva Tattwa, want Shiva Tattwa is schitterend als een diamant, schitterend. Elk
facet kan gereinigd worden, eenvoudigweg door het ontwaken van onze Kundalini en door onze waakzaamheid. En verder kun je
zien dat we nog andere gehechtheden hebben. Een ervan is vriendschap; sympathieën, vriendschappen. Sympathie gaat altijd uit
naar een persoon die in nood is, of iets in die aard. Jullie hebben geen sympathie, jullie hebben zoveel mensen gemarteld. De
keerzijde hiervan kan zijn dat je iemand teveel haat, of teveel van iemand houdt, of iets dergelijks. Onthechting ontstaat dus als je
niemand haat en van niemand houdt. Je laat het aan God over. Dit soort van onthechting: dat je het aan God overlaat. "Dat is
Gods beslissing. Ik ga er niet over oordelen. Ik oordeel enkel over hun Kundalini; ik laat hun Kundalini ontwaken. Als het lukt: alles
goed en wel, als het niet lukt: geen probleem."
Je hebt jezelf dus onthecht van de verantwoordelijkheid om anderen te beoordelen. Je oordeelt enkel over de Kundalini, en als
het werkt, is het goed. In feite ben je gewoon als een barometer, meer niet, of als een machine die geneest. Je bent er niet bij
betrokken. Deze betrokkenheid bij persoonlijke levens en persoonlijke relaties zoals je moeder, zus, broer en al dit soort onzin,
moet wel opgenomen worden. Als je moeder bijvoorbeeld niet in orde is, dan moet je erop toezien dat het weer goed komt met
haar. Dat is heel belangrijk: je moeder moet in orde zijn. Als ze niet in orde is, zeg haar dan: "Ik eet niets meer dat door jou
gemaakt is." Klaar. "Zorg dat je de vibraties goed voelt." Zeg haar: "Zorg dat je de realisatie krijgt, want anders wil ik niets met je
te maken hebben. Ik zal alleen kijken, met je praten en weer weggaan." Laat haar die onthechting zien. Wees sterk. Je moet je
moeder genezen. Dat is ontzettend belangrijk, want de moeder is een deel van Sahaja Yoga, dus het is heel belangrijk. Maar ik
heb gezien dat veel mensen gewoon niet weten hoe eraan te weerstaan. Je moet protesteren; blijf protesteren, steeds weer
opnieuw, want zo bewijs je je moeder de grootste dienst. Wat kun je haar nog meer geven? Wat je ook geeft ter wereld heeft
geen betekenis, behalve je moeder te corrigeren met het oog op een beter leven, een eeuwig leven, het leven van God.

Dan is er je vrouw. Je vrouw brengt je in een zeer gevaarlijke situatie. Als je vrouw negatief is dan zal ze je steeds ideeën inpraten
die op het verkeerde moment zullen uitwerken, en je zult je afvragen waarom je je deze dingen liet ontvallen, en hoe het kwam
dat je deze dingen zei; waarom je dit hebt gedaan en waarom je dat hebt gedaan. Maar je moet je vrouw vertellen: "Je moet je
gedragen, en je moet jezelf tot de orde brengen, niets aan te doen. Er is geen compromis mogelijk. Ga jij maar in de ene kamer,
dan zal ik in de andere kamer blijven. Je moet jezelf verbeteren. Ik ga je niet helpen." Dat zou namelijk zelfs nog gevaarlijker
kunnen zijn, want als een vrouw geblokkeerd is dan weet je dat er zich zeer ernstige ziektes in de Muladhara ontwikkelen.
Daarom moet je streng zijn voor je vrouw. Je moet zorgen dat ze het doet, en je moet haar zeggen: "Ik zal niets eten dat door
jouw handen gemaakt is. Ik wil niets met je te maken hebben, ik praat niet met je en ik zal in een andere kamer slapen. Ik wil niet
dat je mijn kleren aanraakt. Als je niet naar me luistert, heb ik niets met je te maken, want ik ben je man. Welk dharma ik ook volg,
jij moet mij daarin volgen; en luister je niet naar mij, dan heb ik niets met je te maken."
Een vrouw kan hetzelfde doen met haar man: hoe langer hoe meer desinteresse tonen, op zo'n manier dat hij beseft dat het hem
geen liefde meer oplevert. Zo corrigeerden vrouwen hun mannen lang geleden. Maar tegenwoordig is het natuurlijk zo dat als je
vrouwen iets geeft ze al lang tevreden zijn. Zelfs al is er een minnares in het spel, zolang ze diamanten geven aan hun vrouw wil
zij zich best tevreden stellen met de minnares. In India wordt dit nog altijd niet geaccepteerd. Maar in het Westen zie ik dat
niemand er graten in ziet; al heeft de man tien minnaressen, het maakt niet uit, zolang hij jou maar het geld geeft kan het
niemand iets schelen. Dit is heel verknipt.
De relatie met je vrouw, met je moeder en met je man - je persoonlijke relaties - moeten dus rechtgezet worden.
En kinderen moeten beschermd worden. Je zou je kinderen niet mogen toestaan het slechte pad op te gaan. Als ze verkeerde
dingen doen en niet naar Sahaja Yoga komen, dan is het je plicht te zeggen: "Ik geef je geen geld meer, ik doe niets meer voor je.
Ik kijk je niet meer aan als je niet meer naar Sahaja Yoga komt. Wat kun je je kinderen meer geven dan God?
Je kunt het. Jullie kunnen het allemaal. Maar je moet beseffen dat ik het niet noodzakelijk moet doen. Er zijn zoveel mensen die
zeggen: "Moeder, uw man is niet echt een Sahaja yogi." Maar dat is oké. Ik weet wanneer ik hem moet meebrengen, en ik weet
wanneer ik mijn kinderen moet meebrengen; want als zij in Sahaja Yoga waren dan zou iedereen gezegd hebben: "Ze hebben een
familiebedrijf opgestart."
Het is beter dat ze er niet in zijn, zeker in India. Als ze het mij moeilijk maken dan betrek ik hen er beter niet bij, ook mijn broers
niet. Stel je voor: mijn eigen broers; ik bedoel, ze hebben allemaal ontzettend veel respect voor mij, absoluut. Mijn broers zeiden
zelfs: "Gelukkig logeer je nu in mijn kamer, dan zullen de vibraties heel goed zijn voor mij. Wat vind je van mijn vibraties?" Dit zegt
hij allemaal, terwijl hij niet eens een Sahaja yogi is. Ik heb hen allemaal zelfrealisatie gegeven, alles is gebeurd, maar los daarvan
zijn ze geen Sahaja yogi's. Anders zullen zij medezeggenschap krijgen over het geld, zie je. "Hoeveel geld krijg je? Goed, kom; dit
is het geld dat we hebben", en zo ontstaan alle problemen. Met al die familie in de buurt weet je maar nooit. Iemand zal zeggen:
"Shri Mataji heeft dit gezegd." "O, maar de dochter van Mataji heeft dat gezegd." Zo gaat het. Ik wil al die druk niet op mijn
schouders hebben.
Dat is de beste manier; ik wou dat onze politici dat begrepen, dat je beter nooit familieleden in de buurt hebt. Dat is de beste
manier om te besturen. Als je je familie om je heen hebt dan zul je nooit de juiste dingen doen. En zelfs al doe je wat juist is, dan
zal je familie het ruïneren.
Al degenen die Sahaja yogi's zijn moeten dus weten dat je je familieleden niet moet proberen te helpen op een manier waarop ze
misbruik kunnen maken van Sahaja Yoga. Als jij bijvoorbeeld een Sahaja yogi bent, breng dan je moeder mee en laat haar voor
mij zitten. Breng eerst haar vibraties in evenwicht, zorg dat ze in orde is en breng haar dan mee. Je vader en moeder corrigeren is
niet Moeders verantwoordelijkheid. Het is je eigen verantwoordelijkheid. En doen ze het goed, breng dan - net zoals je mij
bloemen geeft - je familieleden mee als een heel waardevol familiegeschenk. Dat is een veel beter idee dan te verwachten dat ik
ze uitklaar. Als iemand een Sahaja yogi is dan wil hij van alle drie de generaties vóór en na hem van beide kanten, dat ze genezen
worden - en dat gebeurt ook. Zoals Malhotra mij liet doen.

Je moet je dus losmaken van deze familiebanden en van onze emotionele onevenwichten en onze emotionele problemen door in
te zien dat het enige dat deze mensen moeten krijgen Sahaja Yoga is. Maar sommige mensen zouden beter niet in Sahaja Yoga
zijn, zoals mijn eigen man, mijn dochter en mijn familieleden. Ik hou hen erbuiten. Als er zo'n soort mensen zijn dan zou je ze niet
in de buurt mogen laten komen van Sahaja Yoga. Je moet zelf het onderscheidingsvermogen hebben om dit uit te maken.
Maar mijn familieleden zijn wel ontzettend dharmische[12] mensen, uitzonderlijk dharmisch, heel rechtschapen. Ze hebben een
groot zelfrespect, en alle andere kwaliteiten. Ze zijn er klaar voor, maar toch zijn ze niet in Sahaja Yoga. Zo kan niemand van jullie
zeggen: "Die zei dit, en die zei dat." Het draait om wat Moeder zegt.
Deze onthechting moet zich ontwikkelen, en dat vergt tijd. Vooral voor Indiërs. Ze zijn constant bezorgd om hun kinderen, hun
moeder of hun vader, en zo gaat het altijd maar door en door en door. Jaren aan een stuk: mijn zoon, mijn dochter, mijn zoon,
mijn vader - onophoudelijk. Nu zijn er God zij dank heel veel die zich hebben losgemaakt van hun verantwoordelijkheden, met
behulp van Sahaja Yoga, of hoe dan ook, en zij hebben nu rust gevonden in zichzelf, want je hebt je eigen verantwoordelijkheid.
Deze onthechting moet dus overgaan op al wie naar Sahaja Yoga komt, want we zijn hier om de zegeningen van Sahaja Yoga te
krijgen. Wij zullen die zegeningen zijn, met trots. Je moet je in je familie begeven, goed. En al wie Sahaja Yoga wil hebben, kan
het krijgen. Je zou hen niet tot Sahaja Yoga moeten dwingen, maar je kunt Sahaja Yoga wel aan hen opdringen. De tijd is
gekomen om over Sahaja Yoga te praten tegen hen. In het begin zei ik altijd: "Spreek er maar niet met hen over." Maar als het
geen nut heeft en ze niet in Sahaja Yoga willen komen, zeg dan: "Je bent niet goed voor Sahaja Yoga; vraag me niet waarom." En
dan zullen ze komen. Sommige mensen moet je totale onverschilligheid tonen: "Je bent onbekwaam, je bent nutteloos, je bent te
materialistisch." Dan zal die persoon zeggen: "Ik zal je bewijzen dat ik het wel kan."
Zodra al dit soort onthechtingen gevestigd worden dan rijzen de onthechtingen van het niveau van de Nabhi chakra naar je
emotionele kant in je Hart chakra. En op dat punt moet je zelfs onthecht zijn van een vorm van collectiviteit die wij als
'collectiviteit' beschouwen. Ik noem het een samenzwering van bhoots, geen collectiviteit. Alle nutteloze Sahaja yogi's zullen
altijd samenhokken en grote bezwaren uiten tegen alles wat enigszins praktisch is. En ze zullen overal suggesties voor geven.
Maar er hoeven helemaal geen suggesties te zijn.
Er zijn geen alternatieven, want Shiva is absoluut. Wat gezegd is, is gezegd; doe het daarmee, dat is het beste. Alternatieven
zullen het tweede of derde beste zijn, of nutteloos. Maar er is geen alternatief voor Shiva Tattwa.
Ik zal een voorbeeld geven: ik vroeg de mensen van Delhi ooit een openluchtprogramma van zeven dagen te organiseren met
andere mensen. Dat was praktisch: ik wist dat het zou regenen. Het moet regenen. Regen kun je stoppen, maar het moest
regenen voor alle dorpelingen. We kunnen het niet alleen omwille van Sahaja Yoga doen ophouden. Maar natuurlijk zijn Sahaja
yogi's belangrijk, dus zei ik: "We zullen hen laten samenkomen met andere Sahaja yogi's." Maar zij begonnen met een alternatief
idee, vanuit de gedachte dat het niet comfortabel zou zijn. En ik bedoel, het was in orde, maar op een ander niveau voelden ze
zich niet comfortabel bij andere Sahaja yogi's - op een ander niveau. Maar het besef moet er zijn dat als Moeder iets gezegd
heeft het ook gedaan moet worden - wat het ook is. Zelfs al zegt ze: "Je moet iemand doden", dan moet je doden. Tot die hoogte
moet je gaan. Je moet tot de limiet gaan. Zelfs als ze zegt: "Je moet sterven", dan zou je moeten sterven. Als ze zegt: "Nu moet
je leugens vertellen", zeg dan: "Ik zal leugens vertellen."
Zoals Radhaji, zij zei: "Wat zijn mijn punya's[13] en wat mijn papa's[14]?" Ik ben zijn vrouw. Wat kan ik anders doen dan dat wat hij
mij zegt?" Dat is Shiva Tattwa.
Wanneer deze ontwaakt is dan herkent hij ten eerste de Shiva in mij. En hij ziet dat dit Shiva Tattwa is. Hij begrijpt het, want in
Shiva Tattwa bega je geen zonden, je bent zonder zonden. Wanneer je de Spirit bent, ben je zonder zonden, er is geen zonde in
jou. Als Shiva bijvoorbeeld vertrekt uit iemand die vervolgens sterft dan beschouwt men dat als een zonde. Waarom verlaat hij
iemand? Het is een zonde, nietwaar? In de algemene veronderstelling - in het algemeen vindt men het een zonde als Shiva
vertrekt uit iemand en hem laat sterven. Als bijvoorbeeld een vrouw sterft en haar kinderen blijven achter, dan kun je Shiva

daarvoor verantwoordelijk stellen: "Kijk, u bent weggegaan en nu zitten deze kinderen zonder moeder", of zonder vader, of iets
dergelijks.
Maar Shiva is zonder zonden en dus is alles wat hij doet zonder zonden. Alles wat jij doet is dus ook zonder zonden; het idee van
zonden bestaat niet meer, want je ego begaat de zonden. Ego begaat zonden. Maar als je geen ego hebt, dan is er geen zonde,
want je doet niets. Je bevindt je in akarma[15]. Als bijvoorbeeld de zon heel fel schijnt en iemand in de zon wil gaan staan, dan
verbrandt hij. Dat is niet de schuld van de zon; de zon schijnt gewoon, dat is de taak van de zon. En wat ook de taak is van Shiva,
hij doet het. Hij is niet zondig. Onze mentale houding leert ons: dit is een zonde, dit is geen zonde. Maar als we ego hebben,
begaan we zonden.
Als je een tijger zegt: "Je begaat een zonde, want je eet een koe op", dan zal hij zeggen: "Ik heb nooit geweten wat een zonde is. Ik
weet niet wat een zonde is." Zo is er een verhaal van missionarissen die weggingen uit een dorp. En de dorpelingen - arme,
onschuldige dorpelingen - bedankten hen. Ze zeiden: "Goddank vertelden jullie ons over zonden. Wij wisten niet eens wat een
zonde was!"
Onschuldige mensen weten niet wat een zonde is. Want de Spirit is onschuldig, hij kent geen zonden. Hij gehoorzaamt de andere
bron van onschuld. Daarom bestaat er geen zonde voor iemand die onschuldig is. Voor Shiva bestaat er geen zonde, of hij zijn
zegeningen nu aan een rakshasa wil geven of een heilige. Er is geen zonde voor hem, want hij is bholenath. Hij staat boven
zonden. Wat hij ook doet, hij staat boven zonden, want ego kan hem niet omhullen. Er is geen ego. Omdat wij ego hebben,
begaan we zonden. Is het ego er niet dan zijn wij er niet; wie begaat dan de zonden? Als wij er niet zijn, wie begaat dan de zonde?
Shiva kan geen zonden begaan, dus als wij Shiva zijn dan kunnen wij geen zonden begaan.
Al deze ideeën om alternatieven voor te stellen op een mentaal niveau zijn dus ook verkeerd. Wat ik ook zeg, onmiddellijk komen
er tien suggesties. Zo stel ik jullie op de proef. Want jullie zijn gewend aan discussies, zie je. Dus vroeg ik: "Oké, Subramanian,
wat heeft u hierover te zeggen?" Want Lord Subramanian is er nu eenmaal, dus moet ik het hem vragen. Dan vraag ik het aan
Venugopalan, daarna aan Maureen en aan alle andere mensen. "Wat hebben jullie hierop te zeggen?" En dan geven zij hun
suggesties.
Maar als je kijkt naar het overleg van alle heilige godheden, dan komen er geen suggesties; geen suggesties, geen alternatieven.
Geen alternatieven voor Moeders ideeën, niets. Absoluut. Het is absoluut. Niemand van hen geeft mij suggesties. Nooit. Geen
twijfel mogelijk. Ze luisteren niet naar jullie, ze luisteren naar niemand. Er is geen twijfel. Zo'n harmonie, volledige
gehoorzaamheid. En ze zijn niet alleen gefocust op hun specifieke kwaliteiten, maar als hun gevraagd wordt iets te doen, dan
doen ze het. Dat is het verschil. Ze proberen het. Soms komt het namelijk wel eens voor dat ik zeg: "Ga deze kant op, dan vind je
die plek". En als je die plek dan niet vindt, dan zul je zeggen: "Kijk Moeder, u zei ons deze kant op te gaan, dus gingen we die kant
op, maar we vonden de kerk niet..." In zo'n geval zeg ik zoiets niet opdat jij de kerk zult vinden, maar gewoon om te zien hoe je
denkt.
Ik vertel jullie nu mijn eigen trucs, goed? Dus let goed op. Ik zei: "Ga die kant op", en je vond de kerk niet, het spijt me. Ik had het
niet moeten zeggen. Of je had er niet heen moeten gaan. Maar dat is niet waar. Ik moet je vertellen dat dit niet waar is. Wat ik
probeer te zien is wat jij hierover zegt. Als je slim bent dan zul je zeggen: "Ik was er en ik zag de plek niet, maar ik zag iets anders,
Moeder. Dat is dus de reden dat u mij daarheen stuurde. Nu weet ik waarom." Zo is het. Dan weet ik: 'hij is een Sahaja yogi'. Maar
als je zegt: "O, ik ging erheen omdat ik dacht dat ik dit zou vinden, maar het was er niet. En u stuurde mij erheen, u hebt mij
gestuurd!" Afgelopen, als je zegt: "U heeft dit gezegd en dat is er gebeurd." Ik zei het, geen twijfel; maar alleen om je op de proef
stellen. Want één van de aspecten van jullie Moeder is Mahamaya[16], dus wees op je hoede. De manier waarop je reageert, is
van groot belang voor mij om te zien hoe ver je al staat. Dit is één van de manieren waarop je beoordeeld wordt. Maar een
dorpeling zou het anders aanpakken, zie je. Stel ik zeg hem: "Als je wilt dat ik naar dat dorp ga, neem dan de kar, en ga die kant
op met de ossenkar. Zo zullen we het doen." Als er dan een greppel is waar ik in terechtkom, dan zal hij zeggen: "Moeder, het
spijt me dat u dit overkwam, ik had het kunnen voorkomen." Zie je? Hij neemt er dus zelf de verantwoordelijkheid voor op. Hij
neemt alles op zichzelf. "U vroeg het mij, dus moest ik wel die kant op gaan; maar ik had het kunnen voorkomen als ik
voorzichtiger was geweest.”

Dit is het verschil met het niet nemen van de verantwoordelijkheid. Het is eigen aan de mens anderen verantwoordelijk te stellen.
Het beste is nog Moeder hiervoor te gebruiken. Maar hiermee verlies je al je punya's.
"Het is míjn verantwoordelijkheid, ik zal een fout hebben gemaakt. Ik zal wel de een of andere fout hebben gemaakt, of anders wil
Moeder misschien dat ik hier iets uit leer." Steeds als je iets doet of als ik je iets zeg, is dit enkel opdat je hier iets uit leert. Ik hoef
niets te leren. Als je altijd aanneemt dat je iets moet leren, dan ben je volleerd. Je moet dus iets leren. En als je dat eenmaal
begrijpt, dan zal er een zekere onthechting in je groeien, en een overgave. Je zult versteld staan van het feit dat je volledig vrij zult
zijn van de nodeloze zorgen die je doorgaans hebt, en de lasten die je draagt. Als je begrijpt dat de hele vertoning, al het werk, het
hele drama gemaakt is door Moeder, en dat jij er gewoon in meespeelt, dan is het zo simpel! Dit moet je begrijpen. En hier ligt de
vreugde in. Niet in het beoordelen, of in het vinden van alternatieven. Probeer het! Zij die het probeerden hebben er enorm van
genoten. Zo zijn er zoveel dingen. Elke minuut. Ik geef je een voorbeeld.
Ik geef je het voorbeeld van Grégoire, de laatste keer dat ik bij hem thuis kwam. Hij liet me maar niet met rust over zijn vrouw.
"Wanneer zal ze bevallen? Hoe moet ze bevallen? Wie moet er bij haar blijven?" Van 's ochtends tot 's avonds had hij het alleen
daar over. "Goed," zei ik, "Er zal iets geregeld worden. Deze vrouw hier zal bij jullie blijven." En dan: "Hoe kan ik naar India gaan?"
'Ik' was zo belangrijk! Hij besefte dit niet op dat moment; hij dacht dat het ontzettend belangrijk was dit te doen. Uiteindelijk, vlak
voordat ik vertrok, zei ik hem: "Grégoire, je hebt me echt teveel last bezorgd deze keer. Maar het is niet erg." En hij zei: "Het spijt
me." Toen belde hij me op een dag en zei: "Moeder, mijn vrouw is opgenomen voor een miskraam. Ze is in het ziekenhuis, er is
geen hoop." Ik zei: "Vergeet het. Ga maar terug naar het ziekenhuis, het komt wel goed met haar." Hij ging naar het ziekenhuis en
ze zeiden: "Het is een wonder. Ze is perfect in orde, er is geen probleem. Alles is in orde."
En toen hij me dit vertelde besefte hij het eindelijk: "O, Moeder zorgt overal voor, waarom zou ik me zorgen maken? Waarom zou
ik me zorgen maken?" Dit is de hoofdzaak. Toen werd het kind te vroeg geboren, en hij kwam weer naar mij. Dus overtuigde ik
hem weer: wat ik zeg en wat ik doe dat weet je al. Ik zorg voor jullie. Maar als je jezelf verantwoordelijk stelt en begint na te
denken, dan kan ik je niet helpen. Weet dus gewoon dat je het aan God moet overlaten. Het is allemaal voor je eigen bestwil, voor
jouw hitha. Alles is voor jouw hitha. Wat er ook gebeurt; soms moet ik tegen je roepen, soms moet ik je terechtwijzen, en soms
moet ik je vragen hier niet te komen.
Sommige mensen bezorgen me een vreselijk gevoel als ze me aanraken. Dan zeg ik: "Jij mag hier niet komen. Jij mag niet voor
me staan, ga hier weg." En dat is hen tot hulp. Maar als ze daar blijven staan, dan zullen de bhoots nooit weggaan, want de
bhoots willen mij lastigvallen.
Als je dit dus eenmaal begrijpt, dan word je volledig onthecht, en dan zul je weten dat we voor onze bestwil, voor onze
vooruitgang, moeten zorgen dat Moeder tevreden blijft, en als we het soort dingen doen die haar niet aanstaan dat het snel
afgelopen is met ons.
Dit te begrijpen vereist niet een zekere leeftijd of positie, geen kwalificaties, niets: je hebt er een wijze geest voor nodig. Een
diepzinnige persoonlijkheid. Ik heb heel jonge mensen gezien die zo verstandig zijn, terwijl hun ouders verschrikkelijk domme
mensen zijn. Je hebt dus gewoon een wijs, diep karakter nodig om dit te doen, en dit moet je proberen te ontwikkelen. En je krijgt
het alleen door trouw te blijven aan Shiva Tattwa, die rotsvast is - die Shiva is, achara: onbeweeglijk, absoluut. Het is niet relatief,
het is in het geheel niet relatief; het is nergens aan gerelateerd - absoluut. Dat geeft je de diepte. De diepte die vereist is om je te
vestigen, om diep te graven.
Shiva is je guru. De guru is degene die je de zwaartekracht geeft om recht omlaag de diepte in te gaan.
Dat is heel belangrijk. En daarom hoop ik met behulp van de puja vandaag jullie te verankeren in dat grootse principe van Shiva.
Laat je aandacht - elk deeltje van je aandacht - vervuld zijn van schittering en vreugde door de zegening van Shiva Tattwa. Ik
zegen jullie allemaal!

Moge God jullie zegenen!
Om te beginnen zullen we eerst de Devi vereren, en daarna de Shiva.

[1] Shiva Tattwa: de essentie, het principe van Shri Shiva

[2] Spirit: het Atma, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

[3] Vishnu Tattwa: de essentie, het principe van Shri Vishnu

[4] Brahmadeva: Goddelijk aspect dat in de Swadishthan chakra verblijft; godheid die deel uitmaakt van de drie-eenheid die het
universum geschapen heeft. Incarneerde slechts eenmaal in menselijke vorm, als Hasrat Ali, schoonzoon van de profeet
Mohammed.

[5] rakshasa: demon, incarnatie of belichaming van negatieve of duivelse krachten

[6] satchitananda: bewustzijn, gelukzaligheid

[7] tapas, tapassya: boetedoening; beproevingen die men moet doorstaan om spiritueel te groeien, ascetisme

[8] bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven; negativiteit die soms ons
subtiele systeem binnendringt.

[9] Sai Nath van Shirdi: (ᶧ1918) Soefi heilige die leefde in Shirdi, Maharashtra. Een van de 10 oorspronkelijke meesters, ook
gekend als Sai Baba van Shirdi.

[10] Virata: het grote kosmische lichaam; manifestatie van God (in ons brein)

[11] anna, ana: 1/16de van een roepie; oude munteenheid in India

[12] dharmisch: volgens de gedragscode van het dharma; rechtschapen

[13] punya's: de vruchten van goede daden in ons leven, die bijdragen aan ons karma ( = universele principe van actie en reactie;
“wat men zaait, zal men oogsten”)

[14] papa's: de gevolgen van slechte daden of zonden, die bijdragen aan ons karma

[15] akarma: zonder (het gevoel) iets te doen

[16] Mahamaya: grote (opperste) illusie

1983-0301, Shri Ganesha Puja: Hij is de geweldige zuiverende kracht.
View online.
Shri Ganesha Puja. Perth (Australia), 1 Maart 1983. Nederlandse vertaling versie datum 2022-0928 Om onze Spirit gevoed te
houden. Ik denk dat het de kwaliteit van wijsheid is wat zich nog steeds voordoet of manifesteert in vele Australiërs, hetgeen een
aantal onder hen reeds verloren waren, doordat zij zich begaven naar de grove kant van het materialisme. Shri Ganesha is de
ontzaglijke zuiverende kracht, omdat deze door niemand kan bezoedeld worden, wat je ook mag proberen. Het enige is dat het
zich kan terugtrekken, het kan zich niet manifesteren, maar waar het ook is, het is in zijn absolute vorm. Als je weet hoe het te
gebruiken kan je iedereen zuiveren, jou en de jouwen, iedereen. Dus de verantwoordelijkheid van de Australiërs is zeer groot, dat
moet je beseffen, daar zij in het land wonen dat geregeerd wordt door Shri Ganesha, dat zij eerst en vooral hun zuiverheid
moeten behouden. De zuiverheid van hun wezen. Vele mensen denken dat zuiverheid enkel beperkt is op het grove niveau, dat
zuiverheid in hun sex leven voldoende is, maar dat is niet zo. Daarom heeft Christus gezegd: “Gij zult geen overspelige ogen
hebben”, hetgeen betekent dat je ogen zuiver zouden moeten zijn. En zoals je weet vertegenwoordigen je ogen zowel je ego als
je superego. Dus wanneer hij zei dat je ogen zuiver moeten zijn, bedoelde hij dat je gedachten zuiver moeten zijn. Wat is nu de
generator van deze kracht? Daarvoor moeten we er ons diep in verdiepen en zien hoe gedachten worden gecreëerd. Zoals je
weet is de vorm van het menselijke brein zoals een piramide. Het verheft zich op een conische manier doorheen een bepaald
punt, dat is het toppunt, de Brahmarandra. En wanneer dit verstand zich verheft tot dat niveau bij mensen, brengt dit een
geweldige verandering teweeg van zijn reacties tegenover zijn omgeving. Als bijvoorbeeld een dier 'iets' ziet, denkt het daar niet
over na, er wordt geen reactie gecreëerd. Het is enkel bij menselijke wezens dat deze reactie plaats vindt, vanwege dit conische
brein. We zouden kunnen zeggen dat de aandacht die binnenkomt, zich beweegt naar een parallellogram van krachten doordat
we twee verschillende dichtheden in ons brein bezitten. Er is ook een fragmentering, en daardoor werkt dit parallellogram van
krachten op zo een manier dat de aandacht naar buiten gaat. En de aandacht die naar buiten gaat, reageert. En wanneer deze
reageert, komen deze gedachtegolven tot ons. Het is zoals een meer. Wanneer je daar een steen in werpt deinen de golven zich
uit tot aan de oever. En dan is het de oever die een andere golf afgeeft die terugkeert. Op dezelfde manier wanneer menselijke
wezens naar iets kijken en er hun aandacht naartoe brengen is er altijd een reactie die naar jou komt. Volgens Christus moeten
we niet-overspelige ogen hebben, er zou geen overspel mogen zijn. Het woord overspel in de zuivere betekenis is niet zo slecht.
Overspel betekent dat er geen vermenging mag zijn in wat bestaat, zo simpel is dat. Wanneer we zeggen dat er vermenging is in
de melk, zeggen we dat het geen zuivere melk is, maar dat er ook iets anders in zit. Dus wanneer je naar iets kijkt, bv. deze muur.
Een muur is een muur, dat is alles, wat moet daar over nagedacht worden? Maar een niet gerealiseerde ziel zal zelfs over een
muur onmiddellijk beginnen na te denken. Nu, afhankelijk van de conditionering van een persoon, als een persoon een zeer
perverse ziel is, weet ik niet wat hij van de muur zou vinden, want ik kan niet tot elke grens van het denken gaan ook, het spijt me
ik heb bepaalde beperkingen. Maar een normale mens kan dan weer op een andere manier over die muur denken, hoeveel hij
kost, wat er mee kan gebeuren, en dit en dat en meer zulke conditioneringen, naargelang zijn ingesteldheid naar geld, indien hij
geld georiënteerd is. Als hij ego georiënteerd is zullen zijn gedachten op dezelfde manier reageren. Dat is de vermenging,
wanneer je naar iets kijkt is daar niets over te denken. Wat is er om over te denken? Wat er is, is er. Maar wij denken dat we de
problemen kunnen oplossen door te denken. Dit is een soort van mythe die bestaat onder menselijke wezens, dat, wanneer je
naar iets kijkt of over iets nadenkt je het probleem kan oplossen. Dat is niet waar. Het is een mythe omdat denken enkel een leeg
proces van het verstand is. Het is zoals een golf die tegen de oever aankomt en denkt dat hij deze kan overweldigen of volledig
laten verdwijnen. De gedachte is enkel een leeg voertuig dat niets met zich meedraagt. Het kan niets doen, het kan op geen
enkele manier enig fruit voortbrengen. Soms mag deze stelling zeer groots lijken en je kan misschien denken: “Hoe kan dat zijn
Moeder? Wij hebben zoveel bereikt door te denken!” Maar dat heb je niet! Wat je ook gedaan hebt is door spontaniteit, omdat het
Onbewuste je geholpen heeft, je de ideeën gegeven heeft, de inspiratie. Je hebt alles gedaan door inspiratie en niet door je eigen
denken. Maar hier willen we het niet mee eens zijn, omdat we ons ego moeten opgeven, omdat we denken dat we het bereikt
hebben door ons denken. Maar wanneer je teveel denkt, wat gebeurt er dan? Het Onbewuste geeft je de noodzakelijke
informatie, omdat het mededogen heeft, het heeft liefde voor je. En plots vind je daar iets. Je wordt in die hoek geduwd waar je
het vindt. Het is zoals bij Einstein die zei dat de relativiteitstheorie hem doordrong vanuit een onbekende plaats. Omdat wat
gekend is, is reeds daar. En wat ongekend is, kan je niet uitvinden door dit brein dat denkt, maar door het brein dat verlicht is.
Wanneer hij dus zei: ”Je zal geen overspelige ogen hebben”, is het overspel zoals wij het begrijpen, dat we geen lust in onze ogen
zouden mogen hebben. Maar ik zou nog verder willen gaan door te zeggen dat onze aandacht zo zuiver zou moeten zijn dat er

geen reactie van een bepaalde zaak, naar ons terugkeert maar dat we er enkel van genieten, enkel het vreugde gevende deel
ervan. Als ik een mooi object zie, dan geniet ik er enkel van. Niet dat ik het zou willen bezitten, noch dat ik erover nadenk, noch
dat het nodig is om het te herhalen. Enkel te genieten zoals het is. Misschien, als je ervan geniet, zal je het terug herscheppen.
Dat is de eigenschap van zuivering die men zou moeten bezitten. Soms denken mensen dat Sahaja Yoga een zeer Victoriaans
soort systeem is waarin je geen vreugdevol leven kan leiden. Dat de vrijheid en de overgave, die we bereikt hebben niet
vreugdevol kunnen ervaren in Sahaja Yoga. Maar deze deugd of deze rechtgeaardheid, die we tot dus ver vervloekt hebben, is in
werkelijkheid de drager van het leven, is onze kwaliteit, ons goud, onze weelde, onze eigendom, onze veiligheid die we verloren
hebben. En we moeten enkel opnieuw doorheen een zuiveringsproces. Het is daar omdat, als het fundamenteel eeuwig is, het
niet verloren kan gaan, het niet voor altijd vernietigd kan worden. Het is zoals brons metaal dat wanneer het aan de atmosfeer
wordt bloot gesteld, zwart, rood, geel of welke kleur dan ook krijgt. Maar als je het opnieuw polijst komt het terug zoals voorheen.
Maar als het goud is, is het onaantastbaar, het is niet te bezoedelen. Maar als goud bedekt wordt door welke vuiligheid dan ook
kan je het niet zien en je denkt dat het er niet meer is. Maar het blijft de hele tijd bestaan, onze onschuld bestaat in ons. Het is
niet verloren, het is daar, het is enkel bedekt. Zoals de lucht kan bedekt worden met wolken, is het nu bedekt door de atmosfeer,
door de manier waarop we het vervuilen en het alle soort van dingen aandoen. Daarom zeg ik: “Voel je niet schuldig omdat als je
dat doet, je een hand hebt die zwak is, verstand hebt dat zwak is, een geest hebt die onstandvastig is, en dan wil je jezelf niet
zuiveren.” Maar het is heel de tijd in ons aanwezig, niet te bezoedelen. Het bestaat in je, je moet er enkel toe komen. Shri
Ganesha is degene die dat werk voor ons doet. Hij is degene die zuivert. Hij is de belichaming van zuiverheid. Enkel een persoon,
of alleen de Godheid die de belichaming is van zuiverheid kan dat doen. Het is zoals zeep. Zeep is iets dat zuiver is en het heeft
ook de capaciteit om te reinigen. Veronderstel dat het niet zuiver is, dan kan het worden bezoedeld. Dus op dezelfde manier is
onze onschuld absoluut zuiver, dus is het onze onschuld die onszelf geneest. Tracht dit in te zien. Degenen die eronder ligt,
degenen die we steeds hebben onderdrukt, die we hebben ondermijnd, die we niet hebben gerespecteerd, komt ons helpen en
straalt in ons. Het is zo een grote zegening dat er zovele eeuwige zaken in ons bestaan. Anders zou de mensheid reeds lang
verdwenen zijn. Er zou geen spoor meer zijn van menselijke wezens door de manier waarop ze gespeeld hebben met hun
kuisheid, met hun werkelijke kracht van hun karakter. De reden dat in elke religie steeds benadrukt wordt dat je een goed en
zuiver leven moet leiden is dat het goud dat zich binnen in je bevindt zo moet bewerkt worden dat het straalt. En de uitstraling
van zo’n gezicht kan je zien. Je kan duidelijk een persoon herkennen die een zeer snel leven leidt, het holle gezicht, het droevige
leven en alle soorten van ongelukkige lijnen op zijn gezicht. Maar een persoon die zijn eigen wezen begint te laten schijnen met
die wijsheid en zuiverheid, straalt absoluut met de glorie van Shri Ganesha, de onschuld van Shri Ganesha, zijn vreugde, de
manier waarop hij ervan geniet en de manier waarop hij vreugde manifesteert. Hij is de bron van alle vreugden van de wereld. In
de Engelse taal zijn er geen verschillende woorden om de vreugden te beschrijven, er is enkel één woord, vreugde. Soms vind ik
het moeilijk om de verschillende soorten van vreugden te beschrijven die je kan ervaren op de verschillende niveaus van onze
evolutie. Maar wanneer je tot je Sahasrara komt wordt de vreugde Nirananda genoemd. Nira is mijn naam, dat weet je. Ananda
betekent vreugde. Nira betekent dat er niets anders is dan vreugde. Er is complete vreugde, geen reactie, enkel ondergedompeld
in vreugde. Ook die kwaliteit evolueert door de kwaliteit van Shri Ganesha. Het is Shri Ganesha die deze kwaliteit van Nirananda
in ons laat evolueren. Hij gaat geleidelijk doorheen de evolutie tot het niveau waar de Agnya Chakra zich bevindt, tot hij Christus
wordt. We zouden het kunnen zien als een zaad dat groeit in de boom. En uiteindelijk, zien we dat wij ons bevinden op de top van
die boom, te genieten als kinderen. De vreugde die onze hemelse Vader op ons heeft laten neerdalen in de Sahasrara. Men zou
moeten begrijpen wat puja is. Het is zeer belangrijk in Sahaja Yoga, maar niet iedereen zou aan puja mogen blootgesteld worden
vanaf het begin. Daar zijn twee redenen voor: Soms zijn mensen het eigenlijk niet waard om naar de puja te komen. En dan
reageren ze, ze reageren op de puja. Ze denken : “Waarom deze puja, dit is ondergeschikt” en nog van die uitlatingen, omdat ze
het niet waard zijn. Ze zoeken uitvluchten om hun onwaardigheid te verrechtvaardigen. Eerst en vooral moeten we uitzoeken of
de persoon het waard is om puja te doen. Als hij dit niet is, is het beter om hem gerust te laten, tot de tijd dat hij het wel is, omdat
twijfels en zo meer de stroom van vibraties naar andere mensen verstoort en zo iemand kan een probleem creëren voor anderen.
Het is dus niet netjes voor hem om in de puja te zijn, als hij geen open hart en begripsvermogen heeft over wat puja werkelijk is.
Om puja uit te dragen naar eender welke Godheid op zich is geen gemakkelijke zaak, en zeker niet naar Shri Ganesha. De
mensen die de puja tot Shri Ganesha doen zouden moeten weten dat hij degene is die geschapen is door Moeder Aarde. Geen
andere Ganesha zou mogen vereerd worden. (Shri Mataji refereert naar India, waar mensen het beeld van Shri Ganesha
aanbidden en het daarna onderdompelen in water). En als zij geen gerealiseerde zielen zijn, kunnen zij Shri Ganesha nooit
vereren. Zij kunnen zelfs niet aan hem denken, ze kunnen zelfs zijn naam niet noemen. Het is zo moeilijk om Shri Ganesha te
bereiken. Maar, na realisatie is het eerste wat je moet doen, Shri Ganesha vereren, omdat dat de basis is waarop je je realisatie

verkregen hebt. Hij is degene, die eerst werd gekruisigd, dan kwam zijn verrijzenis en hij is degene die het pad naar realisatie voor
jullie geopend heeft. Je moet hem met de grootste offers aanbidden voor eender welke andere Godheid. Hij bereikte de grootste
evolutionaire groei in jullie voordeel, door een mens te worden en te sterven en te lijden zoals een menselijk wezen, zodat jullie
geen moeite zouden hebben voor jullie realisatie. Wanneer we vandaag zeggen dat het zo gemakkelijk is, hoe je het zomaar kan
krijgen, vergeten we dat veel werk is uitgevoerd om dit voor jou te bereiken, om het pad te creëren. Ik kom naar Perth
bijvoorbeeld, maar toen ik nog studeerde in school en het woord Perth las, kon ik me niet voorstellen dat Indiërs deze stad
gemakkelijk zouden kunnen bereiken. Gewoon vliegen en hier aankomen. Maar vandaag de dag is het mogelijk dat we dit soort
van vlucht van India tot Perth gemakkelijk kunnen volbrengen, omdat mensen dat reeds uitgewerkt hebben. Mensen hebben
offers gebracht. Hoeveel mensen zijn er reeds gestorven bij het creëren van een vliegtuig? Hoe velen hebben hierdoor dan weer
moeten lijden en zo meer? Wij zijn zo bevoorrecht om hun offers aan te wenden voor ons welzijn. We nemen het allemaal als
vanzelfsprekend. Als we op dezelfde manier, in onze spirituele groei zeggen dat het gemakkelijk is, is het niet zo gemakkelijk dan
je denkt, omdat het sinds zeer lang op een zeer diepe manier is uitgewerkt. En zelfs jullie Moeder heeft hard moeten werken om
dit te bereiken. Iemand moest de job doen. Dus, als het gemakkelijk is zouden jullie je sterren moeten bedanken dat het voor
jullie niet moeilijk is, in plaats van te twijfelen, waarom het zo gemakkelijk is dat je er iets aan wil toevoegen? Dat kan je, oké,
maar neem eerst voordeel van wat beschikbaar is, en dan kan je er iets meer aan toevoegen. Als je geen gewoon vliegtuig
gekend hebt, hoe ga je dan een ingewikkeld vliegtuig bouwen? Weet dus eerst dat zelfrealisatie en de zuiverende kracht van Shri
Ganesha datgene is wat bereikt is. Vestig eerst Shri Ganesha in je en dan kan je het gebruiken voor anderen, voor jezelf en voor
het verbeteren van de methoden van Sahaja Yoga die je geleerd hebt. Daarom is Shri Ganesha zo belangrijk voor alle Sahaja
yogi’s en moet begrepen worden in al zijn aspecten. Maar dit principe is enorm. Het is zeer wijds, het is zeer subtiel. Dus om het
te begrijpen in al zijn aspecten is geen gemakkelijke zaak. Het enige wat je kan doen is om er één mee te worden, zoals de
oceaan. Als je één wordt met de oceaan, word je de oceaan. Op die manier werkt het uit. Maar wanneer je jullie verstand
gebruiken om het te begrijpen zal je ervaren dat je brein er zelfs nog geen fractie van kan vatten. Dus het beste is om gewoon
nederig bij dit hele proces te zijn, en enkel te trachten naar die éénwording. En zij die dat kunnen bereiken zullen zich realiseren
dat ze zelf vreugde geworden zijn en dat ze deze vreugde gevende kwaliteiten bezitten, door dewelke ze gewoon zegeningen en
vrede aan anderen geven. Enkel hun aanwezigheid zelf is voldoende om dit gevoel te scheppen. Ik heb altijd grote hoop voor
Australië gehad en ben zeker dat op zekere dag het hier op een grote manier zal uitwerken. En wanneer dat hier gebeurt, zullen
we grotere resultaten bereiken in andere plaatsen. Ik moet hard werken, en ook jullie moeten hard werken om de belangrijkheid
van dit land te begrijpen, het belang van jullie Australiërs. Net voor de puja, zou ik willen dat iedereen die een directe vraag heeft,
die moet stellen, want ik wil niet dat je tijdens de puja problemen hebt, als je een probleem hebt. Je bent gedachteloos, vrij diep,
omdat Shri Ganesha degene is die "dishita" is (die gefocusd is). Hij is degene die je tot rust brengt. Het woord is 'stha' zoals
'guruha-stha'. Degene die een huishouder is, is degene die in het huis verblijft, die maakt dat je blijft of maakt dat je er graag blijft.
Yogi: Vestigen. Shri Mataji: Vestigen, vestigen, vestigen op die manier. Vestigen? Ik weet het niet. We kunnen misschien
zeggen... 'Vestigingen' is nog niet het juiste woord. Warren: Gevestigd? Shri Mataji: Gevestigd kan je zeggen, gevestigd. Of
moeten we zeggen geworteld, houd je geworteld is een beter woord. Geworteld. Dus een grote boodschap aan Perth en dit
centrum is de deur. Dit is de deur van Shri Ganesha. En je moet meer mensen vinden die ware zoekers zijn. Maak geen ruzie met
mensen die twijfelen aan Sahaja Yoga, maak gewoon geen ruzie. Geleidelijk zullen zij allen moeten komen, en als ze niet komen,
wanhoop niet, het is in orde, het zij zo. Argumenteer gewoon niet over dit punt. Verspeel je energie niet door met hen te
redetwisten. We hebben andere methoden om hen te overtuigen: geef hen een bandhan of alle Nirmala Vidya’s die jullie reeds
gebruiken. Wanhoop niet en word niet op hen kwaad, want zij zijn onwetend. Jullie moeten jullie verleden ook herinneren, hoe
jullie je gedroegen tegenover Sahaja Yoga in het begin. En dan zal je vriendelijk voor hen zijn. Wees zacht. Geleidelijk zullen al
degenen, die zoekers zijn, moeten komen. We zullen zien dat ze allen binnen zijn voor we de deuren sluiten. Wie? Jij doet de
puja? Kom, goed. Heb ik je dit deze keer gegeven. Dit moet van Shri Ganesh gekomen zijn. Warren: We hadden je graag
meegenomen naar Ayers Rock deze keer Moeder om... Shri Mataji: Ja, ik zou het graag willen zien, maar hoe ver is het? Warren:
Het is een heel eind en het betekent een vliegreis naar Alice Springs en dan nog een kleiner vliegtuig naar de plaats, we zouden
het kunnen doen, als je wilt. Shri Mataji: Doen we volgend jaar, maakt niet uit. Warren: Het is zo'n mooie plaats vol vibraties. Shri
Mataji: Ik heb de foto's gezien, we zouden wat meer foto's voor de mensen moeten krijgen. Zie je, toen ik het vertelde aan de
Indiërs zeiden ze dat ze de foto nog niet gezien hadden. Dus als je wat film of iets dergelijks zou kunnen hebben, zouden ze dat
graag zien. Warren: Eigenlijk zouden we een kleine tentoonstelling kunnen samenstellen. Shri Mataji: Ja, je kunt de olifant slurf
zo zien gaan, kun je je dat voorstellen, wat wil je nog meer? Die uitdrukking van Shri Ganesh. Warren: En het is precies op de
parallelle breedtegraad van Chindwara. Shri Mataji: Als Chindwara. Warren: Zoals het noorden, zo is het. Shri Mataji: Het is

Steenbok? Op de Steenbok? Warren: Precies, niet binnen een paar graden maar precies! Shri Mataji: Wat is de breedtegraad?
Warren: ik heb het opgeschreven en het is 22 en een half, 23 graden. Maar het is een beetje... Shri Mataji: En de hoogte? Warren:
Ik denk dat het op een plateau is, ongeveer 1800 voet of zoiets! Shri Mataji: Wat noem je? Warren: De hoogte van de heuvel, de
bergen? Shri Mataji: Ziet u, we hebben twee dingen. Warren: Oh lengtegraad, sorry. Shri Mataji: lengtegraad. Warren: Ik weet het
niet. We kunnen dat beter controleren, heeft iemand een ... Shri Mataji: We moeten uitzoeken wat er aan de andere kant is!
Warren: Moeten we beginnen met het zeggen van de... uw mantra's Moeder? En dan zullen we beginnen met uw mantra's en Shri
Ganesha's mantra's. Shri Mataji: Ja, Shri Ganesha’s mantra’s zijn goed... zing Shri Ganesha’s mantra’s... Was mijn voeten
alstublieft. Dus mijn voeten zijn Shri Ganesha. De handen zijn Shri Krishna. En het hoofd is de Adi Shakti
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MEDITATIE - DE INDIVIDUELE REIS NAAR COLLECTIVITEIT EN ZEGENING. - 14.3.1983
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Nu hebben jullie allemaal wel beseft dat de vrede, de schoonheid en de glorie van ons wezen, binnenin ons ligt. Er is een oceaan
van dat alles. We kunnen het niet buiten zoeken. We moeten naar "binnen" gaan - in wat men "de meditatieve staat" noemt, je
zoekt het, je geniet ervan. Zoals wanneer je dorstig bent, ga je naar een rivier, of je gaat naar een oceaan en je probeert je dorst te
lessen. Maar zelfs de oceaan kan je geen zoet water geven. Hoe kan dus iets wat buiten uitgespreid is, je die diepte geven die
binnenin je ligt. Jullie proberen het daarbuiten te vinden, waar het niet ligt. Het is binnenin ons, absoluut binnenin ons. Het is zo
eenvoudig, omdat het je eigendom is. Het ligt binnen je bereik - Gewoon daar. Wat je ook hebt gedaan. Er op uit gaan om de
vreugde te vinden, de zogenaamde vreugde, het zogenaamde geluk, de zogenaamde glorie van wereldse krachten en wereldse
bezittingen, je moet de hele zaak omdraaien. Je moet jezelf naar binnen toe projecteren. Het was niet verkeerd dat je je naar
buiten richtte. Het was niet korrekt dat je je naar buiten richtte. Je moet geen spijt hebben van wat je tot nu toe deed. Het was
niet de juiste manier om de echte vreugde van het leven te verkrijgen, de "echte glorie" van je wezen.
Het heeft voor zoveel mensen gewerkt, dat je dat subtielere begrip bent binnengetreden.
Misschien zijn sommige mensen slechts op een mentaal niveau, dat maakt niet uit. Misschien zijn sommigen alleen op een
fysiek niveau, zodat ze het kunnen voelen. Het maakt niet uit. Maar je bevindt je op het juiste spoor. Je beweegt in de goede
richting.
Tracht te mediteren. Mediteer meer, zodat je dat innerlijke wezen bereikt. En dit innerlijk wezen is de onmetelijke oceaan van
zegen die in ieder van ons bestaat. Het is die onmetelijke stroom van licht, dat ieders innerlijke schoonheid doorstroomt. Om het
te bereiken, moet je dus binnenin jezelf gaan - door dingen te weigeren die ertegen zijn, tegen je beweging.
Soms kan de wind erg erg sterk voor je zijn om niet te begrijpen dat de glorie van God zich binnenin bevindt. Maar keer terug.
Herinner je elk ogenblik, dat je beweging naar binnen toe moet zijn. Als je je naar binnen toe beweegt vergeet je de ideeën van je
uiterlijke glories.
Een persoon die van een erg laag niveau is, denkt dat hij de vreugde bereikt heeft als hij veel geld verdient. Maar dat heeft hij niet.
Hij is de meest ongelukkige persoon, als je naar hem kijkt. Hij maakt zich zorgen over kleine, kleine dingen in het leven. En jullie
moeten gehoord hebben dat mensen die erg rijk zijn, kleptomanen zijn. Ze zijn erg gierig, ze maken zich over alles zorgen. Als
een kleinigheid ontbreekt worden ze kwaad. Ze hebben zoveel gewoonten, dat zij niet zonder zouden kunnen leven. Rijkdom
heeft dus een vloek over menselijke wezens gebracht. Zij die dus alleen de rijkdom zoeken kunnen er niet van genieten.
Dan zijn er betere mensen die denken dat men een hoge positie in het leven kan bereiken door anderen te overheersen, door
macht te verkrijgen. Zoals jullie weten falen ook zij. Jullie hebben gezien wat er met hen gebeurt. De mensen willen zelfs niet
over hen spreken. Nu zijn er mensen die aan iemand gehecht geraken, aan één persoon, of aan de familie, aan hun kinderen,
relaties - het komt in Indië veel voor. Dat is ook niet de manier om tot God te komen. Dat is ook al zo beperkend, het houdt je bij
hen in de buurt en je verspilt je energie totaal. Maar als je volledig je wezen binnengaat, dan hebben al deze dingen zo'n
bedoeling. Alles heeft dan een bedoeling. In die zin dat, als je iets bezit, en je bent dat type persoon die verondersteld wordt
bezitterig te zijn, - hij bezit nooit - zo onthecht. Hij is nooit bezitterig. Hij is er zo onthecht van. Maar hij kan het spelen, omdat hij
zo onthecht is. Hij kan er een drama uit creëren. Hij kan met de bezittingen spelen en vele lessen aan mensen leren. Hij is zo
onthecht, zo edelmoedig. Hij geniet van zijn edelmoedigheid.

Het geheel wordt ook zo verschillend, zo dynamisch. Alle schoonheid welke door menselijke wezens als bezit is gecreëerd, wordt
voor je uitgestald. En je begint van al deze dingen te genieten, zonder ze te bezitten. Je begrijpt de mythe van bezit.
Het is hetzelfde wat betreft de macht die mensen over andere mensen hebben. Zij die proberen geld te verdienen met Sahaja
Yoga of een bepaald soort privilege in Sahaja Yoga willen hebben, het kan erg subtiel zijn. Dit kan erg ver gaan. Dit subtiele gaat
tot zo'n uiterste, dat Ik mensen gezien heb die geld proberen te sparen ten koste van Sahaja Yoga. Ook dat beduidt dat de
aandacht op geld gericht is. Geld verdienen of sparen, om een zaak te maken ten koste van Sahaja Yoga is absurd. Maar als je
dat denkt, zeg Ik: "In orde, ga er een tijdje mee door, probeer". Je zal ontdekken dat Sahaja Yoga geen zaak is. Natuurlijk kunnen
Sahaja Yogi's samenwerken, ze kunnen zaken doen, maar Sahaja Yoga is geen zaak. HET IS GOD'S ZAAK, WAAR JE "ALLES"
MOET GEVEN WAT JE HEBT. AAN NIETS GEHECHT BENT. NIET GEHECHT BENT. ER HOEFT ALS ZODANIG GEEN GELD
BETAALD TE WORDEN, MAAR JE GEHELE HART MOET ERIN UITGESTORT WORDEN. ALS JE JE HART ER NIET IN KUNT
UITSTORTEN, KAN JE DAT NIET BEREIKEN...
... WANNEER JE MEDITEERT IS HET EEN INDIVIDUELE REIS NAAR GOD. EN ALS JE DAAR AAN KOMT, DAN WORD JE
KOLLEKTIEF. VOORHEEN IS HET VAN BINNEN EEN "ABSOLUTE INDIVIDUELE REIS". Het is absoluut een individuele reis!
Jullie zouden in staat moeten zijn dit te zien: DAT OP DEZE REIS NIEMAND JE RELATIE IS. NIEMAND IS JE BROEDER. NIEMAND
IS JE VRIEND. JE BENT ABSOLUUT ALLEEN. ABSOLUUT ALLEEN. JE MOET ALLEEN BINNEN IN JEZELF GAAN. HAAT NIEMAND.
WEES NIET ONVERANTWOORDELIJK, MAAR IN MEDITATIEVE STEMMING BEN JE ALLEEN. NIEMAND BESTAAT DAAR. JIJ
ALLEEN. EN ZODRA JE DIE OCEAAN BINNEN GAAT, WORDT DE HELE WERELD JE FAMILIE. DE HELE WERELD IS JE EIGEN
MANIFESTATIE. ALLE KINDEREN WORDEN "JOUW" KINDEREN. EN JE BEHANDELT ALLE MENSEN MET HETZELFDE BEGRIP. DE
HELE ONTWIKKELING (HET OPEN GAAN) VINDT PLAATS ALS JE "JOUW" SPIRIT BINNEN TREEDT EN JE BEGINT TE ZIEN DOOR
DE OGEN VAN DE SPIRIT. ER IS ZO'N RUST, ZO'N VREDE, ZO'N ZEGEN BINNENIN JE. DIE REIS GEBEURT ALLEEN IN JE
MEDITATIEVE TOESTAND.
En hoe meer je vindt in je meditatie, des te meer wil je doorgaan en het aan anderen uitdelen. Dat moet zijn, als dat niet in je
binnendringt, dan heeft het niet gewerkt, er is geen zuiverheid. Er is zoiets als een vooroordeel. Wat je ook in dat individuele
streven vindt, daar wil je met anderen van genieten, je wil het aan anderen geven. Dit is het teken van een persoon die werkelijk
meditatief is geweest. Degene die meditatief is en niet in staat was te delen wat hij gevonden heeft, bedriegt zichzelf en bedriegt
ook anderen. Omdat die vreugde die je in je meditatie ontvangt verdeeld moet worden, gegeven moeten worden, getoond moet
worden. Het zou in je wezen moeten vloeien zoals het licht van elke ontstoken lamp straalt. Je behoeft geen gelofte (eed) te
doen om te zeggen dat dit een ontstoken licht is. Op dezelfde manier hoeft een heilige geen certificaat te hebben dat hij een
heilige is. De diepte die je in jezelf bereikt, verspreidt zich over alles. Het is zo'n aktie en reaktie. HOE DIEPER JE WORDT, DES TE
STERKER IS DE UITSTRALING.
De eenvoudige persoon, de heel gewone man, ongeletterde persoon, kan zo zijn. Weet je, wij hebben in Bombay een heer, Varick
genaamd. Hij is een oude man en is zo diep. Hij straalt. Mensen vertrouwen hem. Hij straalt liefde uit. Hij is zo meditatief.
JE BEHOEFT NIET TE VEEL TIJD TE BESTEDEN AAN MEDITATIE. Maar, hoeveel tijd je ook besteedt, wat je ook verwerkt, het
moet van buiten zichtbaar zijn. Hoe je straalt en hoe je het aan anderen geeft. Dat is de kwaliteit van de heiligen die jullie moeten
zijn. Tenzij je dieper wordt, kunnen we geen andere Sahaja Yogi's redden. En we kunnen hen die geen Sahaja Yogi's zijn niet
redden. Jullie moeten hoger en hoger opstijgen om het hele gordijn op te tillen. Zij die hoger proberen op te stijgen, trekken het
hele ding omhoog en ze geven aan iedereen die met hen opstijgt een duw.
PROBEER DUS GEWOON JE STREVEN TOTAAL ZUIVER TE HOUDEN. JE MOET PROBEREN TE BEGRIJPEN WAT JE STREVEN IS
IN EEN LEVEN ALS SAHAJA YOGI. Nu zijn jullie veranderde mensen. Jullie zijn geen mensen meer die met bezittingen omgaan
of er zich zorgen over maken, noch over wereldse dingen, noch over levensstijlen. Jullie zijn geen mensen meer die zich te veel
zorgen behoeven te maken over je gezondheid en zo, of jullie persoonlijke levens. Jullie behoeven je ook niet zoveel zorgen meer
te maken over jullie werk. Dat is niet belangrijk. En als laatste, moet je je geen zorgen maken over je familie, kinderen,

echtgenoot, vrouw en zo een reden vinden om jezelf te verbergen. OMDAT HET ENIGE WAAR JE JEZELF ECHT KAN
VERBERGEN, DE LIEFDE VAN GOD IS, WAAR JE ECHT HET GROOTSE, RUSTIGE, ZEGENVOLLE GEVOEL VAN ZIJN KOMPLETE
BESCHERMING KUNT KRIJGEN.
Moge God jullie zegenen!

1983-0320, Workshop for new people, candle treatments
View online.
Nl TVD 2020-1127 [Yogi] De vraag is: als mensen vóór hun zelfrealisatie al een zeker niveau van bewustzijn hebben. Zijn ze dan
dicht bij realisatie en wat als ze jou niet eens ontmoeten, waar staan ze dan? Jullie moeten weten dat jullie allemaal al eerder
zoekers zijn geweest dit is niet de eerste keer dat jullie aan het zoeken zijn. Dus je hebt al een bepaalde staat bereikt waardoor je
voelt en je er bewust van bent dat er iets meer met je moet gebeuren, je bent er al klaar voor, sommigen onder jullie zijn daarvoor
echt in deze tijd geboren, enkel daarvoor. Dus, ik zal niet over jullie verleden praten, het verleden is nu voorbij, we moeten aan het
heden denken. Men moet weten dat jullie allemaal realisatie krijgen, sommige mensen hebben bepaalde problemen, op hun
verschillende centra zoals ik je zei, mensen hebben allerlei problemen. Vanwege deze problemen gaat de Kundalini terug naar de
plaats die haar aandacht trekt omdat de Kundalini je problemen oplost. Ze is je moeder, dus gaat ze naar daar, ze helpt met dat
probleem en opnieuw stijgt ze op. Maar het enige wat je moet leren, is hoe haar te laten opstijgen, hoe met haar mee te werken,
hoe je eigen probleem te begrijpen en extra hulp te geven om het probleem oplossen. Nu je zal versteld staan dat je gewoon
komaf kan maken met je valse identificaties. Je wordt er absoluut van onthecht, want je begint te praten over chakra's en centra.
Je begint te zeggen dat dit centrum slecht is, dat centrum is slecht, dit is niet goed Moeder, daar gaat het fout met mij, dat is niet
in orde bij mij, zo is het. Je zegt niet ‘ik heb kanker’, je zegt niet ‘ik ben gek’, je zegt niet ‘ik ben egoïstisch’. Je zegt gewoon:
"Moeder, dit centrum is niet in orde, dat centrum is niet in orde.” Afhankelijk van de kwaliteit van je centra, de chakra's, zij zijn,
degenen die werkelijk de kanalen zijn waarin de goddelijke energie vloeit. Wat hen betreft, moet je voorzichtig zijn, in welke staat
je chakra’s zich bevinden. Ben je zuiver of niet? Sommigen onder jullie zullen al een koele bries ervaren die in de hand vloeit,
maar misschien is er een chakra die blokkeert. Op die chakra kan je hitte of kan je gevoelloosheid ondervinden, Je zou ook iets
kunnen voelen zoals - laten we zeggen een soort van tinteling in bepaalde vingers. Nu waar er ook tinteling is, moet je weten dat
er een soort strijd aan de gang is tussen die chakra's en de Kundalini. Dus moet je gewoon je chakra’s helpen om te ontwaken en
ook moet je weten dat elkeen van jullie deel zijn van het geheel. Je bent ontwaakt, je bent ontwaakt in dat deel en dus moet je
voorzichtiger zijn. Want ik kan het voelen als je aan één of andere chakra lijdt. Maar bij anderen, degenen die niet gerealiseerd
zijn, voel ik het helemaal niet, ik ben daar niet door gestoord, Er kunnen om het even hoeveel duivels zijn of zo, het maakt niets uit
voor mij. Maar bij jullie, die gerealiseerde zielen zijn, heb ik een klein probleem, onmiddellijk weet ik dat je dit probleem hebt, mijn
aandacht wordt naar daar toe geleid. Dus moet je begrijpen dat de aandacht daar de hele tijd is om voor je te zorgen, om je een
betere begeleiding te geven, je Spirit werkt voortdurend. Maar je moet leren hoe je de beleiding van je Spirit kunt volgen dat is het
belangrijkste punt; dus niemand is zogezegd lager of hoger. Ik heb mensen gezien die werden bestempeld als dronkaards, dit,
dat, maar van de ene op de andere dag zijn ze gestopt [daardoor], zijn ze niet alleen perfecte mensen, maar ook zeer goede
Sahaja yogi’s. Dus, zie je, al deze wolken zijn in de constellatie van jouw wezen gekomen in dit leven, dit is niet belangrijk, het
maakt geen verschil, maar je verleden is geweldig, dat blijkt. Dus je hoeft je geen zorgen te maken over hoe ver je bent, waar je
bent, er is geen graad of wat ook om het te meten. Jullie moeten zich daar allemaal al van bewust zijn, anders zou je niet naar mij
toe komen, om te beginnen. En om realisatie te krijgen, dat op zich is erg groots. Ik weet van een zeer goede zoeker die naar mij
kwam, en hij kreeg zijn realisatie maar hij voelde het niet in zijn hand, omdat hij een zeer slechte Vishuddhi heeft. En met een
slechte Vishuddhi chakra, kan je het niet in je hand voelen, dat is niet erg, maar je zal je vredig voelen, je zal je blij voelen. En je
kan het bovenop je hoofd voelen, of anderen kunnen het voelen. Geleidelijk aan beginnen je vingers te verbeteren En ze geven je
betere resultaten. Bijvoorbeeld, mensen die hard werken met hun handen, ook hun vingers kunnen gevoelloos worden, dus
moeten we bepaalde methoden gebruiken, zoals onze handen verzorgen. Dit lichaam is nu een tempel van God Dus we moeten
er op een respectvolle manier zorg voor dragen, niet de manier waarop de – de prostituees, als ze hun lichaam willen verkopen,
zorgen ze voor hun lichaam. Nee, maar met respect, respect wat ons lichaam betreft. We moeten voor onszelf zorgen op een
manier die ervoor zorgt dat we in goede gezondheid blijven. En om een goede gezondheid in Sahaja Yoga te behouden, zijn er
duizend en één dingen, die je moet weten, dingen die heel makkelijk te begrijpen zijn, en die aan jullie zullen worden verteld,
helemaal voor niets, gratis. Het is het eigenlijk het Goddelijke dat bezorgd is dat je het zou krijgen, dat je je zou vestigen, dat je
zou genieten. Dus hoef jij er niet zo bezorgd over te zijn. Deze zorgen moeten opgegeven worden, probeer gewoon je centra te
begrijpen. Nu voelen velen onder jullie die de koele bries. Misschien, na een tijdje, zou je het kunnen verliezen, dat is niet erg. Je
zal naar omhoog en omlaag gaan, zoals dit, dat geeft niet. Het betekent niet dat je het verloren hebt, helemaal niet. Veronderstel
nu dat je een methode probeert, een eenvoudige methode, dat je eerst je linkerhand naar mijn foto richt - probeer nu gewoon - en
je legt je rechterhand op de Moeder Aarde, laat zien. Rechterhand op de Moeder Aarde, dat is waarom ik het graag buiten wou

doen, maar het maakt niet uit nu, deze regen is goed voor de boeren. Laten we het doen. Leg nu je linkerhand zo, en rechterhand degenen die zitten kunnen het zo doen. Zoals dit. Terug. Rechterhand zoals dit, juist. Niet links, rechts. [Yogi] ... de grond. Niet
zoals dit. Terug. Ja, rechterhand. Nu, wat we aan het doen zijn, de kracht van de linkerhand, is de emotionele kracht. Nu, als je
een emotioneel probleem hebt - stel, iemand heeft drugs genomen, is hij een linkszijdige persoon. Sommige drugs zijn, LSD en
zo zijn rechtszijdig, maar het merendeel van de drugs brengt je naar de linkerkant. Guru’s zijn links. De meeste van deze
problemen zijn mentale problemen, zijn linkszijdige problemen. maar het probleem van de intellectuelen is rechtszijdig,
futuristische mensen zijn rechtszijdig. Mensen die aan carrièrejacht doen zijn rechtszijdig, zie je, dit soort overactiviteit, dit soort
dingen. Daarentegen zijn degenen die drugs hebben genomen linkszijdig. Probeer dus eerst met de linkerkant, laten ons kijken.
Leg nu je rechterhand op de Moeder Aarde. Richt je rechterhand naar de Moeder Aarde. Leg nu je linkerhand naar mij toe.
Geleidelijk aan zal je ervaren dat het zal beginnen vloeien in je linkerhand. Vloeit het? Leg je rechterhand op de Moeder Aarde,
want Moeder Aarde absorbeert, zie je, je geeft het gewoon af aan Moeder Aarde, leg je hand erop neer, raak haar aan, aanraken,
raak aan, zie je, je bent jezelf aan het aarden, het is iets heel eenvoudig. Nu, linkszijdige problemen worden gemakkelijk door
Moeder Aarde opgenomen, het is waar, maar het beste is om een licht te hebben. Nu, stel, als je een kaars hebt, een kaars werkt
het beste voor problemen van de linkerkant, een kaars is het beste middel om het weg te nemen. omdat problemen van de
linkerkant, zeg maar, koude problemen zijn, of problemen die ontstaan uit koude. Zie je, een persoon die inactief wordt. Kijk nu.
Je richt gewoon je linkerhand naar mij op deze manier en de rechterkant naar een kaars. Je zal soms verbaasd zijn, de kaars
begint te branden ”tac” en vermindert dan en soms creëert het zo'n zwarte rook dat, als dat dichtbij een muur gedaan wordt, je
misschien ziet dat de hele muur zwart wordt. het is heel interessant om te zien hoe de kaars reageert, maar je moet een foto
vóór je hebben. En er moet een kaars vóór de foto staan en een kaars zoals deze om het uit te werken. Juist, nu, zie je beter?
Oké? Je zal voelen dat het naar beneden gaat. Je zal voelen vanuit je hoofd, je zal het voelen. Zie je, de druk gaat naar beneden.
Beter nu? Zo. Leg de hand zo, achterzijde, Niet naar mij, op die manier, ja ja. Nu. Hum. Nu, leg de linkerhand, als je op de grond zit,
het is beter om je linkerhand naar mij te richten. het komt, het gaat, het werkt. Het is alsof de energie, zie je, die vanuit de foto
komt, het neerwaarts duwt naar het licht, en het licht verbrandt het, het licht wordt wakker, door jou. Het is verrassend, maar het
gebeurt. Is het beter nu? Zie. We werken het uit, we voelen het. Je zal het bij jezelf voelen, er is niets te certificeren. Je zal zelf
voelen. Leg je linkerhand naar mij toe. Linkerhand naar mij zoals dit, ja. Jullie allen zullen het zelf voelen. Nu, mensen die naar
guru’s geweest zijn, die een soort van schizofrene houding hebben, die wispelturig zijn, paniekerig, aanvallen krijgen, ze krijgen
van alles in die aard, die bij het minste tot het uiterste gaan, zie je, die emotioneel zijn, vrouwen die te veel huilen, die hysterisch
zijn, al dit soort dingen, zij kunnen zich leren beheersen door deze eenvoudige methode, door de linkerhand naar de foto te
richten en de rechterhand naar een kaars. Kijk, het werkt uit? Je zal de beweging in je hoofd voelen, je zal het voelen. [Yogi] Ja.
Voel je het nu. Nee? [Yogi] Dus, het is er niet. Nu met de rechterhand naar omhoog, diegenen die zichzelf voorbij lopen, weet je,
hoogdravende mensen die denken dat ze geld moeten verdienen en zo, ze gaan in de politiek en al dat soort dingen – zie je, nog
een andere obsessie die ze hebben, dat is ook een soort van waanzin, zie je. [Shri Mataji lacht] Dus voor dergelijke mensen die
daardoor een hoge bloeddruk hebben, ze kunnen diabetes krijgen, ook leverproblemen. Nu, zelfs voor gelijk welk orgaan, zie je,
welk orgaan je ook neemt, zeg hart, in Sahaja Yoga hebben we voor elk orgaan twee soorten geaardheid. Een die lethargisch is
en een ander die overactief is. Veronderstel dat je een overactief iemand bent, als je een overactief iemand bent, je studeert heel
hard of je denkt aan de toekomst of je maakt plannen, dan heb je een hart dat overactief is. Of je hebt een overactieve darm. De
lever is overactief, het hele systeem is overactief, dan krijg je een hoge bloeddruk plus alle problemen van hoge bloeddruk,
constipatie, al deze dingen gaan hand in hand in één persoonlijkheid. Dan, iemand anders zou lethargisch kunnen zijn. Iemand
die een lethargisch hart heeft, kan op weg zijn om een bypass te krijgen of iets in die aard, want het hart pompt niet. Je zou een
luie darm kunnen hebben, zo iemand zou - wat hij ook eet, zie je, het gewoon niet verteren, dit soort dingen of het zou een
lethargische lever kunnen zijn. Als je een lethargische lever hebt, dan kan je allergieën krijgen. Allergieën worden veroorzaakt
door lethargische lever. Maar als je een overactief iemand bent, als je overactief bent, dan zal diezelfde lever die je deze
allergieën gaf, in dit geval misselijkheid veroorzaken, een gevoel van ziek zijn, migraine en braken, overgeven. Zodus, er zijn ook
twee types lever. We hebben twee types nieren, Twee soorten ervan, alles is in twee soorten. Dus als je een lethargisch iemand
bent, als je een lethargisch probleem hebt, wat je dan moet doen is het licht gebruiken. Voor alle lethargische problemen is het
licht het beste, het licht gebruiken voor lethargische problemen, dit is de linkerkant. En voor de rechterkant kan je de Moeder
Aarde gebruiken. Moeder Aarde of water en zout is het beste. Dus water en zout is zeer goed voor mensen die lijden aan
overactiviteit. Nu, hoe doe je dat? Het is goed voor beiden, maar in het bijzonder voor hen. Eerst moet je beide handen naar de
foto richten beide voeten in het water, met een beetje zout. Nu als je voelt dat de vibraties in beide handen komen, exact gelijk,
dan is het goed, je hoeft je geen zorgen te maken. maar veronderstel, in één hand zijn er meer en in een andere hand minder

vibraties. De hand die minder is, moet naar de foto gericht worden, altijd. De hand die minder vibraties heeft, moet naar de foto
gaan, en de andere hand moet het uitwerken. En je zal verbaasd zijn, over de beweging ervan, Je zal bij jezelf deze ballonnen
voelen die zullen bewegen zoals dit. En je kan het voelen, dat er iets in je hoofd beweegt. Je wordt ontspannen. En geleidelijk aan
zal je een meester worden, je zal weten hoe je je lichaam moet behandelen, absoluut, je wordt een meester. En als je meester
wordt - er zijn mensen die in 8 dagen meesters geworden zijn, in acht dagen. Van zodra je een meester bent, kan je ook andere
lichamen behandelen en andere mensen helpen. Zo eenvoudig is het. Dus vergeet het verleden, nu zijn we in het heden, we
moeten in het heden zijn. Is er nog een andere vraag? [Yogi] ... over mantra's ... Mantra's, ja. Nu, we hebben verschillende centra,
en al deze centra hebben verschillende godheden. Zoals ik zei, Heer Jezus Christus is hier. Mozes is hier, Krishna is hier. We
hebben er een kaart van. We hebben boeken die aan jullie zullen worden gegeven. Nu moeten we maken, zie je [Yogi] Excuseer
me. [Sahaja Yogi brengt een grote grafiek] Ja, dit is de kaart, zie je, het is prachtig gedaan, deze is heel duidelijk. Op verschillende
chakra's hebben we verschillende godheden - kom naar voor, kom naar voor en kijk, oké? Oké, laat hem gewoon kijken. Je kan
het doorgeven. [Yogi] Misschien is er nog een andere kaart. Een andere kaart, oké. We hebben boeken, zie je, waarom hen geen
boeken geven? [Yogi] ... Ze kunnen de andere boeken hebben Doe de boeken open, je hebt de kaart in de boeken. Vindt je het? Nu
langzamerhand zie je, proberen we een grotere ruimte voor jullie te krijgen, We moeten echt weer in een zaal samenkomen. Waar
ga je heen - Sahaja yogi: ... ze kunnen eerst hier samenkomen tot we een zaal krijgen. Ja, als je dat wil, we kunnen misschien
geen krijgen, maar je kan hier bijeenkomen. Je kan altijd komen en zien. Nu, wat is er? Er zijn boeken. Nu, ik zal het laten zien. Dit
zijn kleine boeken die enkel bedoeld zijn voor beginners, zie je. Nu hier, dit wordt allemaal beknopt weergegeven. Dit is de kaart
die je moet volgen - je kan het doorgeven… Geef dit aan die heer, hij wilde het ook. Ah, je hebt het. man: ik heb het hier. Oh, ik zie
het. neem jij het ook. Nu. Dus de mantra's zijn in overeenstemming met de chakra die in problemen is. Stel dat je Nabhi chakra
niet in orde is. Oké? En je begint de mantra op te zeggen van deze chakra hier dan is dat nutteloos. Dus je moet weten welk
centrum blokkeert, vanop je vingertoppen. Nu je kan het hier uitzoeken, op deze kaart zoals je ziet. Aan deze kant hebben we de
cijfers geschreven die met de centra overeenkomen. Aan deze kant, als je het duidelijk ziet? Nu zijn dit de cijfers van de centra,
oké? Dus dan, en ook hier staat het op deze kaart geschreven, wat de verschillende godheden zijn. Nu, al deze godheden moeten
eerst begrepen worden, waar ze zich bevinden, en wanneer je de mantra's moet zeggen, wat je moet doen is het in een juiste
Sahaja Yoga mantra inpassen - heb je dat ook gegeven? [Yogi] Het staat niet in deze boeken .. Maar ze zullen het je vertellen. Het
model moet zijn zoals dit hier, dat zegt, wat het ook is, het is in het geheel verweven - ik bedoel dat je het je wordt aangeraden,
nietwaar? Iemand moet het zeggen. Dus moet je zeggen dat ik degene ben die je deze kennis heeft gegeven. Dus moet je dit
gewoon specifiek gebruiken, hetgeen ze je zullen geven, het model, dat heel eenvoudig is. En je moet deze namen van deze
godheden gebruiken, verschillende godheden overeenstemmend, en geleidelijk aan zal je versteld staan dat het zal uitwerken.
Maar als je naar hier komt, zullen ze het je vertellen, het is heel simpel, het is heel simpel. Maar je moet weten waar de chakra's
zijn. Allereerst moet je gevoelig worden. Dus ik zou willen voorstellen dat je olijfolie begint te gebruiken voor je vingers en voor je
tenen, oké, wrijf het goed in, maak je vingers gevoelig. Door allerlei dingen zijn onze handen grof geworden, zie je. Om beter te
voelen, gebruik je een goede olijfolie, masseer het er goed in. En soms, wanneer je s’nachts handschoenen draagt, kan je het ook
zachter maken. Je moet ze zachter maken, zachte handen zijn beter. En de nagels moeten niet zo lang zijn, niet heel slecht
geknipt, dit soort dingen zie je, en het moet goed worden gedaan. Zodanig dat als je op anderen werkt, ze geen pijn hebben
vanwege je nagels. Maar ook voor jezelf, zou je het zo moeten zijn –in het bijzonder de rechterhand - omdat je het hier op deze
manier moet gebruiken, Stel, je hebt een Vishuddhi chakra, dan moet je je Nabhi chakra op die manier gebruiken. Dus wat er
eigenlijk met je aan de hand is, moet eerst geconstateerd worden. Dus eerst moet je jezelf begrijpen, wat is je probleem, waaraan
lijd je en dan, hoe te corrigeren. Als je erachter kan komen hoe je het kan oplossen en wat je probleem is, dan is het de
gemakkelijkste taak om een mantra te zeggen om jezelf te verbeteren. Oké ? Het is heel eenvoudig. Nu, je hebt me slechts een
dag eerder ontmoet, zou ik zeggen, maar je zal verbaasd zijn over de kennis die je nu over jezelf zal hebben, het zal fantastisch
zijn. Dus eerst is er de zelfrealisatie, dat betekent dat je jezelf kent. Zodra je jezelf kent, begin je anderen te kennen, omdat we
allemaal collectief bewust zijn. Zij die zijn gerealiseerde zielen zijn worden bewust van anderen. Dus eerst en vooral, als je je
eigen vibraties wil zien, moet je jezelf onder bandhan zetten, zoals dit, zoals ik je vertelde, op die manier. Nu, laten we het doen.
Leg je linkerhand naar mij toe. [Yogi] Zoals dit naar Shri Mataji ... Nu, dit zijn jouw vibraties, hoe dan ook, controleer nu, zie nu.
Welke vinger brandt? Zie, zorgvuldig. Dit is de linker Nabbhi. Welke vinger brandt er, wees voorzichtig. Let op. Welke?
[Nieuwkomer] [Onhoorbaar] .... Welke? Misschien is hij geconstipeerd, is hij? Heeft hij constipatie? Ja, het is de lever, teken van
de lever, zie je en ook geconstipeerd. Dus hij is meer een rechtse persoon, omdat dit iets is van de rechterkant. Dus moet hij van
links naar rechts overbrengen, zoals dit. Oké? [Nieuwkomer] Ik heb het gewoon warm [?] en [?] .. wat kan dat betekenen? Je hebt
een hart [probleem] [Nieuwkomer] Is het allergie [?] Je legt je rechterhand op je hart. Nieuwe Sahaja yogini: [Onhoorbaar] ....

Eerder warm. Warm? Goed, maakt niet uit, en de andere hand? Niets. Oké. Breng dus links naar rechts. Links naar rechts. [Yogi]
Doe het - als zij zegt links naar rechts brengen, wat je aan het doen bent is niet enkel deze, eigenlijk breng je de linkerkant naar
omhoog en je neemt de gratie van de rechterkant. [Yogi] ... omdat je evenwicht brengt en je neemt de gratie, zie je, aan de
rechterkant, omdat de rechterkant niets aantoont. Als de rechterkant niets laat zien, wat je dan doet is je linkerkant naar omhoog
halen wat een beetje te zien is en je haalt naar omhoog en brengt het naar beneden, met je rechterhand. Links naar rechts. [Yogi]
Als je problemen hebt aan de rechterkant, neem je van de linkerkant en over de top en breng je de gratie naar beneden in de
rechterkant. Dan is het het omgekeerde, het is zo eenvoudig als dit. Als ze niets voelt - als je helemaal niets voelt aan de
rechterhand, Dan heb je een probleem aan de rechterkant. Je voelt geen vibraties, hum? En met de linkerhand, wat voel je daar?
[Yogi] Lichtjes warm aan de linkerkant .... dus moet ze van rechts naar links gaan. Doe het nu gewoon zelf, maak dat je in
evenwicht komt, dat is het doel van wat Shri Mataji zegt. [Yogini] Kunnen we handen wisselen? Ja, dat kan je, je wisselt je
handen. [Yogi] Gewoon om het opnieuw te herhalen, als je abnormale sensaties hebt, hitte of zoiets in je rechterhand, betekent
het dat daar beschadiging is aan die kant, dus je haalt de linkerkant op en je brengt de gratie in de rechterkant omlaag. Doe dat
gewoon als je dat probleem hebt. Van rechts naar links. Je gebruikt je rechterhand en je legt die zo. [Yogi] Als je het voelt in de
andere richting, dan verander je van hand zoals ze zei, en je gaat in de andere richting. Zo simpel is het. Totdat het evenwicht er
is, totdat het uitwerkt. Blijf het doen tot het uitwerkt. Kwam je al eerder naar mijn programma? Neen Dat is waarom. Het is maar
net begonnen, zie je, je moet eerst en vooral je realisatie krijgen, oké? Je komt naar hier. We moeten het uitwerken, allereerst,
daar je realisatie het niet heeft uitgewerkt, daarom. Het is net begonnen. Hum? Laat het uitwerken. Als de realisatie het uitwerkt,
dan enkel kan je het goed voelen. Dat is waarom. Rechterkant, helemaal niet, ik vraag me af waarom. Voel je ? Goed. Linkerhand,
wat voel je? Koele bries, in de linkerhand en niet in de rechterhand. Oké. Dus wat je doet is links naar rechts brengen Nee, met de
rechterhand. [Nieuwe yogini] Oh, ja. Geleidelijk aan als je oefent, zal je het weten. Beter nu? Goed? Goed! Hij is in orde. Gaat het
met jou? Hoe voel je je? [Yogi] Ze vraagt of je de hitte aan de linkerkant of de linkerhand krijgt? Je kan het aan de linkerhand of de
linkerkant krijgen, overal. Waar voel je het? Ja, je kan het aan de beide zijden krijgen. Krijg je het rechts? Dan doe je links naar
rechts. Nee, nee, nee, linkerhand naar mij, en rechterhand zoals dit, Breng het gewoon omhoog en breng het zo naar beneden. Ga
niet terug. Beide handen koel? Kijk me aan. Linkerhand naar mij, zoals dit en met de rechterhand pik je het op, langs hier en druk
het naar beneden. Ze is in orde. Je bent in orde. En jij dan? Voel je koele wind in beide handen? Het evenwicht, ja. Je begint het
evenwicht te voelen. Dat is de beste manier. Je hebt een Vishuddhi op die manier. Maakt niet uit. Je plaatst je linkerhand hier aan
de achterzijde van je chakra. En richt je rechterhand naar mij. Rechterhand. En jij dan? Voel je? Niets? Je hebt nooit enig koel
briesje gevoeld? Verrassend. U komt uit welke staat? UP! [Hindi gesprek] Nieuwe Sahaja yogini: hoe lang dat soort dingen ..? In
een minimum van tijd. Nieuwe Sahaja yogini: hoe lang blijft het duren, als je jezelf in balans brengt? [Yogi] Hoe lang zal het
evenwicht blijven? blijven? Ik bedoel dat daar geen timing op staat. Het kan voor altijd zijn, maar als je een erg wankel type bent,
kan het een beetje afnemen, maar je moet weten hoe je het moet doen, zie je? Nu, we kunnen zeggen dat we met de auto rijden.
Nu, hoe lang zal het duren? Zolang je het volhoudt. Je rijdt met deze auto oké? Nu, wat is er? Voel je het evenwicht nu? [Nieuwe
yogini] Ik? Ja. Goed, dan is het goed. [Yogi] Wanneer je uit evenwicht geraakt, is dat het moment om te corrigeren. [Nieuw yogini]
Dus, doorheen de dag, moet je gewoon Nee nee nee nee nee nee. Nu, als je in balans bent, is er niets mis, is het goed, helemaal in
orde. [Yogi] Kun je het krijgen als je de realisatie niet hebt gehad? Bedoel je het evenwicht? Heb je jouw realisatie gekregen? Dat
komt eerst, dat is het eerste. Anders ben je niet het koninkrijk van God binnen gegaan, is het niet? Eerst en vooral moet je je
realisatie krijgen en dan, nu, richt je handen naar mij. [Yogi] Iedereen moet dat doen omdat hoe meer je je handen naar Moeder
richt, hoe sterker de vibraties zullen vloeien. Neem deze kans waar want het moet ontwikkelen. Het kan een beetje
ongemakkelijk zijn, maar blijf met je handen naar Moeder gericht. Je kreeg de koele bries in je handen, voel je het? Begin, sluit je
ogen. En jij dan? Nee. [Yogi] Zij die hun realisatie niet hebben, steken hun handen op alsjeblieft. Jullie komen naar voor. Ik denk
het beste is dat deze mensen nu van Sahaja yogi’s leren hoe realisatie te geven, jullie zijn oké, jullie drieën, ga door. [Mensen
bewegen] En de Sahaja yogi’s kunnen met hen kennismaken en met hen praten. Ga zitten, ga zitten. Zoals dit. Leg je hand. Voel
je? Doe zo met je ogen, doe een beetje. Druk er gewoon op, druk hard op je ogen, heel hard, driemaal. Hard, druk ze hard,
driemaal. Oké? Nog niet? Het zal komen. Het zal uitwerken. Kijk naar me, kijk naar me hier. Shri Mataji houdt nog een kaars voor
haar gezicht, dan voor haar rechterhand (en de nieuwe mensen worden naar een andere kamer gestuurd waar Sahaja yogi’s op
hen zullen werken.] Asjeblief ga even buiten met de baby, want iedereen probeert te mediteren. Goed, een minuutje maar. Voel je
niet schuldig, niemand zou zich schuldig mogen voelen. Iedereen heeft nog steeds bepaalde problemen. Je gaat gewoon en
zegt: Moeder, ik ben niet schuldig. Sluit je ogen, sluit gewoon je ogen. Er is niets om je schuldig over te voelen, over wat dan ook.
Wat je ook gedaan hebt, is nu over. Je treedt nu een nieuw bewustzijn binnen. In het koninkrijk van God. Nu ben je de Spirit
geworden, en de Spirit kan niet schuldig zijn. Denk niet aan de mensen die vandaag niet met je mee zijn gekomen. Om het even

wie. Vergeet ze gewoon. Begin nu jezelf te zijn. Zij kunnen later komen en je kan hen het volledige voordeel geven. Degenen die
leverproblemen hebben, moeten suiker eten En ze zullen u vertellen wat er gedaan moet worden. Als u diabetes hebt, kunt u zout
nemen. En voor andere mensen die artritis en zo hebben ook, Ik zal je vragen om wat benzine of kerosine mee te brengen. Indien
niet, kan je terugkomen en het van deze mensen krijgen. Dank jullie zeer. Geniet van je lunch. Moge God jullie zegenen!

1983-0526, Shri Buddha Puja
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Shri Buddha Puja - Brighton, Engeland - 26 mei 1983
Deze keer was er geen regen zie je, we gingen naar de zee in Melbourne. Ik zei dat het fijn zou zijn naar Melbourne te gaan en we
gingen naar de zee, ik maakte er een Ganesha en zij een Shiva en ze vereerden de … Dus, en zij maakten ook een … een Kundalini
en dan hebben ze gebeden. En het regende, regende en regende, het goot zie je, het kwam bij bakken naar beneden, bij bakken,
het was … Ik heb nooit eerder zo'n regen gezien, het goot bij bakken. En in één dag, viel er in Sydney vier inches regen, kun je dat
geloven? En de puja vond binnen plaats en buiten … regen Op mijn verjaardag! Bakken en bakken water. En er was een droogte,
weet je, ze waren zo bang.
Yogi: Moeder, we hoorden dat de hele tent naar beneden was gekomen omdat er zoveel regen was gevallen. Robert vertelde ons
dat Moeder.
Shri Mataji: en zie je, de Sahaja yogi's genoten zoveel van de manier waarop het werd uitgespeeld. En de rivier liep over en
stroomde binnen in alle pubs en spoelde alles schoon, weet je, het bracht … Zie je, alsof ze naar binnen ging, alle flessen spoelde,
alles, en alle flessen werden … sommige lege flessen dreven, de plastic flessen dreven en andere zonken. Alles werd gewassen
en spoelde aan. Maar het water kwam alleen in de pubs. De krant schreef dat de regenval enorm was, maar de rivier was heel
oordeelkundig. Er was ook die brand die uitbrak voor ik naar Adelaide ging. Er was een heel felle brand in Adelaide en ze
beschreven hem als volgt … Kun je deze hier zo bovenop plaatsen? En ze beschreven dat het vuur zo oordeelkundig was, en ze
zagen in de heuvels vuurballen opstijgen, sommige huizen binnengaan en sommige huizen ontwijken. Sommige huizen werden
volledig uitgebrand, andere niet. En de mensen die niet geleden hadden kwamen naar mijn programma en zeiden: "Nu weten we
waarom we daarvan gespaard werden!" En ze konden de vuurballen zien. Kun je je vuurballen voorstellen die ergens vandaan
komen? Ik bedoel, ze weten niet hoe ze gevormd werden en zo'n heel grote ballen zie je, rolden gewoon de heuvel op. En ze
konden het zien weet je, hoe de ballen de heuvel oprolden, ze naar boven rolden, zomaar de huizen in.
Ze konden gewoon niet begrijpen wat er met het vuur aan de hand was. Maar het beste was het spoelen van de pubs. Want
gewoonlijk hebben ze al deze pubs op de rivieroever zie je. En al deze zaken, hoe noem je ze, deze dingen die ze hebben om te
bruinen, deze matrassen, zonnematrassen en zomeer. Alles werd overspoeld en naar binnen gebracht. Ik vond het erg plezierig.
En de Sahaja yogi's waren er zo blij mee, heel blij. Ze vroegen me: "Waarom is God kwaad op ons hier in Adelaide?" Adelaide is
net zoals Parijs. Voor Australië is het net zoals Parijs. Het is erg promiscue, er gebeuren allerlei schunnige dingen, er gebeuren
alle soorten verschrikkelijke dingen. Het is zoals Soho zie je? Daarom werd Adelaide gekozen door het vuur om het uit te branden
Toen ik naar de heuvels ging kijken waar het vuur had huisgehouden, was er niets, alles was zwart, allemaal zwarte heuvels! Er
was geen blaadje, geen enkel blad. En het was echt verrassend: dit huis was uitgebrand, dit niet dat huis was uitgebrand, dat niet.
Je kon het zo duidelijk zien. En wat gebrand had was volledig uitgebrand. Ik weet niet hoe het zelfs de bakstenen en alles
uitbrandde, het was volledig zwartgeblakerd.
Het is heel interessant hoe de natuur soms terugslaat. Zo ging ik eens naar Guntur zie je, ik zei hen: "Je zou geen tabak meer
mogen telen." Ze voerde al die tabak uit naar Engeland, stel je voor. En ze hadden … in het huis zag je alle mogelijke Engelse
tegels en Engelse … hoe noem je ze, deze grote ouderwetse douches zie je, zo'n enorm grote douches zie je: je staat er onder en
dan krijg je iets als een stortvloed over je heen. Alles Engels. En de badkuipen, Engelse badkuipen, alles hadden ze in huis, omdat
ze die tabak naar hier uitvoerden zie je? Dus zei ik: "Je zou dat niet mogen doen, je had dat niet mogen doen." Dus zeiden ze:
"Maar weet u Moeder, we geven het aan de Engelsen, niet aan de Indiërs." Ik zei: "Dan nog, je had het niet mogen doen, het is
verkeerd." Tot een yogi: en ik denk dat je dezelfde vergissing begaat als ik. Dat is juist, dat is juist. Dan gebeurde er … Ik zei hen
gewoon: "Je zou dit niet mogen telen, het is niet goed en of het om Engelsen of Indiërs gaat, je begaat zonden. Je zou dat niet
mogen doen, waarom teel je dat?" Ik zei: "Je kunt hier even goed, hoe noem je het, katoen telen, je kunt hier Egyptische katoen
telen. Waarom wil je dit doen?"

Sommigen van hen namen me ernstig, anderen werden heel kwaad zie je. Toen ik aankwam waren er bijna vijftig auto's om mij te
ontvangen. Maar toen ik vertrok kwamen maar twee of drie mensen naar me toe. Ze waren dus heel kwaad hierover. Ik
verwittigde hen: "Als je hiermee doorgaat, dan zal de zee, die heel nabij is, terugslaan. Ze zal kwaad op je zijn, luister naar me." En
ze waren zo boos op mij, Ze kwamen geen afscheid van me nemen omdat ik hen dat zei. Wat gebeurde er nu datzelfde jaar? Een
tyfoon kwam over Guntur. Er was nog nooit één geweest. En alles werd vernietigd, heel hun oogst werd vernietigd. Ze kunnen er
geen tabak meer telen. En ondertussen is de regering van Engeland gestopt met de invoer van tabak uit die streek. Ze werden
dus dubbel getroffen zie je, dubbel. Maar zij die waren begonnen met het telen van katoen waren helemaal in orde. Want al dit
zoute water ging in de grond, nu kunnen ze dit dus niet meer telen. En ze zeiden dat ze dit nooit hadden meegemaakt. Daarna
kwamen ze naar Delhi om me te vragen: "Moeder u+D159 moet nog eens komen, we hebben spijt van wat we gedaan hebben." Ik
zei: "Kijk, om eerlijk te zijn heb ik niets gedaan. Ik heb nooit aan enige vernietiging gedacht, maar jullie hebben dit aangebracht.
Maar ik heb je gezegd dat de zee boos zou worden." Maar ze zeiden: "Moeder, het gebeurde zo snel." Ik zei: "Niet zo snel, want er
zijn acht maanden geweest om jullie manier van doen te veranderen." Stel je voor, alleen om die tabak naar jullie te exporteren en
die badkuipen naar ginder te krijgen. Weet je, ze hebben een soort van minderwaardigheidscomplex, dat als ze leven zoals de
Engelsen, badkuipen en zomeer hebben, ze dan hogere persoonlijkheden worden. Maar daarom tabak aan de Engelsen
verkopen, stel je voor! Het wordt allemaal zichtbaar, je zult zien dat alles wat ik zeg zichtbaar zal worden. Ik was blij te horen dat
er een programma werd gegeven over al deze verschrikkelijke ziekten die veroorzaakt worden door dit liederlijk leven en zomeer.
Ik ben heel blij. Laat de mensen het nu leren. Ze lachten me uit en zeiden onder andere dat ik Victoriaan was. Laat hen nu leren
wat het betekent! Nu is iedereen nogal waakzaam. In … vertelde je me, ik denk … Ze vertelde me dat er in Engeland tienduizend
mensen aan deze ziekten lijden. Kun je dat geloven? Tienduizend mensen! En ze noemden mij 'victoriaans'. Is Gavin
aangekomen? Waar? Ik zeg gewoon … Kom maar. Hij geeft ook dingen voor de puja, hier. Je kunt dat papier eruit nemen.
Nu denk ik dat we hier een doek zouden moeten leggen, een soort van … oude handdoek of zoiets, of we leggen één van de
doeken daar zodat dit stukje proper blijft. Ik heb je geen zilveren schotel gegeven, is het niet? Ik heb het waarschijnlijk aan een
ander centrum gegeven, ik weet het niet. Het kwam van diezelfde winkel zie je, waar ze 100% zilver hadden dat ik voor puja
kocht. Ik weet niet aan wie ik er één gaf. Zijn ze nu allemaal hier? Is Jane er? Is ze aangekomen? Neen? Yogini: Ja Moeder, ze is
hier. Shri Mataji: Waar is ze? Yogi: Ze is nog buiten. Shri Mataji: Goed, roep ze nu allemaal naar binnen. Jullie kunnen een beetje
naar voor opschuiven denk ik. Maar waarom hier niet iets open te spreiden om het … Yogi: Het komt eraan Moeder, het doek
komt eraan. Shri Mataji: … Zag je die lijnen, lijnen van energie? Stel je voor! Yogi: Het is erg interessant. Er zijn zo veel zodiakale
lijnen die hier gevonden werden. Shri Mataji: Zodiakale lijnen? Yogi: Ja, ze vonden ze door … Shri Mataji: Deze energielijnen
maken de zodiak (dierenriem)? Yogi: Ja. Shri Mataji: Dat wist ik niet. Ik dacht …
Wat zijn dan de zodiakale tekens? Welke zijn er daar? Yogi: Alle twaalf tekens van de dierenriem. Shri Mataji: Ze zijn er alle
twaalf? In een cirkel? Yogi: Ja. Shri Mataji: En je ontdekte ze met een magneet? Yogi: Ik denk dat hij er veel vond met een
wichelroede. Shri Mataji: Met een wichelroede? Yogi: Ja. Alleen met dat. Shri Mataji: Met dat? Of vonden ze het met een
magneet? Yogi: Of ze vonden ze ook door oude lijnen van de begrenzingen. Shri Mataji: Aan de begrenzingen van wat? Yogi:
Waterlopen en de begrenzingen tussen de … Shri Mataji: Is dat zo? Yogi: Ja. Shri Mataji: Maar eigenlijk, zie je, als je een magneet
neemt, zal hij op dat punt zakken, zie je? Als je dat dan volgt, vormt het een lijn. Dat is de beste wetenschappelijke methode.
Wichelroedelopen werkt ook zo. Wat gebeurt er? Het is de magneet, goed? En als de magneet … Zie je, op bepaalde punten zijn
de magnetische lijnen sterk Want het magnetisme is de essentie van Moeder aarde, goed? De uiting ervan. Ik bedoel, het is de
geurigheid, maar de geurigheid bevat het magnetisme, zie je, de geurigheid komt uit de magneet (het magnetisme). Nu, dit
magnetisme van moeder aarde vormt lijnen. Zie je, het beweegt niet alleen op een geurig punt, het beweegt in alle richtingen.
Maar normaal beweegt het in lijnen. En deze lijnen kun je gemakkelijk vinden als je een magneet gebruikt, zie je, een krachtige
magneet en je beweegt deze magneet over moeder aarde. Je zult zien dat hij begint te zakken. Dan beweeg je hem en je zult zien
dat hij daar niet zakt, je beweegt hem naar die kant en boven de lijn … Het is de gemakkelijkste methode want wichelroedelopen
kan soms boothish zijn, het kan. Maar ben je zeker dat het met de wichelroede gedaan wordt … ? Yogi: Ik denk dat ze een
combinatie van verschillende methodes gebruiken. Er is zeker al die ene die het boek geschreven heeft waarin … Shri Mataji:
Over het gebruik van de wichelroede? Yogi: Het gebruik van de wichelroede als één van de methodes. Shri Mataji: Maar

wichelroedelopen kan door de wetenschap aangekaart worden.
Yogini: Een degelijke opmeting gebeurde in Glastonbury met een luchtfoto. Shri Mataji: Eh? Yogini: Die van Glastonbury werd ook
ontdekt door een luchtfoto. Yogi: Als u wil kunt u de grenzen van het veld zien en zomeer. Shri Mataji: Hoe? Een luchtfoto, hoe?
Yogi: Ze konden zien dat de grenzen van het veld een patroon vormden en nog andere dingen. Shri Mataji: Een veld? Yogi: Ja. Het
zijn oude grenzen tussen verschillende delen. Shri Mataji: Oude? Yogi: Ja. Yogini: Velden en wegen en waterlopen en … Shri
Mataji: Het onbewuste moet het zo opbouwen. En de oude volkeren die er leefden waren veel gevoeliger, veel reactiever op het
onbewuste zie je, want ze waren niet zo artificieel. Maar als we artificieel worden, wat gebeurt er dan, we worden bedekt met
zoveel hindernissen dat we niet kunnen … dat we niet gevoelig zijn voor de ingevingen van het onbewuste. En als je de
ingevingen van het onbewuste niet kunt voelen zie je, dan begin je … weer te overwegen. Overwegingen halen je uit die
gevoeligheid.
Maar als je een natuurlijk en eenvoudig iemand bent, dan ben je ook nogal gevoelig. Dan ben je erg gevoelig. Je kunt naar voor
komen. Ik denk dat je nu best naar voor komt. Kom gewoon naar voor. Kom naar voor, het kan. Kom maar. Kom gewoon naar
hier. Eigenlijk zouden de nieuwe mensen vooraan moeten zitten, degenen die van Brighton zijn. Dat zou beter zijn, denk ik. Kom
naar voor. De mensen van Brighton zouden … de mensen van Brighton zouden vooraan moeten komen, zoveel als … Gavin, kom
aan deze kant, ik denk dat het beter is. Want je moet … Nu. Kom maar, zit neer, zit neer. Het is een … Je kunt aan die kant blijven.
Wie is er nog? Is er nog iemand buiten? Nick, als je kunt … Er is … dit … aan de andere kant van Nick kunnen ook nog een paar
mensen zitten. Het is een heel fijne zonnige dag, niet? Yogi: Hebt u graag dat dit raam een beetje open staat Moeder? Shri Mataji:
Open? Yogi: Hebt u graag dat dit raam een beetje open staat Moeder? Shri Mataji: … Ik denk dat het beter is als je deze opent.
Yogi: Het is open.
Shri Mataji: Is het open? Dat is goed. Vandaag is het een goede dag om naar Brighton te komen want het is de verjaardag van
Boeddha. Vandaag is het Boeddha's verjaardag, de verjaardag van de Heer Boeddha. Jullie hebben allemaal gehoord over zijn
verjaardag en dat zijn moeder droomde van een olifant, een grote witte olifant, voor Boeddha geboren werd. En er werd ook
voorspeld: "In jouw familie zal een kind geboren worden dat ofwel een grote heilige ofwel een grote koning zal zijn." die in het
Sanskriet een "chakravarti" genoemd wordt. Dat betekent: "Hij die de heerser van de hele wereld is." De vader maakte zich dus
zorgen en dacht dat hij zijn zoon moest betrekken bij het familieleven, bij het materiële leven en hem alle pleziertjes van het leven
moest geven. Hij bouwde dus voor hem een heel speciale plek, een prachtig paleis om in te leven. En daar liet hij hem huwen met
een meisje dat Yashodhara heette en een heel erg mooie vrouw was.
Hij gaf hem alle mogelijke genot van het leven, deed alles wat hij kon om deze jongen te verleiden en weg te houden van
ascetisme. Je kent ook het verhaal dat hij op een dag de straat op ging, dat hij drie soorten mensen zag en zich afvroeg:
"Waarom moet iemand oud worden?", "Waarom moet iemand lijden?" en "Waarom moet iemand sterven?" Deze drie dingen
maakten dat hij zich vragen stelde en hij probeerde te gaan begrijpen waarom deze dingen mensen overkomen. Zo begon het
onderzoek. Op die manier kwam hij op een punt waarop hij geen comfort meer kon verdragen en evenmin alle gehechtheden die
zijn vader om hem heen had gewikkeld. Hij had een zoon wiens naam Rahul was en hij verliet zijn zoon en zijn vrouw om de
waarheid te zoeken. Nu, ik zou zeggen dat hij vanuit de verkeerde kant naar de waarheid begon te zoeken, want hij wou weten
waarom mensen zoveel miserie hadden. En zo begon hij van de buitenkant, het collectieve, naar het midden toe. Als we miserie
om ons heen zien, zoals veel mensen het zien, dan zeggen ze: "Wat met anderen? Zal iedereen zijn zelfrealisatie krijgen? Zal
iedereen dit krijgen?" Zie je? Ik heb het gevoel dat dit uit de verkeerde kant komt, want eerst en vooral moeten we weten: zijn wij
in orde? Hebben we … zijn wij perfect? Zijn wij vol vreugde? Hebben wij de absolute kennis gekregen?
Als je vanaf dit punt begint is het altijd beter. Omdat hij vanuit het verkeerde punt startte, door vanuit het collectieve te zoeken
hoe hij de miserie van de mensen kon verwijderen, moest hij een hele omweg maken. Hij las dus alle boeken en veda's over dit
onderwerp, hij ging naar grote pundits, naar alle grote geleerden om hen te ontmoeten, om hen te vragen waarom deze drie
zaken bestonden: namelijk de ziekte, de gezondheid of de ellende van het fysieke lichaam, dan de dood en de ouderdom. Hij ging
het veel mensen vragen. En ze zeiden: "Je moet sterven omdat je geboren bent." En dan zeiden ze: "Je moet oud worden omdat
je zo geboren wordt en je moet lijden omdat je zonden begaat." Hij was niet tevreden met dit antwoord. Dus bleef hij zoeken,
zoeken en zoeken. En dan werd hij het moe, hij had er totaal genoeg van. Toen ging hij naar een plek die Gaya genoemd werd, het

is heel dicht bij Patna ik heb die plek gezien en ook de boom, en hij ging onder een banyanboom zitten waar hij in slaap viel
omdat zijn zoektocht hem zo had vermoeid. Na zijn slaap stond hij op en plots kreeg hij zijn zelfrealisatie. En hij dacht dat het
hele drama voorbij was. Nu was zijn moeder zelf de Adi Shakti die hem op de wereld zette maar ze stierf onmiddellijk na de
geboorte van het kind.
En hij kreeg zijn zelfrealisatie. Nu was er op het moment dat hij zijn zelfrealisatie kreeg, niemand die hem kon zeggen wat dat
was, wat zelfrealisatie betekende. Er was niemand om het te decoderen, om te praten over dingen die hij moest begrijpen. Maar
door zijn onvermoeibaar zoeken en zo'n vurig verlangen, rees de Shuddha Iccha, de Kundalini zelf op, natuurlijk zegende de Adi
Shakti hem en hij kreeg zijn zelfrealisatie onder de banyanboom. Nu moest elke incarnatie die op deze aarde kwam …
samacharya, afhankelijk van de tijd, de noden van die tijd, eerst en vooral actie ondernemen. Ten tweede werd de nood aan een
incarnatie om op deze aarde te komen eerst in de mensen gecreëerd. Veronderstel dat er een tijd was met teveel ritualisme,
Brahmanisme of priesterschap en de mensen probeerden over te gaan op kunstmatige rituelen en zo meer, dan moest er een
incarnatie op deze aarde komen om die ideeën te corrigeren. Zoals Krishna die op een bepaald moment kwam en zei dat dit alles
'leela' was en hij schrapte puja's en al de rest, niets aan te doen, geen puja, niets. Je zult enkel 'raas' hebben, vreugde beleven.
Het is allemaal een spel, zie je? In die tijd bracht hij dat concept in het bewustzijn van de mensen, namelijk dat de hele wereld
'leela' is, een spel van Gods eigen opwellingen.
Je geniet er gewoon van. En zo creëerde hij dit wonderlijke 'holi' festival dat we in Delhi hadden. Ik weet het niet … was er iemand
van jullie hier voor de Holi? Neen? Was je daar? Yogi: Twee jaar geleden. Shri Mataji: Neen, maar deze keer was je er niet. Goed.
Je krijgt er misschien foto's van. Goed. Toen Boeddha kwam was het eerste probleem dus ook dat hij dacht dat het beter was
niet over God te praten. Want op zijn zoektocht, vertelde iedereen hem dat het antwoord was: "Het is God die het doet. Hij straft
je. Het is God die je oud doet worden. Het is God die … " "Maar wat is deze God uiteindelijk? Waarom doet hij het?" Ze zeiden: "Je
vraagt het beter aan God." "Waar is deze God?" Zoals gewoonlijk legde iedereen alle schuld bij God. Zelfs vandaag wordt dat zo
gedaan, het is niet zo nieuw en niet zo ongewoon zou ik zeggen. Dus ging het van: "Dit moet in elk geval door God zijn gedaan."
zie je. Als je jezelf de hals oversnijdt: "God heeft het mes in mijn hand gelegd en hij heeft me de hals overgesneden." Zie je, hij
dacht dus dat hij beter niet over God praatte. Want iedereen brengt het terug naar God. Toen zeiden mensen die hij ontmoette:
"Nu ben ik God geworden." Hij zei: "Hoe?"
De man zei: "Ik ben nu God." "Wat … waarom …" Want hij kon mensen hypnotiseren, hij zei: "Ik ben nu God geworden. " Stel je
voor! Hij (Boeddha) dacht dus dat het erg gevaarlijk was over God te praten want mensen nemen God in eigen handen en
gebruiken dit in hun eigen voordeel, ze zeggen altijd: "Oh, dit is wat God moet doen en God heeft het gedaan en ik ben met God
verbonden en ik zal het God vertellen. Hij schrok ervan en zei: "Het is beter niet over God te praten." Want dat brengt de aandacht
van mensen op ritualisme, op kunstmatige zaken. Ze bouwen de ene tempel na de andere en doen al die vreselijke zaken die
men niet zou mogen doen. Als je naar het zuiden gaat zul je het zo zien in de tempels. Ze scheren de hoofden van de vrouwen, ze
scheren ze volledig. En ze moeten … er is een bestrating met keien helemaal om de muren van de tempel heen. En de vrouwen
die hun hoofden kaalscheren rollen langs de muren zie je. Soms moeten ze het wel 1008 keer doen, al rollend, stel je voor. En er
wordt water over hen gegoten, zie je. God weet wat het ritueel is, waar het vandaan komt, zie je. De arme vrouwen blijven zo dus
rollen, rollen en rollen en iemand giet de hele tijd water over hen, emmer na emmer. Hun echtgenoot en broers brengen de ene na
de andere, zie je, de ene is leeg en er komt een andere.
De arme vrouwen rollen zo op die slijkerige, hobbelige ondergrond. Ik bedoel, ik was geschokt toen ik dit zag. Ik zei: "Wat is dit?"
En later, zie je, werden ze modern, dus begonnen ze het haar in het buitenland te verkopen. Zo werd de hele zaak een grote
handel in Madras zie je. Dit haar werd in verschillende opgeblazen kapsels verwerkt en naar Engeland en andere plaatsen
verstuurd. Dus, ik bedoel dat in de naam van God belachelijke dingen werden gedaan, er werden belachelijke dingen gedaan! Hij
dacht dus: "Het is beter niet over God te praten. De eerste stap is zelfrealisatie." Ik kan wel zeggen dat hij een fantastische
Sahaja yogi was. Want hij zei: "Niets aan te doen, spreek niet over God en zomeer, eerst krijg je je zelfrealisatie." Dat was de
eerste voorwaarde. "Vestig ze! Tenzij je je zelfrealisatie hebt gevestigd is er niets aan te doen." Hij begon dus zijn eigen methode
om Buddhi, de kennis van Boeddha, te verspreiden, je kunt het ook Boeddhisme noemen. Natuurlijk werd het later Boeddhisme.
Alles begon vanuit het idee dat mensen eerst Boeddha zouden moeten worden. "Boeddha" betekent "zelfgerealiseerd",
"Boeddha" is "weten". "Boeddha" betekent "hij die weet", betekent "hij die een gerealiseerde ziel is." Wat zegt hij dus? "Buddham

sharanam gacchami", "Ik buig" neen, het is "Ik geef me over", "sharanam" betekent "ik geef me over" "Ik geef me over aan de
Boeddha's" dat betekent aan alle Sahaja yogi's.
Jullie zijn allemaal Boeddha's, want jullie weten. Als je weet, ben je de Boeddha. Nu hebben jullie, zonder al die nonsens van
verzaking, het scheren van het hoofd, het dragen van dat gewaad en zomeer, jullie zelfrealisatie bereikt. Het is een kleinere
omloop of een kortere weg. Waarom? Omdat hij van de andere kant begon. Als hij op een directe manier vanuit hemzelf
begonnen was, was het beter geweest. Praktischer zie je. Ik zal je zeggen waarom. Veronderstel dat je je huis wilt herstellen. Je
hebt daarvoor dus gereedschap nodig. Maar veronderstel dat je bezorgd bent over alle huizen van de wereld, en je begint de
herstellingen, dan herstel je die huizen niet en ook niet het jouwe. Eerst moet je dus op jezelf oefenen. Breng eerst je aandacht op
jezelf. Het is ook een methode waardoor je vermijdt de hoofdpunten te zien, de werkelijkheid te zien, te zien dat je de hele wereld
niet kunt verbeteren als je niet in orde bent. Als je aandacht dus naar andere dingen gaat, moet je weten dat er eerst en voorals
met jou iets verkeerd is dat gecorrigeerd moet worden. Daarom had hij ook zoveel tijd nodig voor zijn omzwervingen. Hij moest
zijn vrouw opgeven, zijn familie opgeven, alles opgeven en zijn zelfrealisatie verkrijgen. Want door alles op te geven besefte hij
dat hij ze moest verkrijgen. Het is een omslachtige manier.
Maar je kunt gewoon zeggen: "Het bestaat niet, niets, laat me eerst in orde komen." en dat is het. Dat is Sahaja Yoga. En wat
gebeurde er, het werd voor mensen een methode om God te bereiken. Veel mensen denken dat we moeten lijden zoals Christus
om God te bereiken. Je moet de wereld verzaken en dan God bereiken. Eigenlijk is het verzaken van de wereld en dat alles
gewoon een mythe. Hoe verzaak je de wereld? Het is een mythe! Wat verzaak je? Ik bedoel, je kunt hier in geen geval iets van
meenemen, is het niet? Ik bedoel, kun je zelfs maar, laat ons zeggen een draadje meenemen? Niets! Als je hier aankomt, kom je
zo, je wordt geboren met gesloten vuisten. Als je gaat, zijn de handen zo open. Heb je ooit een dood lichaam gezien? De handen
zijn altijd zo, er is niets, ze zijn leeg. Je gaat gewoon zo. Je neemt van hier dus niets mee. Die verzaking van "ik verzaak dit, ik
verzaak dat, ik geef dit op, ik geef mijn vrouw op, ik geef dat op" heeft geen betekenis. Want het is een geestestoestand waarin je
wezen … ik weet het Engels woord niet voor … aan niets blijft vasthangen, hoe noem je dat? Yogi: Bevrijd? Shri Mataji: Hm? Ik
weet het niet. Zie je, een substantie die aan niets blijft plakken. Ik bedoel, we hebben allerlei soorten plakpleisters.
Yogi: Onthecht, Moeder? Shri Mataji: Neen, neen, maar die kwaliteit. Het is een kwaliteit van het karakter dat aan niets blijft
plakken. Het blijft aan niets plakken, ik bedoel, je plaatst het hier en het zal eruit komen. We kunnen zeggen, de zeep … of zo iets
dat … Yogi: Zoals kwik, Moeder. Zoals kwik dat gewoon vloeit. Shri Mataji: Ah! Zoals kwik! Maar kwik kun je soms nog
aanbrengen, weet je, met hitte en … maar het is iets dat boven kwik staat, het is absoluut, het plakt aan niets, zie je? Je wordt
gewoon zo. Oh je draagt dit, je draagt dat, je hebt dit, goed, het is … je bent nooit … De naam van de Godin is Nirmama. Nirmama.
Dat betekent dat voor haar niets haar eigendom is, zie je, zij blijft aan niets hangen. Zij bevindt zich in alles maar blijft aan niets
hangen. Kijk bijvoorbeeld naar het licht hier. Het blijft aan niets plakken, het bestaat op zichzelf. Het blijft aan niets plakken. Dit is
de beste beschrijving, het blijft aan niets plakken. Alles wat probeert eraan te blijven plakken, wordt verbrand. Dat is een goed
idee. Zo is het dus, dit noemt men een verlicht iemand. Die aan niets blijft plakken! En wat ook te dicht in de buurt komt, wordt
verbrand. Zo iemand is dus aan niets gehecht. Maar dat is niet mentaal, zodat je kunt zeggen: "Oh, ik ben niet aan jou gehecht!"
Zie je, vooral in dit land komt het veel voor, vooral: "ik haat je!"
Je kunt niemand haten! Hoe kan dat? En je kunt ook van niemand houden, want die gehechtheid kan je niet beide kwaliteiten
geven. Zie je, omdat je aan iemand gehecht bent, zeg je dat je die persoon haat en tegelijkertijd zeg je dat je van die persoon
houdt. Dat is omdat dit de tweeledige kwaliteiten van gehechtheid zijn, zie je? Eens je gehecht bent, zijn die twee zaken er. Op het
ene moment haat je, op het andere moment heb je lief, dan weer haat je, dan heb je lief en je weet niet wat er met jou aan de
hand is. Het is zo dat het verstand die eigenschap heeft om ofwel mentaal gehecht te zijn ofwel mentaal onthecht te zijn. Maar
eigenlijk, stel dat je heel erg van iemand houdt. Nu zul je zelfs niet samen sterven, wat je ook probeert. Je kunt niet samen
sterven. De ene moet eerder sterven, de andere later. Het antwoord op de vraag die hij stelde … Wat is de oorzaak van al deze
zaken? Hij zei dus dat het kwam door het verlangen. Door het menselijk verlangen worden al deze problemen veroorzaakt, zoals
de dood, de oude dag of ziekte, ze worden veroorzaakt door verlangen. Zie nu hoe we hem zouden moeten begrijpen in Sahaja
Yoga taal. Zoals je weet is het verlangen de linkerkant.
De linkerkant geeft je de dood. Als de linkerkant veel gebruikt wordt, kom je uiteindelijk tot de dood als hij uitgeput is. Als de

linkerkant op is … het verlangen, dan word je ook ziek. En als de linkerkant teveel gebruikt wordt, dan komt je oude dag. Natuurlijk
is het de rechterkant die het uitvoert, maar het is de linkerkant die het doet ontstaan. Als je geen verlangen hebt, zul je niet in de
rechterkant gaan. Eerst is er het verlangen, het startpunt is het verlangen. Hij kwam tot dat punt, zeker en vast, maar hij zei niet
duidelijk wat verlangen betekent. Verlangen betekent de linkerkant. Als we het zuivere verlangen hebben, dat is de Kundalini, dan
worden al deze zaken geneutraliseerd. Als de Kundalini opstijgt, het zuiver verlangen, het ware verlangen, het enige verlangen,
dan geeft zij jou het absolute, waardoor je niet oud wordt, waardoor je niet dood gaat en waardoor je niet ziek wordt. Omdat je
dat bereikt wat eeuwig is, dat niet sterft. Je wordt de spirit. Als je wilt sterven, dan sterf je. Als je opnieuw geboren wilt worden,
dan word je opnieuw geboren. En je hebt die aard van de zelfrealisatie in je, het sterft niet. Dat is wat je meeneemt. Nu neem je je
zelfrealisatie mee als je sterft. Wat hij dus wou zeggen was dat we sterker moesten worden in het niet hebben van verlangens.
Nu … want zie je, zijn doortocht ging als volgt: hij ging van het ene naar het andere, gaf dit verlangen op, dan dat verlangen, dat
verlangen en uiteindelijk kwam hij bij de Kundalini.
Er is een gezegde: "Yan, neti, neti vachanair, nigamo avochus" Als je blijft zeggen: "Niet dit, niet dit, niet dit, niet dit" dan kom je tot
een punt waar je zegt: "Wat blijft er dan uiteindelijk over?" Dat is dan het verlangen dat het zuiverste is, het verlangen dat de
Kundalini is. Je zegt bijvoorbeeld: "Ik wil een huis, neen, neen, ik wil geen huis, ik wil een auto, neen, geen auto. ik wil geen
echtgenote, ik zal naar geen enkele vrouw kijken. Ik wil er niets mee te maken hebben. Ik geef dit op, ik geef dat op, ik geef dat
op, dat en dat." tot je een punt bereikt dat een absoluut punt is. En daar besef je dat de Kundalini opstijgt. Maar ik denk dat het te
ver gaat. Waarom niet beginnen vanaf de Kundalini? Het is eenvoudig. Sahaja Yoga is dus andersom dan de rest, namelijk dat je
beter start met de Kundalini en je linkerkant neutraliseert. Zie je het punt nu? Daarom werd Boeddha altijd gezien als een atheïst.
Dat was hij niet. Hij was geen atheïst. Maar hij en Mahavira, die tijdsgenoten waren, beslisten als gedragslijn te stellen dat: "Laat
ons de naam van God niet in de buurt hebben." Want eens je begint met de zaak van God, worden er grootse filosofieën
opgebouwd en mensen eigenen ze zich toe. Ik bedoel, dat is wat ze worden!
Eigenlijk wordt iemand die de Gita leest, een soort van Krishna, Krishna zelf, de manier waarop hij praat. Mensen kunnen … hoe
ze praten kan je shockeren, alsof ze Shri Krishna zijn en Arjuna advies geven, weet je, terwijl ze op een strijdwagen zitten. Ze
gedragen zich zo, weet je, het is hun stijl. Ik ontmoette iemand die Chinmayanand genoemd werd en ik was verwonderd hoe hij
sprak, ik was verbaasd. Ik bedoel, hij gedroeg zich zoals Shri Krishna, hij zag er natuurlijk verschrikkelijk uit, maar hij dacht dat hij
Shri Krishna zelf was, zie je. Zo gebeuren er bij mensen identificaties als ze over God beginnen praten of over zijn manier van
doen en handelen. Hij zei dus: "Goed, laat dat terzijde, spreek alleen over zelfrealisatie. Dat is de eerste stap." En Mahavira deed
met hem mee.
Het heeft in die tijd heel veel geholpen, aan alle mensen die in de naam van ritualisme handelden zeiden ze: "Het is heel moeilijk
weet je! Hindoeisme is het allermoeilijkst! Je moet op zondag vasten door de zon, op maandag door de maan, op dinsdag door
mars" en zo verder en verder. "En wanneer eet je dan?" Als je God wilt bereiken, dan moet je om vier uur je bad nemen, dit doen,
dat doen, je hoofd scheren en dan word je een sanyasi. En je kunt dit niet eten, dat niet eten en je kunt dit niet doen, ze startten al
deze rituelen. Maar hij had het gevoel dat, veronderstel dat je boete begint te doen, dan is het gedaan met de helft van je
verlangens: je bent een sanyasi, je doet het werk van God en je hebt geen nood aan een familie of zoiets, dus is het gedaan met
de helft van je verlangens.
Als je een familie hebt, dan wil je er iets voor doen, dan moet je er voor zorgen en dat moet allemaal gebeuren. Maar hij besefte
niet dat hij een gerealiseerde ziel was, anderen waren dat niet. Zie je, als een gerealiseerde ziel dat doet, maakt het voor hem
geen verschil, of hij al dan niet een familie heeft, maakt geen verschil voor een gerealiseerde ziel omdat hij niet gehecht is. Maar
voor iemand die geen gerealiseerde ziel is … veronderstel dat hij zijn auto opgeeft, zijn huis opgeeft en naar de Himalaya gaat.
Wat gaat hij daar dan doen? Hij zal een hut hebben en prikkeldraad om zijn huis. Hij zal misschien denken aan een huis in
Georgiaanse stijl, om een engelsman te zijn. Want volgens hem is de Georgiaanse stijl zonder pretentie. De conclusie is: "We
kunnen dat wel hebben want we zijn tenslotte sanyasis." Ik zeg het je, dat is typisch. Ons hele westerse brein gedraagt zich zo,
zie je, dat we geen pretentie mogen hebben. "Het is erg overladen" is het woord dat ze zullen gebruiken. Zelfs als je een klein
beetje versiert: "Oh, het is erg overladen!" Ze willen alles effen, leeg, zie je?
Maar wat met het innerlijke? Waarmee is het gevuld? Dit … opgevuld met alle soorten rum, en zo meer. Maar het uiterlijke zou

absoluut flauw moeten zijn. Het eten zou niet mogen … indien mogelijk, gewoon in zijn natuurlijke vorm. Als dat niet is, laat het
dan geen smaak hebben. Het zou zo flauw moeten zijn dat elke gast die naar je huis komt van honger omkomt, zie je? Al deze
rare ideeën, doorspekt met ascetisme … dan hebben we andere mensen zoals de Shambala's die nu naar de Gobi woestijn gaan.
Zie je, ze dachten dat deze woestijn niet genoeg was, laat ons naar de Gobi woestijn gaan. Nu gaan ze dus naar de Gobi woestijn.
Al deze absurde ideeën kwamen uit het Boeddhisme en ook het Jainisme. Jainisten gingen in het vegetarisme naar een ander
uiterste. Want Boeddha zelf was geen vegetariër, wist je dat? Het zal je verrassen, hij was zelf geen vegetariër, Mahavira
evenmin. Vegetarisme was voor hen een filosofie. Het was niet zoiets als helemaal geen vlees eten. Want Boeddha zelf stierf
toen hij naar een volgeling ging die een jager was … een Shikari. En de jager had een wild everzwijn gedood.
Hij zei dat het wild everzwijn net gedood werd en dat het enige tijd zou duren om het te bereiden, het was maar half gebakken, zie
je. Ik bedoel, omdat hij een Indiër was kon hij geen halfgaar voedsel eten en hij werd er onwel van. Ik denk dat zijn lever
problemen kreeg en daar stierf hij van, zie je? Ik bedoel, ik kan zelf geen halfgaar voedsel eten, zie je? "Dit wordt nu halfgaar
geserveerd" Halfgaar is verschrikkelijk, maar we eten het omdat het "pretentieloos" is of zoiets, zie je? De mensen heben het idee
dat het niet … dat het kort bij de natuur is, zie je? Zo is het nu. Maar het is allemaal uit overweging! Innerlijk ben je gehecht, als je
je uiterlijk zo gedraagt, zul je het niet worden. Zoals hippies een idee hebben: als ze zich gedragen als primitieven, dan worden ze
primitief. Dat kan niet, jullie brein is modern! Gewoon door zo te leven, zie je, door een pruik als een hippie te dragen, kan ik zo
primitief worden? Dat kan ik niet, mijn brein is modern, zie je? Dat is wat mensen niet begrijpen, dat we te overwogen zijn. En al
deze overwegingen kunnen alleen verminderd worden als je Zelf in je aandacht komt. Anders zijn het alleen onze mentale
projecties. Al dit ascetisme en deze ideeën kwamen geleidelijk aan. Iedereen die op deze aarde kwam, ze hebben voor zichzelf
echt een zootje gemaakt. En de warboel rond Boeddha ging tot zo'n uiterste dat je erdoor geschokt zult zijn. Het nam vele
vormen aan.
Maar ik hoorde van mijn schoonzoon dat hij enkele grotten bezocht waar de eerste boeddhisten leefden. De Boeddhisten van het
eerste uur leefden in grotten want ze werden niet ondersteund door koningen of wie ook. Ze hadden het dus heel moeilijk en
leefden in grotten. En mijn schoonzoon vertelde me dat er in de grotten geschriften aanwezig waren in het Sanskriet, in Pali en
Indisch schrift, die zeiden dat een spontaan gebeuren de zelfrealisatie voortbrengt. Hij nam er foto's van. Het is dus duidelijk. Zie
je, ze wisten van Sahaja Yoga. Ze kenden het. Maar dan, zoals elke religie een warboel is geworden en een rare soort van, we
kunnen zeggen, een rare soort van uitdrukking, zo is het ook met het Boeddhisme gegaan. Het werd Mahayan, Hinayan, allerlei.
Maar één van hen werd Vidhitama genoemd. Hij vluchtte uit India, vestigde zich in Japan en startte de religie van het Zen
systeem, waarin hij het spontane gebeuren bewaarde. Dat werd dus gehandhaafd. Een andere was de stijl van Lao Tse, die niet
over God of Boeddha sprak, maar over de Tao zelf, de energie, of we kunnen zeggen, over de Adi Shakti. Van hem kwamen dus
deze twee goede zaken. Terwijl ze op zoek waren in de geschiedenis van China kwamen ze er op uit dat de Adi Shakti daar lang
geleden leefde als Quan Yin.
Zo werd Quan Yin voor veel Boeddhisten gevestigd als de Godin. Boeddha kreeg dan ook een andere vorm, want er was in die tijd
een enorme competitie tussen het Hindoeïsme, de Hindoes van die tijd, en de Boeddhisten. Ze wilden dus … omdat het voor
gewone mensen heel moeilijk is om de filosofie te begrijpen … ze dachten dus: "We moeten maken dat Boeddha gezien wordt
zoals hij was en zoals hij zal zijn." Ze vormden dus een … zie je, zoals je zegt: "Er gaat een Maitreya komen", "De toekomstige
Boeddha is Bodhisattwa" en ze begonnen zijn standbeelden en zomeer te maken. Ze maakten van Boeddha de God. Ze
begonnen hem te gebruiken om de goddelijke Kracht voor te stellen, door hem vormen te geven en zo gebeurden veel dingen.
Maar Boeddha zelf was zo bang van ritualisme dat hij … ze zeiden: "Je zou niets mogen vereren, je zou geen tempels mogen
bouwen." Zie je, ze vonden een achterpoortje: "Als er geen tempels mogen gebouwd worden, dan bouwen we stupa's"
Nu plaatsten ze in de stupa's de tand van Boeddha, ik moet zeggen dat dat redelijk was, maar Boeddha had natuurlijk gezegd het
niet te doen, en ze deden het. Hij had twee volgelingen, Sariputta en Moggallana genaamd. Ze waren heel goede volgelingen van
hem en hun beenderen werden verzameld na hun crematie en werden in de stupa's geplaatst. Het was zeker een redelijke zaak,
ze daar te plaatsen. Natuurlijk zouden beenderen en zomeer beter niet verstoord worden want het is niet goed, het schept een
probleem voor het lichaam. Als ze tenminste in Moeder Aarde geplaatst waren, dan was het in orde geweest, maar ze plaatsten
ze in kisten. Nu was de eerste kist was van goud, de tweede van zilver, de derde van ijzer, de vierde van hout, zo iets, ze werden
gemummificeerd. Maar dat was verkeerd, want als je op die manier lichaamsdelen van deze grootse mensen bijhoudt, kan dat

hun wedergeboorte hinderen, of het lichaam waarin ze willen reïncarneren, zie je. Maar haar is in orde, nagels zijn in orde. Maar je
zou niet zomaar een lichaamsdeel mogen bijhouden. En dit soort zaken brachten andere zinloze ideeën voort bij verschrikkelijke
mensen. Wat deden ze?
Ze dachten dat: "Als we lichaamsdelen bijhouden van iemand die stierf als een goddelijke persoon, waarom kunnen we niet
iemands hand afhakken?" en zomeer. In Tibet en al deze streken, vooral in Ladakh, zie je, was het de gewoonte de handen af te
hakken van mensen die overleden, ze deden een groot ritueel voor de doden en zo begonnen ze de richting van de dood uit te
gaan. Zo begonnen ze naar de linker kant te gaan. De meeste Boeddhisten gingen naar de linker kant, wat door Boeddha
absoluut verboden was, want hij bevindt zich aan de rechter kant. Hij zei: "Verminder je verlangens, volbreng de karma's zonder
het verlangen." Dat was zijn idee. Activeer je rechter kant zonder het verlangen, dat was zijn filosofie. Maar zij … ze zijn allemaal
aan de linkerkant. Ze hebben verlangens, niet alleen verlangens maar wat ze ook doen, doen ze uit verlangen. Het ergste is, zoals
de Japanners: ze denken dat je zelfmoord kunt plegen in naam van je land. Met dit verlangen zullen ze zelfmoord plegen. Om
hun land te redden kunnen ze zelfmoord plegen. Ik bedoel, het is absurd. Hij zei: "Wat je ook moet doen, doe het zonder het
verlangen"? wat voor mensen zeer moeilijk is.
Hoeveel zijn er die handelen zonder verlangen? Wat we ook doen, doen we uit verlangen. Zelfs op een subtieler vlak. Zelfs als we
puja doen, is het met het verlangen om onze vibraties te verbeteren. Kun je denken aan een staat die totaal zonder verlangen is?
Alleen één persoon heeft dat. Er is geen verlangen, verlangenloosheid. Het geheel wordt uitgevoerd zonder verlangen, er is dus
geen teleurstelling. Er is geen droefheid. Je gaat naar Amerika, terwijl je weet dat het een verschrikkelijke ervaring gaat zijn, maar
het is een spel, je gaat om het spel te zien. Zonder enige hoop. Misschien groeit het uit tot iets groots, maar er zijn geen
verlangens. Zie je, het is zo zonder verlangen, de hele persoonlijkheid is zo dat als ik iets moet verlangen, ik jullie moet vragen:
"het is beter dat jullie het verlangen", want ik heb dat gevoel van verlangen verloren. Ik heb zo dikwijls gezegd: "Het is beter dat
jullie het voor me doen." Tenzij jullie tot mij bidden, kan ik het niet doen. Daarom vraag ik jullie: "Schrijf mij een brief" want, zie je,
ik kan niet verlangen, echt niet, ik doe niets! Zonder iets te doen, gebeurt het, waarom zou ik iets verlangen? Ik doe echt niets. Het
zal je verrassen, ik doe niets, ik verlang niets, niets van dat alles. Het werkt en ik sla het gade en jullie zeggen: "Moeder u doet
het." Ik ben erg verrast.
Dat is Tao. Als je over de Tao leest, wordt er gezegd dat het niets doet, maar alles werkt uit. Dat is dus wat hij zei, het was
allemaal sahaj, dat je zonder verlangens moet zijn en alles doen. En hij is het die ons ego controleert. Want als je geen verlangen
hebt, zul je ook geen ego hebben. Ego wordt alleen opgebouwd als je het verlangen hebt om iets te doen. Als je het gewoon doet
uit plezier, gewoon uit vreugde, gewoon om het te doen, hoe zul je dan ego opbouwen? Dat kun je niet. Zoals een kunstenaar uit
plezier schildert en het dan weggooit. Iets uit plezier creëren, dat is God. Niet met het verlangen om iets te bereiken. Ik bedoel,
het verlangen is zo grofstoffelijk, het kan uiterst grof zijn. Het kan subtieler en subtieler worden, dat is de goede manier, maar het
kan ook heel erg grof zijn. Zo kunnen sommige mensen, zie je, geloven dat: "Ik zou dit moeten schilderen want dan krijg ik zoveel
geld", of: "Ik kan het aan iemand verkopen die misschien de meest verdorven mens is, maar ik zal het verkopen om meer geld te
krijgen."
Dat is het grofst van alles, zie je, dat je kunt overstappen naar de meest zondige dingen. Ik bedoel, ik weet niet, er kunnen zelfs
ergere verlangens zijn dan dat, er kunnen er veel zijn … maar op deze voorspoedige dag zouden we niet mogen denken aan de
mensen die zo zijn. Maar als we komen, is het minimum van het minimum, gewoon je puja te doen, gewoon voor de vreugde
ervan, zonder enig verlangen. Gewoon voor het plezier! Ik bedoel, we doen zoveel dingen op die manier. We genieten
bevoorbeeld van elkaars gezelschap. Gewoon, denk daar gewoon aan! Wij, alle Sahaja yogi's, genieten van elkaars gezelschap,
waarom? Voor helemaal niets, er is … niets. Gewoon … jullie genieten ervan zonder enig verlangen, gewoon omwille van het
genieten, genieten. Zie je, als die zuiverheid in ons temperament aanwezig is, dat we alles doen zonder verlangen, dan zijn we
van ons ego af, dan is de Boeddha in ons ontwaakt. En dat is de betekenis van Boeddha, dat hij zich vestigde op de plek die de
allermoeilijkste is, namelijk aan de linkerkant van je hoofd, zie je. Soms heb ik gezien dat het zich in sommige mensen naar dit
punt projecteerde.
Ze lijden verschrikkelijke pijn, weet je, het komt er hier uit, je kunt het je niet voorstellen. Dit verschrikkelijk punt, dat … het is zo
raar: soms kan het zo opzwellen, zie je, soms kan het er door komen. Dat is iets verschrikkelijks dat jullie allemaal nogal erg

ontwikkeld hebben, zie je. En het neemt verschillende vormen aan, volgt verschillende wegen en werkwijzen. Daarom moeten we
zeggen: "Buddham sharanam gacchami" Het betekent: "We geven onszelf over aan Boeddha" Wat zegt hij nog? Het tweede deel
is zeer goed: "Sangham sharanam gacchami", "Ik geef me over aan de collectiviteit, de sangha" "Sangha" is de collectiviteit. "Ik
geef me over aan de collectiviteit" Het ego zakt. Eerst en vooral is er Boeddha, die zetelt, die de godheid is, die verlichting is en je
zegt: "Ik geef mezelf over aan Boeddha" Ten tweede zeg je: "Ik geef mezelf over aan de collectiviteit" Egoïstische mensen kunnen
zich niet overgeven. "Ik geef mezelf over aan de collectiviteit" dus zeggen we: "Sangham sharanam gacchami", Dat doen we aan
de Virata. Wat is het derde? "Buddham sharanam gacchami", "Sangham sharanam gacchami", en het derde … "Dhammam
sharanam gacchami", "Dhammam sharanam gacchami". "Dhamma" betekent religie, het evenwicht. "Ik geef mezelf over aan de
religie" is er de essentie van.
Of je kunt het andersom plaatsen, namelijk: "Buddham sharanam gacchami, dhammam sharanam gacchami, sangham
sharanam gacchami." Dat is alles. Als je dat hebt bereikt, dan kunnen we over God praten, niet eerder. Deze drie dingen moeten
bereikt worden. In Sahaja Yoga zouden we het als volgt plaatsen: eerst en vooral "Dhammam sharanam gacchami", "Ik geef
mezelf over aan mijn deugden." Alle verlangens kunnen overgegeven worden aan een deugd: "Is het deugdzaam dit te doen?" Dat
kun je doen. Als je op die manier wordt opgevoed, dan zul je het gewoon niet doen, je zult niet het verlangen hebben om iets te
doen dat niet deugdzaam en rechtschapen is. Je zult het gewoon niet doen. Dus: "Dhammam sharanam gacchami." Dan zou je
moeten zeggen "Buddham sharanam gacchami", wat betekent "Ik geef mezelf over aan mijn verlichting." Dat is de tweede , als je
bent opgeklommen. "Ik geef mezelf over aan mijn verlichting", de verlichting dat ik mijn 'Spirit' heb bereikt, het is de 'Spirit' die me
zal leiden, niet langer mijn fysieke, mentale en emotionele zinloze verlangens.
Maar wat is het? De 'Spirit'. Ten derde is er: "Sangham sharanam gacchami", de overgave aan de collectiviteit, aan het geheel,
aan de Virata. Dit is de manier waarop we het moeten uitwerken. Uiteindelijk bereikte hij hetzelfde punt, namelijk "Laat ik
vertrekken vanuit mezelf. Vanuit mezelf naar anderen toe, niet van anderen naar mezelf." Het is zoals een boom van buitenaf
behandelen, niet vanaf de wortels. Maar Sahaja Yoga behandelt jou vanaf de wortels. Eerst krijg je je zelfrealisatie, goed? Dan
leer je hoe je jezelf overgeeft aan jouw dharma. Dan word je collectief bewust. Collectiviteit is een aard, het is een gevoel van
vreugde dat je krijgt van het collectief leven. Tenzij je dat hebt, heb je nog geen yoga bereikt. Boeddha heeft in onze levens een
heel grote rol gespeeld en hij is in ons een zeer krachtige energie. Ik ben heel blij dat de Buddha Jayanti hier in Engeland gebeurt,
want, zoals we zeggen, is Engeland het hart van het universum … het maakt niets uit als ik 'hier' zeg. Is hier iemand die Arabisch
is? Ik wil geen enkele Arabier die hier zit voor het hoofd stoten. Goed. En als het het hart is, dan zal alles wat je hier doet in het
hele universum circuleren. Als je dus hier je ego kun overkomen, dan kunnen we zelfs het ego van meneer Reagan en deze
russen overwinnen. We kunnen dat. Maar begin hier. Het moet teruggedraaid worden zie je: nu moeten zij van jullie leren en jullie
niet van hen. Als het zal uitwerken zul je versteld staan.
Het ego is het enige probleem waarmee ik geconfronteerd word als ik naar hun hart reik. Als het ego verwijderd is, zal alles in
orde zijn. Voor ons is "Buddham sharanam gacchami" dus een belangrijke mantra. Ik denk dat je deze drie mantra's elke dag
moet zeggen om van dit verschrikkelijk ego af te geraken. Nu, heb je vragen over Boeddha? Ik heb de geschiedenis van zijn hele
leven in het kort verteld, wat heel moeilijk is. Het ego is aan het verminderen. Engelsen zijn wijze mensen, mensen met gezond
verstand en ze moeten begrijpen dat het een zeer, zeer belangrijke zaak is deze kwaliteiten niet te verliezen en dat ze moeten
proberen hun verlichting in orde te brengen zodanig dat het circuleert. Zijn er vragen? Gavin vertelde me gisteren dat het Buddha
Jayanti was en ik was heel blij. Want in Engeland heb ik nog niet over Boeddha gesproken, maar wel op andere plekken. Nu … dat
is de reden waarom ik vandaag een Boeddha sjaal droeg, zie je, want het suggereert een onthechte geest, zie je, die geen kleur
heeft. En … en het is mogelijk een persoonlijkheid te hebben die kleurloos is. Maar je kunt ze met kleuren bedekken om anderen
gelukkig te maken. Als je dus een gerealiseerde ziel bent, is wat je ook doet iets natuurlijks. Wat je ook doet. Als ik dit draag, nu
ben ik Boeddha.
Doe ik het uit, dan ben ik de Adi Shakti. Het is geen toneel, het is een feit. Maar als je geen gerealiseerde ziel bent, voor je dat
bent, is alles wat je doet gewoon een toneelstuk. Dit is bijvoorbeeld iets kunstmatigs, ik plaats mijn hand daar, niets zal branden.
Maar als het echt is, dan zal het zeker branden, wat ik ook doe. Zo is het. Als iemand dus echt is, dan is wat hij ook doet geen
toneel, het is echt. Daarom zeggen ze: "Zij kan die vorm aannemen, zij kan die vorm aannemen." Mensen begrijpen niet hoe één
persoon zoveel vormen kan aannemen. Het kan! Als het echt is, kan het. Zoals Moeder Aarde echt is en het sap dat van Moeder

Aarde komt, neemt zoveel vormen aan. Zie haar kracht! Bloemen, dit bos, verschillende kleuren, geuren … zoveel dingen! Eén
Moeder Aarde brengt al deze dingen voort! Omdat ze de werkelijkheid is. De werkelijkheid in haar kan dit voortbrengen. Maar
onechte dingen, wat je ook maakt van onechte dingen, kan echt lijken maar is het niet. Laat ons nu de puja hebben.
En over de rituelen zei hij dat ook. Want in die tijd waren de meesten niet gerealiseerd zodat, welke puja ze ook deden, niet echt
was, het was niet echt, het had geen betekenis. Het had geen effect, zie je, een onecht iemand te aanbidden, of welke onechte
godheid ook, of zij die geen gewone mensen waren, namelijk de gerealiseerde zielen. Wat is het nut ervan dat niet gerealiseerde
mensen mij vereren? Ik zou om het even welke niet gerealiseerde persoon, helemaal niet toestaan mij te vereren Zie je, ik zeg
altijd aan mensen: Tenzij ze perfecte Sahaja yogi's zijn en jullie weten of ze goed zijn, breng ze niet naar de puja. Het is meer
belastend voor mij dan voor hen. Zie je, ze voelen zich verplicht, het is alsof ze mij aan zich verplichten, dat denken ze door mij te
vereren, ik weet het niet, maar ze weten niet hoezeer ze mij belasten door naar hier te komen zonder zelfrealisatie. Zij die dus
geen zelfrealisatie hebben zorgen voor last.
Ze helpen me niet. Het idee dat sommige mensen hebben, dat ze zelfrealisatie zullen krijgen als ze naar een puja komen voor
hun zelfrealisatie, is niet juist. Je zou iemand die geen gerealiseerde ziel of geen Sahaja yogi is, niet naar een puja mogen
brengen. Het geeft last en die persoon begint ook aan dit of dat te twijfelen. Het is beter zoiets niet te doen, want zo iemand is
ook halfgebakken. Het heeft dus geen zin me halfgebakken cake voor te schotelen en zo bederf je ook de halfgebakken cake
voor goed, want als je een halfgebakken cake uithaalt, dan is hij voor altijd bedorven. Ik kan hem niet eten en jij kunt hem niet
opnieuw bakken. Wat is dan het nut iemand die halfgebakken is mee te brengen? Goed? Dus, vanaf volgende keer … je doet dit
ook uit medegevoel, ik weet dat je het uit medegevoel doet, maar het is niet … wijs.
Het helpt mij niet en anderen evenmin. Goed? Dus, volgende keer, ook elke keer, moet je een omzendbrief maken waarin staat
dat, tenzij je zeker bent van de realisatie van iemand, dat hij gerealiseerd is, je hem niet zou mogen vragen voor de puja. Het is
niet goed voor Moeder en het is niet goed voor henzelf. Want ze gaan twijfelen en zomeer en daarna kun je hen niet echt meer
zelfrealisatie geven. Weet je nog dat jouw vriend hetzelfde probleem had? Wie was hij? Nick of zo?
Goed.
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Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Ik buig voor al diegenen die de vreugde zoeken.
Ik heb jullie reeds verteld dat vreugde niet tweeslachtig is. In de vreugde ken je geen geluk of verdriet. Je mag vreugde nooit
verwarren met genot. Wat vandaag een genoegen lijkt, kan morgen omslaan in verdriet. Maar vreugde is absoluut en
eeuwigdurend, zij verandert niet. Het komt er op aan te weten tot waar we de Spirit in onze aandacht laten schijnen en in
hoeverre we onze valse identificaties hebben laten vallen, dat is het belangrijkste.
Vandaag zal Ik een analogie geven tussen de zon en de Spirit. De zon schijnt uit zichzelf, zij heeft het niet nodig om verlicht te
worden. Maar om de zon aan de hemel te zien, moeten de wolken verwijdert worden, want de wolken hopen zich voor de zon op.
Deze wolken kunnen de zon niet omvatten of absorberen. De zon staat ver boven hen. Het enige wat ze kunnen is de hemel
verduisteren. Op dezelfde manier is er duisternis en verwarring in ons leven als onze Spirit achter onwetendheid verhuld blijft.
Zoals Ik jullie de eerste dag zei: het enige wat we met mentale projecties kunnen bereiken is dat ze meer en meer wolken
veroorzaken .Ook onze conditioneringen kunnen deze wolken veroorzaken. Wanneer we bijvoorbeeld in Frankrijk geboren zijn,
beelden we ons in dat we Fransen zijn en dat alwie geen Fransman is, niets waard is. De Indiërs doen hetzelfde. Als zij in Indië
geboren zijn, denken zij dat de rest van de wereld gewoonweg niet bestaat. Deze vereenzelvigingen kunnen hoe langer hoe enger
worden, zodat men zichzelf uiteindelijk definieert als behorend tot één bepaalde straat, één bepaalde familie en tenslotte ikzelf.
Al deze identificaties met onze naam, onze zogenaamde krachten, onze geschiedenis, dat alles is slechts een conditionering.
Door deze problemen van ego en superego, springen we in het heden de hele tijd van het verleden naar de toekomst en
omgekeerd: in het "nu" kunnen we niet blijven. Wanneer Ik jullie zeg je aandacht naar binnen te houden, dan gaat dat niet. Je kan
beweren van wel, maar dan ben je oneerlijk. Je kan je aandacht niet binnen houden, het is eerlijk dat te zeggen. Iemand die
oneerlijk is kan misschien zeggen, ik breng mijn aandacht naar binnen, maar het is een feit dat men niet zomaar de aandacht
naar binnen kan brengen.
En dan is er dus dit gebeuren: het ontwaken van de Kundalini, en dit trekt je aandacht die naar buiten gericht is, naar binnen. De
menselijke aandacht is meestal naar buiten gericht en wat zij ook voelt, ziet of ervaart, schept in het brein een gedachtengolf.
Om jezelf dus te begrijpen, moet je aandacht naar binnen gaan. En dat is de reden waarom deze Goddelijke energie zich in ons
bevindt.
Deze energie, die de zuivere kracht van het verlangen is en in het sacrum verblijft, wacht op iemand die de Goddelijke
toestemming heeft, om opgewekt te worden. De tijd is nu gekomen om duizenden, miljoenen, biljoenen mensen hun realisatie te
geven. Veertienduizend jaar geleden heeft de grondlegger van de astrologie in Indië, voorspeld dat zo'n gebeuren in 1970 zou
plaatsgrijpen. Hij heeft dit volgens de Indische kalender opgegeven, maar driehonderd jaar geleden heeft een andere Indiër het in
Westerse berekeningen omgezet.Sahaja Yoga startte inderdaad in 1970. Er werd daar gezegd dat met deze nieuwe methode van
Sahaja Yoga duizenden mensen de opwekking van de Kundalini op een Sahaj manier, op een spontane manier zouden krijgen. En
dat je er niet hard voor zou moeten werken en evenmin boetedoening voor zou moeten doen. Het werd zo voorspeld dat er
gezegd werd dat er een ogenblik zou komen waarop er zoveel yogi's zouden zijn, dat er geen ziekenhuizen meer nodig zouden
zijn. Het ging zelfs verder, het is een lange tekst, maar Ik zeg je maar dat dit reeds een lange tijd geleden voorspeld werd.
Maar slechts honderd jaar geleden werd de grote ziener William Blake, in Engeland geboren. In zijn boek "Milton", heeft hij
zichzelf met een zoeker geidentificeerd. En hij is in zijn beschrijvingen van Sahaja Yoga zo duidelijk geweest, dat het verbazend

is dat zo'n groot ziener in Engeland geboren werd. Hij zei dat de mensen van God profeten zouden zijn, die over de
mogelijkheden zouden beschikken ook anderen tot profeten te maken. Hij heeft zelfs de exacte plaatsen gegeven waar Ik
gedurende mijn leven zou verblijven. Eerst leefden wij in Surrey. Hij zei dat de eerste lichtjes in de heuvels van Surrey zouden
ontstoken worden. Ook mijn huidige verblijfplaats achter de Kensington Gardens, klopt met zijn beschrijvingen. Hij sprak ook
over de "golden builders". De Sahaja Yogi's zijn immers mijn huis hier en daar met goud komen beschilderen. De eerste ashram
van Sahaja Yoga is ontstaan in de vallei van Lambeth, waar Ikzelf de eerste steen van de vergaderzaal heb gelegd. Het huis was
tijdens de oorlog gebombardeerd. Hij schreef dat de grondlegging zou gebeuren in Lambeth, in een vernietigd huis, waarvan het
Goddelijke zou uitstralen. Het is opvallend hoe juist deze grote dichter Sahaja Yoga in Engeland beschreven heeft. Hij heeft zeer
luid de stem verheven tegen de industriële problemen en de immoraliteit en de schijnheiligheid van het Engelse volk
aangeklaagd. Hij stelde dat het nodig was Jerusalem in Engeland te bouwen. Kijk naar zijn streven en zijn begrip voor de
toekomst. Dat is de hoedanigheid van een ziener.
En na je realisatie word je een ziener. Een ziener is iemand die aanschouwt zonder te reageren, zonder te absorberen zoals een
getuige alles aanziet als in een theater, en alles is een toneelspel. Hij doet zelf niets, zijn aanwezigheid alleen al is gunstig en
doet de zaken ten gunste keren.
Het is moeilijk in deze tijd te praten over voorspoed, heiligheid of goddelijke wonderen. Wanneer we in Christus geloven, moeten
we realiseren dat Hij in zijn tijd veel wonderen verricht heeft door mensen te genezen. Hij heeft evenwel geen belachelijke
wonderen verricht zoals bijvoorbeeld een ring te materialiseren of as in de hand te geven. Een ziener kan in een paleis of in een
hut leven: hij is een koning, want hij is een koning van geboorte. Zoals ook de zon geen licht nodig heeft.
Deze staat kan bereikt worden door het opstijgen van de Kundalini en in Indië weet iedereen dat. Zoals Ik gisteren zei wisten
zelfs de Christenen dat de Kundalini moest opgewekt worden, maar zoals vele zaken doorheen de jaren verloren zijn gegaan, zo
ik ook deze kennis vergeten. Nochtans vind je in de Bijbel zinnen zoals: "Ik zal voor jullie verschijnen als vuurtongen.". Onze
energiecentra kunnen voorgesteld worden als vuurtongen, levende vuurtongen die in stilte branden. Inderdaad, en het laatste
centrum, de Sahasrara Chakra, lijkt op een lotus, bestaande uit duizend bloemblaadjes zoals vuurtongen in vele kleuren die in
totale stilte branden en zich dan eens sluiten, dan weer openen. Maar de chakra zien is nog niet in de chakra zijn. Zoals je van
een gebouw enkel de buitenkant kan zien en binnenin enkel de binnenkant. Diegenen die hun chakra's gezien hebben, hebben
hun aandacht van de ene sympaticus naar de andere verplaatst en zijn naar buiten getreden.
Stel dat een boom ziek is, dan kan je niet binnen in de boom geraken via de takken of de bladeren, maar om hem te genezen
moet je via het sap langs de wortels. Het dient dus tot niets een bepaalde bloem of een bepaald blad te verzorgen. Het beste is
het via de wortels aan te pakken.
De Kundalini is dus de wortel. En het laagste centrum, de Muladhara, het centrum van de onschuld, is de ondersteuning van deze
wortel. Dit is het centrum van je onschuld en het wordt geregeerd door een godheid (een aspect van God) die een eeuwig kind is.
Zijn energie is de onschuld. Deze zelfde godheid is op aarde geincarneerd als Jezus Christus. Hij wordt beter beschreven in het
hoofdstuk over Mahavishnu in de Devi Mahatmyam. Zijn Vader heeft Hem gezegend zodat Hij op deze aarde geboren zou
worden om de ondersteuning van het Universum te zijn. En Hij had een zeer moeilijke taak uit te voeren. Zijn lichaam was
gemaakt uit de Brahma, de Alomtegenwoordige kracht zelf, er was aan Hem niets van het element aarde, geen enkel element,
alleen deze Allesdoordringende Kracht. En dit abstracte heeft deze vorm aangenomen. En toen Hij op deze aarde kwam, was zijn
belangrijkste taak, door deze opening te gaan, daar waar je kan zien dat ego en superego elkaar kruisen, ter hoogte van de
pijnappelklier en de hypofyse. Vandaar dat zijn lichaam na de kruisiging weer kon verrijzen, want Hij had geen lichaam. De
kruisiging gaf Hem een zetel in de Agnya chakra hier. Toen Hij stierf kwam Hij hier terug ter hoogte van de kruising tussen ego en
superego.
Deze wederopstanding is dus Zijn boodschap. Met Pasen geven we mensen eieren als geschenk. De reden van dit gebaar
kennen we niet meer. In de Devi Mahatmyam wordt eigenlijk geschreven dat Christus eerst een ei was, een zeer speciaal ei. En
de helft ervan bleef hetzelfde omdat het de onderste chakra vormt, de andere helft werd Mahavishnu, Christus dus. Hetzelfde
symbymbool wordt gebruikt met het ei dat bij de wederopstanding een vogel wordt. Daarom worden met Pasen eieren

aangeboden om aan te wijzen dat we van het ei in de vogel moeten veranderen. In het Sanskriet worden ei, vogel en herborene
(gerealiseerde) met hetzelfde woord aangeduid. Vermits een vogel in hetzelfde leven uit het ei geboren wordt, kent de vogel
eigenlijk twee geboortes, hij is tweemaal geboren.
Ook een mens is eerst een ei, want hij is een gesloten persoon vermits ego en superego de weg afsluiten. Wanneer de vogel
klaar is, wordt de schaal gebroken en komt de vogel tevoorschijn. Een brahmin, iemand die Brahma, de Allesdoordringende
kracht, kent, is ook iemand die tweemaal geboren is. Het is hetzelfde als zeggen dat we herboren moeten worden. Christus heeft
duidelijk gezegd: "Je moet herboren worden." Ik bedoel, er kan geen duidelijkere verklaring zijn dan dat. ( .....)
In een eenvoudige taal moet men wel begrijpen dat deze tweede geboorte een levend proces is. Niet eender wie kan je de hand
op het hoofd komen leggen en beweren dat je nu gedoopt bent. Christus werd gerealiseerd geboren en liet zich door Johannes
de Doper dopen om de mensen te doen begrijpen dat iedereen een waarachtige doop nodig heeft. Ik heb bijvoorbeeld in geen
enkel van mijn vorige levens Engels of Frans gehoord, maar tijdens dit leven spreek Ik Engels en luister Ik naar de Franse taal.
Naargelang de periode moet men de boodschap over de toepassing van dit doopsel aanpassen. Ik ben naar de Verenigde Staten
geweest en heb de mensen daar verteld dat zij moesten herboren worden. Nu bestaan er ginder organisaties die zeggen dat zij
"herborenen" zijn. Zij staven dit met een heleboel ingebeelde certificaten. Hoe aanvaarden mensen deze zaken zo gemakkelijk?
Er is daar een enorme organisatie die beweert dat zij tweemaal geboren zijn. Zij willen het niet begrijpen, hoe kan je herboren
worden met één of ander certificaat in de hand? En eens zij zo'n fanatieke dwaze valse guru volgen, worden zij zo gewelddadig
en agressief dat niets hun ideëen kan veranderen. Maar wanneer je herboren bent moet je toch zekere krachten bezitten,
bepaalde kwaliteiten. Deze mensen hebben geen enkele kwaliteit. Ik vroeg aan één van hen, als je herboren bent, wat is er dan
mis met deze bepaalde persoon? Hij antwoordde: "Ik weet het maar ik zeg het U niet." Zo dom en idioot is dus hun houding
tegenover zichzelf. Zij hebben geen enkel zelfrespect. Zij begrijpen niet met hoeveel zorg en liefde God ons geschapen heeft,
met hoeveel zorg en hoeveel liefde Hij ons omringt om van ons de bekroning van Zijn schepping te maken. Al deze sekten
verspreiden dezelfde soort nonsens.
Ten eerste kan God niet georganiseerd worden want God is een levend proces. Kunnen jullie voorspellen dat die en die plant op
deze of die precieze datum gaat bloeien en een vrucht gaat worden? Met de klok in de hand? Zelfs al is die klok van Zwitserse
makelij? Onmogelijk! Hoe zou je dan het levende proces van de evolutie zelf en de bron van deze evolutie die een levende bron is,
kunnen organiseren? De grootste fout van de mensen is dat zij God en de godsdienst georganiseerd hebben. Nu kan er niemand
meer in doordringen. Het staat ver van de werkelijkheid. Je moet weten dat God boven ons staat. Hij kan ons organiseren, wij
kunnen dat onmogelijk met Hem! Wij moeten dus uit ons hoofd halen dat wij alles van God en van dit levende proces kunnen
organiseren, maar wij moeten de bron van dat proces zoeken.
Deze bron is het centrale pad dat hier ligt. Gisteren sprak Ik jullie over het linker en het rechter kanaal, vandaag zal Ik jullie in het
kort over het centrale pad spreken. Deze middenweg die in ons ligt, is een zeer subtiele energie. Op het grofstoffelijk niveau drukt
zij zich uit in het parasympatisch zenuwstelsel. Alles wat we in onze evolutie bereikt hebben, is in ons centraal zenuwstelsel
uitgedrukt. We kunnen het op het fysieke vlak voelen. Wat we tot hiertoe niet op het fysieke vlak hebben kunnen voelen, is onze
Spirit. IN DE EVOLUTIE ZIJN WE SLECHTS OP HET PUNT VAN DE FINALE OPSTIJGING GEKOMEN.
Om deze afstand te overbruggen kunnen we een truukje gebruiken. Zoals in een ruimteschip de verschillende niveaus in elkaar
zijn ingebouwd, zo hebben wij het fysieke dat het mentale voortdrijft, het mentale dat het emotionele voortdrijft, het emotionele
dat het spirituele voortstuwt. Wanneer je probeert het spirituele te bereiken, gaat dat niet zomaar in één sprong. De Kundalini
stuwt je uiteindelijk naar de Spirit. Tot nu toe kwam je tot de staat van menselijk wezen, door deze centrale kracht, die de kracht
is van de ondersteuning en instandhouding. Het Sanskriet voor deze kracht is "Dharma", dat wat in stand houdt. Het wordt in het
Engels ook vertaald als "religie", dat wat verenigt. Dat wil echter zeggen dat het leven begint te ademen, zoals de organische
scheikunde start wanneer de koolstof in de onderste chakra is gevormd en begint mee te spelen. Dan gebeuren de andere
evolutiestappen in de Leegte terwijl de tweede, gele chakra het Universum schept.
Als je nu in de evolutie het laatste niveau bereikt, dan word je een zoeker. Zij die niet zoeken staan nog erg achter in het
evolutieproces. Zij kunnen koning zijn, of minister, of welbespraakte personen, voor God zijn zij niet belangrijk.

Wanneer je maximaal geëvolueerd bent, begin je je Spirit te zoeken. Zo'n personen zijn uitzonderlijk ernstig en zij nemen het heel
serieus op dat hun doel het zoeken is. Zij kunnen zoeken in alcohol, drugs, seks of andere gelijkaardige immorele dingen. Zij zijn
niet geinteresseerd in het materiële, in een sociale positie. Zij hebben er genoeg van. Wat zij bovenal verlangen, is dat de Spirit in
hun aandacht schijnt.
Heden ten dage, in de moderne tijden, worden duizenden zoekers geboren. Miljoenen is juister gezegd. En zij zijn verloren,
sommigen onder hen zijn gewoon verloren. En we zullen ze moeten redden. Maar deze mensen van God zullen hun realisatie
krijgen. En Ik heb zo'n uitzonderlijke mensen ontmoet die de ene dag drugs namen en in de goot zaten en de volgende dag hier
zaten en realisatie gaven. Zo'n fantastische
persoonlijkheden heb Ik ontmoet. Ik ben er zelf over verbaasd. Vele heiligen nemen heden ten dage hun geboorte. Alle Sahaja
Yogi's die getrouwd zijn krijgen gerealiseerde kinderen. En dat moet gebeuren. (.....)
----------------------------
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Vandaag vieren we hier, in dit heilige land, de verjaardag van Shri Krishna. Shri Krishna is het basisprincipe van het vaderschap,
zoals ik jullie eerder al beschreef, die op deze aarde kwam en het fundament ervan illustreerde. Dus hier op aarde is het
allerhoogste vaderschap het bewustzijn van Shri Krishna. Maar in het koninkrijk van God, we kunnen ook zeggen in de hemel of
boven al het andere, verblijft Sadashiva die niet incarneert. Hij is één van de aspecten, Shri Krishna is één van de aspecten van
Sadashiva die de Vader is. En de Adi Shakti of de Heilige Geest is het andere facet van Sadashiva, namelijk zijn kracht. Wanneer
Shri Krishna dus op deze aarde incarneerde, kwam een aspect van deze Adi Shakti op deze aarde als Radha. Zij is dezelfde die
kwam als de moeder van Christus en zij gaf de naam Christus als familienaam, naar Shri Krishna, zoals de naam van Shri
Krishna, van Krishna. Hij wordt in Indiase talen Krist genoemd - Krist. En ik heb jullie eerder verteld waarom hij Jesu of Yesu
genoemd werd.
Vandaag gaan we dus kijken naar de twee aspecten van Shri Krishna die tot uitdrukking kwamen in zijn goddelijke geboorte. In
het leven van Rama werd een man getoond, een purushottama[1], het beste van de vader in alle wereldse zaken. En in het leven
van Shri Krishna werd hij getoond als het opperste vaderschap, zoals in Yogeshwara[2] of in de goddelijke wereld. Het eerste
aspect van Shri Krishna dat we dus moeten begrijpen is de Yogeshwara en het tweede is de Virata[3]. Yogeshwara betekent: de
'Heer van de yoga' of de kracht van yoga. Hij wordt zo genoemd omdat hij het hoogste bereikte dat men als yogi moet bereiken.
Alsof hij het ideaalbeeld is dat je moet bereiken. Hij werd als een yogi geboren in een koninklijke familie maar hij leefde in de
wildernis, in het bos, met de koeien, met gewone mensen. Hij sliep op heel eenvoudige plaatsen, soms op de stenen of op het
gras terwijl hij zijn koeien liet grazen.
Ten tweede was hij zich heel erg bewust, absoluut bewust van zijn krachten, zonder enig ego. Hij bezat een speciale kracht,
samharashakti genoemd, waarmee hij alle mensen kon vernietigen die de goddelijke manifestatie schade trachtten toe te
brengen. De samharashakti wordt uitgedrukt door de chakra[4] in zijn hand. Dan is er ook nog de gada[5] in zijn hand. Deze
krachten waren in hem aanwezig en hij handelde volgens de kracht van Radha want zij was het die de kracht van Shri Krishna
ondersteunde. Het bewijs hiervan is dat hij, toen hij met Radha in Gokul verbleef, hij al dit samhara[6] werk, al deze samharakarya
deed en daarna werd hij enkel nog een sarti, namelijk een wagenmenner voor Arjuna. Voor zijn volgeling Arjuna werd hij dus zelfs
een wagenmenner.
Een andere grote kwaliteit van Yogeshwara, was de volledige ingebouwde kracht van het onderscheid. Hij wist zo wie een duivel
was en wie niet, wie slecht was, wie goed was, wie bezeten was, wie niet, wie onschuldig was, wie niet. Dit was in hem
ingebouwd, deze kracht van volledig onderscheid. En hij bezat de hoedanigheid om zijn staat van getuige meer uit te drukken, als
een sakshi[7]. Hij bezat de hoedanigheid, ik bedoel dat hijzelf een sakshi was. Ik zou het zo moeten zeggen, het is gemakkelijker
te begrijpen. Hij was een sakshi, dat betekent dat hij de hoedanigheid bezat om getuige te zijn van de hele wereld als een
toneelstuk. Ten tijde van Rama, was Rama degene die bij zijn problemen betrokken geraakte, om hem te tonen alsof hij volledig
mens was. Zo konden mensen niet zeggen dat hij God was, hoe konden we God aanvaarden, want uiteindelijk was hij God.

Nu moet deze hoedanigheid van hem, om getuige te zijn, in elke yogi zichtbaar zijn. Het element dat hij beheert, is de ether. In het
Sanskriet noemen we het akasha[8]. Zoals je weet gebruiken we de ether nu voor onze TV, voor onze radio, voor elke soort van
collectief werk. We moeten dus als yogi's verantwoordelijk zijn voor het element ether. En het is het subtielste van allemaal, in de
zin dat je daarmee in alles doordringt. En het staat boven alles. Plastiek bijvoorbeeld, doordringt alles, doordringt de materie,
alles, tot zelfs de lucht, maar het kan niet in de ether doordringen. Negativiteit kan dus niet in de ether doordringen. Als je dus je
etherische zone betreedt, dan betreed je in feite dat gebied dat het gedachteloos bewustzijn is. Om dus je etherische toestand te
bereiken moet je je gedachteloos bewustzijn verruimen. En de ondersteuning daarvoor wordt gegeven door Christus, door de
Spirit. Je kan nu dus als yogi beseffen dat je geestestoestand etherisch zou moeten zijn. En wat de toestand van je superego zou
moeten zijn - dit vorige ging over het ego gedeelte, dat je in een etherische toestand zou moeten zijn - en met het superego zou je
het moeten zien als een spel. Je zou het spel van de negativiteit moeten zien. De negativiteit zal weglopen, maar geraak er niet
bij betrokken, werk het niet in de hand, dan zal de negativiteit zich van je losmaken. Het ego en het superego ontspringen dus
beide vanuit de Vishuddhi chakra. Zij kunnen door de Agnya chakra teruggedrongen worden maar moeten eigenlijk in de
Vishuddhi worden teruggezogen.
De grootste kwaliteit van Yogeshwara is dat hij bij niets betrokken geraakt, hij is absoluut onthecht. Als hij eet dan eet hij niet, als
hij spreekt dan spreekt hij niet, als hij ziet dan ziet hij niet, als hij hoort dan hoort hij niet. Het heeft op hem geen effect, het wordt
niet vastgehouden, er is geen actie. Wat hij ook is, hij is compleet. Zestien petalen[9] zijn de complete vorm, de zestiende dag van
de maancyclus is de Purnima[10]. Dit is hoe men zou moeten zijn, volmaakt in zichzelf, volledig vertrouwen in zichzelf. Maar
vertrouwen mag niet verward worden met ego. Maar vertrouwen is volledige wijsheid, is volledig dharma[11]. Het is volledige
liefde, volledige schoonheid en het is volledig God. Zo zou het moeten zijn.
Toen hij in de Gita[12] zei dat je al je dharma's moet opgeven en je aan hem overgeven, is dit wat hij bedoelde: dat je alle andere
dingen waar je bezorgd om bent, moet opgeven en één worden met mij zodat ik voor je zorg. Geef de verantwoordelijkheid over
aan Shri Krishna. De volledig geïntegreerde goddelijkheid zal zich door jou beginnen uitdrukken. Het betekent dat als je zegt dat
je verantwoordelijk moet zijn, hij dan zegt: "Oké, doe maar, probeer." Maar als je zegt: "U bent verantwoordelijk, ik ben maar een
hulpmiddel of een instrument in uw hand", dan begin je het goed te manifesteren en zo zal je Vishuddhi chakra zich openen. Dit
is een aspect van de Yogeshwara waarover ik gesproken heb.
Maar aangezien hij het brein is, binnen in ons, wordt hij het brein in ons. We moeten weten dat alle kwaliteiten van een goddelijk
brein in hem aanwezig zijn. Wat we dus ook met ons brein doen, zoals listen maken, stelen, misleiden, allemaal zogezegde
slechte dingen die je brein doet, worden door hem gedaan met een goddelijk doel, zonder zelf enige blaam te krijgen. En de
andere kant van alles wat we doen, zogezegde positieve zaken zoals politiek of diplomatie, zoals leiding geven, dat alles is zijn
handeling, zelfs het denken aan de toekomst en soortgelijke dingen doet hij voor ons, plannen, denken en zomeer, administratie,
doet hij als een spel, alles wordt gedaan als een spel want hij is de meester, die we sutradara[13] kunnen noemen, de verteller die
het toneelstuk inleidt, degene die de touwtjes van het poppenspel hanteert.
We moeten ook nog begrijpen, wat Shri Krishna betreft in dit stadium van Sahaja Yoga, dat het op dit moment de Virata
Shakti[14] is die zich manifesteert en niet de Shri Krishna Shakti[15] die er in zijn tijd was. En de kracht die hier werkt is niet meer
die van Radha of Maria, maar die van de Viratangana[16]. Daarom is de kennis van de Sahaja yogi's veel breder dan de kennis
van alle heiligen, van alle tijden. Maar zij is niet dieper dan bij hen. Als jij je kennis kan verdiepen, dan zal deze bredere kennis
stevige wortels krijgen in jou. Het brein, dat zijn de wortels, hier bevinden zich de wortels van de hele levensboom. Eigenlijk stijgt
de Kundalini op en bevloeit zij eerst het brein zodat de ganse levensboom gedrenkt wordt in Goddelijke zegen en kennis. Deze
Virata Shakti die we moeten uitwerken geeft ons dus eerst het begrip van collectief bewustzijn.
Eerst moeten we het via de kracht van ons brein begrijpen maar de hele kracht van het brein moet door het hart geleid worden.
Zij moet bevloeid worden, in het Sanskriet is er een zeer mooi woord voor: sinchena, zoals dauwdruppels zie je, verstoven door
de liefde van God. De integratie van dit brein moet dus gebeuren met je hart en je lever. Dan alleen kan de Virata Shakti een
andere vorm aannemen. De wapens die doden worden dan wapens van vergeving. Elke soort vernietigende kracht wordt
constructief gebruikt, alsof ze gemanipuleerd is. Zo vertelde ik hen een truc om deze guru's in de luren te leggen. De macht die

ze bezitten kan tegen hen gekeerd worden. Zo zei hij dat hun tanden in hun eigen nek, in hun eigen keel gezet zouden moeten
worden. Eerder dan hun tanden te verwijderen zou men ze in hun eigen keel moeten doen bijten. Als je dat kan doen, is er geen
probleem wat hun effect op ons betreft, want jij bent sterker en vindingrijker, omdat de Virata Shakti nu deze vorm heeft
aangenomen.
Het is als een boom die groeit, hij groeit hoger en hoger, maar als hij met fruit beladen is, buigt hij neer. Eerst is hij aantrekkelijk
door zijn bloemen, door zijn hout, door alle andere delen van zijn lichaam en mensen trachten hem daarvoor te vernietigen. Maar
als de vruchten verschijnen, willen ze hem behouden en de boom buigt neer, zijn nederigheid is zeer waardevol. Jullie zijn dus de
vruchten, voor deze Viratangana Shakti zijn jullie de vruchten. Omdat jullie zo waardevol zijn, zullen deze mensen die de
goddelijke kracht wilden vernietigen of van deze aarde wilden verdrijven, beginnen denken dat zij iets uit deze vruchten kunnen
halen.
Vandaag heeft de Virata Shakti jullie veel waarde gegeven want mensen merken dat één Sahaja yogi in de buurt hebben,
waardevol is. Laat ons zeggen dat een gewone mens zelfrealisatie krijgt, dan ontwikkelt hij zijn waarde en daarvoor, voor zijn
eigen waarde kan hij gerespecteerd, geliefd worden en het hoogste verkrijgen, als hij een degelijke Sahaja yogi is. Je moet
vandaag dus begrijpen wat de Virata Shakti is. We gaan eer betonen aan deze Virata Shakti die vruchten heeft voortgebracht.
Een gevolg hiervan is dat al deze verschillende kerken, en het fanatisme en het atheïsme en het communisme en alle "ismen"
zullen geneutraliseerd worden, want zij zullen zien dat ze gegroeid zijn.
Maar jullie moeten zo worden. Het belangrijkste dat je moet weten, is neer te buigen naar Moeder Aarde, nederig te zijn. Absolute
nederigheid van binnen uit zal jullie werkelijk de volledige waarde als Sahaja Yoga vruchten geven. De Sahaja yogi's die over
zichzelf opscheppen zijn als vruchten die bederven aan de boom. Alleen de vruchten die neerbuigen worden als goede en rijpe
vruchten aanvaard en niet zij die beweren de hoogste te zijn. Maar sommige negatieve mensen zouden hier helemaal geen
voordeel uit mogen halen en zeggen dat zij goed zijn omdat zij neerbuigen, dat is niet de logica. Sommigen van hen gaan er prat
op dat ze nederig zijn, zelfs een rotte vrucht kan neerbuigen. Maar een rijpe vrucht toont zijn nederigheid door zijn gewicht. Dat is
de Guru tattwa[17], het gewicht. Van de Viratangana kracht krijgen we dus de kracht van de rijpheid tot in de vrucht en dan
worden we gezegend door het Guru principe.
Degenen die nog steeds in de weer zijn om meer zon te krijgen, om beter aan water te geraken en andere zaken, zijn nog niet rijp,
want de vrucht heeft niets meer nodig. Zij heeft niets meer nodig van Moeder Aarde en ook niet van de elementen. Maar zij geeft
zich over, zij buigt, zij buigt naar Moeder Aarde. De Sahaja yogi die Moeder dus vragen blijft stellen, die persoonlijke problemen,
domme ideeën, negativiteit blijft aanbrengen, al deze mensen zijn nog steeds geen vruchten. Maar rijpe mensen zijn zij die zich
overgeven, die buigen naar Moeder Aarde. Die hoedanigheid om te buigen is het beste oordeel over jezelf en alles overlaten aan
de zwaartekracht van je Moeder om al het werk voor jou te doen en al je kleine zorgen achter je te laten.
Je moet deze beperkende krachten overstijgen en de voltooiing bereiken van deze Virata Shakti die uiteindelijk een madhura
shakti[18] wordt. Madhura[19]. Er bestaat geen Engels woord voor maar het betekent: een lieflijke kracht. Zoals een vrucht zoet
wordt zo moeten jullie allemaal zoet worden. Krishna trachtte alles zoet te maken omdat de madhura shakti aan het werk was.
Zijn hele spel, zijn dans, zijn verhalen als je ze leest, het is niets anders dan madhura shakti tegenover gopa's en gopi's[20],
tegenover andere Sahaja yogi's. Je moet dus je Moeder gelukkig maken door alle andere Sahaja yogi's gelukkig te maken en niet
andere mensen, zij zijn niet belangrijk. We gaan vandaag de puja korter maken, daarom duurde het boven zo lang, om hem korter
te maken. Zo is verloren tijd voor eens en altijd gewonnen tijd.
Moge God jullie allen zegenen.

[1] Purushottama: één van de 108 namen van Shri Vishnu: ‘de hoogste onder de Purusha’s (Spirits)’

[2] Yogeshwara: ‘Heer van de yoga’ - één van de 108 namen van Shri Krishna

[3] Virata: het grote kosmische lichaam; manifestatie van God

[4] chakra, sudharshana chakra: goddelijke wapen in de vorm van een scherp gekartelde discus

[5] gada: goddelijk wapen in de vorm van een knots

[6] samhara: (Eng: ‘dissolution’) ontbinding

[7] sakshi: getuige

[8] akasha: de lucht (hemel, ether)

[9] petalen: bloemblaadjes; het aantal petalen waarmee een chakra voorgesteld wordt, is gelijk aan het aantal bijknopen van de
overeenstemmende plexus of zenuwknoop en de subtiele, spirituele kwaliteiten van deze chakra

[10]Purnima: de dag van volle maan in de maancyclus

[11]dharma: afgeleid van Sanskriet ‘dhr’: ondersteunen. Geheel van leefregels die ervoor zorgen dat de harmonie tussen alles
wat leeft gerespecteerd en ondersteund wordt; spirituele wetten die de mens(heid) op het middenpad van groei en evolutie
houden; rechtschapen gedrag; de wezenlijke natuur van iets.

[12]Gita of Bhagavad gita: letterlijk ‘Lied van de Heer’, is onderdeel van een groot episch gedicht genaamd Mahabharata. De gita
is een dialoog tussen Shri Krishna en prins Arjuna (vòòr de grote veldslag van Kurukshetra in India) over het vinden van God en
de Spirit (Atma, eeuwige ziel) én daarbij het juiste handelen.

[13] sutradara: de ‘regisseur’, diegene die de touwtjes van het (poppen)spel stevig in handen heeft

[14] Virata Shakti: de (ondersteunende) kracht van de Virata of het Kosmische Lichaam

[15] Shri Krishna Shakti: de (ondersteunende) kracht van Shri Krishna

[16] Viratangana: de manifestatie van de Virata (het Kosmische Lichaam) in de hersenen, in ons brein

[17]Guru tattwa: het guru principe, de essentie van het meesterschap

[18]madhura shakti: de kracht van zachtheid en zoetheid

[19]madhura, madhurya: zachtheid, zoetheid, melodieuze lieflijkheid (o.a. in onze relaties en onze omgang met elkaar)

[20]gopa's en gopi's: de koehoedsters en koeherders die dansten met Shri Krishna en zijn vele krachten symboliseren
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Diwali Puja - De idealen worden - Londen, UK. - 06/11/1983 NlTVD 2019-1019 Wat de vibraties van vandaag betreft kan je zien
hoeveel je kan krijgen als je je op een puja hebt voorbereid. Vandaag kunnen jullie het voelen. Het Goddelijke verlangt ernaar te
handelen. Het enige wat je te doen staat is jezelf voorbereiden en al deze voorbereidingen gaan jullie geweldig helpen. Nu we
Sahaja yogi's zijn, dienen we te weten dat we iets anders geworden zijn dan wat we waren. We zijn yogi's, we zijn mensen van
een hoger niveau dan de anderen, en als zodanig moeten we één ding begrijpen: we zijn niet zoals andere menselijke wezens, die
iets zeggen en dan iets doen, die met hypocrisie kunnen leven. Daarom zijn al die problemen uit al de religiën ontstaan. Iemand
die zegt een christen te zijn, is absoluut anti-Christus. Hij die zegt islamitisch te zijn, is absoluut anti-Mohammed. Hij die zegt een
hindoe te zijn, is absoluut anti-Shri Krishna. Dit is de algemene reden waarom alle religiën tot nu toe gefaald hebben, omdat
menselijke wezens groots praten over idealen. Ze zeggen allemaal dat ze dit ideaal, of dat ideaal hebben, maar ze zijn deze
idealen niet. Ze kunnen niet leven met deze idealen. De idealen maken geen deel uit van hun leven, ze zijn aan de buitenkant,
maar ze blijven zeggen: dit zijn onze idealen. Ze worden fanatiek, maar ze zijn niet de idealen. Door Sahaja Yoga heb je nu de
methode, heb je de mogelijkheid de idealen te worden. Het ideaal moet eerst via de hersenen begrepen worden, vooral in het
Westen. Wat zijn de idealen die we geworden zijn of moeten worden. Wat kunnen we bereiken? Dit idee moeten jullie hebben.
Ten tweede moet je de capaciteit hebben om je meditatieve kracht te verdiepen, zodat deze idealen zich in jullie hart vestigen als
een essentieel deel van jullie wezen. Zodat jullie niet kunnen leven zonder deze idealen. Je kan een voorbeeld nemen: laten we
Christus nemen. Hij en zijn idealen waren hetzelfde. Er is geen verschil tussen de twee. Hij sprak niet over iets, om iets anders te
doen en nog een derde zaak uit te voeren. Dit zal het verschil zijn tussen Sahaja yogi's en Non-Sahaja yogi's. WAT OOK JULLIE
IDEALEN ZIJN, ZE ZICH OP ELK MOMENT IN JULLIE LEVEN MOETEN UITDRUKKEN OMDAT JULLIE DAT ZIJN. Als jullie goud
zijn, dan is dat goud altijd goud. Het is niet zo dat het soms goud is en soms ijzer en soms modder. Het is altijd goud. Alleen
menselijke wezens zijn zo dat ze eens slangen, dan leeuwen en soms ook vossen kunnen zijn. Maar als Sahaja yogi's worden
jullie zuivere menselijke wezens en dit is wat we moeten weten. Het is niet moeilijk hiernaar te streven, het is niet moeilijk omdat
jullie nu de kracht hebben om de wortels dieper in jullie hart te brengen. De hersenen moeten dus gebruikt worden om helder te
begrijpen wat de idealen van een Sahaja yogi zijn, wat de dingen zijn die een Sahaja yogi moet doen. Hoe hij zich in het leven
moet gedragen, welke methode hij moet volgen. En dan moet hij het naar zijn hart brengen via meditatieve processen. Door
overgave. Hoe ik jullie een tweede geboorte geef weten jullie erg goed. Ik ontvang jullie in mijn hart. Op een andere manier kan ik
het niet doen, want mijn hart is zo zuiver dat het jullie schoonmaakt. Mijn medevoelen en liefde maken jullie schoon en dan kan
ik jullie uit mijn Sahasrara nemen, hoe moet ik het anders doen? En als dat gebeurd is ben je een nieuwe persoonlijkheid
geworden. JULLIE ZIJN DUS ZO VERSCHILLEND VAN ALLE ANDEREN, OMDAT EEN SPIRIT JULLIE SPIRIT GEBOORTE HEEFT
GEGEVEN, Jullie werden gereinigd door de Spirit. Daarom kunnen jullie niet leven zoals alle andere mensen leven. Alle botsingen,
alle problemen van menselijke wezens bestaan omdat zij niet zijn wat zij zeggen. De idealen zijn weg uit hun leven. Dat is hoe
een Sahaja yogi zichzelf zal vertonen, vergeleken met ieder ander. Neem een voorbeeld. Abraham Lincoln, in orde? Abraham
Lincoln geloofde dat iedereen vrij moest zijn, en dat de regering er moest zijn voor het publiek, voor de mensen. Wat hij ook zei,
bracht hij In de praktijk, waar hij ook in geloofde, werkte hij uit en hij gaf er zijn leven voor, daarom is hij een groot man. Denk aan
Mahatma Gandhi. Zij waren geen incarnaties als Christus. Denk aan welke grote man ook, denk aan Shivaji Maharaj. Wie ook
onder de heiligen, zij waren menselijke wezens. Maar zodra zij wisten, dat dit het principe was waarnaar we moeten leven,
werden zij één met de principes. Zij compromitteerden niet. Dus moeten wij begrijpen wat een Sahaja yogi moet zijn. Een Sahaja
yogi is iemand, die realisatie heeft gekregen via de Kundalini. En de Kundalini is de moeder binnenin jullie. Het is de verzorgende,
voedende kracht. Maar de moeder zal nooit met de zoon compromitteren. Als de zoon iemand wil doden zal ze zeggen: "Nee". Ik
bedoel een echte moeder zal die zoon, die verkeerde dingen probeert te doen, zelfs neerschieten. En als je je eigen moeder
wordt, dan moet je op dezelfde manier voor jezelf zorgen, op dezelfde manier voed je jezelf en ook alle anderen. Jullie moeten
hen voeden, voor hen zorgen, en niet compromitteren met verkeerde dingen, onrechtvaardige dingen. Terwijl ik jullie dit vertel is
het niet nodig dat jullie je schuldig voelen. We moeten naar boven kijken. Als zij die op een lagere trede staan, omhoog kijken zijn
ze in orde, maar zij die een trede hoger staan en naar beneden kijken, zullen naar beneden gaan. Kijk dus vooruit. Wat moeten we
in ons dagelijkse leven doen, in simpele relaties, zelfs man tot vrouw, kinderen tot ouders: word je stil binnenin jezelf? Voed je het
met je stilte, met je medevoelen of steun je iets wat absoluut anti—God is. Als jullie de idealen worden, zal de kracht van de
idealen zelf jullie zo dynamisch maken dat jullie niemand anders hoeven te raadplegen, jullie worden het ideaal. Zij zijn als

fakkels. Jullie idealen zelf zullen verlicht worden. DE EERSTE HOUDING MOET DUS ZIJN; HOE VERDIEPEN WE ONSZELF. DAT
ZOU DE EERSTE HOUDING MOETEN ZIJN. Laten we zeggen dat man en vrouw ruzie maken van 's morgens tot 's avonds. Zij
kunnen geen Sahaja yogi's zijn. Absurd. Als zij ruzie maken zijn ze geen Sahaja yogi's, neem dat maar voor waar aan. Wat je nu
moet doen als twee personen ruzie maken; hij die een Sahaja yogi is zal die vrouw verlaten en niets meer met die vrouw te
maken hebben. "Ik wil niets met die vrouw te maken hebben, ik heb geen vrouw, niets". Blijf er vandaan, onthecht je er volledig
van, praat gewoon niet met die vrouw. Discuteer niet, maak je er niet druk over, onthecht gewoon. Als de zoon zo is, onthecht
gewoon, tot op een bepaald punt, maar geen ruzie, niet argumenteren, niets. Volledige stilte, en zwijgzaam protest moet
ontwikkeld worden. Maar in die stilte moet hij geen lafaard zijn. Zoveel mensen zijn lafaards en zij denken dat lafheid hun
zwijgzaam proces is. EEN PERSOON DIE ECHT KRACHTIG IS ZAL NIET AFSCHRIKKEN, ZAL NIET AGRESSIEF ZIJN, MAAR ZAL
OOK GEEN AGRESSIE AANNEMEN. In jullie meditaties, moeten jullie dus neerzitten. Wat zie je nu in meditatie. Probeer al de
chakra's te zien, welke chakra's blokkeren, zie jezelf onder ogen. Het kan zijn dat sommige chakra's zwak zijn door je vorig leven,
probeer ze in orde te krijgen, probeer ze te versterken. Want idealen moeten uitgewerkt worden. Het instrument moet in orde zijn,
als het instrument krankzinnig is, hoe wil je het dan doen? JULLIE MOETEN DUS EERST EN VOORAL JULLIE INSTRUMENT NAAR
BEHOREN ONTWIKKELEN, HET ZOU IN EVENWICHT MOETEN ZIJN, KRACHTIG, NIET LAF. Mensen moeten jullie kracht voelen.
Natuurlijk is het de kracht van liefde, maar liefde betekent niet dat jullie compromitteren met alle onzinnige dingen. Er zou in het
geheel geen compromis mogen zijn. Het is een staat die zichzelf bevestigt. We kunnen niet zeggen wanneer dat is, we kunnen
het gewoon niet zeggen. De staat zelf, zal bevestigen dat ik nu in orde ben, dat ik die staat heb bereikt. Je kan niet zeggen dat je
dat over vijf uur drie minuten, twee seconden zal worden. Je wordt gewoon volwassen en ziet dan die volwassenheid binnenin je.
Eens begrijp je dat je geen Sahaja yogi bent tenzij en totdat je je idealen wordt. Iedereen kan zichzelf Sahaja yogi noemen. Er is
geen instelling, we hebben geen enkele soort van instelling zoals een universiteit, waar mensen kunnen komen en hun attesten
en diploma's krijgen. "In orde, jullie zijn als zodanig erkend twee maal geboren te zijn". Er zijn er die verschillende keren,
tweemaal geboren worden. Ze worden vandaag tweemaal geboren, morgen zijn ze het niet, dan worden ze opnieuw voor de
tweede keer geboren en opnieuw voor de tweede keer geboren. Sommige van hen kunnen 108 keer tweemaal geboren worden in
Sahaja Yoga. En zelfs dan zijn ze niet erkend. Daarom moeten jullie aan jezelf een erkenning geven. Er is geen universiteit om dat
te doen. Jullie moeten jezelf begrijpen, wat zijn jullie problemen, waarom gedragen jullie je zo. Behandel jezelf als een kind. Als
het nodig is, moeten jullie jezelf berispen. Wanneer je moet verheerlijken, dan moet je jezelf verheerlijken. Je moet je nu dus
opsplitsen. Je wordt de Moeder, jouw Spirit is de Moeder, en jij, wat je ook bent, wat moet groeien is het kind. De Moeder is het
ideaal. Zij is de inspiratie. Zij is de kracht en het kind is de ontvanger. Als het kind koppig is, dan kan je er niets aan doen. Maak
ook uit of jij één van hen bent. Ik weet wie zo is. Er zijn er veel. En je kan ze in een wip ontdekken. Koppige kerels: als ze met tien
mensen samen wonen, horen we plotseling rapporten over hun bestaan. Ze zijn behoorlijk bespraakt, zelfs als ze geen woord
zeggen, kunnen de mensen zeggen: "Ik had ruzie met die en die. Die persoon zei dit en dat tegen mij, die persoon was zo wreed
tegen mij, die persoon eiste dit". Jullie weten welke persoon het is. Zie je, zoals een diamant herkend kan worden, kan men op elk
moment ook doornen herkennen. Als je bij een doorn in de buurt komt, zal deze zonder uitzondering iedereen steken. Hij zal niets
sparen, het is een doorn. EEN DOORN MOET DUS EEN DOORN ZIJN. MAAR ALS JE EEN SAHAJA YOGI BENT, MOET JE EEN
BLOEM ZIJN EN EEN STERKE BLOEM, EEN EEUWIGE BLOEM DIE ALTIJD GROEIT EN NIET VERWELKT, ALTIJD GROEIT, NOOIT
VERWELKT, ZO’N BLOEM MOETEN JULLIE ZIJN. Dan zullen jullie verbaasd staan dat je niet op de ego toer gaat, en ook niet
volledig ineenstort in het super-ego. Jullie weten zoveel, dat ieder van jullie een leraar genoemd kan worden. Ik kan het jullie
zeggen. Ik bedoel, zo vaak hebben mensen mij gevraagd; "Zijn het allemaal leraren die u als discipels heeft?" Jullie weten zoveel,
veel meer dan welke heilige dan ook ooit wist, dat kan ik jullie verzekeren. Maar jullie kennen het alleen in de hersenen, aan de
buitenkant, het is allemaal bla, bla, bla. Het komt in de hersenen, jullie gebruiken het om tegenover anderen op te scheppen en
daarmee afgelopen. Het vestigt zich daar zelfs niet, jullie hebben het niet naar het hart laten gaan. Daarom is iedereen
grootsprakerig, zodat ze indruk kunnen maken op mensen. Ik bedoel als er enige journalisten naar hier komen, zullen ze zo van
de Sahaja yogi's onder de indruk zijn, zoveel wijze mensen die hier in Engeland zitten. Maar jullie lachen met jezelf, jullie weten
dit alles omdat ik teveel gesproken heb. De Spirit straalt ook. Laat jullie Spirit op zo'n manier stralen dat de mensen weten dat dit
een man is die volledig geïntegreerd is: de Spirit, de taal, het gedrag, het leven zelf is volledig geïntegreerd, en dit is wat
Sahasrara is. Als er dus geen integratie is, dan heb je je Sahasrara niet bereikt. Dan is er geen reden om aan je oren te trekken. De
dag zou moeten komen waarop jullie allen je hoofd met grote trots en glorie opheffen, omdat jullie idealen, jullie idealen zullen
schitteren als sieraden. IK WIL DIE DAGEN MEEMAKEN, WANNEER AL DIEGENEN DIE ER AANSPRAAK OP MAKEN SAHAJA
YOGI'S TE ZIJN, DAT WORDEN. Dat is het belangrijkste, al de rest is waardeloos, een ashram verkrijgen, dit krijgen, dat doen, dit
doen, vergeet het. Wat jullie moeten beheersen is dit kind dat moet groeien, dat soms nog steeds ondeugend is, dat probeert zich

te misdragen. Maar zet het op zijn plaats. Geef het een naam: je noemt jezelf een Sahaja yogi en het kind Mr. Y, Mr. X. Wat je
naam ook geweest is, en probeer jezelf altijd te zeggen; "Nu zal je je gedragen!" Sta 's morgens op, neem een bad en ga zitten
voor meditatie. "Ik voel me lui" zegt het kind. "Ik kan het niet". Als je dan het kind aanvaardt, zal het kind de moeder worden en jij
zal je krachten verliezen. Het kind kent de excuses, het is erg intelligent, het is een heel slim kind, uiterst intelligent, het weet hoe
je te misleiden. Maar het kind weet ook in zichzelf wat het betekent. Als het aan de weet komt, dat de moeder in jou die
persoonlijkheid heeft ontwikkeld, dan aanvaardt het de persoonlijkheid van de moeder. Maar als het kind weet dat de moeder
zelf zwak is, dan zal het misbruik beginnen te maken van de moeder. JE MOET JEZELF DUS NIET BEVECHTEN, MAAR TEMMEN
EN DIT IS ERG GEMAKKELIJK. Je begint er vreugde aan te beleven naar jezelf te kijken, oh ben ik zus, ben ik zo en dan zal je
kwaad worden. Ik weet hoe met jullie om te gaan! Je verstopt je achter verrechtvaardigingen. En het kind groeit op, tot zo'n
omvang dat de moeder het ziet en uitermate verbaasd is. Zoals in Shri Krishna's kindertijd, was de moeder Yeshoda en het kind
Shri Krishna. Het is erg symbolisch. Hij was erg ondeugend. En ze zei: "Ik weet dat je daarginds de modder gegeten hebt". Hij zei:
"Hoe kan ik het gegeten hebben, hoe kan dat, ik kan zelfs het huis niet uit, ik zit hier, waar is de modder? Hoe kan ik eten!" "Je at
ervan, ik weet dat je ervan gegeten hebt, je kan me beter in je mond laten kijken." Hij zei: "Echt!" En dan ging de mond open en zij
ziet de volledige Vishwa Swarupa, de volledige verschijning (visioen) van de gehele Vishwa, en de moeder valt aan zijn voeten.
Dat is wat zou moeten zijn. Deze moeder moet neervallen aan de voeten van het kind dat gegroeid is. ZEER SYMBOLISCH. DAT
IS HOE JULLIE IN DIE VISHWA SWARUP MOETEN GROEIEN, IN DAT COLLECTIEVE WEZEN, IN DIE VIRATA. Arjuna en Shri
Krishna geven een andere goede symboliek. Arjuna was een vriend die gewoonlijk vrijheden nam met Shri Krishna. Shri Krishna
probeerde hem over de Gita en al deze dingen te vertellen. Maar nog steeds kon Shri Krishna hem daar niet van overtuigen. Dat
alles was gewoon bla bla, aan de buitenkant. Zoals de lezingen van Moeder. De lezingen van Moeder zijn erg onderhoudend weet
je, erg humoristisch, leuk om te horen, laat ons vooral niet naar welke muziek dan ook luisteren, het is beter naar de lezingen van
Moeder te luisteren. En dan denken de mensen, als ze naar Moeder luisteren, zijn ze al Moeder geworden. Dat gebeurde ook met
Arjuna, maar toch kwam hij er achter dat er iets in hem ontbrak. Dat hij niet het ideaal geworden was. Dat zijn aandacht nog
steeds niet was zoals het zou moeten zijn. Daarom vroeg hij Shri Krishna; "Ik denk dat ik uw grootse beeltenis zal zien". Krishna
zei: "In orde, ben je klaar", en hij zei: "Ja, ik ben klaar". En dan werd hij de VIRATA, het visioen van de Virata en toen hij het zag zei
hij: "Stop ermee, het is teveel voor mij." Dat is wat zou moeten gebeuren met jouw vriend, die dit kind is. Dat het die Virata moet
worden, zodat je verbluft moet staan over jezelf als je het ziet. "Oh God, ben ik zo gegroeid!" Net als Yeshoda die aan de voeten
van het kleine kind valt, moet je aan de voeten vallen van het kind dat binnenin je is. Ik ben er zeker van dat dit nu zal gebeuren.
Onthoud dus; geen argumenten, geen uitleg (uitvluchten). Moeder is vergevend. Ze vergeeft jullie alles, jullie weten dat. Alles wat
jullie doen, vergeef ik jullie, zelfs als jullie me vermoorden, vergeef ik jullie. Maar jullie zijn niet in staat jezelf te vergeven. Sta dat
kind toe te groeien, groei volledig. Wie zijn de kinderen die zo huilen? Waarom huilen ze? Welk kind is dat? Ze heeft een
probleem. Breng haar naar buiten, je moet haar uitklaren, ze heeft dat probleem al vele dagen, je moet dat kind uitklaren, breng
haar een poosje naar buiten. Zij schreeuwt nog steeds, het is beter haar naar buiten te brengen. Jullie moeten voor hen zorgen
en uitzoeken wat er verkeerd is met jullie kinderen. Als ze huilen, weet ik welke kinderen nog steeds niet in orde zijn. Verwen hun
ego niet. Werk het uit, klaar ze uit, het is belangrijk. Ze moeten niet bhootisch zijn. Hun hele leven zullen ze bhootisch zijn, zoals
nu. Ik heb veel kinderen gezien die zo zijn, zodra ze mij zien, beginnen ze te huilen, wenen, schreeuwen, het is niet het teken van
een gezond kind. Eén van hen wou me zelfs niet aankijken, schreeuwde en krijste gewoonlijk, kijk nu naar hem hoe lief hij
geworden is. Voor elk kind dat dus zo is, ga het onderwerp van gesprek niet uit de weg. Zorg voor dat kind, breng het in orde. Je
moet er voor zorgen dat het kind is orde is. Zoals je je kind in orde moet brengen, moet je het kind dat echt je zoon is in orde
brengen en leef niet met dat soort van misverstand. Als een kind zo huilt dan is er iets verkeerd met het kind. Ze zijn
afgezonderd. Als je merkt dat jouw aandacht hier of daar naartoe gaat, als je niet aandachtig bent in het programma, is er met
jou ook iets verkeerd. Als je in slaap valt, is er iets erg ernstig verkeerd met je. Als je op dat tijdstip aan andere dingen denkt, dan
is er iets verkeerd met je. Als je hoofdpijn krijgt, is er iets verkeerd met je. Oordeel over jezelf, klaar uit, jullie moeten uitklaren, dat
is erg belangrijk. Als je nog steeds humeurig wordt, geïrriteerd, kwaad, dan is er nog geen evenwicht in je gekomen, en is er iets
verkeerd met je. Als je weet hoe je woede te beheersen, dan is het in orde. Jullie moeten overal uitzoeken hoe negativiteit werkt,
in kleine dingen. Iedereen gaat vooruit, maar gaat nogal langzaam, HET KAN ERG SNEL GAAN ALS JE MEDITEERT, DAT IS ERG
BELANGRIJK. Jullie moeten weten hoe je chakra's in orde te brengen. Je mantra's moeten nagekeken worden. Mantra's moeten
van die aard zijn dat ze niet mechanisch zijn, niet iets dat je gewoon mechanisch uitspreekt. Jullie moeten hen vanuit je hart
zeggen. Nogmaals, als jullie mantra's niet via je hart uitspreken dan is de mantra niet ‘siddha’, dat betekent dat je hem honderd
keer kan opzeggen, het zal geen effect hebben. Het is de ‘siddha’ mantra die je uitspreekt, als deze een effect heeft en werkt. Als
hij niet werkt heeft je mantra geen betekenis. De ontwikkeling moet dus zowel van binnen als van buiten plaats vinden en jullie

moeten jezelf waarmerken. Niemand anders gaat het bewijs leveren. Als je jezelf een vals diploma wil geven, ga je gang. Als je
jezelf wil bedriegen, ga dan je gang. Het gaat niemand helpen. Maar als je echt de vreugde en de zegeningen van de gratie van de
Hemelse Vader wil krijgen, kom er dan uit, vele verkeerde identificaties moeten opgegeven worden, om van die schoonheid te
genieten. Het is zo'n geweldige dag vandaag jullie allen te ontmoeten. Vandaag vieren we de dag in India, waar we de relatie
tussen broeders en zusters gevestigd moet worden. Deze zijn erg zuiver. De relatie tussen broers en zusters is zonder enige lust
of hebzucht. Het is de zuivere relatie waar de zuster bidt voor de bescherming van de broer en de broer bidt voor het behoud van
het Kshema, het welzijn van de zuster. Deze keer moeten jullie dus denken aan jullie andere Sahaja yogini's en yogi's, die als jullie
broers en zusters zijn. Zo moeten jullie denken. Reinig jullie harten. Het is in deze landen iets raar, dat weten jullie, hier bestaan
zo'n soort relaties niet. Reinig jullie verstand vandaag op dat punt, dat iedereen mijn broer en zuster is. Als jullie getrouwd zijn is
het in orde, maar kijk naar iedereen, PROBEER IEDEREEN TE ZIEN ALS EEN BROER EN EEN ZUSTER. Beide relatievormen
bestaan hier niet. Dit is een raar land, waar er geen relatievormen zijn die zuiver zijn. Het is zulk een viezigheid zeg ik je, als je dat
leest kan je het niet geloven, zo'n perversiteit, onschuldige mensen zoals kinderen worden in het bijzonder aangevallen. Denk aan
hen als maagden, wees voorzichtig en de jonge meisjes dienen te weten dat ze maagden zijn. Als ze als Sahaja yogi's met
jongens omgaan zijn ze dat niet. Sahaja yogini's moeten kuise vrouwen zijn, krachtig, KUISHEID IS HUN KRACHT en dat is ook
voor mannen zo. Na Sahaja Yoga zouden mannen zich ook bewust moeten worden van hun kuisheid die ook hun kracht is. Zie je
het was in de tijd van de nomaden, toen de mannen er op uit gingen om te jagen en de vrouwen thuis waren om te koken.
Mannen werden verondersteld vijf vrouwen te hebben, het waren nomaden. Dan werden ze wat meer verfijnd. Dan begon de
monogamie dat een bepaald niveau bereikte. Dan begon dit soort van losbandig leven opnieuw, dit nomaden leven. Nu zijn
vrouwen ook nomaden geworden. Mannen en vrouwen worden allemaal nomaden en primitief. Na de verfijning zijn ze primitief
geworden, dit is het probleem, maar nu moeten jullie wezens van een hoger niveau worden, waar zuivere relaties zijn. In welke
relatie ook. Stel je voor dat er iets tussen mij en dit instrument is, dan kunnen we het niet gebruiken, elke verbinding kan
afgesloten worden, als er zich iets tussenin bevindt. Om de beste verbinding te hebben moeten er zuivere relaties zijn, met
onderscheid. Een moeder is een moeder, een vader is een vader, een zuster is een zuster, een broer is een broer, zij zijn allen
verschillend. Verschillende vormen van relaties zouden begrepen moeten worden. Vrouwen moeten begrijpen dat ze vrouwen
zijn, en mannen moeten begrijpen dat ze mannen zijn. Ook de relatie naar jezelf toe is erg belangrijk Vrouwen moeten niet
proberen mannen te zijn, dat kan niet zijn. En mannen moeten niet proberen vrouwen te zijn. Het is verkeerd, omdat ze aan de
basis verschillende mensen zijn, ze zijn verschillend geboren. Wat is het verschil? Een man is meer nauwgezet, hij weet meer
over machines, de kleinste details ervan, een vrouw zal het patroon ervan zien. Vrouwen zullen luisteren naar de toon, mannen
zullen de instrumenten onderzoeken. Dat is hun natuur. God heeft jullie gemaakt, en ten slotte moet de ene dit doen en iemand
anders moet dat aanschouwen, beide zijn prachtig. Niemand is hoger of lager, maar geniet ervan een vrouw te zijn, geniet ervan
een man te zijn. Maar man zijn betekent niet dat je agressief moet zijn tegen vrouwen, stompzinnig denken dat je in evolutie
hoger staat dan een vrouw. Of vrouwen die mannen domineren, en denken dat zij hen in orde kunnen brengen door hen te
domineren. Ze hebben hen nooit op die manier in orde kunnen brengen. Ze zijn absoluut slap geworden, mannen zijn
slappelingen geworden. Waar ook vrouwen domineren worden mannen slappelingen. Ze moeten hen helemaal niet in orde
brengen. Beide kwaliteiten moeten dus gevoed en ontwikkeld worden en de relaties tussen mannen en vrouwen zouden relaties
van zuivere liefde moeten zijn. Zodra je jezelf begint te zuiveren zullen deze dingen automatisch uitwerken en jullie zullen elkaar
respecteren, in feite zijn jullie allen yogi's. Ik moet jullie respecteren en jullie moeten elkaar respecteren. Ik zie integendeel dat er
geen respect is. Jullie zijn allen grote heiligen, ja, dat zijn jullie. Respecteer, respecteer elkaar, jullie moeten niet ruw tegen
iemand praten, en anderen storen. Probeer zoveel mogelijk te doen voor anderen, dit is de manier waarop je moet veranderen.
Dit is geen merk van welke cultuur ook, het is de cultuur van God waar we over spreken. Het is de cultuur van zijn koninkrijk.
Waar we aan anderen geven, genieten van het geven, iets doen voor anderen, anderen liefhebben, bezorgd zijn voor anderen
zonder iets terug te krijgen. Als jullie jezelf een beetje helpen, is het Goddelijke erg bezorgd. Jullie hebben vandaag gezien dat de
vibraties zo sterk zijn dat ik het echt moeilijk vind om zelfs te praten, te absorberen, het gebeurt. Gewoon een klein iets dat jullie
gisteren of vanmorgen deden, geeft geweldige vibraties en jullie zullen er middenin gegooid worden, jullie zullen tot iets
openbloeien. Hou jezelf in de gaten en respecteer eerst en vooral jezelf want je bent een yogi. Je kan niet onwaardig zijn, je kan
niet dom zijn, je kan niet autoritair zijn, je kan niet oneerlijk zijn. Je moet een zachte volgroeide persoonlijkheid zijn want je bent
een yogi. Maar je zou jezelf niet yogi X.Y.of Z. mogen noemen, je bent dat wel, maar jezelf een yogi noemen en elkaar in de haren
vliegen, dan zou ik zeggen dat je je beter niet zo noemt. Tracht van je problemen die eenvoudig zijn af te geraken en als je dat
niet kan, zeg het me dan. Ik zal je zeggen hoe er van af te geraken. Moge God jullie allen zegenen.
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Shri Chandrama Puja, Vaitarna (Indië), 18 Februari 1984 EnTVD 2016-0218 NlTVD2020-0309 Jullie prijzen de Indiërs zeer en Ik
prijs hen ook met jullie. Maar we hebben bepaalde zeer slechte eigenschappen, en een daarvan is dat we zeer rommelige
mensen zijn. Onze esthetiek is zo vreselijk dat we het verschil niet begrijpen tussen een plastic zak en een zilveren kan, zulke
rommelige dingen hebben we. En ik denk dat ik jullie zou verzoeken om erop aan te dringen om dingen zelf te regelen, want dan
zullen ze dingen oppikken en leren die ze moeten doen. Je moet veel van hen leren, maar ze moeten ook wat van jullie leren, en
het zijn zeer belangrijke dingen. Omdat het allemaal coëfficiënten maakt, het maakt een sfeer, en iets aangenaams voor de
Goden. Maar dit is het karakter van een Indiër, Indiaas karakter, dat wat er ook mis is, waar dan ook, wat de conditie ook is - ga
maar door. Zie geen kwaad. Zwijg erover. Het is zo. Als iets slecht is, laat het dan zijn zoals het is. Laat het roesten, laat het absoluut tot het zo verrot is, dat het op je hoofd zal vallen, dan mag je een beetje steun geven. Dat is ons karakter. We zijn te
tolerant met alles, en dat heeft ons geleid tot dit soort van een incompetentie om te werken. Maar als je de Ritambhara prAgnya
ziet, kijk naar de Ritambhara prAgnya, hoe ze werkt, hoe ze prachtig alles doet, hoe ze alles zo mooi creëert. Er is zoveel netheid
als je naar een jungle gaat, zul je niets vies, smerig of ruikend vinden - niets daarvan. Alles gewassen en opgeruimd. De natuur
werkt in mooie cirkels. Alles komt zo mooi tot zijn recht, dat als we onszelf 'natuurlijk' noemen, moeten we begrijpen dat
Ritambhara prAgnya het meest natuurlijke is. En hoe Ritambhara prAgnya werkt is met volledige netheid en volledige zuiverheid
van het geheel. De Indiërs zullen persoonlijk zeer, zeer schoon zijn, ze zijn ongetwijfeld extreem schoon. Maar collectief
begrijpen ze de netheid niet. Als je hun wegen ziet, als je de buitenkant van hun huizen ziet, het is allemaal vies. En dat is waar ik
onze Indiase mannen de schuld zal geven, zie je, ze zijn er zich extreem van bewust dat ze mensen zijn. Zie je, we hebben slechts
twee rassen in India: Vrouwen en mannen. Er is geen derde ras. Mannen worden niet verondersteld om werk te doen, binnen,
buiten, waar dan ook. Ze zorgen niet voor de buitenkant van het huis. In Engeland merk ik dat mannen de hele tijd aan het vegen
zijn, zwabberen, alles buiten doen. Ze doen het maaien van het gazon, het verzorgen van de tuin, alles. Hier zullen de mannen
gewoon staan met hun handen in hun zij en de vrouwen commanderen, of zo niet de vrouw, dan de bedienden en zo. En wat er
ook mag zijn, de vrouw kan dominant zijn wat het geld betreft, maar al deze dingen gaat de man niet doen. Hij geeft het gewoon
op. Hij zal zeggen: "Ik word niet verondersteld al deze dingen te doen." Dat is de reden waarom we collectief in dit land nooit
schone mensen kunnen zijn, omdat onze mannen gewoon gaan zitten. Ze zullen niets doen, ze zullen gewoon niets doen. Alleen
de vrouwen worden verondersteld alles te doen, en zo is onze collectieve netheid nul, absoluut nul. Bijvoorbeeld, als er een toilet
is dat niet werkt in Engeland, kan ik geen enkele man bedenken die vijf minuten wil gaan zitten. Hij zal het zelf doen, hij haalt er
een loodgieter bij, hij zal het op de een of andere manier doen, proberen het in orde te maken. Hier is het niet in orde? Het maakt
niet uit: het is oké. Nee, zie geen kwaad - trek uw plan. Zo hebben we nu al eeuwen geleefd, denk ik, en het is hoog tijd dat alle
Sahaja yogi's zichzelf veranderen. Nu, hier zitten veel kunstenaars in dit deel, maar de mannen doen niets - puja, de vrouwen
doen het wel. En de vrouwen weten niet hoe ze het moeten doen, zodat de hele zaak absoluut klungelig kan zijn. Het is een soort
van een karakter bij ons, we doen het op deze manier. Maar verder hebben we zoveel kwaliteiten. We hebben zo veel kwaliteiten,
je kunt je niet voorstellen hoeveel we door onze traditie hebben meegekregen. We zijn zeer nederige mensen, we zijn extreem
liefdevol, aanhankelijk, we gaan tot het uiterste om anderen te dienen. We zijn geen sluwe mensen, we zijn niet nauwgezet, we
rekenen niet uit. We zijn zeer gastvrij. Al deze dingen zijn er ongetwijfeld. Maar deze dingen, die we van jullie moeten leren, het
gaat misschien om het grofstoffelijke, dat lijkt zo, maar het is het niet. Net nu als je ziet dat als het degelijk gedaan is, als het
mooi gedaan is, ik bedoel, dan ben ik er in ieder geval erg blij mee. En iedereen is er blij mee. En als iemand de film bekijkt dan zal
hij ook blij zijn om deze film te zien: goed gemonteerd, helemaal netjes en verzorgd. Ook een soort van begrip, dat dit de verering
van de Adi Shakti is, en je kunt er geen vrijheden mee nemen. Stel je voor, in deze gewone tempels, ze geven zoveel geld uit zelfs de muren, de deuren, de ramen, alles van zilver. Ze doen zoveel om dat te creëren. Maar als jullie het missen, de Indiërs, zeg
ik, dan wordt het erg gevaarlijk voor jullie. Je moet begrijpen dat je niet zomaar kunt spelen - gewoon: "Moeder komt eraan" Niemand kwam zelfs maar om mij op te wachten. Iemand had naar me toe moeten komen- Ik liep in mijn eentje. Dit is niet de
manier om je te gedragen, en de Indiërs moeten deze dingen leren, dat iemand me moet komen ophalen! Immers, je ziet het, al
deze protocollen zullen ze van jullie leren, van de Indiërs; en als je er geen protocol over hebt, hoe krijgen ze het dan? Dit is dus
wat men moet begrijpen, dat zoals Engelsen moeten leren van de Fransen en de Fransen moeten leren van de Duitsers, en de
Duitsers moeten leren van bijvoorbeeld de Oostenrijkers, of Oostenrijkers moeten van de Zwitsers leren, wat het ook is. Het is
heel belangrijk, dat de Indiërs moeten leren van het westerse volk. Bepaalde dingen, de manier waarop ze hun vrouwen

respecteren, dat als eerste: de manier waarop ze hun vrouwen respecteren. Natuurlijk moet men niet tot het uiterste gaan dat de
vrouwen gewoon domineren, de hele tijd. Ik bedoel, Amerikaanse vrouwen zijn wel zo, Ik heb gezien hoe vrouwen verschrikkelijk
zijn, Maar toch zou Ik zeggen dat je het moet leren, moet leren hoe je de vrouwen kunt respecteren. Vrouwen zijn mensen. Je
moeder is een vrouw, en je moet leren hoe je een vrouw moet respecteren. En als je niet weet hoe je de vrouw moet respecteren,
dan weet Ik zeker dat in dit land geen gelukzaligheid kan zijn, wat je ook probeert. Dus de mannen moeten leren, ze moeten
weten hoe ze met hun zusters moeten praten, hun moeders en hun vrouwen. Maar als er een vrouw is die domineert, zie je, als er
een dominante vrouw is, dan wordt ze een eerste minister in dit land. Dat is wat we zijn. Als je een dominante vrouw krijgt, dan
kan ze het wel aan. Als ze een eenvoudige vrouw is, is ze goed, ze is religieus, ze is onderdanig, dan is ze klaar. Als ze domineert,
dan zijn mannen bang voor zulke vrouwen. Dit is erg triest en dat geeft een heel slecht beeld. Dus ik heb het gevoel dat als
Ritambhara PrAgnya alles zo goed uitwerkt; als je ziet hoe ze in de natuur alles prachtig creëert, hoe ze de dingen kiest, hoe ze de
dingen plaatst, hoe de kleuren veranderen. Je zult nooit iets luidruchtigs vinden, iets wat je tegenhoudt, alles wat destructief,
vulgair of naakt is - niets. Je vindt er alles zo mooi gemaakt, dat het een inspiratie creëert in een menselijke geest, in een
menselijk hart dat ook van een steen kan zijn. Zelfs de Fransen, zie je, worden geïnspireerd door Ritambhara PrAgnya. Zo kunnen
jullie zich voorstellen dat mensen met stenen harten geïnspireerd raken, mensen die erg grappige ideeën hebben over mensen
kunnen zich laten inspireren door Ritambhara PrAgnya. Dus waarom kunnen wij, de Sahaja yogi's, geen inspiratie opdoen van
Ritambhara PrAgnya en proberen om alles aardig, mooi te laten lijken, en het moet coëfficiënten hebben waardoor we kunnen
beschikken over het juiste kanaal voor onze vibraties. En dit is waar ik voel dat het aan ontbreekt in de coördinatie tussen Oost
en West. Laten we ze dit eenvoudige ding geven om te begrijpen hoe je je vrouwen respecteert, hoe je de esthetiek respecteert,
hoe je voor de dingen zorgt. Stel dat Ik in Londen een Puja moet hebben, dan hoef ik al deze dingen helemaal niet te zien.
Integendeel, ik ben gecharmeerd door de manier waarop de dingen worden gedaan - altijd. Ook hier werken ze goed, ik zeg niet
altijd, maar het had veel beter kunnen zijn, omdat er een film moet worden gemaakt en zo. Maar dit is het probleem dat in onze
dagelijkse blik, vooruitzicht, zijn we zo, je zult zien dat overal in de dorpen waar je komt het probleem is, er zijn badkamers, er zijn
toiletten, maar nooit onderhouden. Eenmaal beschadigd betekent voor eens en altijd beschadigd. Telefoon is stuk, die is voor
altijd stuk. In Amerika zullen de mensen tenminste gaan kopen, ze zullen niet herstellen. Ze zullen een nieuwe gaan kopen. Hier
zullen ze geen nieuwe kopen, en ze zullen ook geen vervanging hebben, gewoon doorgaan met wat ze hebben. Dat is een heel
slecht karakter dat we hebben, dat we moeten veranderen. We moeten proberen te zorgen dat alles goed werkt. Als we dit
toepassen op de Kundalini, stel dat de Kundalini niet functioneert. Gaan we het opgeven? Als één chakra niet goed is, geven we
het dan op? Als er iets mis is met - op dat punt zijn Indiërs heel precies, veel meer dan de Westerse - als de kundalini niet werkt,
gaan ze aan de slag. Als een chakra niet werkt, gaan ze aan de slag, en maken ze hem schoon. Omdat zij de wortels zijn, zie je,
en de wortel maakt zich niet druk om de schoonheid; maar de boom moet voor de schoonheid zorgen. Dus dit is een combinatie
die goed moet worden uitgewerkt door jullie beiden. En het komt wel goed, denk ik, als je begrijpt welke co-relatie je met elkaar
hebt, wat je van hen moet leren en wat zij van jou moeten leren. Nu, vandaag is een speciale dag waarop ik dacht aan een Puja,
want vandaag is de maan - zie je, voor mij hier - en vandaag is de dag, de eerste dag, is de maan aan het wassen. In de
wetenschap van Sahaja Yoga, is de maan de Spirit in ons hart. Het is de Spirit in ons hart, wat betekent in Marathi ‘Purnantara’, is
de Spirit in ons hart, en ze schijnt als de zon erop weerspiegelt. Als de zon - de zoon, dat is de Zoon van God. Als de Zoon van
God weerspiegelt op het hart, dan schijnt de maan in het menselijk hart. Maar als het schijnt als een maan, dan tilt Shiva zelf ze
op en zet ze op zijn hoofd. Dus de mensen die gezegend zijn door de Zoon van God, die worden gewekt door de Zoon van God,
dat wil zeggen dat het Shri Ganesha is of Heer Jezus Christus, één van hen, als ze het hart van de mens verlichten, dan wordt het
een stralende maan. En de ‘amavasya’, de dag als het de donkerste nacht is, is wanneer iemand helemaal geen gerealiseerde ziel
is. De gerealiseerde ziel is als de volle maan. Nu is het vandaag de dag als de maan klein is, een graad minder. Het is een
belangrijke dag voor ons omdat dit de eerste dag is van de wassende maan. En dat is de dag dat we onze maan in onszelf in
orde moeten maken, dat we beginnen met groeien graad per graad. Tot zestien graden gaan we verder met groeien En als dat
gebeurt, realiseren we ons niet dat er geen schittering is. Het stralen verdwijnt. En we moeten voorzichtig zijn, we moeten ervoor
zorgen, en we moeten het uitwerken zodat we de verering doen op de dag van de wassende maan. Het kan met veel dingen
groeien. Zie je, we hebben zoveel manieren om het licht dat God ons in ons hart heeft gegeven, dat de Spirit is, te laten
verdwijnen. Een van hen, een heel belangrijke, is dat we erover nadenken. Het begint al als we erover gaan nadenken, het
rationaliseren ervan. Je moet weten dat als Ik spreek, Ik eigenlijk niet praat. Eigenlijk zijn het allemaal mantra's, en wat Ik ook
doe, Ik werk het zo uit dat wat Ik zeg in jou werkt. Het is de Krita Yuga, en het komt goed. Als Ik dat zeg, wordt het hele
machinepark opgestart. Dus als Ik iets zeg, als je het in je hoofd begint te reflecteren ben je weg, omdat je niet ontvangt wat Ik
probeer te doen. Als het een mantra is, dan betekent het dat wat Ik ook zeg, die geluidsgolven het wezen in jullie creëren dat Ik

beschrijf. Dus op dat moment, als je er eenmaal aan begint te denken, dan kan je het niet ontvangen, omdat je een
gedachtebarrière hebt opgeworpen. Dus als Ikpraat, probeer het dan gewoon te ontvangen. Zeg gewoon "ja, ja" binnen, zodat je
het in jezelf krijgt. Dit is dus één van de grootste problemen van vandaag, is dat wat je ook zegt iedereen moet antwoorden,
iedereen moet ruzie maken, iedereen moet het zeggen, "Nee, dit zou zo kunnen zijn, dat zou kunnen, er zijn alternatieven, dit, dat"
- zo gaat het maar door. Dat is helemaal niet nodig. En als je daar mee begint, dan worden alle Goden en Godinnen één voor één
boos, en dat is hoe je je licht in jezelf begint te verliezen. Dus dit is het meest onaangename voor Goden en Godinnen, dat je Me
niet herkent. Dat je Mij niet volledig herkent. Dat jullie nog steeds ruzie met Mij hebben. Toch beginnen jullie vragen te stellen.
Toch begin je Mij alternatieven te geven. Absoluut, dit is gewoon niet nodig voor jou om te blijven ruziën, om erover te blijven
discussiëren. Het is gewoon dat je in je opneemt, watIk ook zeg, en die integratie zelf zal die nieuwe dimensies in je openen, die
God wil openstellen. Dus geef je ego beter op die manier over. Ego is degene die je iets laat zeggen, iets betwisten, iets
bespreken. En dat is het grootste probleem, dat Ik heb gezien wanneer de eerste dag van het groeien begint. Vandaag is dus de
eerste dag dat we moeten zeggen dat ons ego niet moet beginnen alles naar beneden te halen. Het was leuk om te dansen, te
genieten, alles, maar als je dan gaat zitten - terwijl je danst kan je niet denken, Godzijdank! Maar zodra het allemaal voorbij is, ga
je zitten, begint het brein weer verder te gaan "tak, tak, tak, tak".... en dan beginnen we na te denken. En als we eenmaal beginnen
na te denken, dan verliezen we het licht dat we ontvangen hebben. Dus de maan is begonnen met groeien. En op dat punt moet
men voorzichtig zijn, want dat is het belangrijkste. Als je het de eerste keer niet laat gebeuren, dan kan het stoppen. Het is heel
eenvoudig te begrijpen dat als je ene heel klein stukje van een sari kan vasthouden, dat hij niet zal wegblazen, omdat je hem
vasthoudt.. Dus helemaal aan het begin van het groeien van de maan, als je er voorzichtig mee bent, als je er alert voor bent, zal
het nooit gebeuren; wat je ook bereikt hebt, zal worden volgehouden, en dan kun je het vermeerderen, Maar dat is het zeer
belangrijke punt dat we missen, en dat is waarom we veel problemen hebben en veel problemen in Sahaja Yoga. Dus nu je in
beweging bent voor je verdere reis, zo velen van jullie zijn voor het eerst gekomen, Ik moet je vertellen: niet denken! Niet
nadenken! Hierin moet je leren van de Indiërs. Ze denken niet na over deze dingen. Maar ze moeten wel nadenken, want als ze
denken dan zullen ze beginnen na te denken over de praktische dingen waaraan ze moeten denken. Ik bedoel, je denkt niet na. Je
geeft alles op wat onzinnig is waar je over nagedacht hebt. Dus denk er niet aan, niet nadenken, doe geen moeite! Probeer
subtieler en subtieler te zijn en niet verkeerd geïdentificeerd met uw etiketten die aan de buitenkant zijn - zoals haken, zie je. En
de geest is als een haak. Ik heb gezien dat jullie allemaal een haak aan de buitenkant hebben en alle garens haken er omheen,
dan gaat er weer een ander garen omheen en haken er omheen. En de hele geest is vastgemaakt aan die haak, dat is Mr. Ego.
Als je je touwtjes op de een of andere manier kunt doorknippen en zeggen: "Ik ga niet nadenken. Ik ben hier gekomen voor mijn
spirituele groei. Laat me zijn wat ik ben. Als Moeder iets zegt, zal ik ernaar luisteren. "Ze wijst me terecht, ik zal ernaar luisteren,
Ze doet iets, wat Ze ook doet, laat me eens kijken... ik ben hier toch gekomen om mezelf uit te beitelen, laat haar me
beeldhouwen, laat de natuur me beeldhouwen, laat de hele atmosfeer me beeldhouwen, Puja zou me moeten vorm geven." Maar
je wordt als een mooie, we kunnen zeggen een jade in de handen van het Goddelijke, en laat het Goddelijke al het moois in jou
naar boven halen. Laat het Goddelijke gewoon de schoonheid naar boven halen, en dan kun je genieten van je schoonheid. Maar
als je je aan al die oude dingen overlevert, dan zal het erg moeilijk zijn. Dus nu het de eerste dag is, Ik ben begonnen op de dag
als de maan op het punt staat te groeien, zie je. Ik hoop dat jullie allemaal heel voorzichtig zijn. Wees alert! Je moet heel alert
zijn. Je moet verder gaan dan de tijd. Je hoeft niet aan eten te denken. Als je af en toe niet eet, maakt het niet uit. Niemand gaat
dood. Ik zeg het je! We eten dagenlang niet, er gebeurt ons niets. Dus het eten is niet gekomen, de tijd voor ontbijt, de tijd voor
het avondeten - Ik bedoel, eten is een religie, denk Ik, zodat alles een tijd heeft. Hier is er geen tijd voor iets. We doen het wanneer
we zin hebben, zie je? Laten we dat doen. We moeten dus voorbereid zijn op een mooie grondige reiniging, en een zeer plezierige
tijd. Deze twee dingen kunnen hand in hand gaan, als je gewoon accepteert dat je niet hoeft na te denken. Als je niet denkt, kan
alles gedaan worden zonder enig probleem, en je zult erg genieten van het leven. Dus dat is één ding.
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2022-0409 Nu zijn we allemaal aangekomen, het is in orde. Deze plaats werd gekozen omdat ze zeiden dat er aan de andere kant
veel afschuwelijke mensen rondlopen. Toch hebben we hun problemen.Goed. Zie je, je moet weten dat dit moderne tijden zijn, en
moderne tijden hebben veel complicaties. Is iedereen gearriveerd? Ik zal eerst in het Engels spreken, dan in het Marathi omdat
deze mensen anders niets kunnen verstaan, en dat zou niet netjes zijn. In deze moderne tijd wordt een plaats die verondersteld
wordt een heilige plaats te zijn, de meest onheilige plaats. Het zijn tegenwoordig zo’n chaotische toestanden. En als we iets zeer
fundamenteels willen vestigen, is het zoals een klein zaadje dat uit de stenen moet groeien, het moet vechten tegen vele dingen.
We moeten er dus ons verstand bij houden en redelijk zijn in alles, en proberen te zien wat we kunnen bereiken met ons geduld
en begrip. Dat is zeer belangrijk. Vandaag, denk ik, is het voor ons allemaal een zeer grote dag, want dit is de plek van de Virata,
van Shri Vitthala. Het is de plek waar Shri Vitthala aan een toegewijde zoon verscheen en toen hij hem vroeg: “Je zou beter op
een steen staan”, stond hij daar. En men zegt dat hij daar stond en wachtte. Sommige mensen zeggen dat de beelden die we
zien op dit zand uit Moeder aarde kwamen en dat Pundarikaksh ze droeg en zei: “Dit zijn diegenen die gekomen zijn om mij en
mijn ouders te zien, en ik was met hen bezig dus staan zij op de steen die ik geworpen heb”. Het hele verhaal moet worden
begrepen op een zeer redelijke manier, met gezond verstand, dat God zelf in staat is tot allerlei wonderen. Wij die door God
geschapen zijn, doen sommige dingen die wonderbaarlijk lijken. Als je de situatie van deze wereld van honderd jaar geleden
bekijkt, kunnen we zeggen dat we vandaag veel dingen zien die wonderbaarlijk lijken. Honderd jaar geleden had niemand kunnen
denken dat we hier, op zo'n afgelegen plekken, al deze voorzieningen konden hebben. Maar al deze wonderen komen voort uit de
kracht van God. Dus zijn wij de schepper van dat kleine beetje, dat heel kleine beetje van dat mirakel. Alle wonderen van God
kunnen en zouden niet verklaard mogen worden Ze gaan ons verstand te boven. Om mensen de aanwezigheid van God te laten
voelen, kan God om het even wat doen. Hij kan in de drie dimensies bewegen en ook in de vierde dimensie. Hij kan doen wat hij
maar wil. Dat is wat je nu gezien hebt in je leven van elke dag, hoeveel mirakels bij elk van jullie plaatsvinden en je kan niet
begrijpen hoe het uitwerkt. Het werkt zelfs uit op dingen die niet leven en mensen zijn erg verbaasd over hoe deze dingen
gebeuren. Nadat we dit alles zelf hebben gezien, moeten we dus geloven dat hij God is. Hij kan doen wat hij maar wil en wij zijn
niets. We zijn niets. Er zou geen rationaliteit over moeten bestaan, om Gods mirakels te begrijpen. “Hoe kan dat gebeuren? Hoe
zou het kunnen?” Je kunt het niet verklaren. Alleen wanneer je die gemoedstoestand kunt bereiken waar je, omwille van je
ervaringen gelooft dat God almachtig is. Het is heel moeilijk. Dit concept is heel moeilijk omdat wij mensen, beperkt zijn. We
hebben beperkte krachten. We kunnen niet begrijpen hoe God almachtig kan zijn, omdat wij hiervoor de mogelijkheid niet
hebben. Deze God, die onze schepper is, die onze beschermer is, diegene die wenste dat we zouden bestaan, die ons bestaan
zelf is, is dus een almachtige God. Hij kan met jou doen wat hij wil. Hij kan een andere wereld scheppen, hij kan deze wereld
vernietigen. Hij moet het enkel maar ‘verlangen’. Mijn idee om naar Pandharpur te komen voor de Shiva Puja was dit: dat Shiva
de Spirit voorstelt. En de Spirit verblijft in jullie allen, in jullie harten. De zetel van Sadashiva bevindt zich op de top van je hoofd,
maar wordt in je hart weerspiegeld. Je brein is de Vitthala. Je Spirit naar je brein brengen betekent dus verlichting van je brein.
‘Verlichting van je brein’ betekent dat het beperkte vermogen van je brein onbeperkt moet worden in zijn vermogen om zich God
te realiseren. Ik zal het woord ‘begrijpen’ niet gebruiken, maar 'zich God realiseren', hoe krachtig hij is, hoe wonderlijk hij is, hoe
groots hij is. Iets anders is, dat de hersenen van de mens iets kunnen creëren - natuurlijk vanuit levenloos materiaal. Maar, als de
Spirit in de hersenen komt, dan creëer je levende dingen, levend werk van de Kundalini. Zelfs het levenloze begint zich als levend
te gedragen, omdat je de Spirit in het levenloze aanraakt. Zoals de kern binnenin ieder atoom of iedere molecule, de Spirit van die
molecule bevat. En als je je Spirit wordt … we kunnen zeggen dat het ‘brein’ van een molecule of een atoom is als de kern, het
lichaam van de kern. Maar wat die kern beheerst is de Spirit die in de kern verblijft. Nu heb je dus de aandacht of het lichaam, het
hele lichaam van het atoom, dan de kern, en binnenin de kern verblijft de Spirit. Op dezelfde manier hebben we dit lichaam, de
aandacht van het lichaam; en dan hebben we… we hebben de kern, dat is het brein. En de Spirit bevindt zich in het hart. Het brein
wordt dus gecontroleerd door de Spirit. Hoe? Rond het hart zijn zeven aura's, die zich kunnen vermenigvuldigen tot om het even
welk aantal. Zeven tot de zestienduizendste macht. Deze zeven aura's observeren de zeven chakra’s tot de zestienduizendste
macht. Nu observeert deze Spirit doorheen deze aura; observeert - ik zeg opnieuw 'observeert' - door deze aura. Kunnen jullie
gaan zitten? Kunnen jullie neerzitten, ik denk dat het beter zou zijn. Als het eenmaal opgesteld is, moet je je geen zorgen meer
maken. Deze aura observeert het gedrag van je zeven centra in je hersenen. Ze observeert ook alle zenuwen die in de hersenen

werken. Nogmaals, ze observeert. Maar wanneer je de Spirit in je hersenen brengt, ga je twee stappen vooruit. Want wanneer je
Kundalini opstijgt, raakt zij de Sadashiva aan en Sadashiva informeert de Spirit. ‘Informeren’ in de betekenis van ‘weerspiegelen
in de Spirit’. Dat is dus de eerste staat waar de observerende aura's beginnen te communiceren met je verschillende chakra's in
de hersenen, en ze gaan integreren. Maar wanneer je je Spirit naar je hersenen brengt, dat is de tweede toestand, dan heb je je
zelfrealisatie gekregen op de volledige manier. Omdat dan je Zelf, dat de Spirit is, je brein wordt. De actie is zeer dynamisch, ze
opent dan de vijfde dimensie van de mens. Wanneer je gerealiseerd wordt, collectief bewust, en je Kundalini begint op te wekken,
steek je eerst de vierde dimensie over. Maar wanneer je Spirit in je brein komt, dan word je de vijfde dimensie, dat betekent dat je
de ‘doener’ wordt. Onze hersenen zeggen bijvoorbeeld: “Goed, til dit ding op.” Dus raak je het met je hand aan en je tilt het op. Je
bent de doener. Maar als de hersenen de Spirit worden, dan is de Spirit de doener. En als de Spirit de doener is, dan word je een
volledige Shiva: zelfgerealiseerd. Als je in die staat kwaad wordt, ben je niet gehecht. Je bent niet gehecht aan wat dan ook. Als
je iets bezit, ben je er niet aan gehecht. Je kan niet gehecht zijn, omdat de Spirit onthechting is. Totale onthechting. Je maakt je
niet druk over welke gehechtheden ook. Je bent nog geen seconde gehecht. Ik zou zeggen dat we, om de onthechting van de
Spirit te begrijpen, duidelijk onszelf erg goed moeten bestuderen. "Op welke manier zijn we gehecht?" Allereerst zijn we gehecht
door ons brein. Meestal door ons brein. Want al onze conditioneringen zijn in onze hersenen opgeslagen en ons hele ego zit ook
in onze hersenen. Alle emotionele gehechtheden komen dus via ons brein en al onze egoïstische gehechtheden komen ook via
ons brein. Daarom werd er gezegd dat men na realisatie moet proberen de Shiva tattwa te beoefenen door onthechting in de
praktijk te brengen. Geef me de sjaal alsjeblieft. Het is zo koud door Shri Shiva. Maar hoe breng je deze onthechting in de
praktijk? Jullie verstaan allemaal een beetje Engels, toch? Omdat we gehecht geraken, natuurlijk door ons brein, maar ook door
onze aandacht, proberen we te doen wat we ‘Chitta nirodh’ noemen, onze aandacht te controleren: “Waar gaat ze naartoe?” Als je
hogerop moet rijzen in het beoefenen van Sahaja Yoga, moet je je eigen instrument verbeteren en niet het instrument van
anderen. Dat is één ding dat je eens en voor altijd moet weten. Sla je aandacht gade en kijk waar ze naartoe gaat. Kijk naar jezelf.
Zodra je jezelf, je aandacht, begint te observeren, zal je je meer met de Spirit identificeren. Want als je je aandacht wil
waarnemen, moet je de Spirit zijn. Hoe kan je haar anders observeren? Kijk nu, waar gaat je aandacht naartoe? Eerst is er de
gehechtheid aan je lichaam, op alle grofstoffelijke manieren. We zien dus dat Shiva niet gehecht is aan zijn lichaam. Hij slaapt
overal. Hij gaat naar begraafplaatsen en slaapt daar. Omdat hij niet gehecht is, kan hij nooit door bhoots of wat dan ook
verstoord worden, niets van dat alles. Hij is onthecht. De onthechting moet geobserveerd en gezien worden via je eigen
gehechtheden. Omdat jullie nu gerealiseerde zielen zijn, nog niet de Spirit want deze is natuurlijk nog niet tot in jullie hersenen
doorgedrongen, maar toch zijn jullie gerealiseerde zielen. Wat je dus tenminste kan doen is je aandacht in de gaten houden. Dat
kan je doen. Je kan je aandacht erg duidelijk waarnemen, door te zien waar je aandacht naartoe gaat. En dan je aandacht
beheersen, ook dat kunnen jullie doen. Erg gemakkelijk. Om je aandacht te beheersen, moet je gewoon je aandacht van ‘dit’ naar
‘dat’ verplaatsen. Probeer je prioriteiten te veranderen. Dat moet nu, na de zelfrealisatie, allemaal gebeuren, volledige
onthechting. Het lichaam eist dus comfort. Probeer het lichaam een beetje oncomfortabel te maken. Probeer het. Wat jij denkt
dat comfortabel is, probeer dat een beetje oncomfortabel te maken. Daarom gingen mensen naar de Himalaya. Zie je, naar deze
plek komen heeft ons al een hoop problemen gegeven. Maar naar de Himalaya gaan, stel je voor… Na de Zelfrealisatie brachten
zij dus hun lichaam naar de Himalaya: “Goed dan, doorsta dit alles. Laten we eens kijken hoe je je gedraagt." Wat jullie dus
boetedoening noemen, begint nu. Eigenlijk is het een boetedoening die jullie gemakkelijk kunnen doen omdat jullie nu
gerealiseerde zielen zijn. Probeer dit lichaam met plezier een beetje (te testen). Voor Shiva maakt het niet uit of hij zich op een
kerkhof bevindt of op zijn eigen Kailasha (berg) of waar dan ook. Waar is jullie aandacht? Zo zie je dat je menselijke aandacht
hopeloos slecht is! Een erg verwarde onzin is. "We deden dit omwille van dat". Er is een verklaring, of anderen moeten een
verklaring geven. Er is geen verklaring nodig, niet om te geven, niet om aanvaard te worden of om gevraagd te worden. Bestaan
zonder verklaring is de beste manier. In eenvoudige Hindi taal: Jaise rakhahu taisé hi rahu. “In welke toestand u me ook brengt, ik
zal in die toestand blijven en ik zal ervan genieten.” Verder in het gedicht zegt Kabira: “Als u me verplicht om op een olifant te
gaan zitten”, dit verwijst naar het koninklijke vervoermiddel, “dan doe ik dat. Als u me doet stappen, zal ik stappen.” Jaise
Rakhahu taisé hi rahu. Op dat punt dus geen reactie, geen reactie. Eerst geen verklaring, dan geen reactie! Het tweede punt gaat
over voedsel. Maar dat was het eerste zoeken van mensen als dieren. Geen aandacht op voedsel! Of je nu al dan niet zout hebt,
of dit of dat hebt, geen aandacht op voedsel. Eigenlijk zou jij je niet mogen herinneren wat je vanmorgen at. Maar wij denken al
aan wat we morgen zullen eten. We verbruiken het voedsel niet om dit lichaam te laten functioneren maar meer vanwege een
bevrediging van de smaak. Eens begin je te begrijpen dat genot een teken is van grofstoffelijke aandacht, welk soort van genot
ook, is een erg grofstoffelijke zucht naar gewaarwordingen. Erg grofstoffelijk. Maar wanneer ik zeg ‘geen plezier’, betekent dat
niet, dat jullie zo'n serieuze mensen moeten worden alsof er iemand in je familie overleden is. Maar jullie zouden als Shiva

moeten zijn, zo onthecht. Hij kwam naar zijn huwelijk op een stier, die heel snel rende. Hij zat op een stier met zijn beide voeten
zo, zie je. En de stier rent hard en hij houdt zich aan de stier vast, met de voeten zo! En hij is op weg naar zijn bruiloft! En met hem
komen mensen met één oog zonder neus, allerlei rare mensen komen met hem mee. En zijn vrouw voelt zich behoorlijk
beschaamd over de onzinnige dingen die de mensen over Shiva vertellen. Hij trekt zich niets aan van wat zijn reputatie zou zijn.
Maar dat betekent niet dat jullie hippies moeten worden. Het probleem is dat jullie hippies worden eens jullie zo beginnen te
denken. Veel mensen geloven dat je Shiva wordt als je je zoals Shiva probeert te gedragen. Velen geloven dat je Shiva wordt als
je ‘ganja’ neemt, omdat Shiva ‘ganja’ nam (soort marihuana). Hij consumeerde dat alles om het uit deze wereld te halen. Voor
hem maakte het niet uit of het al dan niet ‘ganja’ was. Wat je hem ook geeft, hij zal nooit dronken worden. Hij consumeert dat
alles. Of ze denken, als ze leven zoals Shiva, hoe hij onthecht was en zich allerminst druk maakte over zijn verschijning. Hoe
Shiva ook verschijnt, wat je ziet is zijn schoonheid. Hij heeft daar niets voor nodig. Gehechtheid aan wat dan ook is dus lelijkheid,
is lelijkheid, is onzin. Maar je kan je kleden zoals je wil. Zelfs als je de meest gewone kleren draagt, zie je eruit als de meest
geweldige persoon. Maar het is niet zo dat je zegt: "Goed, laat ons in deze omstandigheden met één omgeslagen laken
rondlopen." De schoonheid die via de Spirit binnenin jullie is gegroeid, geeft je die kracht dat je alles kan dragen wat je wil, het
maakt geen verschil voor je schoonheid, je schoonheid is daar de hele tijd. Maar hebben jullie die staat bereikt? En die staat
bereik je alleen wanneer je Spirit je brein betreedt. Met ego-georiënteerde mensen is het moeilijker. Daarom kunnen ze niet
genieten. Bij het geringste voorwendsel, vallen ze om. En de Spirit, die de bron van vreugde is, komt gewoon niet, laat zich niet
zien. Vreugde is schoonheid. Vreugde zelf is schoonheid. Maar dat is een staat die men moet bereiken. Gehechtheden komen er
op verschillende manieren. Als je iets verder gaat, dan heb je de gehechtheden van je familie. Wat zal er met mijn kind gebeuren?
Wat zal er met mijn echtgenoot gebeuren? Wat zal er gebeuren met mijn moeder, met mijn vrouw en zo meer, die onzin. Wie is je
vader en wie is je moeder? Wie is je echtgenoot en wie is je vrouw? Voor Shiva, hij kent al deze dingen niet. Voor hem zijn hij en
zijn kracht onafscheidelijk. Hij staat er dus als een enkelvoudige persoonlijkheid. Er is geen dualiteit. Als er dualiteit is, dan pas
zeg je ‘mijn’ vrouw. Je blijft zeggen ‘mijn’ neus, ‘mijn’ oren, ‘mijn’ handen, mijn, mijn, mijn, en je gaat diep naar beneden. Zolang je
‘mijn’ zegt is er dualiteit. Maar als ik zeg: "ik, de neus" dan is er geen dualiteit. Shiva de Shakti. Shakti de Shiva. Er is geen
dualiteit. Maar we leven voluit in onze dualiteit en daardoor is er een gehechtheid. Als er geen dualiteit is, waar is dan de
gehechtheid? Als je het licht bent en je bent de lamp, waar is dan de dualiteit? Als je de maan bent en je bent het maanlicht, waar
is dan de dualiteit? Als je de zon bent en het zonlicht, als je het woord bent en de betekenis, waar is dan de dualiteit? Maar als er
deze scheiding is, is er dualiteit. En vanwege deze scheiding voel jij je gehecht. Want als je dat bent, hoe kan je dan gehecht zijn?
Zien jullie dat punt? Want er is een verschil en een afstand tussen jou en het jouwe, daarom word je eraan gehecht. Maar het is
‘mij’. Wie is de ander? Dit hele universum is mij. Wie is de ander? Alles is mij, wie is de ander? Het is niet zo dat het een
hersengolf is of een ego hersengolf. Ga zitten. Als ik iets nodig heb zal ik het vragen. Het stoort anderen. Ga zitten. We praten
over een heel belangrijk onderwerp. Ik heb op dit ogenblik niets nodig. Zelfs als ik negen uur zit heb ik niets nodig. Zit alsjeblieft
zonder je zorgen te maken. Je zou niet mogen storen. Zit alsjeblieft. Wie is dus de ander? Niemand! Dat is alleen mogelijk als je
Spirit in je brein komt en je een deel van de Virata zelf wordt. De Virata is het brein, zoals ik zei. Alles wat je dus doet, als jij je
woede toont, als jij je genegenheid toont, als jij je bezorgdheid toont, wat dan ook, is het de Spirit die zich uitdrukt, want het brein
heeft zijn identiteit verloren. Het zogenaamde ‘beperkte’ brein is de onbeperkte Spirit geworden. Ik weet niet, ik weet echt niet
hoe voor zoiets een analogie te geven. Maar wat we kunnen doen is begrijpen dat als kleurstof in de oceaan wordt gegoten, het
niet mogelijk is dat de oceaan gekleurd wordt. Maar probeer te begrijpen dat, als een beetje kleurstof, een beperkte hoeveelheid
kleurstof in de oceaan wordt gegooid, zij haar identiteit volledig verliest. Denk andersom. Als de oceaan gekleurd is en wordt
uitgegoten in de atmosfeer of over welk deel ook, over welk klein stukje ook, of over welk plekje ook, over welke atoom of wat
dan ook, dan wordt dat allemaal kleurrijk. De Spirit is dus als de oceaan die het licht in zich draagt. En als deze oceaan in de
kleine beker van je brein wordt gegoten, verliest de beker zijn identiteit en alles wordt spiritueel. Alles! Je kan alles spiritueel
maken. Alles. Je kan wat dan ook aanraken - het is spiritueel. Het zand wordt spiritueel, het land wordt spiritueel, de atmosfeer
wordt spiritueel, de hemellichamen worden spiritueel. Alles wordt spiritueel! De oceaan is dus de Spirit, terwijl je brein begrensd
is. De onthechting van je beperkte brein moet dus gerealiseerd worden. Alle beperkingen van het brein zouden gebroken moeten
worden, zodat, wanneer die oceaan de kleine beker vult, deze zal breken en elke stukje van die beker zou kleurrijk moeten
worden. De hele atmosfeer, alles, waar je ook naar kijkt, zou kleurrijk moeten zijn. De kleur van de Spirit is het licht van de Spirit
en dit licht van de Spirit handelt, werkt, denkt, coördineert, doet alles. Daarom besliste ik vandaag de Shiva Tattwa naar het brein
te brengen. De eerste procedure is om je brein naar de Shiva Tattwa te brengen door het brein te vertellen: “Waar ga je naartoe,
mijnheer brein.” Je brengt de aandacht naar hier, je brengt de aandacht naar daar. Je geraakt betrokken! Onthecht je nu, word
zelf het brein. Alleen het brein. Onthecht jezelf! Neem dan dit ‘onthechte’ brein, volledig gevuld met de kleur van de Spirit. Het zal

automatisch gebeuren. Zolang je aandacht beperkt is, zal het niet gebeuren. Men moet dus echt welbewust deze tapasya doen.
Ieder individu. Ik ben bij jullie, op die manier heb je dus geen Puja nodig. Maar die staat moet bereikt worden en om die staat te
bereiken, heb je de Puja nodig. Ik hoop dat velen van jullie Shiva Tattwa’s zullen worden tijdens mijn leven. Maar denk niet dat ik
je vraag te lijden. Er is geen lijden in dit soort groei, als je begrijpt dat dit de meest vreugdevolle staat is. Dat is het moment
waarop je Nirananda wordt. Zo wordt de vreugde in de Sahasrara genoemd, de naam van de vreugde is Nirananda en je weet dat
de naam van jouw Moeder Nira is. Je wordt dus Nirananda. De verering van Shiva vandaag, heeft dus een speciale betekenis. Ik
hoop dat wat we uiterlijk, oppervlakkig doen, ook op een subtiele manier gebeurt. Ik probeer om jullie Spirit in je brein te duwen
maar soms vind ik het nogal moeilijk, want jullie aandacht is nog steeds betrokken. Probeer jezelf te onthechten. Woede, lust,
hebzucht, probeer dat alles te verminderen. Zoals met voeding. Vandaag zei ik tegen Warren: “Vraag hen om minder te eten, niet
zoals gulzige mensen.” Begrijp je, nu en dan, op een groot feestmaal of zo, eet je meer, maar je kan niet iedere keer zo eten. Dat
is geen teken van een Sahaja yogi. Probeer het onder controle te houden. Probeer je taal te controleren of je nu je woede uitdrukt
in je manier van spreken, of je drukt mededogen uit, of kunstmatig mededogen. Probeer het te controleren. Ik weet dat
sommigen van jullie dat misschien niet veel doen. Dat is in orde. Ik zal het je dikwijls proberen te zeggen, ik zal je proberen te
helpen, maar de meesten van jullie kunnen het. En je zou het moeten proberen. Vanaf vandaag starten we dus onze Sahaja Yoga
op een dieper niveau dat sommigen onder jullie misschien niet kunnen bereiken. Maar de meesten van jullie zouden moeten
proberen dieper te gaan. Iedereen. Daarvoor heb je geen mensen nodig die geleerd zijn of een hoge positie bekleden. Neen.
Helemaal niet. Maar mensen die mediteren, zich toewijden, dieper gaan, omdat zij als de eerste wortels zijn die, voor anderen
veel dieper moeten reiken, zodat anderen kunnen volgen. Voor de puja van vandaag zullen we een korte Ganesh Atharva
Sheersha hebben. Niet mijn voeten wassen of meer van dat, maar de Ganesh Atharva Sheersha zeggen; Tijdens de Shiva puja
moet je mijn voeten niet wassen omdat hij al zuiver is. Shiva is altijd zuiver, puur, onbevlekt. Waarom zou je de onbevlekte gaan
wassen? Iemand zou kunnen zeggen: “Moeder als we uw voeten wassen, krijgen we uw vibraties in het water.” Maar er is zo’n
onthechting dat het niet nodig is om te wassen, in een staat waar je volledig gewassen, volledig gezuiverd wordt. Dan zullen we
een Devi Puja hebben want Gauri die een Maagd is, moet aanbeden worden. We zullen dus de 108 namen van de Maagd zeggen.
Dan zullen we de Shiva Puja doen. Ik verontschuldig mij dat ik jullie hierover niet alles kan vertellen in één korte lezing. Maar
onthechting moet zich in jullie realisatie beginnen uitdrukken. Onthechting. Wat is overgave? Het is niets. Want als je onthecht
bent, geef je je automatisch over. Wanneer jij aan andere dingen blijft vasthouden, kan jij je niet overgeven, dat is alles. Wat valt
er aan mij over te geven? Ik ben zo onthecht, ik begrijp dat allemaal niet. Ik bedoel, wat moet ik uit jullie verkrijgen? Ik ben zo
onthecht. Niets. Vandaag hoop ik dus dat we allemaal bidden: “O God, geef ons kracht en die bron van aantrekking, waardoor we
afstand doen van alle andere behoeftes naar het genot, naar de pleziertjes van het ego, naar alles waaraan we denken. Maar we
zouden in de pure vreugde van Shiva Tattwa terecht moeten komen.” Absoluut. Ik hoop dat het mij gelukt is om jullie duidelijk te
maken waarom ik hier vandaag ben en waarom het vandaag een grote dag is. Jullie allemaal die hier zijn, zijn heel gelukkige
mensen, die eraan zouden moeten denken dat God goed is geweest voor jullie. Dat hij jullie gekozen heeft om vandaag hier te
zijn om naar mij te luisteren. En zodra jullie onthecht geraken, zullen jullie je verantwoordelijk voelen, ‘abhiyukta’,
verantwoordelijk. Een verantwoordelijkheid die geen ego geeft maar een verantwoordelijkheid die vanzelf uitvoert, die zich
vanzelf uitdrukt, die zich vanzelf manifesteert. Moge God jullie zegenen.

1984-0422, Easter Puja 1984
View online.
Shri Mataji Nirmala Devi Paas Puja Onthechting Temple of all Faiths, Londen 22 april 1984 Engelse transcriptie: IBP reviewed
Nederlands: eindversie 07/05/2013 Nederlandse vertaling versie datum 2022-0918 Vandaag vieren we de verrijzenis van
Christus. Tegelijkertijd moeten we de verrijzenis van de mensen vieren, van Sahaja yogi's die als gerealiseerde zielen verrezen
zijn. We moeten zo begrijpen dat we daarmee een nieuw bewustzijn betreden. Voor Christus was het niet nodig om in een nieuw
bewustzijn binnen te treden. Hij moest afdalen en deze wereld weer laten zien dat je het eeuwige leven bent, dat je een leven leidt
dat spiritueel is, dat nooit vergaat. Je moet opstijgen in dat nieuwe domein, dat het domein van God Almachtig is, dat je het
Koninkrijk van God noemt. En hij zei heel duidelijk tegen Nicodemus: "Je moet opnieuw geboren worden" toen deze vroeg: "Moet
ik terugkeren in de schoot van mijn moeder om herboren te worden?" En hij zei het zo duidelijk! Het is zo duidelijk. Zij die het niet
willen zien, kunnen blind blijven, maar hij zei heel duidelijk dat: "Neen, het is zo dat wat uit het vlees geboren is, het vlees is, maar
wat uit de Spirit[1] is geboren, is de Spirit." Ik bedoel, het kon niet duidelijker zijn dan dat: het moet 'uit de Spirit' geboren worden.
Natuurlijk hebben mensen een speciale aanleg om alles te verdraaien. Voor hen kan de Spirit een boek zijn, een paar woorden,
een organisatie, een kerk of iets dat ze zelf gemaakt hebben. Maar alles wat door de mens gemaakt is, is niet de Spirit. Dit is de
duidelijke verklaring van Christus, die mensen uit de weg wilden gaan om hun eigen organisaties te beginnen, hun eigen ideeën
te volgen en zo in zijn naam iets zeer mythisch creëerden. En nu is de tijd gekomen om dit bekend te maken. Het heeft nu al
duizenden jaren geduurd, zoveel onschuldige mensen gevangen gehouden en mensen zitten erin vast. Maar wanneer jullie
verrezen zijn en gerealiseerde zielen worden, dan moeten jullie begrijpen dat jullie beweging nu naar binnen gericht is, je beweegt
naar je wortels toe en niet naar buiten. Wat ook je streven was voor de realisatie, het moet veranderen, de richting moet
veranderen. En dat punt missen we meestal. Dat is wat ik je vandaag probeer uit te leggen: dat voor een menselijke geest tot nu
toe, vermaak belangrijk was, vermaak voor de menselijke geest, niet voor de Spirit. Het vermaak van de Spirit is absoluut
tegengesteld aan het vermaak van de menselijke geest. Zo belde iemand mij een paar dagen geleden op en zei: "Moeder er is in
Sahaja Yoga geen opwinding." Kijk, er is teveel opwinding. Wij gaan daar tegen in. Wij streven naar vrede, niet naar opwinding en
andere elektrische schokken die we telkens weer nodig hebben. Kijk naar een dronkaard: ‘s morgens is hij in orde, maar ‘s
avonds wordt hij suf, hij heeft een schok nodig, een soort van injectie in zijn lichaam. Alle menselijke ondernemingen zijn zo
geweest, bedoeld om je lichaam op te winden. Want als je met dode dingen omgaat dan moet je ze stimuleren, maar wat levend
is, wat eeuwig is, daar moet je van genieten, zonder opwinding. De richting moet dus tegengesteld zijn en dat begrijpen veel
Sahaja yogi’s niet. "Hoe doen we het?" Daar gaat het om. “Hoe bewegen we onze aandacht naar binnen in plaats van naar
buiten?” Als je begint vanaf het ogenblik waarop je herboren bent, is het veel gemakkelijker, want je waagt je aan iets nieuws,
namelijk vrede. De vrede van je Spirit, de vreugde van je Spirit, die blijvend is, je hebt geen enkele opwinding nodig. Het is
blijvend. Het is eeuwig. Het eerste wat in ons opkomt is dat, wat we ook deden voor onze zelfrealisatie, niet meer hoeft. Het
allerbelangrijkste is dat zelfrealisatie zonder inspanning tot je komt. De inspanning die in je lichaam is ingebouwd, de hele tijd, de
energie van de inspanning, "Ik moet dit doen, ik moet dat doen", "Ik ben dit verplicht, ik ben dat verplicht", dat creëert spanning,
dat zei ik je al. Wat doen we dan? We proberen niet met anderen te wedijveren. We proberen niet om een timing vast te leggen,
data, uurwerken. We vestigen onze aandacht ook niet op één of andere onderneming die inspanning van ons vergt. Integendeel,
we ontspannen de houding van inspanning, in het Sanskriet heet dat prayatna shaithilya. Voor een Westerse geest is het heel
moeilijk dit onderwerp te vatten; maar probeer het te begrijpen, het betekent niet sloomheid, het betekent niet lethargie. Je zou
de energie van wat dood is dus nooit mogen verwarren met de energie van het levende. Nu trachten we onze energieën te
transformeren naar de energie van de Spirit. Je moet dus toelaten dat de Spirit de leiding overneemt. De inspanning van je geest
zou gereduceerd moeten worden en de energie van de Spirit zou door je heen moeten werken. Hoe doe je dat nu? Het eerste is
onthechting. Onthechting. Onthechting begint met de gedachte; laten we de gedachte bekijken. Het wordt vichara shaithilya
genoemd, de ontspanning van de gedachte. Nu komt er een gedachte in je op, de gedachte: "Vandaag is de puja van Moeder, laat
ons gaan. We moeten ons haasten, zie je. We moeten dit halen. Je hebt de bloemen niet gehaald, ga naar het einde van de
wereld en haal bloemen. Je moet dit en dat halen". Het tweede is: "Neen, onthecht jezelf. Wees getuige. Laat het aan de Spirit
over: kijk toe, je zal het krijgen". Velen van jullie hebben dit opgemerkt. Maar nog steeds probeert deze geest, die eigenlijk vrij
dom is, je ervan te doordringen dat je het oude, verroeste instrument van deze menselijke geest moet gebruiken. En hij bevestigt
nog eens: "gebruik me maar". En wanneer je hem begint te gebruiken en het ego erbij komt, raak je eraan gehecht en wat je kwijt
raakt zijn je vorderingen en zo wordt de vreugde geminimaliseerd. "Hoe onthecht je jezelf?" Voor iemand die absoluut onthecht

is, is het zeer moeilijk uit te leggen hoe je te onthechten, is het niet? Ik zal het proberen! Nu, ik kan niet gehecht zijn, dat is het
probleem, en het is voor mij moeilijk om het uit te leggen met woorden die menselijke woorden zijn, maar toch, ik zal het
proberen. Welnu, in het begin trachtte ik dingen te doen zoals mensen, gewoon om te zien hoe het werkte, omdat ik moest
experimenteren. Als ik bijvoorbeeld, laat ons zeggen, een puja moest bijwonen of zoiets, dan vroeg ik hen: "Wat is het meest
voorspoedige moment? Dan vertelden ze mij: "Dit is het gunstige tijdstip," daarna belde iemand anders mij op om te zeggen: "Dit
is het meest geschikte tijdstip". Dus zei ik: “Hoe kunnen er twee meest geschikte tijdstippen zijn?” Zie je. Het is een groot
probleem met mensen. Dus zeiden ze: “Er zijn in India vijf Panchanga's[2], dit betekent dat men vijf boeken kan raadplegen voor
die tijdstippen”. Dat hebben mensen dus gedaan. Ik zei: "Waarom ze dan raadplegen?" Het is beter geen vijf voorspoedige
tijdstippen te hebben, niet? Het meest voorspoedige moment moet voorbij de tijd zijn. Maar het is tijdsgebonden, zoals mensen
het hebben geregeld is het tijdsgebonden. In India is het zo erg, zo erg. Maar nu, hier is het anders. Dan begin je te rekenen, je
hebt een uurwerk. Zie je, om al deze hindernissen te nemen, vervaardigen mensen ook bepaalde instrumenten. Dan ga je
raadplegen. Wat is hier het gunstige tijdstip? Vertrek op dat tijdstip. Dan is het hoofdbrekens. Want er zijn vijf boeken te
raadplegen, het uurwerk kan fout zijn, dit kan fout zijn, of dit. Maar als je de Spirit bent, dan werkt de Spirit de voorspoed uit. Het
is de Spirit die de voorspoed uitwerkt. En als je zo denkt, stel je dan voor hoeveel spanning verdwijnt. Eerst en vooral moet je de
slaaf zijn van je uurwerk, dan moet je slaaf zijn van de boeken, dan moet je slaaf zijn van de markt, van de plek, van de plaats die
je moet huren. Maar stel je voor dat je toelaat dat de Spirit het uitwerkt, dan zal alles uitwerken. En je zal dit punt bereiken op het
meest voorspoedige moment. Hoe aanvaard je dat? Gewoon door het te aanvaarden. Als je nu dus je satta opgeeft, je eigen
domein, dan kom je in het domein van je Spirit. Je geeft ‘jouw’ domein op, dat is het domein van je ego of misschien het domein
van je superego, je geeft dat op en je probeert te zien hoe het uitwerkt. Waarom het nu uittesten? Hoe test je het? Het werkt uit.
Daarom test je het. Het werkt uit. Sta toe dat het uitwerkt. Zet je aandacht er niet op. De aandacht is het tweede deel van de
spanning. En probeer niet te zeggen: "Waarom niet vandaag, het had vandaag moeten gebeuren, we verwachtten dat het zou
gebeuren; waarom niet op dit moment?" Dat is je ego. "Uw wil geschiede,..." De gedachte die dus de hele tijd in je geest begint te
bewegen, die spanningen teweeg brengt, is niet de gedachte van de Spirit. Wat moet je dus zeggen? "Niet deze gedachte, niet
deze gedachte, niet deze gedachte, niet deze gedachte", en zie hoe je ontspant, nu ontspan je, "niet deze gedachte,... niet deze
gedachte". Je blijft elke gedachte weigeren. Je gaat dus in nirvichara[3]. In die staat voel je de Spirit. Christus heeft op dat vlak
het grootste werk gedaan, maar we begrijpen dit niet, want zijn leven was als microscopisch, in drie jaar… We moeten hier dus
wat dieper op ingaan en zien wat hij deed. Hij heeft ons het grootste wapen gegeven, dat van de vergeving. Wanneer je iemand
vergeeft, wat doe je dan eigenlijk? Om te beginnen aanvaard je de situatie En vervolgens vergeef je wat je denkt dat je is
aangedaan. Maar omdat de Spirit niets kan worden aangedaan, vergeef je alleen maar, omdat je de Spirit bent. En als je vergeeft,
merk je dat je spanning weggaat. Zelfs je gedachten, als je zegt: "Goed, vergeef deze gedachte, vergeef deze gedachte". Want
gedachten moeten ook niet gestraft worden. Vergeef deze gedachte, vergeef deze gedachte, vergeef alles. Niet vergeet, maar
vergeef: omdat je anders nog vergeet dat je de Spirit bent. Maar vergeef "alle gedachten die bij me opkomen"; blijf dat zeggen! Dit
is een mantra. Wat is een mantra? Het is die kracht van het woord, dat de Spirit uitdrukt. Christus heeft ons dus iets heel
belangrijks gegeven: het wapen van de vergeving. Iedereen heeft dat wapen, iedereen kan dat wapen gebruiken. Je hoeft er geen
inspanning voor te doen. Je hoeft er niet voor te betalen, Je moet alleen zeggen: “Ik vergeef,” “ik vergeef hen”. Je zal verbaasd
zijn, je zenuwen kalmeren, de spanning, de druk van deze tijd zal verminderen als je blijft zeggen: "ik vergeef". Wanneer je
bijvoorbeeld, iets ziet, opeens iets ziet dat heel smerig is, volgens de Spirit. Misschien is het heel opwindend volgens normale
mensen, maar wij zijn abnormale mensen en wanneer wij het nogal walgelijk vinden, is "ik vergeef" voor ons het beste om er
overheen te geraken. Want ze zijn onwetend, ze zijn blind, ze zijn nog niet waar ik ben. Ik sta bij de bron van vreugde, van vrede,
terwijl zij dat niet zijn. Dus, “ik vergeef." En je zal verbaasd zijn hoe deze vergiffenis, die Christus je geeft, de vichara shaithilya
teweegbrengt, de ontspanning van de gedachten. Deze tegengestelde beweging die je moet maken, moet eerst en vooral op dit
punt, vandaag, beginnen met anderen te vergeven. Wat gebeurt er nu wanneer je iemand vergeeft? Het betekent dat je niet
reageert. Het is afgelopen met de kracht om te reageren op smaad en belediging. En wanneer het afgelopen is met die kracht,
word je een sterke persoonlijkheid; omdat niemand je nu kan overmeesteren. Niemand kan je doden, niemand kan je kwetsen,
niemand kan je nog iets doen. Maar ik zeg het nog eens, het is geen schaamteloosheid. Zie je, mensen kunnen denken dat het
schaamteloosheid is. Als iemand dus iets ruw tegen je zegt en iets dat niet juist is, dan accepteer je dat niet. Maar veronderstel
dat ik naar iemand roep, dan lopen de bhoots[4] weg. Je hebt dat dikwijls gezien, ik moet naar mensen roepen, zodat de bhoots
weglopen omdat ze reageren en zij lopen gewoon weg, maar de Spirit straalt erdoor. In Sahaja Yoga moet men dus begrijpen dat
het vooral gaat om dit centrale kanaal, alleen het evenwicht is belangrijk, het is in geen geval een uiterste. Zoals wanneer we
zeggen dat je iedereen moet vergeven, dat betekent niet dat we naar het extreme gaan waar je iets fout hebt gedaan en iemand

zegt tegen je dat het niet geeft: dat is niet de bedoeling. Weer is onderscheid de motor van je beweging. Je moet dus zien: "Als ze
dat gezegd hebben, zoiets gezegd hebben, ben ik tegen mijn Spirit ingegaan?" Op het moment dat ik jou iets zeg zal je anders
zeggen: "Goed, ik vergeef Moeder". Zie je dat! "Ik vergeef haar dat ze dat zei". Neen. Je kan dat niet tegen mij zeggen. Op dat punt
begin je dus te denken, "Waarom heeft Moeder dat gezegd? Wat heb ik gedaan?" Denk hierover na, dan begin je terug vooruit te
gaan. Het is een heel smal pad dat je moet bewandelen. Aan de ene kant is er de grote enorme Gibraltar, de rots van Gibraltar
van je ego en aan de andere kant is er het superego. Daartussen loopt het smalle pad van het onderscheid van waar je de beide
kanten ziet. Of je stoot jezelf aan de rots van Gibraltar, of je valt in de vallei van het superego, je moet erop toezien dat je gebruik
maakt van je onderscheidingsvermogen. Wat we nog onder ogen moeten zien is dat alles wat je voor je realisatie deed, in
uitersten ging. Je begint bijvoorbeeld een bepaalde beweging. Laat ons zeggen dat we klassieke zaken willen hebben. Goed. Dan
word je zo klassiek dat het mechanisch wordt. Dan zeg je: "Laat het, we beginnen een anticultuur". Dan ga je zover naar de
andere kant dat je primitief wordt. Tot je een uiterste hebt bereikt en een levensles hebt geleerd, kom je er niet uit. Maar in Sahaja
Yoga bewandelen we een zeer glibberig pad. En je moet erop toezien dat het je ego noch je superego is. We moeten heel erg
gebruik maken van het onderscheid en het evenwicht in deze beweging. Iets wat we vroeger niet moesten gebruiken. Tot we
totaal vernietigd zijn, kunnen we er voor onze zelfrealisatie mee doorgaan. Maar zodra je in Sahaja Yoga je onderscheid verlaat,
val je naar de ene of de andere kant. Nu zullen deze mensen van hoge kwaliteit, Sahaja yogi's, eerst op het onderscheid
terugvallen: "Hoe ver moeten we gaan?" Dit hoeft Moeder niet te zeggen, omdat je de Spirit bent. Jij zelf bent de Spirit. Neem
eerst en vooral je positie als de Spirit in en dan beweeg je daarmee, zodat je oordeelkundig zegt: "Hoever kan ik gaan, hoever kan
ik niet gaan". Eén van de dingen is nu dat je gedachteloos moet worden doordat je een vergevend iemand wordt. Eens je
vergevingsgezind wordt, zullen de meeste gedachten verdwijnen. Maar sommige mensen kan je niet vergeven, zoals je God niet
kan vergeven, Moeder niet kan vergeven. Sommige zaken kan je niet doen, je moet dus kijken naar de maryada's[5]. Als je nu op
de juiste manier binnen deze grenzen beweegt, dan kan je verder. Dit is wat je vichara shaithilya geeft, je kan zeggen dat het
brein zich ontspant. Vervolgens moet je vishaya shaithilya[6] hebben omdat je zinnen, je zintuigen altijd op iets reageren omdat
jullie mensen zijn, jullie zijn zo geboren. Wat er dus ook gebeurt, je reageert. Je ziet bijvoorbeeld een prachtige bloem, je reageert.
Eén of andere gedachte komt erbij op. Nu moet je oefenen iets te zien zonder toe te staan dat er één enkele gedachte opkomt.
Dan begin je, via de Spirit, de schoonheid, de glorie, de geur van een bloem in je op te nemen. Elke bloem is een gedicht, maar
wanneer je erover begint na te denken, dan wordt het iets doods. Je probeert er alleen maar van te genieten. Jullie zijn de
mensen die op aarde zijn om te genieten, niet om je zorgen te maken over wat dan ook. Alleen maar om te genieten. Maar als je
nog steeds gewend bent aan: "Ik moet dit speciaal doen, ik ben een speciale Sahaja yogi, ik ben een zeer geëvolueerde Sahaja
yogi", dan is het met je gedaan. Laat ons zeggen dat we allemaal in een boot stappen, geniet van de boot! En ook van de golven.
Maar iemand zegt: "Ik ben zeer speciaal, ik ga proberen eruit te springen." Dan sta je weer in dezelfde positie. Men moet dus
dingen vanuit een bepaalde houding bekijken, probeer deze gewoonte te ontwikkelen om naar dingen te kijken zonder te denken.
Probeer je brein op die manier te ontwikkelen dat je niet reageert. Alle opwinding of alle drang naar sensatie zoals het vandaag
een rage is, komt van hetzelfde voort, namelijk dat je zintuigen een soort sensatie nodig hebben omdat ze reageren. Terwijl onze
zintuigen niet zouden mogen reageren, want zij mogen alleen op de Spirit reageren. We moeten dus een ander soort van
zintuigen ontwikkelen of zintuigen van een betere kwaliteit die niet reageren op uitwendige opwinding. Als je wil dat Sahaja Yoga
opwinding is, hoe kan dat? Ik bedoel, het is juist het tegenovergestelde. Wat je dus moet doen is erop toezien dat je zintuigen,
laten we zeggen je ogen, als ze iets zien reageren ze, als je oren iets horen reageren ze, iemand wil spreken en je ziet de reactie.
Dit zijn verwachtingen. Maar omdat de Spirit actief is, ageert hij zelf, je hebt gezien dat de vibraties niet spreken, zij ageren. De
Spirit heeft de kracht om te ageren, je hoeft niet te reageren. Als je de energie van de reactie kan verminderen, dan stijg je veel
hoger op. Dit is iets dat men moet weten, wanneer we zijn verrijzenis vieren want het is tapa[7], het is de boetedoening van
Christus. Christus kwam op deze aarde voor boetedoening. Je weet dat er in de Gayatri mantra zeven zaken gezegd worden en
bij Christus gaat het over tapa. Je moet dus zogezegd boete doen om vreugde te bereiken. De boetedoening dient voor de
terugtrekking van je zintuigen binnen in jezelf. Zoals Krishna zei dat je de ledematen van je zintuigen naar binnen moet trekken
zoals een schildpad. De opwinding die je nodig hebt voor je zintuigen is niet meer vereist, want je zintuigen zijn nu zelf de bron
van de opwinding in de zin dat zij alle opwinding neutraliseren. Je gaat naar het punt van waar het begint. Een rivier begint met
een heel kleine, minuscule druppel en dan breidt zij uit en blijft zij uitbreiden. Je gaat naar de bron, helemaal naar het centrale
punt. Daar zie je dat er geen druppel verloren gaat. Een ander goed voorbeeld is een wiel, het heeft een middelpunt. Het wiel
beweegt de hele tijd maar het middelpunt moet vast staan, want als het middelpunt ook beweegt, dan kan de kar niet bewegen,
de kar zal dan ook naar beneden rollen. Het middelpunt moet dus vast staan, anders kan het wiel niet bewegen. Je gaat dus naar
het middelpunt en daarop gebeurt de beweging, daar waar eigenlijk geen beweging is, want daar is er alleen groei, geen

omwenteling, het draait niet meer, er is alleen groei op het middelpunt. Ik hoop dat je probeert te begrijpen dat alle bewegingen
voortkomen uit onwetendheid. Alle uitwendige bewegingen gebeuren omdat we ons nog niet op het middelpunt bevinden. Maar
deze prestatie is niet moeilijk omdat je er opgesprongen bent, maar je komt telkens weer uit op de periferie, op het wiel. Hoe blijf
je dan daar om in die richting te groeien? Er zijn bijvoorbeeld wielen, zoals deze, de ene achter de andere, maar het middelpunt
staat vast. Telkens je eruit springt, hoe kom je dan terug op het middelpunt? Dat gebeurt door tapa, door boetedoening.
Boetedoening is ‘weigeren’. Het betekent geen ascetisme van buiten uit, maar ascetisme van binnen uit. Eerst en vooral moeten
we leren om te geven. Geven aan anderen. Ik heb gezien dat mensen dat soms moeilijk vinden. Zelfs, laat ons zeggen, één pond
geven voor Sahaja Yoga vinden mensen moeilijk. Ik stond versteld! Aan anderen geven zal dan nog erger zijn. Probeer aan
anderen te geven. Onthechting. Eén manier is dus vergevensgezind zijn, de tweede is vrijgevigheid. Als je voor Sahaja Yoga
werkt: "Ik heb nog niets gedaan". Reageer niet op het werk dat je gedaan hebt. "O, het is met plezier gedaan. Ik deed het voor mijn
plezier. Gewoon voor mijn plezier". Tel het niet: "Ik heb vier bloemen gebracht, zij bracht er twee, ik moet anderhalve bloem
terugbetaald worden". Al deze berekeningen bevinden zich aan de periferie, aan de buitenkant, toen jullie nog geen gerealiseerde
zielen waren. Nu tel je niets anders dan je zegeningen. Wees dus vrijgevig. Ik heb gezien dat mensen nu andere, subtielere
gehechtheden hebben. Zoals ik mensen zag die aan hun eigen kinderen gehecht waren. Eens Sahaja yogi's kinderen krijgen, dan
worden hun kinderen de hele wereld: jullie bederven hen, jullie bederven jezelf. Jullie zijn alleen hun behoeders. Maar voor jullie
wordt het een zeer grootse zaak dat jullie een kind hebben voortgebracht. Iedereen kan een kind voortbrengen, zelfs een hond
brengt kleintjes voort, wat is er zo fantastisch aan? Ik bedoel de teef. Het is raar om dat te zeggen! Een kind voortbrengen is dus
niet iets enorms, maar wel dat je verantwoordelijk bent voor een kind dat voor God moet werken. Je bent gewoon
verantwoordelijk, maar bevestigen dat dit kind fantastisch is, dat het een grote gerealiseerde ziel is en zomeer, zal je hoofd
volledig op hol doen slaan want het is een subtiele ontploffing. Het is zoals een waterstofbom. Gewone bommen kunnen delen
vernietigen, maar deze subtiele bommen zijn nog erger. En dit zal het kind bederven, het zal jou ook erg bederven bij jouw
evolutie. Wat je dus moet doen, is erop toezien dat als je een kind hebt, je gewoon verantwoordelijk bent zoals je
verantwoordelijk bent voor alle kinderen van Sahaja yogi's en niet alleen de jouwe. Wees vrijgevig. "Voor iemand die vrijgevig is,
is de hele wereld zijn familie". Ontplooi jezelf dus. Dit is mijn familie, dit is mijn echtgenote, hoe kan ik zonder mijn vrouw leven,
of mijn man, mijn kind, mijn… Dit zal je niet helpen. Dit zal je volledig vastzetten. Je begint iets zeer subtiel, want nu ga je
achteruit. Je gaf eerst je familie op, je gaf je kinderen op, je gaf alles op, je ging tot dat uiterste, nu ga je terug. Indiërs begrijpen
dat ze er al teveel inzitten, ze weten dat onthechting van kinderen heel belangrijk is, want zij zitten er al in. Ze zijn veel te gehecht
aan hun kinderen. In het begin zullen ze me altijd zeggen: mijn kind is zo, mijn moeder is zo, mijn vader is zo, mijn broer is zo, en
het kunnen allemaal bhoots zijn, de ene beter dan de andere. Zonder onderscheid overspoelen ze me met al deze relaties en ik
voel er mij niet goed bij. Zelf een ver familielid van een familielid van een familielid zullen ze meebrengen: "Zie je, zij is mijn
familie". In India is het dus heel belangrijk dat je familie bent van die of die persoon en je hebt misschien helemaal niets te maken
met die persoon. Maar hij is aanverwant dus is hij familie. Wat we dus moeten begrijpen is dat onze relaties en identificaties
volledig moeten wegvallen. We zijn nu universele wezens. Je kind is dus een bron van vreugde; elk kind zou voor jou de bron van
vreugde moeten zijn, elk kind zou dat moeten zijn. Vrijgezellen of degenen die nog niet getrouwd zijn, zijn er beter aan toe, zij
kunnen fijntjes genieten van de kinderen van iedereen. Maar wanneer je nu geen moeder of vader bent en je geniet ervan, wat is
er zo bewonderenswaardig? Als jullie ouders worden, genieten jullie evenveel van andere kinderen als van jullie eigen kind en dan
is jullie vrijgevigheid gestart. De vrijgevigheid anderen lief te hebben, de vrijgevigheid door mededogen. Mededogen betekent niet
dat je met iemand medelijden zou moeten hebben, maar mededogen betekent het delen van persoonlijkheid, het delen van een
liefdevolle aard. En daar missen we de essentie, dat mededogen betekent dat iemand geholpen moet worden. In Sahaja Yoga is
mededogen niet dat, in Sahaja Yoga is mededogen delen. Nu het vierde punt dat je moet onthouden. Wat heb ik je gezegd: eerst
is er vergeving, voor mij is het eerste de vergeving, ten tweede is er wat je mededogen noemt of de onthechting die tot
mededogen leidt. Je kan als eerste dus vergeving noemen, onthechting en ten derde mededogen. Dit zijn de wielen van het
voertuig dat je voortbeweegt, dit zijn de wielen… Nu als je daarmee verdergaat met de onthechting, in de veronderstelling dat het
in je uitwerkt, word je zelfs mededogend. Zelfs dat komt er. Maar wat is de maatstaf? Hoe weet je dat je in orde bent? Hoe meet
je dat? Hoe maak je uit dat je in orde bent? Ik bedoel, wat men de zeewaardigheid van het schip noemt. Hoe weet je het? Je moet
vredevol zijn. Je zou een vredevol iemand moeten zijn. Opwinding zou aan de buitenkant moeten blijven, maar je zou een totaal
vredevol persoon moeten zijn. Als je geen vredevol iemand bent, wees dan zeker dat je nog niet bent waar je zou moeten zijn. Nu
kan je zeggen dat Christus ook heel kwaad werd, een zweep in de hand nam en de mensen sloeg, daarom kunnen wij hetzelfde
doen. Je bent Christus niet. Je moet weten dat je geen incarnatie bent, je bent een gerealiseerde ziel. Je moet dus geen zweep in
de hand nemen en anderen slaan. Dat kan je niet. Dit is de vergissing die de volgelingen van Mohammed maakten, dat zij er nooit

aan dachten dat hij een incarnatie was zie je. Alle incarnaties hebben gedood. Krishna heeft gedood, Rama heeft gedood, de Devi
heeft gedood. Maar jij bent de Devi niet, jij bent Shri Krishna niet. Je hoeft dus niemand te doden. Je hoeft niet kwaad te worden.
Als je nog altijd woede voelt, weet dan dat je vooruitgang zeer traag is. Je moet een vredevol iemand zijn. Stel je voor dat Sahaja
yogi's een jihad[8] hadden. Wat zou je daar van zeggen! Rondlopend met speren en zwaarden in de handen en klappen uitdelend.
Dit wil ik zeer duidelijk zeggen, want als ik hier ben zal ik het jullie natuurlijk allemaal zeggen, maar als ik er niet ben wil ik niet dat
jullie zwaarden grijpen en vechten. Wat William Blake geschreven heeft is voor de incarnaties. De incarnaties zeggen: "Geef me
mijn…" Het betekent niet dat je zou moeten zeggen: "Geef me de ayudha's[9] van Rama". Dat kan je niet gebruiken, je bent geen
incarnatie. Want hun onderscheidingsvermogen is efficiënt, dat van jou is dat niet. Je gaat dus geen enkel wapen in de hand
nemen - zelfs geen woede. Het betaamt een Sahaja yogi niet, op geen enkele manier, tenzij ik je zeg kwaad te zijn. Dit is dus het
criterium, een vredevol iemand te zijn, niet een agressief iemand. Nu hebben verschillende mensen verschillende soorten
agressiviteit. Mannen bijvoorbeeld, discussiëren niet, ze slaan je en dat is het. Ze argumenteren niet, ze houden niet van
argumenteren en op een bepaald punt gaan ze ervoor, ze slaan je en dat is het. Maar vrouwen zijn zeer goed in argumenteren en
zijn zeer agressief. Ze zijn zeer agressief in hun argumentatie. "Je argumenteert dus niet" is het tweede punt. Als je de neiging
hebt om te argumenteren, weet dan dat je nog niet bent waar je zou moeten zijn. Een vredevol iemand gaat tot een bepaald punt
en ziet er van af. Als je de neiging hebt om te argumenteren, dan is je vooruitgang niet in orde. Men moet dus totaal vredig zijn en
deze vrede is het meest efficiënte. We zoeken de vrede van het universum. Dat kan je niet bereiken met welke bom ook. Je kan
het alleen bereiken door de Spirit, die de bron van alle vrede is. Ik wil jullie allemaal vragen om jullie woede en kwaadheid op te
geven. Vrede is het grootste, krachtigste iets op deze aarde. Er is een verhaal, een interessant Chinees verhaal daarover. Er
waren twee fantastische vechthanen die gekend waren als de sterkste van allemaal. En ze hebben deze opwinding zie je,
hanengevechten in China. Ik bedoel, je kan alles hebben in deze wereld, de meest absurde zaken, zoals rugby, voetbal en zo
meer, er komt geen einde aan. Deze twee hanen stonden klaar voor een soort van internationaal gevecht denk ik. Ze zeiden dat
er hier een grote heilige leefde die iedereen heel machtig maakte. De eigenaar van de hanen ging er dus naartoe en zei: "Zul je
mijn twee hanen zo krachtig maken dat ze kunnen vechten en winnen?" Hij zei: "Goed, dat is heel gemakkelijk. Laat ze maar aan
mij over." Toen hij na een maand de hanen terug kwam halen, wilden ze op niets reageren, ze stonden er gewoon maar wat. Hij
kreeg de schrik van zijn leven. Hij zei: "Hoe gaan ze vechten?" De andere zei: "Neem ze gewoon mee, je zal wel zien". Hij bracht ze
dus naar de arena en zette ze daar. En alle hanen haalden uit naar elkaar, vochten, en deze twee stonden gewoon te kijken. En
alle anderen werden zo bang van deze twee dat ze wegvluchtten en ze wonnen! Wie dus vredevol is, is machtig. Hij die op niets
anders reageert, is het machtigst. Men moet dus begrijpen dat vrede de maatstaf is om te weten of je absoluut op het punt staat
waar je moet zijn. Maar vrede betekent geenszins lafheid. Want ik weet wat gebrek aan onderscheid is, menselijke
onbezonnenheid. Ze denken dat het lafheid is. Neen. Je staat zo en niet zo. Het verschil tussen een vredevol en een laf iemand,
is dat een laf iemand handelt volgens negatieve krachten en een vredevol iemand creëert positieve krachten, opbouwende
krachten, genereert ze. Je moet dus niet laf zijn, maar je moet vredevol zijn. En een vredevol iemand is als een magneet, zie je, hij
is zo rustgevend. Je kan dus zien dat we allemaal naar de rustgevende kwaliteiten van de Spirit toe gaan. Je moet anderen rust
geven, ze niet opwinden maar rust geven. En die rustgevende kwaliteit van de Spirit is wat we noemen - zoals de kwaliteit van
ghee[10]. Als je lichaam geschaafd is en verschrikkelijk brandt, dan breng je er ghee op aan zodat het zacht wordt. Zoals een
smeermiddel, een smeermiddel. Zo een persoonlijkheid is als een smeermiddel. Het wrijft niet, maar vermindert de wrijvingen.
Het is een verzachtend temperament. Je moet jezelf dus beoordelen, "Ben ik een verzachtend temperament?" Twee mensen zijn
bijvoorbeeld aan het vechten. De ene gaat er naartoe als vredebrenger en de andere gaat er naartoe om ze nog meer op te
winden, zie je, hij sluit zich aan. Nu is de vredebrenger gezegend, hij is het die naar God toe beweegt, omdat hij de vredebrenger
is. "Gezegend zijn zij die vredebrengers zijn." Als je al deze zaken bekijkt, wat ik vandaag zeg is hetzelfde -maar in een andere
taal, dat is alles- als wat Christus zei. Om Christus te begrijpen moet je hem ontvankelijker maken want hij zei het in eenvoudige
woorden met een zeer diepe betekenis en alleen een Sahaja yogi kan hem begrijpen. Je moet dus vrede brengen. Ik heb gezien
dat mensen de Nobelprijs voor de vrede kregen, die helemaal geen vrede in zich hadden, het zijn opvliegende, verschrikkelijke
mensen en hen wordt de Nobelprijs voor de vrede gegeven! Goed! En ze zijn de woede in persoon, totaal opvliegend en dat wordt
vrede genoemd! Hoe kan er vrede zijn met iemand die zo opvliegend is? Dit is dus mogelijk. Met deze menselijke gedragingen is
alles mogelijk, zie je. Het is soms zo absurd, zie je, zo heb ik gezien dat mensen een diploma kregen, een ‘doctoraat in onderwijs’,
mensen die zelfs niet naar school zijn geweest, geen boeken kunnen lezen. Alles is mogelijk. Want het is gewoon manipulatie
van alles, het is zo kunstmatig. De smering van jouw liefde, de liefde. De liefde waarvan je geniet is niet deze die jou gegeven
wordt, maar de liefde die jij aan anderen geeft. Het idee van liefde is ook raar. Het is gewoon het tegenovergestelde van wat je
tot nu toe zag. Ze zullen "Ik hou van je" schrijven en de volgende zin zal zijn "Ik wil van je scheiden". En dat is de mode vandaag.

"Ik hou van je. Ik wil van je scheiden want ik hou zoveel van je! Want ik wil je sparen". Het is zeer modern, zeer verfijnd. De liefde
die anderen kwetst, liefde die anderen pijnigt, liefde die verwacht, is geen liefde. Liefde die vloeit, gewoon vergeeft, gewoon
mededogen is. Het is wat het meeste vreugde geeft. Schitterend als de zonneschijn. Zoals Christus die zelfs hen vergaf die hem
kruisigden! Stel je voor! Stel je voor! Want hij wist dat God hen nooit zou vergeven. Zelfs God zou hen niet vergeven. Hij
probeerde hen te vergeven. Maar zij die zichzelf christenen noemen, zij die verondersteld worden christenen te zijn, zijn het
tegenovergestelde van Christus. Gewoon op alle vlakken het tegengestelde, dat kan je zien. Gewoon het tegengestelde. Je komt
dus op het punt dat je begrijpt dat je liefde wordt. En als het gaat om een zuiver liefdesrelatie, als er geen lust of hebzucht is,
niets behalve liefde en de zuiverheid ervan, dan is het er niet omdat je van die persoon enige lust wil verkrijgen. Je ziet het
tegengestelde. Hier is een meisje heel aantrekkelijk. Wat is er zo aantrekkelijk? In mijn ogen zien ze er uit als muggen,
verschrikkelijk - soms ook als heksen. Hun nagels en zomeer zien eruit als van heksen, zo kunstmatig. Net zoals machines,
soms. Wat is er zo aantrekkelijk aan deze vrouwen? Of deze mannen? Voor mij zien ze eruit soms uit als skeletten en soms als
Frankenstein. Ik weet niet hoe ze er uitzien, verschrikkelijk. De manier waarop ze lopen, willen opvallen. Ik bedoel dat er niets
anders dan angst van hen uitstraalt. Wat straal je met je liefde naar anderen uit: een veiligheidsgevoel, een oceaan van veiligheid.
Iedereen voelt zich veilig, veilig bij jou. En die veiligheid zal door jou gevoeld worden. Vertrouwen. Vertrouw anderen. Je moet
vertrouwen, dat is heel belangrijk. Vertrouwen voor alles. Ik heb gezien dat sommige mensen heel ernstig zijn over geld,
sommigen zijn zeer ernstig over bezittingen, sommigen zijn zo… ik weet dat het soms zwakke mensen zijn. Ze kunnen zwak zijn
voor geld, voor bezittingen, kunnen zelfs beledigend zijn en dat zou niet mogen. Maar word niet kwaad, vergeef hen en laat hen
zich veilig voelen. Absoluut veilig. Vertrouwen zie je. Je weet dat ik verantwoordelijken nooit om een rapport vraag. Ik wil niet dat
zij mij rekeningen geven. Ik begrijp zelf geen rekeningen zie je. Ik zie nooit hoeveel rekeningen je hebt, hoeveel geld je hebt of laat
ons zeggen dat Gavin zegt: "Moeder ik stuur U nu geld dat ik gekregen heb". Dat is in orde. Gedaan ermee. Ik weet niet of hij een
rekening geeft of niet, niets. Als hij dat zo zegt, dat laat ik aan hem over. Hij moet groeien, hoe dan ook. Het is zijn
verantwoordelijkheid, als hij niet volwassen genoeg is, zal hij groeien. Vertrouw dus op anderen, want in Sahaja Yoga moet je
weten dat we allemaal groeien, dat we allemaal transformeren. We moeten dus groeien, groeien en voor jouw groei is veiligheid
het allerbelangrijkst. Als er geen veiligheid is voor een boom, zal hij nooit groeien. Iedereen zou zich veilig moeten voelen in het
gezelschap van Sahaja yogi's. Als er van iemand een gevoel van onveiligheid uitgaat, zou het aan de collectiviteit gerapporteerd
moeten worden en men zou erop moeten toezien dat zo'n gevallen die onveiligheid creëren, wat verwijderd worden, althans op
dit moment. Want er zou een gezonde groei moeten zijn. Maar als er groei moet zijn, moet je vertrouwen. Iemand maakt fouten,
goed, het is van geen belang. Iemand is oneerlijk, het geeft niet. Maar geef hen veiligheid. Maar wat we doen, is veiligheid geven
aan bhoots, dat heb ik gezien, het gebeurt vaak. Mensen hebben alleen interesse in bezeten mensen, ze zullen meer vertrouwen
hebben in bezeten mensen dan in oneerlijke mensen. Het geeft niet. Zie je wat oneerlijk is? Veronderstel dat iemand zijn
belastingen niet betaalt, het geeft niet, gaat het om deze regering, die regering, wat geeft het voor ons? Zolang die persoon eerlijk
is tegenover God, is het genoeg. Onze eerlijkheid ligt op een ander niveau. We worden dus kwaad op die persoon, we storen ons
eraan. Het is niet nodig kwaad te worden. Weet je, eigenlijk gaat mijn systeem als volgt, ik ken ook de mensen die verkeerd met
geld omgingen, die niet in orde waren, ik weet het op de een of andere manier, zonder iets van boekhouden te kennen, maar ik
zei: "vergeef, vergeef, vergeef". Ik weet alles, maar ik zeg gewoon: "vergeef, het is niet erg." Rationeel zou je kunnen zeggen:
"Moeder, zo iemand zal ermee doorgaan". Neen, dat zal hij niet, probeer het en heb vertrouwen. Waarom? Omdat ze groeien, ze
komen naar het licht en hoe meer licht ze zien, hoe beter ze worden. Dat vertrouwen moet er zijn. Het vertrouwen in God dat hij
hem het juiste pad zal geven. Dit begrip van jouw groei ligt binnen in jezelf en dat kan je zien. En het allerhoogste is de
collectiviteit, niet de broederschap van de bhoots, maar collectiviteit. Onderscheid moet gehanteerd worden om te zien hoe
collectief je bent. Als iemand denkt groots te zijn en denkt anderen te kunnen corrigeren, iedereen te kunnen straffen en te
kunnen doen wat hij wil, dan is hij niet collectief. Maar soms moet je ook begrijpen dat ik zelfs met bezeten mensen moet buigen
om ze te overwinnen, om hen in orde te brengen. Word niet zoals zij, tracht hen op te tillen eerder dan naar hun niveau af te
zakken. En als je dat aankan, dan heb je bereikt wat je wou door je collectiviteit. En iemand moet collectief zijn. Als hij niet
collectief is dan moet je weten dat er met die persoon zeker iets mis is. Wat moet je nu doen na de onthechting - het deel dat
boetedoening is. Daarvoor moeten we wat boete doen. Je bent bijvoorbeeld erg aan iets gehecht: laat ons zeggen dat je gek bent
op voedsel. Voor veel mensen weet ik dat de tong het ergst is. Als je controle hebt over je tong, heb je 50% controle over je
zintuigen. Als je gehecht bent aan de tong: deze dagen doe ik aan grote boetedoening, ik eet alleen gekookt voedsel zonder zout
of iets anders, gewoon gekookt voedsel. Ik moet gedurende negen maanden boete doen. Voor mij maakt het niet uit. Voor mij is
het geen boetedoening want ik heb helemaal geen smaak. Geen smaakpapillen, ik kan het aan. Alles waar je dus teveel van
houdt: "Ah! Ik zou dit graag hebben…" zie je. Hier zie ik het als je lekker eten of zo ziet, "Mmmmm…" Het is ijskoud, zou ik het

nemen? Ik kan het als je dat wil, maar het is nogal koud. Ik denk dat je het mij beter warm geeft. Ik geef er niet om het op te eten.
Goed. Wat je nu dus moet doen is een soort van discipline ontwikkelen die op jezelf gericht is. Op jezelf gericht, niet op anderen.
Op jezelf gericht. "Mediteer ik 's morgens? Dat doe ik niet. Wat is er verkeerd met mij? Ik word verondersteld een Sahaja yogi te
zijn". Niemand moet je dat vertellen, je moet dit voor jezelf doen. Je houdt van voedsel, "Goed, het geeft niet, ik zal twee dagen
vasten". Vasten is in Sahaja Yoga niet toegestaan, dat is zo, maar het is in orde te vasten om te onthechten. Je doet het niet voor
God maar in je eigen belang. "Ik hou van een bepaald soort gebak. Goed, ik zal het niet eten. Ik zal het een jaar niet eten". Maar
neen, als mensen iets willen opgeven, dan ontzeggen ze zich zoiets als rabarber. Je mag er niet sluw mee omgaan, je zou met
jezelf niet sluw mogen zijn. Wat je dus moet doen is zien waar dit brein naar toe gaat. Wat is de aantrekking? Ik bedoel, zelfs nu
merk ik dat sommigen zich gedragen als Romeo en Julia, zie je, ze leven nog in die Romeo en Julia-achtige sfeer. Kom eruit! Het
is onzin. Kom uit dat soort zaken. Het betekent niet dat je een 'droge' persoonlijkheid krijgt. Een ander uiterste is dat jullie als
stokken worden, dat is niet de bedoeling. Maar je zou je niet met die zaken mogen inlaten. Het zijn kunstmatige zaken. Je moet
dus een tapa in jezelf inbouwen. Zelfdiscipline. Nu zouden zij die teveel praten ermee moeten ophouden. Absolute mauni[11] is
de ilaj[12]. Maun[13] is de behandeling voor zo'n mensen. Praat gewoon niet! Zij die niet praten, de meeste Engelse mannen
praten niet, de vrouwen praten teveel. Het is zo. Ik heb gezien dat, bij elk interview dat je ziet, de vrouwen eerst praten. Een
politieagente was overleden; haar moeder deed het woord. In India zou een moeder nooit in een positie zijn om te spreken. De
vader zat er stil bij. Het is onvoorstelbaar! Als in India een kind zo omkomt, zou de moeder in tranen zijn, ingestort. Ze zou niet
praten. Hier was de vrouw aan het woord, we waren erg verbaasd. Zie je. De vrouwen praten teveel en de mannen niet, zij worden
niet verondersteld te praten denk ik, ze zwijgen gewoon. In het ergste geval delen ze klappen uit. Ik weet niet wat ze doen. We
moeten dus onszelf ervan overtuigen dat we beter zwijgen als onze tong teveel praat. Als we niet praten, doen we het beter wel.
We zouden onszelf moeten leren hoe te praten. Ga nu met de zee praten, ga met een boom praten, ga gewoon met iemand
praten of het beste is met mij te praten, met mijn foto, zo verkrijg je een soort van controle over je tong. Praat vriendelijk.
Sommige mensen moeten daarvoor boete doen. Voor hen is vriendelijk praten hetzelfde als weer rabarber eten. Ze kunnen
gewoon niet vriendelijk praten. Sarcasme. Zie je, ze hebben een apart plezier in dat sarcasme. Tracht iets vriendelijks te zeggen.
Je kan humoristisch zijn zonder sarcasme. Humor is de beste manier. Waarom sarcastisch zijn? Het is helemaal niet nodig,
sarcasme is een soort lafheid denk ik. Het is een teken dat je anderen wil kwetsen maar je bent niet rechtuit. Probeer dus
sarcastische taal te vermijden. Als je sarcastisch bent is het beter je tong te zeggen zich te gedragen. Jezelf dus een beetje
discipline opleggen, straf of tapa, de boetedoening moet uitwerken. Nu zien mensen zaken op zoveel verschillende manieren.
Sommige mannen willen altijd vrouwen zien, sommige vrouwen willen altijd mannen zien, of kleren, wat dan ook. Het verschil is
nu dat er een reactie is als je iets ziet. Het verschil is dat als ik naar iets kijk, het reageert. Als ik naar jou kijk, reageert je
Kundalini, als ik naar dit kijk, wordt het gevibreerd. ‘Kataksha, Kataksha’: elke blik, elke blik doet alles reageren en nirikshana[14]
betekent dat ik weet wat dat is. Ik weet wat het is. Door gewoon iemand aan te kijken weet ik wat het is. Door gewoon naar iets te
kijken, weet ik wat het is. Nirikshana. Maar het geheel zit daar in het geheugen, zie je. Zo gingen we op weg en ze zeiden alleen
zwarte stenen te hebben. Ik zei: "Neen er zijn er ook rode." Hij zei: "Waar? Weet U waar?" Ik vertelde hem precies waar hij ze kon
vinden. Hij zei: "Moeder, hoe wist U dat?" Ik zei: "We zijn acht jaar geleden langs die weg gegaan en ik weet dat daar rode stenen
zijn". Alles wat ik dus zie wordt gevibreerd en ik neem ook nota van wat er is en het zit daar allemaal, klaar om op het juiste
moment te gebruiken. Maar wat doe ik? Wat doe ik? Ik doe niets. Ik doe niets. Ik denk niet, maak geen plannen. Alles wat jullie
doen, doe ik niet. Als je dus zo een temperament hebt, zal je versteld staan! Zoveel dynamisme zal het uitwerken. Je moet geen
motor aanzetten, het zit in jezelf. Laat het uitwerken. Vandaag heb ik tegen Gavin gezegd dat ik niet zo zeer puja zou doen, maar
dat ik zou spreken. Want puja is een goede zaak, het spreekt voor zichzelf. Maar ik wou jullie toespreken, want nu is de tijd
gekomen dat we verder moeten. Het gevolg van dit alles, dit alles en de dingen die je doet, is dat je de waarheid wordt. Je wordt
de waarheid. Zo kan je bij elke chakra waarop je je concentreert, deze chakra gebruiken om je te onthechten van de specifieke
kwaliteit van die chakra. Neem bijvoorbeeld de Nabhi chakra die de vertering beheert. Maak je geen zorgen over wat je zou
moeten eten om te verteren. Onthecht jezelf vanaf dat punt, als je gewoon kijkt en eet, zal je met vibraties verteren wat er is. En je
zal de waarheid worden. Waarheid die liefde is, dat is God. Moge God jullie zegenen. [1] Spirit: het Atma, het Zelf, de diepste
(goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is [2] Panchanga's: astronomische en
astrologische publicatie of kalender die gebruikt wordt om het meest gunstige moment voor belangrijke ondernemingen te
voorspellen of te berekenen. [3] nirvichara: gedachteloos bewustzijn [4] bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die
nog sterk gehecht is aan het aardse leven; negativiteit die soms ons subtiele systeem binnendringt. [5] maryada's: begrenzing
van het juiste (rechtschapen) gedrag, gedragscode [6] vishaya shaithilya: de ontspanning van (het reageren van) de zintuigen,
het kunnen waarnemen zonder gedachten [7] tapa: boetedoening, vrome soberheid, ascetisme [8] jihad: strijd, Heilige Oorlog [9]

ayudha's: goddelijke wapens [10] ghee: geklaarde boter; boter ontdaan van zijn onzuiverheden [11] mauni: de gelofte afleggen
om niet te praten [12] ilaj: behandeling, herstel [13] maun: rustig, stil, zonder te praten [14] nirikshana: weten wat het is
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Shri Mataji Nirmala Devi
Sahasrara Puja
‘Het begin van een nieuw tijdperk’

Rouen, Frankrijk
5 mei 1984
Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 02/12/2011
Het is zo heerlijk voor jullie moeder om zoveel mooie Sahaja yogi's samen te zien, op deze dag van de Sahasrara. Ik denk dat het
begintijdperk van Sahaja Yoga nu beëindigd is, en dat er een nieuw is begonnen.
Het begintijdperk van Sahaja Yoga ving aan met het openen van de Sahasrara. En geleidelijk aan evolueren we naar de
vervollediging, en ik zie dat er zoveel grote Sahaja yogi's zijn vandaag de dag. Het is een heel natuurlijk groeiproces waar jullie
doorheen zijn gegaan. Het beginpunt was, kunnen we zeggen, gewoon het ontwaken van de Kundalini en het doorboren van het
fontanelgebied. Net zoals je boven je hoofd deze bandhans ziet, op dezelfde manier heb je ze ook in je hoofd. En op dezelfde
manier zijn ook de chakra's ingebouwd in je Sahasrara. In het begintijdperk van Sahaja Yoga hebben we dus de godheden laten
ontwaken in je (energie)centra, in het verlengde merg en in de hersenen. Maar nu is de tijd voor ons gekomen om het te
verspreiden op horizontaal niveau. En om het op horizontaal niveau te laten evolueren, moeten we begrijpen hoe we dit kunnen
doen.
Zoals de zeven kleuren van de regenboog hebben wij zeven kleuren van het licht van deze centra, van de chakra's. En als we
beginnen vanuit de rug, vanuit de Muladhara, en omhoog gaan naar deze kant, de Agnya, dan is het in een andere volgorde
geplaatst, als je het goed kunt zien. Ik bedoel daarmee dat in de Sahasrara, omdat het een holronde ruimte is, het belangrijk is te
begrijpen dat het midden van het fontanelgebied overeenkomt met ons hart. Het hart is dus het meest cruciale punt in het
tweede tijdperk. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.
Als je dus je aandacht naar je Sahasrara wilt brengen is het eerste wat je moet doen, aandacht besteden aan je hart. In de
Sahasrara komen de Hart chakra en het hart zelf - de Atma[1] - samen. Dat wil zeggen dat de Jagadamba of de Atma één wordt
met het hart. We zien dus dat op dit punt de yoga[2] plaatsvindt. Op dit ogenblik is het dus zeer belangrijk te beseffen dat we een
grotere sprong moeten maken. De volledige Sahasrara beweegt op deze manier, al deze chakra's werpen hun licht op deze
manier, in wijzerzin; en het middelpunt daarvan is het hart. En de essentiële boodschap van alle religies, van alle profeten, van
alle incarnaties is mededogen, en dat bevindt zich in deze chakra, het Hart.
We begrijpen dus dat we nu, in het tweede tijdperk, mededogen moeten hebben. Alles draait nu om de manifestatie van dit
mededogen. Als God Almachtig geen mededogen zou hebben, dan zou hij dit fantastische universum nooit hebben geschapen!
Eigenlijk is zijn kracht, of de Adi Shakti[3], de belichaming van zijn mededogen. En dit mededogen heeft de volledige evolutie tot
stand gebracht, tot op menselijk niveau, en zelfs tot jullie bevrijding als Sahaja yogi's. En mededogen is altijd omhuld met
vergiffenis. Zo zie je dus hoe de Drie-eenheid op dit punt samenkomt. De Zoon van God is vergiffenis - hij is de belichaming van
vergiffenis. Je hebt dus God Almachtig die de getuige is, de Moeder die het mededogen is, en het Kind dat de vergiffenis is; en zij
ontmoeten elkaar allemaal in de Hart chakra, in de Sahasrara.
Nu moet je leren hoe je de Sahasrara kunt ontwikkelen. Jullie kennen de godheid die in de Sahasrara verblijft heel goed. Nu is de

plaats van de Sahasrara in je hoofd, waar jullie denken dat het ligt, maar daarnaast is het ook het centrum van het hele
universum. En om dit centrum te ontwikkelen moet je aandacht besteden aan je Hart chakra in het fontanelgebied. Als je
aandacht besteedt aan het fontanelgebied, dan moet je daar de desbetreffende godheid vestigen. Maar deze godheid moet eerst
in het Hart gevestigd zijn.
Nu is het zo dat jullie heel veel geluk hebben dat jullie deze godheid in eigen persoon bij jullie hebben. De mensen die
zelfrealisatie kregen voordat ik op deze aarde kwam moesten zich de godheden inbeelden, en in hun voorstellingsvermogen
waren zij nooit volmaakt. Maar zoals men zegt is zij ter hoogte van de Sahasrara mahamaya[4] - zo staat het beschreven - dus
als je die persoon ziet dan kan het zijn dat je die persoon niet door en door kent, of niet op de meest volmaakte of de meest
volledige manier; want Mahamaya Shakti[5] is veel grootser dan je eigen voorstellingsvermogen. Daarom moet je je overgeven.
Met het beperkte voorstellingsvermogen van je hersenen kun je de godheid niet zien.
Men heeft ook gezegd dat zij Bhakti Gamya[6] is: je kunt haar leren kennen door bhakti[7], door devotie. Devotie moet er dus zijn,
maar deze devotie moet wel een ongelooflijk zuivere devotie zijn, in de zin dat er geen venijn meer in je hart zou mogen zitten. Je
hart moet zuiver zijn. En het hart zuiver houden is zeer moeilijk. Mensen hebben altijd een relatief begrip van de realiteit, maar de
realiteit is absoluut. Om dat te bereiken moet je je dus ontdoen van alle mogelijke onzuiverheden die zich nog in je hart bevinden.
In het begin probeerden we namelijk onze realisatie te krijgen terwijl ons hart nog niet zo zuiver was. Toen hadden we nog vele
gehechtheden en we identificeerden ons met valse zaken. En we dachten ook dat we, door het verkrijgen van de realisatie, heel
machtige mensen zouden worden. En zelfs na de realisatie lieten we ons nog meeslepen door onbeduidende zaken. We
begonnen om gunsten te vragen voor onze familie, onze vrienden, onze moeders en zussen; en de vrouwen dachten aan hun
mannen en hun broers en kinderen. Ze vroegen allemaal om zegeningen voor alle mensen met wie ze banden hadden. Maar al
deze bindingen overstegen jullie heel snel, dat weet ik.
Nu is de taak van een Avatar[8] de verlangens van zijn bhakta's[9] in vervulling te brengen. De taak van een Avatar bestaat erin de
verlangens te vervullen van zijn bhakta's, zijn toegewijden. Zo werd Shri Krishna bijvoorbeeld door de gopi's gevraagd: "Wij willen
dat u bij ons bent, bij elk van ons individueel." Dus deelde hij zich op in meerdere Krishna's, zodat hij bij elk van hen kon zijn. Maar
dat was een zuiver goddelijk verlangen, mijns inziens; het was een zuiver goddelijk verlangen van de gopi's. Maar toen jullie me
om hulp vroegen in verband met jullie broers, zussen, moeders en vaders, probeerde ik daar ook aan te beantwoorden, in de
mate van het mogelijke. En ook de kshema[10] waar jullie om vroegen, de ashrams waar jullie om vroegen, alle dingen die jullie
nodig hadden - wat jullie ook verlangden, het werd allemaal vervuld. Op Krishna's niveau was het dus yoga kshemam
vahamyaham. Er werd dus op de kshema toegezien op Krishna's niveau, omdat dit beloofd was.
Maar wat is nu het volgende dat er in het nieuwe tijdperk moet gebeuren? Aangezien jullie nu allemaal mooie families en goede
ashrams hebben, fijne jobs, iedereen is gelukkig, laten we aan het komend tijdperk denken. Het volgende tijdperk is er één van
mededogen, zoals ik al zei. Maar als er ook maar één van je chakra's nog steeds zwak is dan kan het licht, dat wit wordt door de
zeven kleuren, vervagen, of het zou onvolmaakt kunnen zijn. Daarom moeten alle chakra's die zich in ons bevinden verzorgd
worden. Besteed dus aandacht aan elke chakra, en leg je mededogen, het gevoel van mededogen in deze chakra's. Neem nu
bijvoorbeeld de chakra van Shri Ganesha. Dan besteed je aandacht aan Shri Ganesha en je vestigt hem met behulp van je
gedachten - want je gedachten zijn nu goddelijk - in de Muladhara chakra, vanuit het diepste respect.
Nu moeten jullie ook weten dat ik in de beginperiode van Sahaja Yoga nooit over deze dingen tegen jullie heb kunnen spreken. Dit
is een veel subtielere handeling, een subtieler werk. Leg dus nu je gevoel in die chakra. De chakra is de pradesha, het land - en de
koning is Shri Ganesha. En dat is het land. Als je dus je aandacht op die chakra richt, richt dan je gevoelens naar hem, richt je
gevoelens van liefde en verering naar hem, om te beginnen. En om vervolgens je mededogen tot uiting te brengen hoef je niets
anders te vragen dan enkel: "O God van onschuld, breng onschuld naar alle mensen van de wereld." Maar je moet wel eerst zelf
onschuldig zijn om dat te kunnen vragen; anders is het een ongeautoriseerde vraag - je hebt met andere woorden het recht niet
dat te vragen.
Om onschuld te begrijpen moet je dus proberen jezelf te begrijpen - hoe je gedachten werken. Als je bijvoorbeeld naar iemand
kijkt, heb je dan het gevoel dat je hem of haar wilt bezitten? Voel je je er erg tot aangetrokken, of komt er een onzuiver gevoel in je

op? Bij een onschuldige persoon, een mooie persoon, of een vrouw, of een mooi landschap of een mooi kunstwerk zou je
onmiddellijk gedachteloos moeten worden - er zijn geen gedachten meer. En als er geen gedachten meer zijn dan is er ook geen
sprake van het ervaren van bezitsdrang of eender welk soort van onzuivere gevoelens.
Maar als je tot Shri Ganesha bidt, ook al ben je er nog niet volledig toe bevoegd, vraag dan: "Maak me alsjeblieft onschuldig,
zodat ik de bevoegdheid zal krijgen u om een gunst te vragen, zodat ik, waar ik ook ga, de bron van onschuld zal worden. Zodat ik
onschuld zal uitstralen, waardoor mensen, als ze naar me kijken, voelen dat ik onschuldig ben." Dat is mededogen, het
mededogen om hem te vragen jou de kracht van het mededogen zelf te geven. Hierdoor zal, in de prachtige centra die je hier ziet,
het licht zich horizontaal beginnen te verspreiden - het zal zich beginnen te verspreiden in het sympathische zenuwstelsel.
Je wordt dus de kracht van de onschuld in eigen persoon. Je wordt niet dom of kinderachtig, maar je wordt kinderlijk. Je hele
gedrag is uitermate waardig en onschuldig. Als je iemand ziet die waardig is, dan is het normaal gezien geen onschuldige
persoon, omdat hij het veinst - hij probeert opzettelijk ernstig over te komen om te laten zien dat hij heel waardig is, om indruk te
maken op anderen. Maar een kind veinst nooit onschuld, of waardigheid, of wat dan ook, want een kind is zich niet bewust van
opzettelijk gedrag. Je ontwikkelt dus die zeldzame combinatie van onschuldige waardigheid.
Nu is een andere kwaliteit - van bijvoorbeeld Shri Ganesha als hij zich op horizontaal niveau begint te manifesteren - dat je
onderscheidingsvermogen krijgt. Maar dat is een kracht, ik zeg het opnieuw - je zult de 'kracht van onderscheidingsvermogen'
ontwikkelen. Nu moet je het verschil begrijpen tussen de 'kracht van onderscheidingsvermogen' en 'onderscheidingsvermogen
zelf'. 'De kracht' betekent dus dat het in actie treedt. Je hoeft bijvoorbeeld niet eens te spreken, maar als je ergens staat dan zal
je onderscheidingsvermogen zelf handelen in de situatie. Zoals een Sahaja yogi, veronderstel dat het een goede Sahaja yogi is,
met de trein reist en dat de trein een ongeluk krijgt - meestal zal dat niet gebeuren – maar zo ja, dan zal er niemand sterven. Je
vestigt dus dat onderscheidingsvermogen, dat een kracht op zichzelf is die uit eigen beweging handelt. Je hoeft het niet op te
dragen te handelen; het handelt gewoon, en jij wordt enkel de drager, een prachtige, zuivere drager van dat
onderscheidingsvermogen. En dan moet je geloven dat je nu alles horizontaal verspreidt.
In het begintijdperk van Sahaja Yoga moesten jullie mij persoonlijk zien. Jullie moesten mij persoonlijk zien. In Sanskriet noemen
we het ook wel dhyeya, dat is het doel. Jullie wilden het doel vòòr je hebben. (Maar kijk, er is geen woord voor in het Engels!)
Dhyeya: 'dat wat je moet bereiken'. (Er is geen woord voor in de Engelse taal, wat kun je eraan doen?) Je verlangde daar dus
voortdurend naar, en je voelde je gelukkig, veilig en vreugdevol toen je dat in persoon vòòr je had.
Maar dan in het tweede tijdperk - nu - zullen jullie er minder naar verlangen om Moeder om je heen te hebben; jullie zullen het van
me overnemen. Ik heb het nu wel over het goddelijke verlangen, en vanaf vandaag moeten jullie hieraan werken. Ik ben bij je, dat
wéét je; maar ik hoef niet in dit lichaam te blijven, want ik weet niet eens of ik wel in dit lichaam besta of niet. Maar eenmaal dit
verlangen begint te werken zul je de meest fantastische wonderen zien gebeuren. Als een kind wordt geboren bij een moeder
dan krijgt zij automatisch melk. De natuur is dus verbonden met het geheel. En ze is ook verbonden met jouw goddelijke
verlangen. En dit is onmiskenbaar het geval als je een goddelijke persoon bent.
Je kunt me dus overal tegenkomen: als je op straat loopt, kun je ineens tot de ontdekking komen dat Mataji naast je loopt. Nu is
dus het tweede tijdperk begonnen, en je moet niet schrikken als je ziet dat ik op je bed zit en mijn hand op je hoofd leg. Of
misschien zie je me wel in de vorm van Christus je kamer binnenwandelen, of als Shri Rama. Dat moet gebeuren, dus zorg dat je
erop voorbereid bent. Er zijn je al zoveel wonderen overkomen, maar dan op oppervlakkig niveau. We hebben gezien hoe het licht
zich boven mijn hoofd vormde, en de foto's hebben je ook enkele wonderen getoond. Maar er zullen vele dingen gebeuren; je zult
dingen zien die je je nooit zou kunnen voorstellen. En dit mòet gebeuren, gewoon om je te overtuigen van het feit dat je een
zekere hoogte in je evolutie hebt bereikt, in het nieuwe tijdperk van prAgnya[11]. Dit is namelijk een nieuw stadium waarin je nu
zult binnentreden, op een horizontale manier.
In dit tijdperk zul je niet langer vragen om oppervlakkige dingen, maar wel om subtielere dingen - alles wat subtiel is. Het vragen
zal verdwijnen, en vanaf dat moment zul je heel krachtig worden. Alles wat ik zeg, gebeurt, zoals je weet; maar er is één ding: ik
kan je niet bevelen te evolueren. Het werk van de Kundalini in je is volbracht, en dat is heel wat. Nu moet het nieuwe werk van

mededogen, van het door te geven aan anderen, door jou worden gedaan. En hoe helderder en helderder het licht wordt, hoe
groter en groter het gebied wordt dat het bestrijkt. Je wordt dus de gever van mededogen.
In mijn vorige lezing, die je al hebt gehoord, heb ik jullie verzocht om tapas[12] te doen. Met je geest in volledige overgave moet je
de pelgrimstocht doorstaan, zeg maar, door dit kasteel. En dat is slechts een glimp van de tapas die je moet doen, want mij werd
verteld dat sommigen van jullie kleine moeilijkheden moesten doormaken en dat jullie toch wel een klein beetje hebben geleden
tijdens je pelgrimstocht. Maar het is leuk om je avontuurlijk op te stellen en op plaatsen te komen waar zelfs de duivels zich niet
wagen. Plezier, dat kennen ze niet! Zij maken nooit plezier! Zie hoe ellendig ze zich voelen! En als je weet hoe je plezier kunt
beleven aan de zogenaamde ongemakken, weet dan dat je je op het juiste pad bevindt. En als je automatisch
onderscheidingsvermogen begint te ontwikkelen moet je ook weten dat je op de goede weg bent. Als je nog vrediger wordt en je
irritatie verdwijnt als sneeuw voor de zon zodra je merkt dat iemand je aanvalt, weet dan dat je op de goede weg bent. Als je ziet
hoe een beproeving of een ramp de persoonlijkheid overrompelt en je hierdoor niet van streek raakt, weet dan dat je op de goede
weg bent. Geen enkele... Als niet het minste gekunstelde gedrag indruk op je maakt, weet dan dat je op de goede weg bent. Als
geen enkele mate van andermans materieel welzijn je ongelukkig maakt, als het je helemaal niet ongelukkiger maakt, weet dan
dat je op de goede weg bent.
Zelfs de grootste moeite of inspanningen zijn nog niet voldoende om een Sahaja yogi te worden. Wat je ook mag proberen, je
kunt er geen Sahaja yogi mee worden - terwijl jullie het hebben bereikt zonder de minste inspanning. Jullie zijn dus heel
bijzonder. En eenmaal je beseft dat je bijzonder bent, dan zul je hier nederig door worden. En dan, als het zover is gekomen dat je
nederig wordt door te zien dat je iets hebt bereikt, dat je verschillende krachten hebt, dat je onschuld uitstraalt, dat je
onderscheidingsvermogen hebt, en als je als gevolg daarvan nog meer mededogen ontwikkelt, een nog nederigere
persoonlijkheid en een nog zachtere persoonlijkheid, dan mag je geloven dat je je in het hart van je Moeder bevindt.
Dit is nu het teken van de nieuwe Sahaja yogi in het nieuwe tijdperk, die met nieuwe kracht vooruit moet schrijden. Waar je zo
snel zult groeien dat je zonder meditatie in meditatie zult zijn; zonder in mijn aanwezigheid te zijn zul je in mijn aanwezigheid zijn;
zonder erom te vragen zul je gezegend worden door je Vader. Dit is wat je te wachten staat, en opnieuw heet ik jullie vandaag
welkom in dit nieuwe tijdperk, op deze grootse dag van de Sahasrara.
Moge God jullie allemaal zegenen.

[1] Atma: de Spirit (de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is)

[2] yoga: verbinding, eenheid, eenwording

[3] Adi Shakti: ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht, scheppende kracht van het universum, die belichaamd wordt
door Shri Mataji; primordiale (oorspronkelijke) kracht

[4] mahamaya: grote (opperste) illusie

[5] Mahamaya Shakti: de kracht die de maya of illusie belichaamt

[6] Bhakti Gamya: één van de 108 namen van Shri Mataji: ‘Zij die gerealiseerd is door devotie.’

[7] bhakti: liefdevolle toewijding, devotie

[8] Avatar: goddelijke incarnatie; manifestatie van een godheid op de aarde - er zijn vier types incarnaties: de Vader, de
Primordiale Meester, de Zoon, de Moeder

[9] bhakta: toegewijde volgeling

[10] kshema: Sanskriet voor ‘welzijn’

[11] prAgnya: verlichte kennis

[12] tap/tapas: vrome soberheid, ascetisme
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Public Program, De ervaring van de waarheid. South Bank Polytechnic, London (Engeland), 22 Juni 1984. Nederlandse vertaling
versie datum 2022-0928 Er worden in deze hedendaagse tijd veel zoekers naar de waarheid geboren. Het is een speciale
categorie van mensen die in deze hedendaagse tijd geboren worden. We zijn er ons misschien niet van bewust dat er in elk land,
veel mensen geboren worden met dat zoeken. Zij zijn een speciale categorie (van mensen) die verder kijken, die iets proberen te
vinden dat verder ligt dan wat ze met hun zintuigen kunnen waarnemen. De waarheid die wij zien, is wat we waarnemen via onze
zintuigen. Zo noemen we 'wit' wat we als wit zien, we noemen 'koel' wat we als koel voelen. Of iets als 'warm'. Het betekent dat
alles wat we via onze zintuigen waarnemen, alles wat ons wordt doorgegeven via ons centraal zenuwstelsel, door ons aanvaard
wordt als waarheid. En dat alleen moet als waarheid aanvaard worden en niet iets dat ons wordt verteld, niet iets dat we in
boeken hebben gelezen, niet iets waarop we ons verstand kunnen richten en erover nadenken. Dat betekent niet dat ik welk van
de geschriften ook verloochen. Dat betekent niet dat ik verloochen wat jullie tot nu toe kenden. Maar laat ons eerst van nul
beginnen, of met een schone lei zoals men zegt. Laat ons kijken wat de waarheid is. Nu werd in elke religie de waarheid
beschreven zoals ik haar zie. Niet iedereen kan haar zien. Daarom bestaat dit probleem. Daarom bestaat fanatisme. Daarom
bestaat deze blindheid. Daarom bestaan deze doodlopende straten waar je in discussie eindigt. Er moet dus iets zijn dat in ons
ontbreekt waardoor we niet in staat zijn de waarheid te verbinden met ons centraal zenuwstelsel. En we moeten te weten komen
wat er in ons ontbreekt. We moeten in alle nederigheid weten dat er in onszelf iets moet zijn waarom we over zoveel zaken
hebben gediscussieerd. We hebben over zoveel zaken gepraat. We hebben zoveel boeken gelezen. We hebben zoveel rare
ervaringen opgedaan, van alcohol tot andere drugs, guru's en zo meer. Maar we hebben nog altijd niets op ons centraal
zenuwstelsel gevoeld. Ten tweede hebben we tot nu toe geen enkele controle over die waarheid. Waarom? Ontbreekt er iets aan
ons menselijk bewustzijn? Komen we iets tekort in ons menselijk bewustzijn? Alle boeken, alle geschriften die echte geschriften
zijn, hebben één ding gezegd, dat je opnieuw geboren moet worden om de waarheid te kennen. Niet alleen in de Bijbel. Neem nu
Patanjali, wat een zeer oud boek is, daarin wordt niet gevraagd om op je hoofd te staan. Dit is een verkeerd begrip. Het is maar
een heel klein stukje ervan. Maar wat Patanjali schreef is dat je de waarheid op je centraal zenuwstelsel moet bereiken, via jouw
'Atmasakshatkar'. Het woord is anders, het betekent: 'de ervaring van je Spirit.' Nu heeft de Engelse taal een voor- en nadeel, dat
de Spirit de Atma kan zijn, dat de spirit alcohol kan zijn, dat de spirit een dode geest kan zijn. Het zou een nadeel kunnen zijn,
want het klopt niet. Het zijn drie verschillende zaken. Ze zijn absoluut tegengesteld. De Atma, de Spirit moet dus gevonden
worden, zelfs Mohammed zei dat. Hij zei: "Je moet de 'pir' worden." Het werd gezegd door Zoroaster, door Lao Tse en ook in de
Zen. Boeddha zei het. Mahavira zei het. Ieder van hen zei het. Zoveel religies begonnen in de naam van God zonder de waarheid
te beogen, dat je opnieuw geboren moet worden. Dat je opnieuw geboren moet worden betekent nu dat je jezelf verklaart als: "ik
ben opnieuw geboren". Zelfverklaard! Je kan je gang gaan, "ik ben opnieuw geboren!" Maar je wordt het niet. Wat is er zo
speciaal aan als je opnieuw geboren bent? Hoe zou het moeten zijn? Het menselijk bewustzijn is op dit niveau gewoon klaar om
opnieuw geboren te worden. In het Sanskriet is het woord voor vogel 'dwijaha', dat is 'opnieuw geboren' Hetzelfde geldt voor een
Brahmaan die opnieuw geboren is. Maar zij die zichzelf Brahmanen noemen zijn geen Brahmanen. Zij noemen zichzelf alleen
maar zo. Hebben ze de Brahma, de allesdoordringende kracht van God leren kennen? Zij die zeggen dat ze opnieuw geboren zijn,
zouden de allesdoordringende kracht van God om zich heen moeten voelen. Als ze haar niet kunnen voelen zijn ze niet opnieuw
geboren. Al dit gedoe van zelfverklaring en bedrog, zelfbedrog en bedrog van anderen, is gewoon een manier om geld te
vergaren. De waarheid moet dus bereikt worden via jouw evolutieproces, dat een levend proces is. Weer moeten we begrijpen
dat het om een levend proces gaat. Niet door te praten of door mentale projecties, door hier te zitten en erover te praten, of door
je cursussen te geven, of je geld te ontfutselen. Zo kan je het niet krijgen. Het is een staat in een levend groeiproces, wat bewijst
dat het iets levends is. Het betekent dat onze staat van bewustzijn hoger moet zijn dan wat hij nu is. Als ons niveau niet kan
stijgen, dan heeft het geen nut. Het is zoals het zaad dat uitgroeit tot de wortels, de schors, de bladeren, de bloemen en dan de
vruchten, het zijn verschillende niveaus. Zo moet een levende religie jou een andere staat geven en die levende religie bevindt
zich in onszelf. Iedereen heeft haar. Als we ingaan tegen deze levende religie in onszelf, dan krijgen we onevenwicht. Maar zelfs
vandaag kunnen mensen vragen, "Waarom religie? Waarom zouden we evenwichtig zijn? Waarom is dat nodig? Laat ons
onevenwicht opzoeken." Ik bedoel, het is een nogal logische vraag die mensen kunnen stellen. Waarom zelfs religie aanvaarden?
Waar is dat voor nodig? Wat is dan religie. We komen tot dat punt dat religie de waardebepaling van menselijke wezens is. Zoals
koolstof vier valenties heeft, hebben mensen tien valenties die de materie niet heeft. Dieren hebben er negen, terwijl mensen tien

valenties hebben. En als deze tien valenties uit evenwicht gaan, dan verdwijnen ze uit de kwaliteit van een mens. Dan nog kan
men vragen, "Waarom zouden we deze tien valenties moeten hebben?" Omdat je moet evolueren. Omdat je in het evolutieproces
moet opstijgen. En je kan nooit tevreden zijn met jezelf tenzij je dat bereikt. Vooral de zoekers. Daarom zeg ik dat zij tot een
speciale categorie behoren. Want in deze speciale categorie zullen “de mensen van God, profeten moeten worden en zij zullen
de krachten bezitten om van anderen profeten te maken." Dit zei William Blake. In jullie groots land zei William Blake dit.
Wanneer zal dat gebeuren? Het moet vandaag, vanavond gebeuren. Maar er zijn hindernissen binnen in ons ingebouwd. Om
geen enkel andere reden dan dat we zoekers zijn geweest. We hebben verschillende paden van zoeken gevolgd, zoals het ons
uitkwam. Waar we ook gingen, probeerden we iets te vinden. En we hebben onszelf soms binnen in onszelf beschermd. We
hebben bepaalde hindernissen opgebouwd. Als je nu een profeet wordt, dan word je in feite je eigen meester. Je wordt een vrij
iemand. Je moet een vrij iemand zijn. Tot hiertoe ben je dat niet. Je kan je eigen zwakheden, je eigen verleidingen, je
bevliegingen, je emotionele problemen en je zorgen niet overstijgen. Waarom? Omdat je nog altijd midden in de golven van deze
verwarring staat, deze verstoorde zone waar je altijd maar de golven ziet en je bang bent te verdrinken. Maar als je er op één of
andere manier uit komt en je geraakt in de boot van je eigen wezen, dan geniet je, dan word je de getuige, de sakshi. Zelfs om de
geschriften te begrijpen moet je een vrij iemand zijn en dat ben je niet. Je moet je eigen meester zijn. Daar kan je niet voor
betalen. Ik ben zo vrij dat ik niets kan aanvaarden. Om de vrijheid van je Spirit te verkrijgen kan je niet betalen, want geld is
bindend. In het goddelijke gebied heeft geld geen waarde! Niets kan dit voortbrengen behalve jouw eigen spirituele groei. En hoe
groeien we? Is er iets in ons ingebouwd? Wat ik je vandaag dus vertel is de kennis van de wortels. Wat we zien is de kennis van
de boom. We zien hem van buitenaf. We zien een blad van buitenaf. Als je het blad moet behandelen, moeten we naar de wortels
gaan. Maar als we de boom van buitenaf zien, zijn we nog steeds aan de buitenkant van de boom. Als je het blad moet
behandelen, moet je naar de wortels gaan. Als je het blad plukt, gaat het dood. Als je het dan onder de microscoop houdt kan je
nog steeds de cellen zien en ook de kern. Je kan het blijven analyseren en het zo dood maken, dood en dood en dood. Maar om
het te behandelen moet je naar de wortels gaan. En deze kennis van de wortels moeten we kennen. Er is niets mis mee iets
nieuws te leren kennen. Dit zijn geen nieuwe ideeën. Het zijn aloude ideeën. Heel oude ideeën. In de Bijbel wordt het beschreven
als de Heilige Geest. Op televisie zag ik dat een priester met een zeer hoge rang, gevraagd werd: "Wat weet u over de Heilige
Geest?" Hij zei: "Ik ben agnostisch." Toen zeiden ze: "Wat doet u hier dan?" Hij zei: "Ik doe mijn werk!" Als dat de houding is
tegenover God, tegenover jouw innerlijke kennis, dan zal je daar nooit geraken, zoals je de boom niet via het blad kan bereiken, je
moet naar de wortels. Dit was alleen voor zieners toegankelijk zoals bijvoorbeeld William Blake. Zo hadden we er velen in andere
landen. Maar zij spraken er niet over omdat het misschien voor de mensen niet het juiste moment was om er kennis van te
nemen. Maar het werd in vele talen beschreven. Zoals je kan zien (op de chakra afbeelding) zijn de wortels in ons op deze manier
geschikt. Toen ik naar Amerika ging nodigde de Jungian Society mij uit om hen toe te spreken over het 'onbewuste'. Ik had Jung
nooit gelezen hoewel ik wist dat hij een gerealiseerde ziel was, hij kreeg zijn zelfrealisatie op latere leeftijd. Dus zei ik: "Goed, ik
zal één boek lezen, laat ons kijken wat hij er over zegt." Toen ik het boek opende zag ik een diagram van een mens zoals hij het
tekende en ik zei: "Dat is de vergissing." Want hij zag de mensen van buitenaf en hij beschreef ze in lagen. Eerst is er het
onbewuste dat niet uitgedrukt of gemanifesteerd kan worden, dan is er het onbewuste dat gemanifesteerd kan worden, zei hij,
dan daarboven, zei hij, was het onderbewustzijn. En daarboven zei hij, is het bewuste verstand. Daarboven is het ego. In lagen, de
ene na de andere. Als je hier nu zit, hoewel jullie in lagen (rijen) zitten, ligt het pad verticaal (het pad tussen de stoelen in de zaal)
In ons is het hetzelfde, want God is de meest fantastische organisator. Hij heeft ons niet in lagen opgebouwd maar hoe hij ons
gemaakt heeft is parallel zoals je hier zeer duidelijk kan zien, de linker- en de rechter-kant. Linkerkant en rechterkant en het
centrale pad. Hij heeft in ons drie paden voorzien voor ons evolutieproces. Het centrale pad werkt onze evolutie uit. De linkerkant
geeft ons het verlangen de rechterkant geeft ons de kracht van de actie. Het zijn gewoon de basisprincipes die ik je nu vertel.
Maar als je groeit kan je er gaandeweg alle details van begrijpen. Het centrale pad van de evolutie heeft je vandaag tot dit niveau
van menselijk bewustzijn gebracht. Hierna is er nog een zeer korte spirituele groei die je moet volbrengen waarbij je de Spirit
wordt. Maar om dit te doen gebeuren moet er een levend proces plaatsvinden. En wat is dan dat levend proces dat in ons is
ingebouwd? Het is binnen in ons in het heiligbeen, de reflectie van de Heilige Geest die in het Sanskriet 'Kundalini' genoemd
wordt. Zij is in ons aanwezig. En je kan het soms met je eigen ogen zien dat ze bij sommige mensen begint te pulseren als er in
de hoger gelegen centra een obstructie is. En als zij opstijgt kan je bij sommige mensen duidelijk zien als er een obstructie is. Of
je kan met de stethoscoop het geklop dat we anahatha noemen, tot op de top van het hoofd horen waar zij pulseert en
doorbreekt. Als zij doorbreekt, stopt de pulsatie en je begint de koele bries van de Heilige Geest te voelen die uit je fontanel komt.
Dit is het gebeuren en niet de Waarheid. In die zin dat het gebeuren plaatsvindt zodat je met de Waarheid verbonden wordt. De
verbinding vindt plaats en je gaat op de vingertoppen de koele bries van de Heilige Geest voelen die jou omgeeft. Je gaat het

werkelijk voelen. Maar dan zegt de ratio: "En dan?" "Nu voelen we de koele bries, en dan?" Op dat punt zou je moeten weten dat
we beginnen te zien als we ogen hebben, dat we beginnen te horen als we oren hebben, nu hebben we dus een nieuw bewustzijn,
wat is dit bewustzijn? Dit is het bewustzijn van het collectief bewustzijn, dat je 'wordt'. Ik zeg het nogmaals: "Je wordt!" Je wordt
niet gewoon gecertificeerd maar je wordt. Het gaat om worden, dat je collectief bewust wordt, dat je op je centraal zenuwstelsel
iemand anders kan voelen, dat je je Zelf kan voelen, dat je jouw centra die hier afgebeeld zijn kan voelen, dat je de centra van
anderen op je vingertoppen kan voelen. En het beste komt van Mohammed Sahib zou ik zeggen, want hij schreef duidelijk, "Ten
tijde van de wederopstanding zullen jullie handen spreken." Maar wie spreekt over wederopstanding? Nergens spreken mensen
er over. Ze spreken over de dag des oordeels. Want ze kunnen mensen bang maken met de dag des oordeels en er dan voordeel
uit halen of er geld uit slaan. God die dit universum geschapen heeft, voelt liefde. Denk je dat hij deze grootse schepping zou
vernietigen zonder ons de vruchten te geven, zonder ons de vruchten van zijn schepping te laten kennen? Hij is de meest wijze
onder de wijzen, de grootste meedogende bron van liefde, hoe zou hij kunnen toestaan dat dit universum wordt vernietigd?
Vooral deze aarde die een speciaal geschenk van hem is. Geloof dus al deze domme ideeën van vernietiging en de uiteindelijke
totale vernietiging niet. Er is nog veel tijd. Laat ons eerst genieten van de zegeningen van het Goddelijke, waarvoor hij jullie
geschapen heeft. De ervaring van de waarheid moet dus gevoeld worden op het centraal zenuwstelsel. Het probleem is niet dat
je het niet gaat voelen, je zal het voelen, maar zoals je weet gebeurt de ervaring heel traag in de Westerse landen. Het spijt me.
Niet dat jullie hoe dan ook minder goede zoekers zijn. Jullie zijn heel goede zoekers. Ik zou zelfs zeggen dat jullie betere zoekers
zijn dan de Indiërs, veel betere zoekers. Indiërs moeten nog een heel aantal stappen zetten om jullie niveau te bereiken, zonder
twijfel. Maar terwijl je naar dit niveau opklom, heb je een heleboel problemen om je heen vergaard en daarom heeft het zoeken
soms tijd nodig om zich uit te drukken als een lonend voordeel van de zelfrealisatie. Je zal dus zonder twijfel je zelfrealisatie
krijgen, maar de Kundalini zal weer zakken. Ik moet het je rechtuit zeggen, want ik kan niet oneerlijk met je zijn. Maar je kan haar
omhoog brengen, door te begrijpen hoe je het kan uitwerken. Door met jezelf samen te werken, door zelf te begrijpen dat je de
tempel van God bent en dat je het, met respect voor jezelf, moet uitwerken. En je moet het wat tijd geven. Ik bedoel, je moet
gezien hebben dat in Caxton Hall duizenden mensen naar mij toe kwamen. Ik heb in dit Engeland nu twaalf jaar gewerkt, twaalf
jaar. Het is nu het laatste jaar. Daar is een speciale reden voor. Maar ik zie dat mensen hun zelfrealisatie krijgen en dan verloren
lopen. Als ze dan een of andere ziekte of zoiets hebben zullen ze mij bellen: "Moeder, ik zit nu in een psychiatrische instelling!" of
"Ik heb kanker." "Wat gebeurt er met mij. Kan u mij helpen?" Daarvoor staat het dan al te ver. Maar als je weet hoe je met je
wortels kan omgaan, hoe je ze kan voeden, hoe je ervoor kan zorgen, dan ga je bloeien, draag je vruchten, en door je vruchten
weten mensen wat je bent. Dan worden jullie bomen, reuzebomen, zoals Boeddha-bomen, en velen die onder deze bomen
komen, krijgen zelfrealisatie. Engelsen zijn zonder twijfel geweldige mensen. Zij bevinden zich in een land dat het Hart van het
Universum is. Jullie zijn heel belangrijk. Ik heb zoveel mogelijk tijd aan Engeland gegeven, je zal versteld staan. Het maximum
aan tijd. Maar de Sahaja yogi's buiten Engeland zijn veel sneller gegroeid dan die in Engeland. De reden is: het is hier als een
fundering die altijd vochtig wordt. Je moet de fundering opnieuw doorprikken en de vochtigheid er uithalen. Weer wordt het
vochtig. Het is nogal moeilijk! Maar eens ze in orde is zullen jullie de goddelijke verklaring, de goddelijke ervaring over de hele
wereld ronddragen. Jullie zitten op de plek van het hart en dit is wat jullie moeten doen. We kunnen in Sahaja Yoga niet
middelmatig zijn. Er is geen compromis met je Zelf. Je wordt zo krachtig dat je ook geen compromissen sluit. Je kan in geen tijd
overal uit geraken. Maar je moet jezelf eerst en vooral aanvaarden, in jezelf geloven. Lang geleden geloofden de Engelsen te veel
in zichzelf, ik bedoel dat ze enorm machtige mensen waren. Nu is het andersom, ze hebben geen vertrouwen. Zie je, nu is het sap
opgestegen, het is alsof er vochtigheid is: "Och, we zijn niets waard!" Dit is de tweede fase die ik in dit land opmerk, totale
lethargie. "Och, wat kan er gebeuren? Laat ons vernietigd worden Moeder! Dat is het beste voor ons!" Volledig verzoend met onze
ondergang. En ik kijk naar hen met veel hoop. Zij moeten uitspreiden. Zij zijn de cellen die zich in het hart bevinden, die het hart
moeten doen pompen. Wat kan ik eraan doen? Ik heb voor jullie een zeer nederige vraag: ik weet dat de ervaring van Sahaja Yoga
traag werkt maar wel op een zeer standvastige manier en ik ben er zeker van dat ik vandaag mensen heb die een zeldzaam
gehalte aan moed bezitten. Een volharding die vroeger eigen was aan het Engelse karakter. En dat zij het op een ernstige manier
zullen aanvatten: hun spirituele groei en die van de hele wereld. We zullen nog ongeveer drie lezingen hebben en daarin zal ik je
meer uitgebreid vertellen over de Kundalini, de chakra's en al deze kennis. Al deze kennis staat nu tot jouw beschikking, want
voor jou is de tijd gekomen om alle geheimen te kennen. Sommige mensen van de krant vroegen mij: "Moeder, zijn al uw
volgelingen grote geleerden?" Ik zei: "Neen, het zijn allemaal zeer gewone mensen. Sommigen misschien - en die zijn moeilijker,
maar meestal zijn het zeer normale, gewone mensen. Gewone mensen. Maar wat maakt dat je dat denkt?" Ze zeiden: "Ze zijn zo
geleerd, ze weten zoveel!" Omdat je de Kennis wordt. Waarheid is dus de kennis. Al het andere is mythisch, het is een mythe.
Alles wat we over dingen weten is een mythe want wat we van buitenaf zien, bevindt zich buiten. Zoals we bijvoorbeeld de Mona

Lisa appreciëren, we appreciëren wat we de mirakels noemen, de grote mirakels die door mensen gecreëerd werden. Waarom?
Waarom noemen we ze mirakels? Soms denken we dat. Misschien omdat zij (de kunstenaars) een wonderlijke taak verricht
hebben. Mentaal denken we dat maar zo is het niet. Het is omdat ze vibraties hebben, ze hebben goddelijke vibraties, ze stralen
vibraties uit en trekken je aan omdat in jouw hart de Spirit verblijft die het Universele Wezen is en je dat gevoel van verbazing
geeft als je ziet welke fantastische mirakels mensen gecreëerd hebben. Ik heb er zeker zes van gezien en ze hadden allemaal
enorme vibraties. Maar hoe weet je dat tenzij je een gerealiseerde ziel bent? Dit is het enige tekort. En om een gerealiseerde ziel
te worden moet je de opstijging van de Kundalini hebben en de juiste staat van die Kundalini zodat ze daar blijft. En daar zie ik
dat de inspanning ontbreekt, dat de moed ontbreekt, het geduld ontbreekt. Keer op keer vraag ik jullie om niet oppervlakkig te
zijn. Laat de Amerikanen oppervlakkig zijn. Jullie liever niet. Wees stevige mensen, ernstige mensen. Vat het op een ernstige
manier aan! Want jullie gaan de Europeanen, de Amerikanen, zelfs de Grieken, zelfs de Italianen leiden. Het probleem is dat het
paard achter de kar zit! Het zit daar lethargisch. Wat moet ik nu met het paard doen? Zo van "Sta nu op! Door jou komt de kar niet
in beweging." Daarom heb ik voor jullie allemaal een heel speciaal verzoek, namelijk dat jullie moeten beslissen: als wij onze
realisatie krijgen, zullen we onszelf in Sahaja Yoga vestigen. Daarvoor moet je niet betalen, er is geen lidmaatschap, er is geen
organisatie. Niets. Er is niets dat ik van jullie kan krijgen. Je kan mij niets geven. Vandaag hoop ik dus dat veel nieuwe mensen
hun realisatie zullen krijgen en zich zullen vestigen en dit niet vergeten. Want in het begin is de ervaring fantastisch, je hebt het
gevoel alsof je uit een pub komt! Ik ken die ervaring niet! Moet fantastisch zijn! (Gelach) Want ik zie zoveel mensen eruit komen
en neervallen en dan gaan er evenveel naar binnen. Ik vroeg mij dus af: "Hoe moet dat zijn?" Het moet de herinnering aan iets
geweldigs zijn! Bij de gratie van God zouden jullie allemaal je zelfrealisatie moeten krijgen en ik zou wat vragen willen krijgen.
Maar wat dat betreft wil ik ook zeggen dat er mensen gekomen zijn die ik ken, die we daarvoor ook hadden, die te maken hebben
met bepaalde guru’s, die door hen betaald zijn. Want de guru’s voelen dat ik hen in zekere zin aanval. Ze voelen dat in zekere zin
want ik zeg dat je er niet voor kan betalen, dan is het gedaan met hun job! (Gelach) Daarom zijn ze kwaad op mij. Zij zouden
kunnen zeggen: "Ah, ga maar en val haar aan." En allerlei zaken. En er zouden mensen kunnen zijn die agressief zijn omwille van
andere problemen, van het ego of zoiets. Je hoeft niet agressief te zijn, ik ben hier om je te geven wat je hebt. En je hoeft er ook
niet onderdanig of slaafs om te zijn. Ik ben hier gekomen om je dat te geven en te vertellen wat vrijheid is. Je zou ook kunnen
zeggen - en dat is een veel voorkomende vraag in je brein en evengoed verrechtvaardigd - namelijk, waarom ik het moet doen.
Dat is nu het jammerlijke deel, dat ik het moet doen. Ik zou willen dat jij het kon doen, maar je kan het niet, dat is het probleem. En
als ik het moet doen, dan kwets ik jouw ego niet. Neen, ik wil je niet kwetsen. Zie je, dit begrijpen mensen niet, waarom ik het
moet doen. Jij kan het ook doen, maar eerst moet ik je een beetje verder brengen, jouw bewustzijn moet een klein beetje meer
groeien. En dan kan je het zelf doen. Maar eerst moet ik dat vast en zeker doen. Wat voor mij vervelend is, ik verzeker je, het
maakt mij tot een armzalig iemand want, weet je, het is een ondankbare taak van een Moeder. Maar ik moet het doen. Misschien
word ik er op één of andere manier voor betaald, ik weet het niet. Hoe het ook is. Maar je zou je hierover niet gekwetst mogen
voelen. Het is een kruisiging, ik zeg het je. Het is niet gemakkelijk. Het is een zeer moeilijke taak. Soms is het als bergen
verzetten. De Kundalini zit vast, arm ding, soms is zij zo gekwetst, zo gewond, dat het doen opstijgen van die gewonde Kundalini
op zichzelf heel veel inspanning vraagt. Maar iemand moet het doen en ik wist dat ik het moest doen. Als je weet wat het is, zal je
niet kwaad zijn op mij, maar je zal begrijpen welke taak er voor ons ligt, voor ons allemaal. We moeten het allemaal doen. Moge
God jullie allemaal zegenen. Aangezien dit het eerste programma is zou ik vragen willen beantwoorden. Maar het moeten
redelijke vragen zijn die iedereen helpen om te groeien. Niet volgens het principe van 'de hond in het hoenderhok', dat je niet
spiritueel wil groeien? Goed, vaarwel! We kunnen het niet forceren. We kunnen we het echt niet forceren. Er moet om gevraagd
worden anders kan ik het niet doen. Je moet op de deur kloppen anders kan de deur niet geopend worden. Zij die het niet willen,
moeten de moeite niet doen om me vragen te stellen. Ik heb gezien dat de mensen die mij vragen stellen meestal de eersten zijn
om te vertrekken. Het is dus niet voor die mensen bestemd. Ik bedoel, daarvoor kan je aansluiten bij een staking van mijnwerkers
of zoiets. (Gelach) (er was in 1984 in Engeland een grote staking van mijnwerkers) Maar dit is niet de plek voor zulke mensen die
het willen uitvechten. Het is iets dat zo mooi is, dat van jou is, dat geopend moet worden. Het is een goed idee mij nu vragen te
stellen. Dank je wel. (Niemand stelt vragen) Dat wil niet zeggen dat je mij geen vragen mag stellen. (Gelach) Je moet niet bang
zijn. Je moet vragen stellen, dat moet je doen. Helemaal geen vragen? Nu zal ik één vraag stellen. Hoeveel mensen zijn hier
nieuw wat Sahaja Yoga betreft. Helemaal nieuw. Steek alsjeblief de handen omhoog. Mag ik jullie vragen om naar de twee eerste
rijen te komen, allemaal alsjeblief. Als je het goed vindt. Dit is een beter idee. Want ik wil voor je zorgen. Alsjeblief. Je kan de
twee eerste rijen gebruiken. Je kan de eerste rijen gebruiken. Alsjeblief. Nu gaat het om een zeer collectief gebeuren, uiterst
collectief. Kijk, als deze vinger pijn doet komt de andere hand erbij, drukt erop en brengt het in orde. Goed? We zijn dus allemaal
een deeltje van één Wezen. Jullie noemen het de microkosmos en de macrokosmos. En het enige wat gebeurt is dat zij die

ontwaakt zijn zullen helpen om de rest te doen ontwaken. Dat betekent niet dat iemand superieur is, hoger of lager. Er is geen
verplichting. Zoals ik over mijn pink wrijf als die pijn zou doen. Verplicht ik mijn vinger? Neen dat doe ik niet. Want ik kan zonder
dat niet leven. Ik kan de pijn niet verdragen. En dat ben ik en dit ben ik ook. Het werkt op dezelfde manier. We zullen het dus
proberen uitwerken en als het uitwerkt zullen enkele Sahaja yogi's komen kijken hoe de situatie is, welke centra problemen
hebben. Niemand hoeft zich hier slecht over te voelen. Het zal gebeuren met alle respect voor jou. Niemand hoeft er zich dus
slecht of verdrietig over te voelen, of hoe dan ook gekwetst. Ik zeg dit omdat soms mensen het gevoel hebben uitgedaagd te
worden. Zo voelen ze zich. Dat moet je niet doen. Het is voor jouw welbevinden, voor jouw gezondheid. Ik probeer het je dus
gewoon te zeggen zoals een moeder dat zou doen. "Het is in orde zie je en er is niets verkeerd met je." Wees dus van niemand
bang. Wees op niemand boos. Wees vooral niet boos op jezelf en het zal allemaal uitwerken. Nu moet ik je nog iets vragen,
namelijk je schoenen uit te trekken. De reden is dat deze Moeder Aarde ons veel helpt en als je de schoenen uittrekt dan kan
Moeder Aarde … voor een goede aarding is het beter ze uit te doen. Alles is zo artificieel dat het niet mogelijk is om Moeder
Aarde te bereiken. Goed. Zet beide voeten zo recht. Het helpt. Gewoon om te helpen. En zit zo dat je rug recht is. Niet te veel zo,
voorwaarts of gebogen. Maar recht, eenvoudig. ‘Sahaja' betekent ook 'eenvoudig, spontaan.' Zoals je zit, spontaan.
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Guru Puja - Jij moet het voorbeeld zijn - Leysin, Zwitserland - 14/07/1984
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Ik buig voor alle Sahaja Yogi's in de wereld. Het is zeer hartverwarmend zovelen van jullie hier samen te zien om de Guru puja te
houden. Je Guru in persoon te aanbidden wordt aanzien als de grootste zegening. Maar wat Mij betreft, is het een heel andere
combinatie, omdat Ik én jullie Moeder én jullie Guru ben. Dus kunnen jullie begrijpen hoe Shri Ganesha zijn Moeder aanbad. Jullie
zijn allen geschapen naar de beeltenis van Shri Ganesha, die zijn Moeder aanbad en aldus de Adi Guru werd, de eerste Guru.
Hij is de oorspronkelijke essentie (eerste = oudste, wezenlijke) van het meesterschap. Alleen de moeder kan van het kind een
meester maken. En enkel het moederschap in iedere guru, of het nu een man of een vrouw is, kan van de discipel een guru
maken. Jullie moeten dus eerst profeten worden en dat moederschap in jezelf ontwikkelen; dan kun je ook van anderen profeten
maken.
Wat moeten we dan na onze realisatie doen om een guru te worden? Guru betekent zwaartekracht. Zwaartekracht betekent
iemand die ernstig is, die diepzinnig is, die aantrekkingskracht heeft. Jullie hebben in Sahaja Yoga geleerd dat de realisatie
volledig moeiteloos plaatsgrijpt.
Zodus tracht een Guru zijn discipelen te maken zonder moeite, hetgeen Prayatna shaitilya genoemd wordt, wat betekent:
"Ontspan je inspanningen". Zonder iets te doen kregen jullie je Prayatna shaitilya, anders zou de Kundalini niet zijn opgestegen.
Het tweede stadium is Vichara shaitilya, het gedachteloos bewustzijn. Ook dit hebben jullie gekregen zonder er iets te moeten
voor doen. En het derde is de volledige ontkenning van de gedachte, Abhava. En de zegen van de vrede. Men moet dus begrijpen
dat men doorheen drie stadia moet gaan. Allereerste als je je realisatie krijgt, komen op dat ogenblik al deze dingen spontaan.
Wanneer je de Kundalini van anderen doet opstijgen, gebeuren deze dingen bij hen spontaan. Jullie hebben nu ook die kracht om
de Kundalini van mensen te doen opstijgen en om het in hen te vestigen. Maar we moeten begrijpen waarom het op die manier
gedaan moet worden. Waarom moet je Vichara Shaithilya hebben?
Omdat wanneer je om het even welke gedachte projecteert, het kunstmatig is. Het is geen realiteit. Gedachten staan altijd tussen
jou en de realiteit. Als je er een inspanning voor doet, ga je in tegen: "het worden". Bijvoorbeeld, als Ik je moet genezen, dan plaats
Ik alleen Mijn hand en het is klaar. Zonder inspanning. Omdat Ik dat "ben"! Jullie krijgen jullie realisatie, omdat Ik dat "ben"! Ik doe
daar geen inspanning voor, Ik denk er niet over na, Ik ben dat!
Alleen maar door naar iemand te kijken kan het gedaan worden. Alleen maar door je aandacht op iemand te richten kan het
gedaan worden. Alleen reeds door een klein verlangen kan het gedaan worden. Omdat je dat "bent". Je kan het de vorm geven
die je wil.
Je kan goud als voorbeeld nemen. Goud wordt niet dof. Het hoeft er niet aan te denken, om niet dof te zijn. Het hoeft geen
inspanning te doen om niet dof te zijn. Het "is". Dus om te zijn, "te zijn" hoef je geen enkele inspanning te doen. Als je er een
inspanning moet voor doen, betekent dat, dat je "dat" nog niet bent. Als je naar de zon kijkt, schijnt ze, zij hoeft daar geen
inspanning voor te doen, zij schijnt. Dus om dat "te zijn", als je er een inspanning moet voor doen, betekent dat, dat je dat niet
bent, je probeert het, je bent onnatuurlijk. De bloemen zijn mooi, dus hoeven ze zichzelf niet mooier te maken. En dit is wat men
moet begrijpen, als je dat van nature uit reeds bent, als je dat reeds "geworden" bent, waarom is het dan nodig er nog meer
inspanning voor te doen?
Maar wanneer we deze dingen zeggen, zie je, dan denken de mensen dat ze lethargisch moeten zijn, dat je niets meer hoeft te

doen, dat je een Guru wordt zonder iets te doen. Dat is waarom Ik van in het begin zei, dat je door verschillende stadia gaat. Het
eerste stadium is dat van Shri Ganesha. Hoe Hij zich overgeeft aan de Shakti, aan de Moeder.
Dat is het begin. Als men zich niet kan overgeven, betekent dat niet dat je niets doet, maar overgave betekent "het aanbidden",
het respect voor het Hogere, de gehoorzaamheid aan het Hogere, er niet over te argumenteren, er niet op te reageren;
aanvaarding, opname (absorptie). Zoals een kind de melk van de moeder opneemt, zonder vragen te stellen, zonder te
argumenteren. Dat is waarom Christus gezegd heeft: "Jullie moeten worden als kinderen". Maar als je begint vragen te stellen,
dan ben je geen kind meer. Dus de eerste toestand die jullie moeten ontwikkelen, is een kinderlijke toestand. Maar een kind dat
gerealiseerd is, dat een diepte moet hebben. Als je allereerst het kind-zijn kan ontwikkelen, dan neemt alles een juiste richting.
Omdat volwassenheid slechts en alleen dan kan bereikt worden, wanneer je begint vanaf het prille begin. En diepte betekent
volwassenheid, niet lichtzinnigheid. Zodus de kwaliteit van Shri Ganesha, zoals jullie weten, is dat Hij Viveka heeft, hetgeen
onderscheidingsvermogen betekent.
Hij heeft, hetgeen betekend Hij "is" onderscheidingsvermogen. Hij is het onderscheidingsvermogen. Dus tracht jullie
onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, zodat Shri Ganesha jullie de wijsheid "subuddhi" geeft. En dit is waarom jullie
vertrouwen in Shri Ganesha moeten hebben.
Dus op dit punt moeten jullie een negatie van inspanningen betrachten. Alle inspanningen welke tegen Ganesha zijn of tegen de
onschuld moeten geweigerd worden. Dus het niet doen van een inspanning moet bereikt worden door welke inspanning ook, te
weigeren. Het betekent de inspanning van te weigeren. Dus in het begin zal je dat niet moeiteloos kunnen doen, je zult er moeite
moeten voor doen. Zoals Christus heeft gezegd, "Gij zult geen overspelige ogen hebben".
Dus hoe maak je je ogen onschuldig? In Sahaja Yoga hebben we een methode waardoor we onze ogen trachten te onttrekken
aan de inspanning die hen overspelig maakt. Zo bijvoorbeeld proberen we onze aandacht, onze ogen te vestigen op Moeder
Aarde, op het gras, op de bomen. Dus deze mensen die er slechts onlangs bijgekomen zijn, moeten ook begrijpen dat zij er
allerlei inspanningen moeten doen, om de inspanningen te stoppen. Bijvoorbeeld, sommigen mensen zijn een erg comfortabel
leven gewoon. Zij kunnen over allerlei soorten verzakingen praten, maar als het op komfort aankomt willen ze komfort hebben.
Zulke mensen moeten trachten van deze gewoonten van komfort af te geraken. Slaap op de grond! Slaap op Moeder Aarde!
De aandacht van sommige mensen gaat voortdurend deze kant op, dan die kant op, ze kan niet op één punt blijven. Dus vestig je
aandacht!
Dus geleidelijk aan zul je zien dat je jezelf disciplineert.
Dus de inspanning die je erin stopt is erg belangrijk in het begin van Sahaja Yoga. Iets anders dat erg gebruikelijk is in het westen,
is de scherpe tong, sarcasme en anderen pijn doen.
Het is een erg subtiele manier van geweld. Of als zij echt lomp zijn, kunnen ze ook beginnen met ego-uitdrukkingen, zoals "ik,
ik,ik, ...". Zulke mensen zouden volledig moeten stoppen met praten, doe een inspanning om te stoppen. Praat gewoon niet! Let
nu op je gedachten, probeert het iets sarcastisch te zeggen, iets onzinnigs? Dus dit gadeslaan vereist ook inspanning.
Dus het zaadje laten ontkiemen is gemakkelijk, maar dan moet men een inspanning leveren om voor het plantje te zorgen. En als
het volwassen wordt, dan zorgt het voor zichzelf.
Dus de eerste inspanning moet gedaan worden om jezelf te beschermen tegen gedachten, die je hebt ingebouwd, via je ego en
superego, welke in de verkeerde richting van het leveren van inspanning gaan.
Maar soms moet je voorzichtig zijn, moet je onderscheid kunnen maken. En de beste manier om veilig te zijn in je
onderscheidingsvermogen is in het centrum te blijven.

Ga nooit naar enig extreem van iets! Bijvoorbeeld, sommige mensen zijn dol op muziek, dus gaan ze de hele tijd achter muziek
aan. Sommige mensen zijn dol op poëzie dan gaan ze achter de gedichten aan.
Er is niets verkeerd met deze dingen, maar wat je ook bereikt in al deze dingen, het moet teruggebracht worden naar het
collectieve en iedereen moet ervan genieten en jij zou ook moeten genieten van wat anderen gevonden hebben. Bijvoorbeeld
iemand is een erg geleerd man en een erg droge persoon, hij moet een inspanning doen om zichzelf lief te maken. Dus tracht je
extreme kanten te neutraliseren door in het centrum te komen. En de beste manier is door te zeggen "Ik hou van alles". De
manier waarop je me behandelt, in die toestand ben ik gelukkig. En om jezelf voor te stellen "Ik ben de vrede". Suggereer! Gebruik
de kracht van het voorstellingsvermogen.
Ik ben de tevredenheid, ik ben de waardigheid". Probeer door deze kunstgrepen jezelf deze deugdzaamheid en rechtvaardigheid
op te leggen. En stel jezelf dan de vraag "Indien ik rechtvaardig ben, hoe kan ik dan zo handelen?" Stel jezelf de vraag! Oordeel
jezelf hiermee. Bijvoorbeeld, iemand is een miserabel persoon en hij zegt: "Oh, je moet vrijgevig zijn", dan kun je hem een
hypocriet noemen.
Maar veronderstel dat de miserabele zichzelf in vraag stelt, dan is hij geen hypocriet. Dus wanneer je al deze onwerkelijkheden,
deze zogenaamde waarden terugbrengt naar jezelf als een soort doel, en dan probeert dit doel te bereiken, door je eigen
inspanning, dan word je dat. Dus automatisch bekritiseer je jezelf en bekritiseer je niet de anderen.
En je weet wat er verkeerd is met je. Want wat heeft het voor zin te weten wat er verkeerd is met je. Want wat heeft het voor zin te
weten wat er verkeerd is met anderen? Het is zoals Engeland die probeert de omstandigheden in India te verbeteren en India die
probeert de omstandigheden in Engeland te verbeteren.
Maar ook hierin heeft het menselijk brein een uitweg gevonden. Wanneer ze zichzelf willen bekritiseren, vinden ze een zak, de
linker Vishuddhi genoemd en vestigen zich daar. Hoe listiger je bent, hoe intelligenter je bent, des te slechter is de linker
Vishuddhi.
Dan zet je daar alles neer, alle soorten vuiligheid om te stagneren, en erg tevreden met jezelf te zijn. Het is zoals met iedere
slechte huisvrouw. Ze neemt al het vuil in het huis en stapelt het op in een kamer en sluit deze af, en denkt dat ze erg efficiënt is
geweest. Je moet het onder ogen zien, je moet het corrigeren en er erover waken.
En zo is het dat je sterk wordt. Want als jouw machine uitgeschakeld is, wat heeft het dan voor zin iemand anders machine te
verbeteren? En als jouw machine uitgeschakeld is, doe je het op slot, berg je het op en zegt, nu is het in orde. Of je beschuldigt
iemand omwille van dit of omwille van dat, iets anders dan jezelf.
God zij dank hebben jullie in Sahaja Yoga heden ten dage allemaal jullie realisatie gekregen, dus hoef Ik al het schoonmaakwerk
niet te doen, jullie kunnen het zelf doen.
Dus in 't kort, om te beginnen word je je eigen Guru. Je probeert jezelf te overtuigen, scheidt jezelf van jezelf en zegt: "Hallo, hoe
maakt u het nu, komt u maar mee". Maar in Sahaja Yoga, zie je, matigen mensen zich een groot onzinnig ego aan en ze denken
dat ze "grote " Guru's zijn, zie je "grote" mensen, Avadhuras. En als je het hen vraagt zeggen ze: "Moeder, ik hou heel veel van U".
Dus denken ze, als ze van Mij houden, dat het Mijn plicht is dat Ik hen echt vlekkeloos moet houden.
Dat is niet de houding van een Guru. Wat een Guru doet, is zichzelf en anderen zuiveren en dan deze bloemen aan de Godheid
geven. Totdat jullie allen Guru's worden, ben Ik jullie Guru. Maar zodra je een Guru wordt, dan word Ik je Godheid. Zoals alle
Guru's, we kunnen Mohammed nemen, Hij sprak over Allah Ho Akhbar. Hij sprak over de Heilige Geest, Hij sprak over de
verrijzenis, omdat Hij een Guru was, en wat Hij ook te zeggen had, zei Hij met volle overtuiging, naar het punt wijzend van waaruit
Hij zijn leiding kreeg. Zoals Mozes, ook Christus, Hij stak zijn twee vingers op, zijn Vader aanduidend. Dus tot je je eigen Guru
wordt, moet je in het Begin een inspanning leveren. Geleidelijk aan kun je het dan zonder moeite bereiken. Moeiteloosheid heeft

geen diploma nodig maar je kunt het nagaan. Wanneer een persoon discreet is, worden in zijn aanwezigheid anderen ook
discreet. Wanneer een persoon eerlijk is, worden in zijn aanwezigheid anderen ook eerlijk. In het Sanskriet zegt men "Yatha Raja
Tatha Praja", zoals de koning is, zo zijn de onderdanen. Wanneer jij de Guru bent, ben jij het voorbeeld. Jij moet het voorbeeld
zijn. Ik heb mensen gezien die zichzelf Guru's noemen, in verschillende wijzen van leven, zoals professoren, onderwijzers.
Je kan hen niet-spirituele Guru's noemen. Ook zij, wanneer ze een mondaine levenswijze willen volgen, niet iets buitengewoons,
dan verliezen hun volgelingen het vertrouwen in hen. Zelfs politieke leiders. Bijvoorbeeld een politiek leider is losbandig, hij heeft
zwakheden, dan hebben de mensen die hem trachten te volgen geen respect.
Dus ook zij moeten een persoonlijk karakter, een persoonlijk waardesysteem hebben. Dus wat dan met de spirituele Guru's? Zij
moeten uitmuntende mensen zijn. Er zouden geen twee verschillende manieren van leven mogen zijn, één naar buiten toe, één
naar binnen toe. Als de buitenzijde en binnenzijde één worden, dan gebeurt het moeiteloos. En dat is wat men moet zijn, de
binnenzijde en de buitenzijde, men moet het uitwerken vanuit de binnenzijde.
Daarvoor kun je de buitenkant niet naar binnen brengen, maar de binnenkant moet naar buiten komen. Dus dit is het begin van
Antar Yoga, de innerlijke Yoga.
Op de tweede plaats moet je gedachteloos worden. Dit is "zeer" belangrijk in het westen, omdat zij met "gedachten" leven, zij
hebben geen andere grote problemen. Bijvoorbeeld ze zijn op zo'n manier opgevoed dat ze bang zijn voor de wet. Ze zijn op zo'n
manier opgevoed dat ze al hun tapijten proper moeten houden!
Alles netjes zie je, heel nauwgezet om elke plaats proper te houden.
Al de grove dingen houden ze proper. En dan als ze zichzelf proberen aan te passen, passen ze zich binnenin aan. Naar buiten
toe zijn ze heren, maar binnenin zijn hun gedachten niet zuiver, in hun gedrag zijn ze niet zuiver. Hun ogen zijn niet zuiver, er zit
vergif binnenin.
En ze houden ervan dat vergif naar buiten te brengen. Soms komt het er uit als sarcasme. Het komt er uit als sinistere daden van
agressie tegenover andere landen. Ze kunnen de volledige vernietiging van de wereld plannen. En zij vinden niet dat daar iets
verkeerd aan is. Omdat het een ideologie is, het is een gedachte waarvoor ze vechten. Zolang er een ideologie is, is er een
gedachte, is er een ietwat verheven vorm van spreken, dan kunnen ze doen wat ze willen.
Deze vuile taal is erg geraffineerd. Zoals mensen die geen bad nemen, kunnen door wat kunstmatige zaken een geurtje
verkrijgen. Van binnen moet het schoon zijn. En dat is waarom eerst inspanningen moeten geleverd worden om goede
gedachten te hebben.
Let op je verstand. Hoe denkt het over anderen? Ik zou zeggen, racisme is één van de ziekten van dezelfde soort. Ik heb mensen
ontmoet die erg hoog geplaatst waren, fijnzinnig geraffineerd, onberispelijke kleding droegen, maar als het een persoon uit een
ontwikkelingsland betrof, of van een andere huidskleur, maakten ze er een aanmerking op.
Zelfs als zij Sahaja Yogi's zijn, Ik heb dat gezien. Ik zeg dit voor de Sahaja Yogi's en niet voor anderen. Zodat plotseling die dode
stof, hetgeen wij dood noemen, levend wordt.
Dus het verstand is vuil, vol van lust, hebzucht, woede en jaloezie. Dat is waarom we erg, erg voorzichtig moeten zijn. Van deze
mensen die geraffineerd geworden zijn, zijn hun zwakheden ook geraffineerd geworden. En dat is waarom jaloersheid een veel
voorkomende ziekte is. Een tijdje terug vroeg Ik iemand "Waarom is de vader kwaad op de zoon en op zijn eigen broer"? Het
antwoord was, omdat de broer zorgt voor de zoon in Londen. Normaal zou iedere persoon dankbaar zijn dat er iemand is die
voor zijn zoon zorgt gedurende zijn afwezigheid.
Maar die kerel is jaloers vanwege zijn bezitsdrang. En bezitsdrang komt voort uit onzekerheid. En onzekerheid komt in ons

omdat we anderen onzeker maken. Er zijn veel oorzaken van onzekerheid, maar één ervan is dat we lelijk zijn en dat we die
lelijkheid in anderen zien. Dit innerlijke vuil moet er met meer moeite uit gehaald worden dat het uiterlijke vuil. Dat innerlijke vuil
kun je gadeslaan in jezelf en zien.
Sommige mensen proberen anderen te domineren, hen dingen te zeggen gewoon uit bazigheid. Let nu op, eerst en vooral: ben je
bazig genoeg geweest voor jezelf? Ben je voldoende meester over jezelf? Ben je je eigen meester, of schiet je daarin tekort? Zij
die geen meester zijn over zichzelf willen meester zijn. Maar hij die meester is over zichzelf, wil geen meester over iemand
anders zijn, hij wordt de meester.
Hij behoeft geen enkele moeite te doen, hij is meester. En er zijn zovele trucjes waardoor hij kan bemeesteren, zovele dingen
waardoor hij kan corrigeren. Hij zegt het misschien niet, hij doet wellicht niets, maar hij leidt gewoon. Iedereen leert een les,
zonder dat hij er iets aan doet. Maar ze weten dat iemand de meester der meesters is.
Misschien dat zo'n persoon er erg bescheiden, simpel, onschuldig uitziend is, maar dat is Mahamaya, dat is illusie. Dus de
persoon die die kracht is, wil het niet naar buiten toe tonen. Integendeel, het toont zich op zo'n manier dat de anderen het weten.
Ik bedoel, de wijze waarop dingen in het leven gebeuren, dan begin je te begrijpen dat je geen enkele show moet opvoeren.
Iemand weet! Alles.
Als we zo iemand hebben, probeer dan te volgen.
Dus op de derde plaats moet de inspanning gedaan worden om jouw Guru te volgen, welke een Sat Guru is. Die guru wordt een
toonbeeld dat jij moet volgen. Ook hierin kunnen Sahaja Yogi's zeer oppervlakkig zijn. Eén van de Sahaja Yogi's droeg gewoonlijk
zijn sjaal op een bepaalde manier. Dus stuurde Ik enkele andere Sahaja Yogi's daarheen, zodat hij ze kan trachten te helpen, hij
kan hun Guru zijn.
Allen begonnen ze hun sjaals op dezelfde manier te dragen. Niet het uiterlijk vertoon, maar het innerlijke moeten jullie volgen.
Dus als jullie een Guru worden, "wordt" dan de Guru, je wordt het. Het is zo'n korte methode, gewoon te worden. Nu als je jezelf
bekijkt, moet je weten dat er nog enkele stappen genomen moeten worden voor je het wordt.
Zelfs nu, terwijl Ik jullie deze lezing geef, denken jullie aan anderen. "Oh, Moeder spreekt over hem" niet over mij. Dat is hoe
iemand zich naar binnen moet richten, geheel in beslag genomen door je Guru, dat is hoe je jezelf moet zien. Dat is erg belangrijk
als we de profeten moeten worden, die van anderen profeten zullen maken.
Het volgende stadium is, wanneer jullie Guru een Godheid wordt. Als je zegt, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo-Maheshwara,
gaat men omhoog tot op dat punt, maar niemand zegt Guru Devi, je kunt een hogere stadium hebben dan Brahma, Vishnu,
Mahesha.
Omdat in het Guru-stadium jullie de onschuld van al dezen hebben, Brahma, Mahesha en Vishnu, hun kracht van onschuld.
Maar dan uiteindelijk zegt het, Guru sakshat Parabrahma.
En Parabrahma is de kracht van de Moeder. Dat vloeit door jullie heen. Dus jullie worden het instrument van de Parabrahma.
Maar hoe?
Niet enkel door jezelf te worden, maar door nu de weerspiegeling van je Godheid te worden, om jezelf te ontplooien als
weerspiegeling van de Guru op dat stadium. Op dat niveau begin je al de elementen te beheersen (controleren). Dat is waarom al
deze incarnaties van Adi Guru controle hadden over de elementen. Brahmadeva heeft zich volkomen geopenbaard via hen. Dus
uit Ganesha, die de Adi Guru is, is Hij geboren of heeft hij zich geopenbaard door deze drie: Brahma, Vishnu, Mahesha. En dan als
Brahmadeva toont Hij zich met vier hoofden, de drie van Brahma, Vishnu, Mahesha en de vierde van Shri Ganesha.

Dus Brahmadeva wordt het symbool van de Guru en zoals jullie weten is Shri Ganesha Chatvari, is altijd vier, hij wordt deze vier.
Als uitdrukking als openbaring. En als jullie Brahmadeva worden, op dat niveau controleren jullie al de elementen.
Dus vandaag heb Ik getracht jullie de verschillende stadia van gurupada uit te leggen, het stadium van guru. En men zou moeten
begrijpen dat wat we vandaag ook zijn, we uitermate gezegend zijn en geluk hebben. Dat in deze korte tijd, jullie begonnen van
een beestje (insect) in de modder en dat jullie de lotussen geworden zijn.
De lotus zal veel insecten aantrekken, madhukar, door haar honing, nectar en zal hen omvormen tot lotussen. Wanneer ze de
nectar krijgen, worden zijzelf de lotussen. De hele vuile, vieze vijver is bedekt met lotusbloemen en één lotus, welke de Guru is,
groeit hoger en deze wordt aan de Godin gegeven welke erop vertoeft.
Zij verblijft in het hart op het platvorm, een prachtig platvorm dat deze lotus gecreëerd heeft. Maar om a Haar in je hart te dragen,
moet je een hart hebben. Er zijn zovele eigenschappen van een Guru, waarover Ik jullie verteld heb. Al de beste eigenschappen,
de twaalf eigenschappen van alle tekens, zouden volledig in een Guru moeten tot uiting komen. En de bezitter van deze
eigenschappen is Shri Shiva.
Dat is hoe het wezenlijke van Shiva, vanuit Brahma, Vishnu, Mahesha, de Mahesha's eigenschappen doorheen jullie moeten
uitstralen. De Vishnu eigenschap van Dharma. Allereerst moeten jullie een inspanning doen om dharmisch te leven, om
evenwichtig te zijn.
Dan gaan jullie vooruit. Dan worden jullie één met de Virata.
En dan kunnen jullie het Dharma doorgeven aan anderen. Dus moet je weten dat dit stap voor stap ook met jou gebeurt, zodat je
geen hypocriet werd. Maar je wordt echt. En de werkelijkheid toont zich door zijn eigen "zijn". Dat is hoe je wordt. Begrijp de
werkelijkheid binnenin jezelf, zie het onder ogen, los het op.
Maar meestal heb Ik gezien dat als Ik iemand iets zeg, "Neen, Moeder, zo ben ik niet, neen Moeder ik heb het zo niet gezegd, dat
is niet waar". Sommige van die mensen zouden kunnen proberen vooraan te gaan zitten of op te vallen. Maar dat is niet
belangrijk.
Wat belangrijk is, is in hoeverre je jezelf kent, het is Zelfrealisatie. Zodra je dat ontwikkeld hebt, dan ken je anderen op een
wezenlijke manier en niet gekunsteld, en dan is de vreugde totaal.
Zoals een bij, nooit naar een namaakbloem zal gaan. Maar menselijke wezens moeten als een bij worden. De Guru hoeft niet te
zeggen dat hij de Guru is.
Vandaag zegen Ik jullie. Ik heb de twaalf jaar van de Guru voltooid en jullie zouden echt de krachten van Shiva binnenin jezelf
moeten verkrijgen. Ik, dat is mijn lichaam, mijn verstand, mijn hart, alles, heeft geen moeite gespaard om zich volledig te wijden
aan deze schoonmaak, aan dit maken, aan deze wording van jullie allen.
Ik verzoek jullie nu, alsjeblieft, verspil Mijn inspanningen niet.
Kijk naar jezelf, help jezelf en probeer hoger en hoger op te stijgen, word je Zelf. Als je je Zelf wordt, dan word je de Guru. En
zodra je de Guru wordt, word je Brahmadeva, Mahesha en Vishnu. Dus eerst word je gemaakt naar het voorbeeld van Ganesha,
dan Brahma, Shiva en Vishnu.
Maar veel hangt af van jullie bereidheid, om het te doen en meest van al van jullie eerlijkheid en oprechtheid. Ik hoop dat Shri
Ganesha jullie de wijsheid zal geven om te begrijpen, de Shakti zal jullie de shakti (kracht) geven om hard te werken en Shiva zal
jullie de vreugde geven. Sadashiva zal jullie de vreugde geven, zodat jullie zullen voortgaan in jullie vestiging.

Moge God jullie allen zegenen.
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Verif.Marleen Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Eerst en vooral moeten we weten wat waarheid betekent. We willen
waarheid zoeken, er bestaat in ons een drang om de waarheid te zoeken. Alleen door dit zoeken zijn we allemaal mensen
geworden. Wat gaat er nu met ons gebeuren na het menselijk stadium? Zoals de zaken nu staan, zie je dat er in deze wereld
zoveel verwarring is, zoveel verwarring, er zijn zoveel denkbeelden, zoveel gedachten, zoveel ideologieën, zoveel religies. Er zijn
allerlei dingen opgekomen en een gewone mens begint ernaar te kijken en wordt nogal in verwarring gebracht: "Wat is dit voor
een wereld?" Eerst en vooral is het een zeer verwarde wereld. De verwarring geeft je een grotere drang om te zoeken want je
denkt: "Wat is er aan de hand?" Ten tweede: ik ging vandaag door de stad, gewoon om de hele plek vibraties te geven en ik
voelde dat er een soort gevoel van sufheid hing. Ik vroeg aan de persoon die met mij rondreed: "Waarom zien de mensen er hier
zo suf uit?" Hij zei: "De mensen hier hebben op dit moment geen werk." Dus zei ik dat dit zou moeten gebeuren in elk land dat zo
industrieel ontwikkeld is. Zie je, als we industrieel ontwikkeld zijn, als het gedaan is met al onze industriële behoeften, dan zullen
we misschien meer gaan zoeken. Want nu denken we dat we alles hebben, we hebben degelijke kleren om te dragen, we hebben
voedsel, we hebben alles. Wat is nu het volgende? En zo worden we suf omdat we de zin van het leven niet begrijpen. Nu is deze
zin van het leven meer aanwezig bij mensen die welvarend zijn en minder bij mensen die zich nog ontwikkelen want zij willen
worden zoals jullie, ze willen omringd worden door alle mogelijke plastiek, ze willen gieterijen met alle er bijhorende vervuiling,
alles. Eens ze dat allemaal hebben zullen ze beginnen zoeken. Maar een land zoals India, was een ander soort land door de
ligging, wat klimaat betreft. Het heeft zo een zeer goed klimaat. Zo is het er altijd, zo kan je in de dorpen altijd buiten zijn, zo kan
je in de wouden leven en niet zoveel bezig zijn met het bevechten van de natuur. Op zo'n plek hebben mensen gemediteerd en
geprobeerd om uit te maken: "Waarom zijn we hier?" Als je al deze zaken ziet, al deze ontwikkelingen overal, merk je dat het is als
een boom. De buitenkant van de boom is heel goed ontwikkeld. Maar elke boom die zo ontwikkeld is, moet heel diepe wortels
hebben, anders zal hij volledig verloren gaan en vernietigd worden. Als er uiterlijk zoveel ontwikkeling is, moet er ook innerlijke
ontwikkeling zijn, de wortels. En nu gaan we jullie over de wortels vertellen want jullie ontwikkeling is voldoende en als jullie deze
ontwikkeling wilt behouden moet jullie je wortels kennen. We hebben onze wortels heel erg verwaarloosd en daarom zien we
vandaag ook dat mensen lijden aan terminale ziekten en alle mogelijke problemen. Dat is een van mijn belangrijkste zorgen, dat
iedereen gezond is en dat gezondheid niet van buitenaf tot je komt maar van binnenin. Want, veronderstel dat je op een boom
een ziek blad vindt en je gaat het verzorgen, dan verzorg je zo de boom niet. Je behandelt de ziekte helemaal niet. Maar als je de
middelen hebt om naar de wortels te gaan, dan behandel je de hele boom heel goed op een gemakkelijke en heel eenvoudige
manier. Als je op een of andere manier je wortels kan bereiken, dan kan je jezelf zonder veel moeite behandelen, ook zonder
medicatie. Waar zijn nu deze wortels? Daarvoor moet je deze afbeelding bekijken. Ik weet of iedereen deze afbeelding kan zien
die toont dat binnen in ons dit mooie instrument aanwezig is en dit is wat in de Bijbel beschreven wordt als de levensboom.
Tenzij je een staat bereikt die we zelfrealisatie noemen, die Christus de tweede geboorte noemde, kunnen we niet begrijpen wat
het is. Want op dit ogenblik zijn jullie aandachtig naar mij aan het luisteren, maar als ik zeg: "Breng je aandacht in jezelf." dan kan
je dat niet. Het is moeilijk, onze aandacht is naar buiten gericht. Wat moet er daarvoor nu gebeuren? Er gebeurt iets want
daardoor wordt je aandacht naar binnen getrokken. En eens de aandacht binnenin is krijgt diezelfde aandacht de verlichting van
deze kracht die in jou, in ons aanwezig is in het heiligbeen. Sacrum betekent heilig, dat wil zeggen dat de Grieken het kenden.
Wanneer deze kracht opstijgt, ontwaakt, is zij zoals het pluimpje in het zaad, de kiemende kracht van een zaad en zij geeft je
gewoon een nieuwe dimensie. Zij verrijkt jouw subtiele energiecentra. Deze subtiele centra zijn in feite de subtiele versie van de
grofstoffelijke plexussen. Wanneer zij uitgeput geraken krijg je ziekten. Een artikel deed er me bijvoorbeeld vandaag aan denken
dat ik jullie zou moeten zeggen hoe we een bepaalde verschrikkelijke ziekte krijgen die kanker wordt genoemd en in het Westen
zoveel voorkomt, niet zoveel in ontwikkelingslanden als hier. Er wordt gezegd dat kanker een ziekte is van de rijken. Het is zo dat
er in ons twee soorten zenuwstelsels zijn die ons voorzien. Een ervan wordt het centraal zenuwstelsel genoemd, het andere
noemen we het autonoom zenuwstelsel. Nu zijn dokters er eerlijk over, ze noemen het gewoon autonoom. Als je hen vraagt: "Wie
is deze auto?", dan kunnen ze je dat niet zeggen. Ze geven het gewoon een naam, autonoom. Deze 'auto' is de Spirit in het hart en
als je deze 'auto' op een of andere manier in je aandacht brengt dan komt het licht van de 'auto' in je aandacht en begin je
volledige controle te krijgen over je wezen. Ik zeg het je, dit is een eenvoudige methode. De natuur van de wortels is van die aard
dat dit autonoom systeem drie kanalen heeft. De twee kanalen van het linker en rechter sympatisch systeem en het

middenkanaal is het parasympatisch systeem. Nu kan je hier de drie kanalen zien, maar het zijn de subtiele kanalen die de
grofstoffelijke kanalen beheren. Nu werken deze subtiele kanalen op zo'n manier dat het linkerkanaal gericht is op jouw verleden,
gericht is op wat gebeurd is, gericht is op jouw conditionering. Het is wat we het kanaal van de maan noemen, of het kanaal dat
in ons de kracht van het verlangen uitwerkt. Het rechterkanaaal is het kanaal dat het handelen uitwerkt, het is het kanaal van de
actie, het is gericht op jouw toekomst, op jouw mentale activiteiten en op jouw fysieke activiteiten. Het wordt het zonnekanaal
genoemd. Nu liggen beide parallel met elkaar. Als een mens nu iets wil uitzoeken, probeert hij altijd in uitersten te gaan, voor
alles. Veronderstel dat hij een pub bezoekt, dan moet hij die volledig leegdrinken. Als hij een of ander werk aanvat, dan moet hij
het afwerken met volledige toewijding zoals ze dat noemen en er zijn hele leven aan geven. We gaan altijd in uitersten, naar de
linker of de rechterkant. Als iemand nu gematigd is, blijft hij in het midden. Het pad van het midden is er voor onze evolutie.
Materie in zijn geheel is geëvolueerd: zoals je weet bestaat er een kaart en op die kaart zie je hoe de periodieke natuurwetten zo
mooi zijn gemaakt en hoe het allemaal zo evenwichtig is. En in het midden staat koolstof en koolstof bevindt zich in ons in de
eerste chakra. Nu zijn al deze chakra's gewoon de stappen in onze evolutie. Zo waren we eerst koolstof, dan werden we dieren,
dan werden we mensen en nu zijn we zoekers. Zo onwikkelen we het ene na het andere, gebeurt de evolutie en worden we
mensen. Nu komt de vraag, en wat nu? Waarom zijn we hier? We zijn mensen maar wat is het volgende dat we moeten bereiken.
Als deze vraag niet in je hoofd opkomt dan zal ze zonder twijfel later opkomen, maar het is beter als het voor jou tijd is om uit te
zoeken waarom we op deze aarde zijn? We bevinden ons op deze aarde. Zo zal je over dit instrument vragen: "Moeder, waarom
is dit instrument gemaakt?" Dit instrument is gemaakt om mijn stem verder te dragen. Zo ook zijn jullie mensen, gemaakt om
instrumenten van God te zijn. Jullie gaan door God aangewend worden, hij gaat jullie gebruiken en zijn kracht gaat door jullie
heen vloeien. De enige vereiste is dat je verbonden wordt met het hoofdnet en deze verbinding gebeurt door het opstijgen van
deze Kundalini die eigenlijk de Heilige Geest uit de Bijbel is. In de Bijbel werd over de Heilige Geest zelf niets geschreven. Ik vroeg
aan een priester: "Wat bedoel je met Heilige Geest?" Hij zei: "Daarover ben ik onwetend." Dus zei ik: "Waarom ben je hier dan?
Wat ben je aan het doen?" Dan zei hij: "Ik doe mijn werk." Zo zie je maar. In het gebied van God is er zo geen 'job' waarbij je geld
kan verdienen zonder te weten wat je doet. Je wordt verondersteld te weten wat je doet. Je wordt verondersteld te weten wat de
Heilige Geest is en je wordt verondersteld te weten waar deze is. Je kan niet gewoon een job krijgen, iets worden en iets
onderwijzen zonder er veel over te weten. En dit is het dilemma met de religies van vandaag, niet met één ervan maar met
allemaal. Ze weten niet dat ze eerst en vooral opnieuw geboren moeten worden om eender welke religie te onderwijzen. Christus
heeft zo duidelijk gezegd dat je opnieuw geboren moet worden. En toen Nicodemus hem vroeg: "Wat bedoelt u met opnieuw
geboren worden? Moet ik dan terug in de baarmoeder gaan?" Zei hij: "Neen, uit het vlees wordt vlees geboren, maar ik spreek
over de Heilige Geest. De Heilige Geest moet jouw Spirit het leven schenken." En daar gaat het om, de Heilige Geest binnenin jou
is deze Kundalini met drie en een half windingen, of de Heilige Geest. Nu was, zoals ik jullie al zei, de aandacht van de Indiërs
door meditatieve processen meer naar binnen gericht en probeerden ze uit te maken hoe we in elkaar staken. En dit is niet de
kennis van vandaag, het is zeer oude kennis. In een boek dat iemand veertienduizend jaar geleden schreef worden alle details
beschreven van de dingen die ik jullie vertel, maar we zijn ze nooit te weten gekomen. We hebben nooit geprobeerd om ernaar te
kijken. Zelfs over Christus is er in deze boeken zoveel geschreven, duizenden jaren geleden. Over Mohammed, duizenden jaren
geleden, we proberen die dingen nooit te vertalen of deze kennis te brengen tot een niveau waar iedereen het zou kunnen lezen.
Maar nu is het voor jou mogelijk te begrijpen dat je niet alleen het lichaam, het verstand, het ego, het superego bent maar veel
meer. En dat 'veel meer' is de Spirit en de waarheid is dat je de Spirit moet worden. Eens je de Spirit wordt betekent het dat je,
wanneer je het licht wordt, juist dat licht geeft. Voor dat gebeurt zijn er heel veel hindernissen, zoals ik al zei is er kanker en
andere dingen, allerlei ziekten die mensen doen lijden. Er zijn mentale ziekten, er zijn emotionele problemen, er zijn alle mogelijke
problemen die alleen opgelost kunnen worden als je naar je wortels gaat. Neem nu een eenvoudig geval van kanker, voor mij is
het eenvoudig want het kan eenvoudig genezen worden. Neem nu bijvoorbeeld één van de chakra's, die zich zo in ons bevindt,
zo, dat kunnen jullie allemaal zien. En deze chakra ligt hier binnen in. Terwijl deze de linker en rechter sympatische zenuwstelsels
zijn en in het midden het parasympatisch zenuwstelsel dat evenwicht geeft, dat de energie geeft die nodig is voor het linker en
het rechter. Als we een noodsituatie krijgen, als je bijvoorbeeld begint te rennen, dan gaat het hart heel snel beginnen slaan. Maar
het wordt weer normaal door het middenkanaal of het parasympatisch systeem. Wat er nu gebeurt is dat deze chakra
waarschijnlijk teveel gebruikt wordt door onze gewoonten die in uitersten gaan, zie je, je gebruikt ze teveel. In elk geval gebeurt
het volgende: de ketting wordt verbroken en je verliest je contact met het geheel. Dan kom je alleen te staan, wat betekent dat
het kwaadaardig wordt. De cellen worden kwaadaardig: ze beginnen andere cellen aan te vallen omdat er geen relatie is met het
geheel. Je weet niet hoe ver je kan gaan. Veronderstel dat je kanker in de neus krijgt. De cellen van de neus gaan groter worden,
ze gaan andere cellen opslokken en welke cellen ze ook aanraken, net zoals een egoïstische man zoals Hitler, welke ze ook

aanraken, die cel wordt eveneens kwaadaardig en gaat ook andere opslokken en op die manier wordt het hele lichaam
kwaadaardig. Zo begint kanker, het is eenvoudig. Maar niet zo lang geleden, ongeveer een jaar, zag ik op televisie een zeer
interessante uitzending met dokters. Ze zeiden dat de gevoeligheid voor kanker in elke mens aanwezig is omdat we altijd in
uitersten leven, maar de aanzet gebeurt als je door een entiteit wordt aangevallen vanuit een gebied dat in jullie is ingebouwd
sinds jullie schepping. En dit gebied noemen we in Sahaja Yoga het collectief onderbewustzijn. Alles wat dood is verblijft in dat
gebied. Dit is het gebied dat zich voorbij het linker sympatisch stelsel bevindt. Mensen die dus teveel in de linkerkant gaan, teveel
in de kant van de emoties gaan of zij die gaan naar en buigen voor de verkeerde soort van guru's, voor de verkeerde soort van
mensen en verkeerde religies aanvaarden waar je je richt tot de doden, tot spiritisten, spirituele toestanden, al deze zaken leiden
tot een grotere kwetsbaarheid voor ziekten als kanker. Kanker is geen ziekte van de rechterkant maar een hartaanval kan zowel
een ziekte van de rechter als de linkerkant zijn. Zo hebben we in Sahaja Yoga niet één maar twee soorten harten. Het ene is een
overactief en het andere een lethargisch hart. Alle mensen die overactief zijn zie je, die de hele tijd rennen, die op de klok kijken
en gewoon op de loop zijn, al deze mensen hebben een overactief hart dat erg uitgeput is. En de aandacht is zodanig naar buiten
gericht de de Spirit in het hart onrustig is, zich terugtrekt en zo krijg je een hartaanval. Dan is er het andere type hart dat
lethargisch is, dat gericht is op de emotionele kant, dat altijd weent, het verleden bezingt, "Mijn vader was zo rijk en ik ben zo
arm" al deze zaken zie je, vooral de dames hebben dat probleem. En als ze teveel over de linkerkant beginnen te praten, dan
gebeurt het volgende: het lethargisch hart wordt een probleem want dan ontwikkel je symptomen zoals hartbeklemming en al
deze zaken. We hebben dus twee soorten harten. Nu kan je iemand niet behandelen met twee types hart. Ik bedoel dat niet
iedereen op dezelfde manier behandeld kan worden omdat er twee soorten hartproblemen zijn. Nu bestaat er in de medische
wetenschap, die ik zelf heb gestudeerd, maar één soort mens. Ze houden ze niet uit elkaar. Maar in het dagelijks leven zie je dat
we zo verschillend zijn van elkaar. In feite zijn er drie soorten mensen, de ene soort zijn zij die op de toekomst gericht zijn, de
andere soort zijn zij die in het verleden leven en dan zijn er de mensen die in het midden zijn. En dan zijn er drie soorten
combinaties, omdat er hiermee permutaties en combinaties ontstaan waardoor we kunnen zeggen dat er negen soorten mensen
zijn. Maar hieruit kunnen nog meer permutaties en combinaties ontstaan, afhankelijk van welke mensen ze ontmoeten, welke
mensen ze bewonderen, met welke mensen ze leven, door wie ze gedomineerd worden of wie ze domineren. In deze wereld zijn
er dus zeer gecompliceerde mensen, maar het geeft niet, ze kunnen teruggebracht worden tot iets eenvoudigs zoals links, rechts
en het midden. Als je hen kan terugbrengen tot deze drie dingen en hen classificeert dan is het gemakkelijk om hen te
behandelen. Want als iemand rechts is dan zal hij bepaalde symptomen vertonen, hij zal heetgebakerd zijn, hij zal
leverproblemen hebben, hij zal mager zijn, hij zal de hele tijd roepen. Hij kan er naar buiten toe goed uitzien, maar in zijn gezin zal
hij erg heetgebakerd zijn. Hij kan een egoïstisch iemand zijn maar misschien ziet hij er zeer nederig uit omdat hij met mensen
moet omgaan en misschien is hij zeer agressief, zo erg zelfs dat hij sadistisch kan worden. Van een ander type zijn de anderen
die altijd willen weglopen, ontsnappen, zo kunnen ze zijn. Het zijn geen mensen die grof en agressief zijn maar ze zullen erg
geniepig zijn, alle truukjes uitproberen, spelletjes spelen, intriges bedenken en allerlei zaken en ze zullen ook met hun verleden
leven, dat soort zaken. Nu zijn er mensen die in het midden zijn, de mensen die gematigd zijn, die het leven op een fijne manier
aanpakken, die zich niet zoveel zorgen maken over het leven, over de problemen van het leven maar er boven blijven staan. En ze
leiden een heel normaal leven, ze gaan zich niet te buiten aan zinloze dingen. Dit zijn de mensen van het midden en daarom
kwamen alle religies op deze aarde, om het innerlijk evenwicht te vestigen. Alle religies kwamen op deze aarde om dat evenwicht
te vestigen. Waarom het evenwicht, de vraag kan opnieuw gesteld worden, waarom evenwicht. Het evenwicht is nodig voor onze
uiteindelijke groei. Als je bijvoorbeeld een vliegtuig moet nemen, ermee opstijgen, dan moet je eerst zien of het al dan niet in
evenwicht is, anders zal het niet horizontaal vliegen, kan het één kant opgaan. Zie je, er moet evenwicht zijn in het leven. Maar als
je jezelf doorgrondt, jezelf onder ogen ziet, zal je begrijpen: "Neen we zijn niet in evenwicht zoals het hoort." Dit evenwicht moet
dus in mensen komen en daarom kwamen grote profeten op deze aarde, om ons evenwicht aan te leren. En deze profeten
kwamen in de periodes waar we dit evenwicht nodig hadden, telkens wanneer mensen onevenwichtig werden, kwamen ze op
deze aarde om ons evenwicht aan te leren. We ontwikkelen ziekten meestal wanneer dit evenwicht zoek is. Zelfs in religieuze
zaken kunnen we zeer onevenwichtig zijn. Zo zag ik dat mensen gedurende drie uren de Bijbel lazen. Waarom is het nodig de
Bijbel te lezen? Ik bedoel, je leert niets in drie uur. Als je religie begrijpt, moet ze in feite niet lezen maar in jezelf voelen en
ervaren. Religie is als de tien valenties van de mens. En de tien valenties van de mens, als we de valenties verliezen, verliezen we
het evenwicht. Nu gaat bijvoorbeeld een land dat overontwikkeld is, zijn evenwicht verliezen. Een land dat onderontwikkeld is kan
ook zijn evenwicht verliezen. Het kan overal zo gebeuren, het maakt geen verschil of je over- of onderontwikkeld bent, je bent in
dezelfde situatie, of het evenwicht naar boven of naar beneden schuift maakt geen verschil. Zo is het. Wat gebeurt er nu met de
Kundalini: het eerste wat zij doet is innerlijk evenwicht scheppen. Als zij in dat gebied opstijgt, het gebied van de maag, dan

schept zij evenwicht, zij geeft evenwicht. Eens het evenwicht er is, is het voor jou veel makkelijker om alle chakra's die verstoord
of beschadigd zijn, in evenwicht te brengen, het evenwicht komt en brengt ze in orde. Met dat evenwicht komen de chakra's weer
tot de juiste vorm en daardoor stijgt de Kundalini verder op. Zij stijgt op en doorboort de fontanel, wat het echte doopsel is. Het is
niet zoals iemand die water op je hoofd giet en zegt: "Nu ben je gedoopt." En we aanvaarden dat. Het is gewoon een handeling, er
is niets echt aan. De koele bries van de Heilige Geest moet op de top van het hoofd gevoeld worden. De waarheid moet dus op
jouw centraal zenuwstelsel gevoeld worden, dat betekent dat je haar moet voelen in je vingertoppen. Mohammed heeft duidelijk
gezegd dat bij de wederopstanding je handen zullen spreken. Maar niemand wil over de wederopstanding praten, niemand wil
praten over iets goeds dat staat te gebeuren, dat er een moment zal komen waarop mensen verlost zullen worden, dat er een
verlosser, een vertrooster zal komen, niemand wil daarover praten. Zij willen praten over de dag des oordeels want dan zullen
mensen bang zijn en hen overladen met geld. In mensen wordt een angst gecreëerd die geld opbrengt. God Almachtig die dit
universum heeft geschapen, heeft jullie geschapen als speciale mensen, menselijke wezens, denk je dat hij ons gaat toelaten zijn
grote schepping te vernietigen? Hij heeft ons innerlijk zo mooi gemaakt en we moeten gewoon begrijpen dat je niet bent wat je
lijkt te zijn, je bent veel groter, je bent veel meer, je bent door hem verheven. Want alleen dit moet gebeuren en eens het gebeurt
zal je verrast zijn te zien dat je verantwoordelijk wordt voor jezelf, dat je gemachtigd wordt met die kracht van God die door je
heen stroomt. Je kan mensen genezen, je kan mensen helpen, je kan de Kundalini doen opstijgen, je kan verlost geraken van al
deze stomme problemen, al deze grote problemen en alle universele problemen want binnen in jou voltrekt zich een
transformatie. Op een dag kregen we in Brighton een alcoholicus. Hij kwam helemaal dronken naar het programma en begon me
te beledigen. Ik glimlachte gewoon naar hem. De volgende dag kwam hij terug en kreeg zijn zelfrealisatie. Vandaag is hij een
uitmuntende man, hij verdient zoveel geld, hij doet het zo goed. Wat er met jou gebeurt is dat je jezelf wordt en je Zelf worden
betekent dat je de Spirit wordt en de Spirit is de weerspiegeling van God in jezelf. Eens dat gebeurt word je de dynamische kracht
van God en ben je verrast hoe je wonderlijk geholpen wordt. Nu heeft Sahaja Yoga zeker kanker genezen, zonder twijfel, het kan
zoveel ziekten genezen. Maar toen we de Britse raad erover aanschreven en ze er op uitkwamen dat we mensen genazen, zeiden
ze: "Er is een groot onderzoek aan de gang, ze moeten de dossiers bekijken, ze moeten dit en dat uitzoeken …" Dus zeiden we:
"Goed, het maakt niet uit, laat hen de tijd nemen." Maar Sahaja Yoga is er niet alleen voor het fysieke, want je bent niet alleen een
fysiek wezen. Ik zeg het je, veel worstelaars en boksers, heel erg stoere mensen, komen naar me toe en zeggen "Moeder, we
hebben geen vrede, geef ons vrede." Het is dus niet voor jouw fysiek wezen, niet voor jouw mentaal wezen, niet voor jouw
emotioneel wezen maar voor jouw spiritueel wezen. Maar aangezien je de tempel van God bent, moet de tempel schoongemaakt
worden. Als een gast naar je huis komt, poets je het, maak je het mooi, zet je bloemen, versier je het. Wanneer de Spirit in je
aandacht gaat komen moet op dezelfde manier je lichaam gereinigd worden, je verstand gezuiverd worden want je moet een
mooie tempel worden voor die verlichting. En zo word je genezen, als bijwerking van deze ontwaking van de Kundalini. Wat
gebeurt er nu met je bewustzijn? Je wordt collectief bewust. Je wordt, ik zeg nog maar eens dat er geen diploma is. In Sahaja
Yoga is er geen lidmaatschap, je hebt waarschijnlijk ook gehoord dat er geen geld voor betaald moet worden. Ik bedoel, het is te
gek, hoe kan je God met geld betalen, wat begrijpt hij van geld? Hoeveel geld ga je eerst en vooral voor jezelf betalen? Hij heeft
ons mooie ogen gegeven en wat betalen we hem, niets. In tegendeel, we bederven onze ogen de hele tijd, we bederven ze door
met wellust en hebzucht naar dingen te kijken. Er is overspeligheid in onze ogen, dus bederven we ze, de mooie onschuldige
ogen die hij ons gaf, de zuivere ogen, we bederven ze. Maar als je ontwaakt ben worden jouw ogen zo mooi dat iemand in orde
komt als je naar hem kijkt. Jouw aanwezigheid, gewoon jouw aanwezigheid kan zovelen helpen. Maar je moet die staat bereiken.
Zoals hij zei kan je het niet opeisen zie je, het is hier geen winkel. In een winkel betaal je het geld en kan je eisen, "Goed, komaan,
dit was slecht en ik betaalde zoveel." Maar wat geef je hier? Jouw zoeken, jouw zoeken naar het hogere wezen, je zoekt niet naar
genezing maar je zoekt het hogere wezen in jezelf. Het vermogen, de weelde van spiritualiteit die in ons allen aanwezig is. Het is
er, het is er allemaal, we moeten het alleen aandacht geven en het nemen. Nu word je collectief bewust wat betekent dat je
andere mensen in jouw vingertoppen begint te voelen. Zelfs een kind kan zeggen: "Dit is het probleem, dit is het probleem." Nu
moet je alleen weten waar deze voor staan en daarom heb ik gedecodeerd dat deze staat voor het hart, deze voor iets anders,
deze voor iets anders en alle chakra's, de vijfde, zesde en de zevende aan de linker en de rechterkant. Je zal onmiddellijk weten
waaraan iemand lijdt. Maar we praten niet zoals dokters, we zeggen niet: "Deze man is egoïstisch", niet zo. Maar we zullen
zeggen: "Deze agnya is aan de voorkant verstoord." Dat betekent dat hij egoïstisch is maar dat zeggen we niet. Zo kan iemand bij
mij komen en zeggen: "Moeder vandaag is mijn agnya geblokkeerd, neem het aub weg" wat betekent: "Ik ben egoïstisch
geweest." De taal is dus verschillend. Zo heb je waarschijnlijk in de Bijbel gelezen dat ze vreemde talen begonnen te spreken
toen ze hun zelfrealisatie kregen van de Heilige Geest. Dat betekent niet dat ze Latijn of Hebreeuws begonnen te spreken maar
het betekent dat ze de taal van de chakra's, van de subtiele centra begonnen te spreken. Ze begonnen over de kanalen te

spreken, want als je subtieler wordt ga je ook iets subtiels zien. Zoals je kleuren ziet die dieren niet zien. Zoals je vuil en
viezigheid ziet die dieren niet zien. Maar als jullie gerealiseerde zielen worden dan zien jullie het vuil en de viezigheid van een
subtielere aard. Dat is wat ze zonde noemen of gelijkaardige dingen. Je geraakt hiervan gescheiden en je begint de hele wereld
te zien als een getuige. Je wordt collectief bewust. Veronderstel dat je door mij genezen wordt, zogezegd door mij zou ik zeggen,
dan is er geen verplichting want als je een deel van mij bent, wie help ik dan? Als deze vinger pijn doet en ik wrijf er zo over, wie
help ik dan? Ik help mezelf is het niet? Je wordt dus een deel van het geheel en als je dus een deel van het geheel wordt dan
werkt alles uit op een zeer homogene manier. Het gevolg is dat de mensen in Engeland die aan vele ziekten leden, de mensen in
Australië, in de vele landen waar we zijn, in de meeste Europese landen waar we zijn, genezen zijn. Ze werden genezen van hun
ziekten, van hun kwalen. Ze werden zo krachtig dat ze geen gewoonten hebben, dat niets hen ontmoedigt. Ze zijn gelukkige, blije
mensen. Als je hun foto's ziet, zou je zeggen dat ze daar als lotussen zitten, mooi roze. Hetzelfde gebeurt in India waar ik minder
lang werk dan in Engeland. Engeland heeft een aparte plek moet ik zeggen, want in het universum is Engeland het hart van het
universum. Misschien besef je het niet, ben je er niet van bewust, maar de Engelsen zijn zeer evenwichtige mensen in vergelijking
met alle andere westerse mensen, moet ik zeggen. Maar ondanks dat schuiven jullie soms uit omdat jullie het vertrouwen zijn
verloren. Jullie proberen de Fransen te volgen, de Amerikanen te volgen, maar zij moeten jullie volgen, niet andersom. Jullie
kunnen je verbinden. Toen de industriële ontwikkeling tot stand kwam en al deze dingen aanwezig waren, hebben jullie je ermee
verbonden maar dat is nu gedaan. Nu gaat het over spirituele ontwikkeling, en daarom ook denk ik dat het in Engeland moet
uitwerken. Mogelijk werd daarom mijn echtgenoot voor dit werk uitgekozen en moest hij naar Engeland komen. Ik ben hier tien
jaar geweest, terwijl ik in India maar twee jaar was nadat ik mijn werk begon. Natuurlijk reis ik overal naartoe en het meest
fantastische dat ik van de westerse mensen ontdekte is dat hun verlangen niet meer uitgaat naar materiële zaken. Het lijkt een
beetje zo maar het is niet zoveel. Eens ze hun zelfrealisatie krijgen, willen ze anderen redden, willen ze anderen helpen. Nu is Dr.
Warren helemaal uit Australië gekomen. Ze zeiden dat het psychologisch werkt als de Australiërs tot de Engelsen spreken, dan
voelen ze zich goed. We hebben dus Engelsen naar Amerika gestuurd en verrassend genoeg ging een Engelsman naar Houston
en hij werd er aanzien als een zeer respectabel man, ze luisterden aandachtig naar hem. Het is een rare psychologie, maar ook in
Engeland zijn er grote Sahaja Yogi's. In Engeland hebben we fantastische mensen die deze kunst meester zijn en eens je dit kent,
word je zo erudiet dat deze mensen van de krant mij dikwijls vragen: "Zijn al uw volgelingen zo erudiet?" Ik zei: "Neen het zijn mijn
volgelingen niet, het zijn mijn kinderen." Maar ze worden erudiet omdat ze de essentie van de kennis raken en dit is de ware
kennis." Alle andere kennis is de kennis van dode dingen. Ik keek bijvoorbeeld naar jullie gieterijen, wat doen we ermee? We
nemen iets doods en maken er iets van. Kunnen we iets levends maken? Kunnen we deze bloemen tot fruit omvormen? Dat
kunnen we niet. Na de zelfrealisatie beginnen we levend werk te verrichten en dat is het proces van het levende werk van de
levende God. Je kan dus niet zeggen: "Ik sta op mijn hoofd en ik krijg de Kundalini hier." of "Ik scheer mijn haar" of "Ik draag een
ander soort kleding." Het is niet uiterlijk. Het gebeurt binnen in en je wordt iemand anders. In het Sanskriet noemen we een vogel
"dwijaha", wat "opnieuw geboren" betekent en een Brahmaan, hij die de kracht van Brahma kent, de kracht van God's liefde kent,
wordt ook "dwijaha" genoemd. Dwijaha, betekent degene die opnieuw geboren is. Eerst is een vogel een ei en dan wordt hij een
vogel. Het zal je misschien verrassen, maar toen Christus gekruisigd werd en met Pasen verrees, was dat om aan te tonen dat
iemand dit stoffelijk lichaam verlaat en de Spirit wordt. De verrijzenis is de boodschap van Christus en is groots. Hij bereikte dit
omdat hij zelf niets anders was dan de Brahma, de Chaitanya, de Omkara, wat jullie het woord noemen. Daarom kon hij dat
bereiken. In de Indiase geschriften is alles over hem beschreven. Jullie moeten al deze dingen opzoeken, wat over Christus
geschreven is. De Bijbel kan hem niet bevatten en de vier jaren van het leven dat hij leidde met deze beproevingen is niet
representatief voor zijn volledige achtergrond. Als je zijn achtergrond wilt kennen moet je boeken lezen die veertienduizend jaar
geleden geschreven werden. Zij spraken er over. Wat doen we op de dag van zijn verrijzenis? Op Paaszondag bieden we een ei
aan. Wat betekent dat? Dat je op Paaszondag een ei bent en op Paasmaandag een vogel. Maar we weten het niet, we doen het
automatisch zonder te begrijpen waarom we mensen die eieren aanbieden. Dat moeten we begrijpen. Zelfs om de Bijbel te
begrijpen moeten we gerealiseerd zijn, zelfs om het leven van Christus te begrijpen dat zo groots was dat we gerealiseerd
moeten zijn. Nu is er over Christus een controverse ontstaan en het doet me pijn dat deze mensen hun zelfrealisatie niet willen
want hoe kan je hen anders uitleg geven over welk mirakel ook? Het leven is vol mirakels. Zelfs tijdens mijn leven hebben
mensen mirakels zien gebeuren. Ik weet niet of ze die foto hebben meegebracht. Ik gaf eens een lezing in een afgelegen dorp
waar vroeger een grote ziel woonde en er gestorven was. Zodra ik het dorp betrad vroeg ik hen: "Wie was de grote ziel die hier
leefde?" Ze zeiden dat het een moslim was, Mian genaamd. Ik zat neer voor mijn lezing en voelde mij plots geconnecteerd en er
scheen een groot licht op mijn hoofd. Ik zag zeven keer dat het licht scheen en ik was geconnecteerd. Het toonde aan dat hij
daar bij mij was. En dan stopte ik het ineens al lachend. Stel je voor, een meisje nam de foto en de zeven stadia waren duidelijk

zichtbaar, je kon het licht zien. Nu toonden de jongens iemand de foto en ze zeiden: "O jullie hebben dat in het dorp allemaal
voorbereid." Maar dat was niet het geval, in dat afgelegen was er ook geen elektriciteit. Dus hoe kan er dan … en waarom zouden
we dat georganiseerd hebben? In Sahaja Yoga zijn zoveel mirakels gebeurd zoveel mirakels. Ik bedoel maar, de President van
India werd in vijf minuten van kanker genezen, je zal het niet geloven. Hij kwam naar Londen voor zijn operatie, die geen succes
werd en hij ging sterven. Omwille van mijn echtgenoot ging ik hem bezoeken. We kenden hem maar hij kende mij niet, hij wist
niet dat ik ook Mataji Nirmala Devi was, want ik vertel dat niet aan deze bureaucraten, het zijn nogal moeilijke mensen. Dus was
er één van de … het was B. K. Nehru, die ambassadeur was, die hem zei: "Weet u dat deze dame Mataji Nirmala Devi is? En de
vrouw van de president had mijn naam als Mataji Nirmala Devi al gehoord en ze zei: "Mataji, waarom zou u mijn echtgenoot niet
genezen?" en hij zei: "Ja, ik wist niet dat u Mataji Nirmala Devi was." Ik zei: "Goed". Dus legde ik mijn hand op zijn rug. In vijf
minuten … hij kon niet slapen, hij had zoveel pijn. Hij zei: "Ik voel me zo verlicht, ik wil liggen en slapen." Hij ging slapen. In India
hadden ze al alles geregeld voor zijn crematie, alles met een groot programma, stel je voor, en ze kwamen aan met de
ziekenwagen en hij stapte naar beneden en ze zagen hem en dachten: "Is dat zijn geest die daar stapt of wat?" Hij vertelde me
het verhaal op een heel grappige manier en hij zei: "Ik weet het niet, daarna vergat ik dat ik ziek was en ik ging op rondreis." Toen
ik het jaar nadien naar hem toe ging toonde zijn vrouw dat zelfs het litteken van de operatie weg was. Maar ik moet zeggen dat
hij een grote ziel moet zijn geweest dat dit op zo'n eenvoudige manier kon gebeuren. En toen zei hij: "Moeder, u moet wat grond
hebben, want u moet een plek hebben waar mensen u kunnen ontmoeten." Hij schonk ons dus grond en zo komt het dat we in
Delhi grond hebben. Maar wat ik probeer te zeggen is dat mirakels behoren tot de natuur van God. Voor mensen is hij wonderlijk,
niet? Hij is geen mens, hoe kunnen we over hem oordelen met ons beperkt brein. Hij kan doen wat hij ook wil en hij is vervuld van
mirakels. Deze intellectuelen kunnen hem niet begrijpen. Neem nu Paulus, hij was een intellectueel, hij was in geen geval een
vrije mens, hij was geen gerealiseerde ziel en hoe kan hij Christus begrijpen, dat kan hij niet. Omdat hij gewoon een organisator
en een intellectueel was. Je moet een gerealiseerde ziel zijn. En je zal verrast zijn te vernemen dat Khalil Gibran, die een
gerealiseerde ziel was, over Paulus heeft geschreven: "Ik kan deze vreemde man niet begrijpen en hij is geen vrije ziel." en hoe is
hij in de Bijbel? Toen ik het de eerste keer in de Bijbel zag, was ik verrast. Ik zei: "Waarom is hij hier? Wie is hij? Ik kende hem
niet." Dat is het, maar we worden gecharmeerd door zijn zin voor organisatie, de manier waarop hij alles organiseerde. Maar je
kan God niet organiseren, niet? Hoe kan je God organiseren? Niemand zou geschokt mogen zijn omdat ze zeggen dat het geen
mirakels waren maar allegorieën. Eens je de Spirit wordt zal je zoveel mirakels aantreffen. God is vol mirakels. Elk mirakel van
Christus dat beschreven werd, is waar. Het was een onbevlekte ontvangenis en we kennen zijn vorig leven. We weten hoe hij op
deze aarde geschapen werd via de onbevlekte ontvangenis van een maagd en alles wat we ervan weten in India en Indiërs zijn
geshockeerd dat jullie zo'n nonsens accepteren van mensen die gewoon intellectuelen zijn, het zijn geen gerealiseerde zielen.
Dank zij God weten mensen in India zelfs vandaag wat een gerealiseerde ziel is. Zelfs de president wou niet neerzitten toen ik
hem bezocht. Hij wou niet gaan zitten. Ik zei: "Heer, ik ben uw onderdaan", hij zei: "Neen Moeder, u bent een heilige." En hij zat op
de grond, hij wou niet naast mij zitten op zijn zitbank. Zo is dat. In het Westen is onze gevoeligheid afgenomen door het
intellectualisme. Zelfs de wetenschap is een hinderpaal, al deze dingen zijn hinderpalen zie je, en we moeten begrijpen dat we
die onschuldige persoon moeten worden, zoals Christus zei dat jullie kinderen moeten worden om het koninkrijk van God te
betreden. En dit gebeurt met jou, zodra de Kundalini opstijgt, word je onschuldig, je wordt een onschuldig iemand. Onschuldig
betekent niet onnozel, wie onschuldig is, is de meest intelligente, de meest krachtige persoon. En wie een gerealiseerde ziel is,
sluit ook geen compromissen zoals "Goed, als de kerken het niet meer doen, laat er ons hier een discotheek van maken." Dat is
niet mogelijk, hoe kan je er een discotheek van maken?" Zoals ze in India in de tempels al deze drugs verkopen, stel je voor.
Overal, in alle religies hebben ze deze compromissen met de waarheid. Want zij hebben geen kracht. Als je de spirituele kracht
bezit, dan sluit je met niemand compromissen. Kijk naar het leven van Christus. Hij nam een zweep en begon alle mensen te
slaan die buiten de tempel dingen aan het verkopen waren. Hij was het die de mensen, die een prostituée gingen stenigen, het
hoofd bood en hen uitdaagde want hij wist dat iedereen zondig was en dat niemand het recht had om over anderen te oordelen.
Het was zijn kracht die maakte dat hij tegen hen allemaal inging. Ik zou zeggen dat al diegenen die zo tegen Christus spreken,
opstaan en het zeggen. Hebben ze de moed? Ze hebben geen moed en daarom zeg ik dat ze geen vrije mensen zijn, ze zijn
gebonden. Als je mensen wil aantrekken dan is dit niet de manier, door irreële gedachten en mentale projecties. Wel door hen
zelfrealisatie te geven, dat van hen is, dat ze hebben. Ze willen het niet accepteren omdat ze denken dat ze uitgedaagd zullen
worden. Ze kunnen allemaal zelf de realisatie krijgen maar ze zullen niet naar voren komen. Geloof het dus niet als ze zeggen dat
er geen mirakels van Christus zijn. Als er geen mirakels zijn, hoe werden we dan geschapen, we zijn zelf miraculeus. Denk aan
onszelf, we zijn als een computer die niet denkt, hij hoeft niet geprogrammeerd te worden. Als je mij ziet, dan zie je mij, je moet er
niet over nadenken, toch? Tot welke fantastische computer werden we gemaakt. Kunnen zij ook maar één bloem maken? Hoe

kunnen ze praten en discussies voeren over mirakels, die zo veelvuldig zijn, hoe we gekanaliseerd worden, hoe we geboren
worden uit duizenden genen, één gen voor de ogen, één voor de neus en hoe ze tot één bepaald ding uitgroeien. Kijk gewoon
naar het mirakel van het hele universum, we willen dat niet zien omdat we er egoïstisch over geworden zijn. We denken dat we
God kunnen beheren, dat we hem kunnen organiseren, dat we kunnen doen wat we willen. Als we dan op dat vlak zien hoe
verschrikkelijke mensen uit India je om de tuin leiden, je valt voor hen omdat zij jouw ego vleien. Ze zeggen: "Kijk, je kan mij
betalen" "O, we kunnen hem kopen, hij is te koop." En nu, raar maar waar, was ik verrast in hogere kringen te horen hoe ze praten:
"Ik denk dat deze guru drie pond minder kost" of "Bij die guru spaar je vijf pond" er is een grote discussie aan de gang. Het is
guru-shopping zie je. Ik heb de laatste twaalf jaar tegen hen gesproken, ik heb hun namen openlijk genoemd en hen
aangeklaagd. Ik heb hen in Brighton twee jaar geleden gesproken over Scientology en nu hebben ze Scientology ontmaskerd. De
radiozender van Brighton was heel vriendelijk met mij en ze belden mij. Ik zei: "Toen ik het zei waren jullie het die mij aankloegen,
waarom zeggen jullie dit nu tegen Scientology?" Weet dat iedereen die in de naam van God geld van je aanneemt, een duivel is.
Niemand zou geld mogen aannemen in de naam van God. Natuurlijk heb je een zaal nodig, je betaalt voor de zaal, niet voor God.
Als jullie klimaat beter was dan hadden we het buiten kunnen doen, maar voor de zaal betalen, is niet betalen voor God. En hoe
deze mensen jullie geld hebben kunnen ontfutselen komt door jullie naïviteit, jullie domheid. Ik zou zeggen dat je dit eenvoudig
gegeven niet begrepen hebt, namelijk dat deze mensen vliegtuigen en rolls-royces kopen en jij ervoor betaalt. Toch moet ik
zeggen dat de Engelsen wijzer zijn dan vele anderen. Toen ik naar Amerika ging vroegen ze zo "Hoeveel rolls-royces heeft zij?" Ze
zeiden: "Zij heeft geen rolls-royce, zij vraagt geen geld." Dus zeiden ze: "Het interesseert ons niet." Er is een show gaande zie je,
over hoeveel geld je verdient in deze guru business. Als iemand slim is, veel geld heeft verdiend, "O, hij is zo slim, hij heeft zoveel
verdiend." Kan je je voorstellen hoe erg ze op geld zijn gesteld? Jij bent dat niet, je bent zoveel beter. Hou je dus aan je stijl en ik
ben er zeker van dat de Engelsen hen op een dag dat zullen aanleren wat een degelijk evenwichtig spiritueel leven wordt
genoemd. Op een of andere manier heb ik in dit leven de Engelse taal geleerd, ik ben er niet zo goed in maar ik spreek Engels en
je zou het niet erg mogen vinden als ik in het Engels fouten maak. Maar er is ook nog iets anders, namelijk dat het Engels beter is
dan veel andere vreemde talen, want ik merk dat er in het Frans geen woord is om bewustzijn te vertalen. Er is geen woord voor
bewustzijn, geen woord voor 'consciousness' er is alleen 'conscience' of hoe je het ook noemt. Natuurlijk heeft het Engels ook
kleine problemen. Voor het woord 'spirit', zo noem je een dode geest spirit, zo noem je ook spirit wat je in de pubs kan krijgen, zo
noem je ook Spirit wat in jezelf het allerzuiverste is, de reflectie van God als de Spirit en ook de Heilige Geest als de Spirit. Maar
in het Sanskriet zijn er hiervoor meer woorden omdat het meer met de wortels te maken heeft. Maar het heeft misschien niet
zoveel woorden voor een glas en de tumbler voor die of die wijn en zo meer, het heeft er misschien geen voor. Het heeft een
algemeen woord, één woord voor het geheel. Voor alle pubs, alle alcohol en die dingen is er één woord. Er is helemaal geen
differentiatie voor een gebied dat niet gekend is, maar voor het gebied dat gekend is zijn er verschillende woorden. Daarom
moeten we soms naar het Sanskriet gaan om het te begrijpen. Maar je hoeft je geen zorgen te maken want we kunnen het nu
ook heel goed in het Engels doen, het is heel eenvoudig. Als het nu gebeurt, de zelfrealisatie, en je krijgt de kracht, dan moet je
alleen leren hoe ermee te om te gaan. Yoga heeft dus twee betekenissen. De eerste betekent vereniging met God. Het is 'sahaja',
wat spontaan betekent, want in deze tijd zijn er alle soorten yoga. Het is dus de spontane levende yoga en de enige echte yoga,
de andere zijn meer als oefeningen. De tweede betekent yoga, de vaardigheid om met deze kracht te leren omgaan. Daarom zei
men dat ze, toen ze hun zelfrealisatie kregen of toen ze de zegeningen van de Heilige Geest kregen, hun handen zo begonnen te
bewegen dat de mensen dachten dat ze gek waren, maar het geheel van 'namaz' zelf is de ontwaking van de Kundalini, dat is het
geheel van 'namaz'. En als we onze handen zo bewegen, zie je, dan beweegt de kracht door onze handen. De beweging van onze
handen geeft ons dus de kracht en als we weten hoe we met deze kracht in onszelf kunnen omgaan, dan word je je eigen
meester. Aangezien ik hier de eerste keer ben, had ik graag dat jullie me vragen zouden stellen over Sahaja Yoga, over wat dan
ook. Maar ik zou toch willen vragen niet agressief tegen mij te zijn want het is niet goed en verspil de energie van andere mensen
niet want er zijn hier veel zoekers, dat kan ik duidelijk op hun gezichten geschreven zien. Zij zijn echte zoekers die al eeuwen
zoeken en laat hen hun zoeken. Als je nu vragen hebt die je wil stellen, dan kan je dat, want hoeveel kan ik je vertellen in zo'n
korte lezing tijdens één bezoek? Ik heb al minstens tweeduizend lezingen in het Engels gegeven en ze zijn allemaal opgenomen.
Later kan je ze krijgen en ernaar luisteren, over de aard van de Spirit, wat het betekent gerealiseerd te zijn, hoe we inwoners van
het Koninkrijk van God worden, wat het Koninkrijk van God binnen in ons is, waar deze chakra's liggen, alles waarover ik gepraat
heb en alles wat jullie gezegd moet worden. Er zijn ook enkele boeken die we geschreven hebben maar in het begin geven we
geen boeken omdat het brein er terug over begint te denken. Je moet in gedachteloos bewustzijn vertoeven, alleen daar groei je.
We willen je niet de hele tijd voedsel geven om te denken zodat je op dat niveau van denken blijft, maar je moet groeien en
daarom moet je begrijpen dat deze lezing niet genoeg is, maar gewoon een introductie tot Sahaja Yoga is. Het werd plots beslist

dat ik hier naar Middlesbrough zou komen, deze man belde me op en ik vond hem erg positief. Het was heel fijn, zie je. En ik denk
dat mensen deze dagen een beetje in de war zijn omdat alles in vraag wordt gesteld. En ik denk dat het op een zekere manier
goed is want het zal hun nieuwsgierigheid naar hun spirituele groei aanwakkeren. Moge God jullie allen zegenen. Ik had graag
enkele vragen van jullie. (Warren: zijn er vragen? Shri Mataji gaat jullie zo de ervaring geven en dan kunnen jullie beginnen voelen
waarover zij spreekt.) Ik zou niet mogen zeggen dat ik het je zal geven want je zal het krijgen. Het is zoals de stralende zon die
zegt: "Ik straal." Ik bedoel, ze moet wel stralen want dat is haar natuur, en we moeten sowieso de zonnestralen krijgen. Het werkt
gewoon spontaan. (vraag: U gaf deze yoga een bepaalde naam, hoeveel soorten yoga zijn er?) Ik weet het niet, zoveel als er
breinen in deze wereld zijn, maar er is maar één yoga en die is Sahaja. Als je leest over de Patanjali Yoga, waaruit deze
zogezegde yoga's zijn voortgekomen, zie je dat er acht ahastanga's zijn waarvan een heel klein stukje, yamanyama genoemd
wordt en daarin zitten de oefeningen. Maar deze oefeningen hebben geen nut zonder de Kundalini ontwaking. Het wordt er
duidelijk beschreven, maar niemand leest dat lijvig boek zie je. Iemand heeft er alleen het begin van gelezen en is het yoga
beginnen noemen. Nu moet je de Kundalini opstarten en dan weet je waar het probleem zit. Als je bijvoorbeeld een
maagprobleem hebt en je doet de oefening voor de nek, wat is het nut? Wat mensen doen maakt me soms bang: zoals ze ermee
bezig zijn willen ze bijna hun ingewanden naar buiten brengen, het is teveel. Het is niet nodig dat allemaal te doen want je zal er
een hartaanval of zoiets van krijgen. Het maakt me erg bang: 'yoga' betekent niet 'oefening', helemaal niet, het betekent dat je
een bepaalde chakra die verstoord is, in orde brengt, en hoe je dat doet. Wij doen ook oefeningen als het voor iets bepaalds
nodig is, maar ze zijn heel eenvoudig en maar voor af en toe. Het is geen constante razernij, ik heb gezien dat mensen die aan
yoga doen zelfs niet één minuut kunnen blijven zitten zie je. Ze hebben aanvallen van woede, het is moeilijk te begrijpen. Jullie
worden zeer normale, fatsoenlijke mensen. Ik weet dus niet hoe alle andere yoga's zijn. Je kan het Kundalini Yoga noemen als je
het uitgebreid wil vernoemen, Kundalini Yoga, maar je kan het Sahaja Yoga noemen of Yoga zelf. Maar dat ik het Sahaja heb
genoemd is niet het punt, het is een zeer oud woord, Sahaja, Saha-ja. 'Saha' betekent 'met', 'ja' betekent 'geboren', het is met jou
geboren. Zoals elk zaad een boom kan worden, het is met jou geboren, jullie kunnen allemaal die levensboom worden. Ik had
yoga kunnen zeggen, maar het betekent niets. Ik heb mensen gezien die drugs namen en ik vroeg: "Wat zijn jullie aan het doen?"
Ze zeiden: "We doen aan drug-yoga." Deze dagen is alles yoga, je weet het niet. Coca-cola yoga, alle soorten yoga. Ja, ik zeg het
je. Mensen zijn echt vindingrijk hoe ze alles klaarspelen. Ze weten hoe ze alles kunnen verknoeien. (Vraag: Er zijn veel
interpretaties van de Bijbel, hoe weet U dat uw interpretatie de juiste is?) Omdat het bewezen kan worden, het kan bewezen
worden. Zie je, er zijn veel interpretaties die uit het brein voortkomen. Het kan bewezen worden: ik zeg bijvoorbeeld dat Christus
zetelt in het centrum dat we Agnya chakra noemen dat zich bevindt ter hoogte van het optisch chiasma, dat jouw hypofyse en
epifyse beheert, dat is wat ik nu zeg, goed? Blijf er voor open staan. Als ik nu de Kundalini laat opstijgen merk ik dat zij daar
vastzit. Dit is het venster, het venster van Christus. Dit is het bloed van Christus, het symbool van zijn bloed dat jou beschermt.
Nu is dit het venster van Christus. Als ik dat zeg, deze interpretatie dat de Kundalini daar stopt wanneer zij opstijgt, dan moet ik
zijn naam zeggen, hem aanroepen, of het Onze Vader zeggen. Dat is de mantra, dat is wat men moet reciteren, dan stijgt zij
verder op. Hij slorpt jouw ego en superego op en je kan duidelijk zien gebeuren dat hier, ter hoogte van de fontanel, het been
zacht wordt en je merkt dat er een koele bries uitkomt. Hou nu je handen zo en stel de vraag, stel de vraag: "Is dit de koele bries
van de Heilige Geest?" De vibraties vloeien veel sterker. Veronderstel dat je iets vraagt over iemand die slecht is, dan kunnen
jouw vingers beginnen branden. Veronderstel dat je zegt dat God niet bestaat, dan kan je een hevig brandend gevoel in je handen
krijgen. Je begrijpt dus de toepassing dat je veel vibraties krijgt als je een vraagt stelt over iets wat waar is. Dat betekent dat jouw
computer is beginnen werken, maar voor alles waarvan je uitmaakt of het al dan niet waar is moet je het voor jezelf zien en
uitwerken. Wanneer dit gebeurt, wanneer je automatisch genezen wordt, wanneer je een vreugdevol iemand wordt, wanneer je
totaal getransformeerd wordt en je gaat anderen genezen en je weet er alles van, dan bezit je er ook de kennis over. Het is niet zo
dat je voor iemand begint te schudden en dan word je … je bent helemaal normaal en je kan niet alleen genezen, maar je maakt
een ander zo vredevol en vreugdevol en je verlicht die persoon en dan kan die persoon zelf realisatie geven. Je kan de Kundalini
zien. Bij sommige mensen, niet allemaal, verblijft zij in het heiligbeen als een pulserend hart, als er in een hoger gelegen chakra
een obstructie is kan je dat waarnemen. We hebben er foto's van. Welke mentale interpretatie je ook geeft, het is niet de
waarheid, je moet het bewijzen. Je moet het dus als een hypothese aanvaarden. Zoals in elke wetenschap moet je eerst de
hypothese geven en ze dan proberen bewijzen. Als je ze dan bewezen hebt, moet je ze aanvaarden als een wet anders ben je niet
eerlijk. Als je eerlijk bent, echt eerlijk bent, dan moet je ze aanvaarden, niet? Daarom zei mijn echtgenoot: "Ik kan er niet oneerlijk
over zijn, ik moet het aanvaarden, dat is de waarheid." Goed, wat is de volgende vraag? (Warren: zij hoorde en las dat het
gevaarlijk kan zijn als je de Kundalini doet ontwaken voor zij er klaar voor is) Ja, dat is het, omdat de mensen die het doen niet
deskundig zijn. Ze weten niet hoe ze het moeten doen. Als iemand die geen dokter is, een operatie tracht uit te voeren, wat

gebeurt er dan? Het is gevaarlijk. Tot hier toe is de Kundalini bij veel mensen ontwaakt, Ik heb bij niemand gevaarlijke dingen zien
gebeuren, in tegendeel, iedereen heeft er baat bij gehad. De reden hiervoor is dat je moet weten hoe het te doen, je moet
deskundig zijn om het te doen. Veronderstel dat je een zaadje in een ijzeren doos legt, zal het groeien? Neen je moet het in
moeder aarde stoppen, zij heeft de nodige eigenschap. Zo kan ook hij die het kent, het doen, maar hij moet deskundig zijn. En zij
is jouw moeder, zij is jouw moeder. Iedereen heeft een individuele moeder die wacht om jou die zelfrealisatie te geven, hoe kan
zij wreed met je zijn? Natuurlijk zal in het begin wat hitte uit je lichaam gegooid worden want je bent verhit. Dat is in orde, het
geeft niet, het is niet veel en soms voel je een kleine beving als je te maken hebt gehad met een verkeerde guru of zoiets, of als je
lijdt aan problemen met de zenuwen is er een kleine beving, dat is het. Ik heb niets verkeerds zien gebeuren. Maar zo kwam er
een man die op de grond ging zitten. Ik zei: "Waarom zit je zo op de grond met je voeten naar mij toe?" Hij zei: "Moeder, weet u,
mijn Kundalini is ontwaakt en ik spring als een kikker." Ik zei: "Waarom spring je als een kikker?" Hij zei: "Mijn guru zei dat het zo
was en hij schreef in een boek dat je springt als een kikker." Ik zei: "Wat ga je nu worden, een kikker of een worm?" Gebruik toch
je hersenen. Er is niets om bang voor te zijn. Ik denk niet dat ik er angstaanjagend uitzie, of wel? (Warren: als er geen vragen
meer zijn kunnen we overgaan tot de ervaring.) Neen, nog één vraag, laat ze maar komen. Alsjeblieft. Het is een zeer lange vraag.
(Warren: eerst en vooral zegt ze dat ze akkoord gaat met alles wat u zei, maar er is iets waar ze zich zorgen om maakt.
Aangezien zij zelf een spiritistisch medium is, is ze zich bewust van de gevaren en ze vraagt zich af of u het onderscheid kan
maken tussen de gevaren en de zegeningen.) Absoluut, daar gaat het om, te weten wat de gevaren zijn. Ik heb jullie al gezegd dat
er bewegingen zijn naar de linker en de rechterkant en spiritisten gaan naar de linkerkant. Zij gebruiken geesten en het is zeer
gevaarlijk. Je weet niet hoe je jezelf kan beschermen. Tenzij je je realisatie krijgt zal je zelfs niet weten hoe verkeerd spiritisme is,
het is absoluut heel gevaarlijk. Er is schuilt geen gevaar in de Kundalini, maar wel in spiritisme, het is zeer gevaarlijk. Het kan dat
je een tijdje in orde blijft, maar je moet weten dat het om geesten gaat en geesten zijn zeer gevaarlijke dingen. Zoek ze niet op.
Het is zeer verrassend dat in het Westen de mensen geen idee hebben over geesten en het ergert me echt te zien hoe zij er
helemaal in meelopen. In India kennen de mensen het. Ze noemen het Bhootavidya, Pretavidya, Smashanavidya, wat de kennis
over de doden betekent, in het kort de dode kennis en ze willen er niets mee te maken hebben. Zo had ik op een dag een gaste
die ik meenam naar een kerk. En ze hield haar sari zo vast. Ik zei: "Wat is het probleem?" Ze zei: "Al die doden liggen hier, hoe
kunnen we over hen heen lopen?" Ze kon het niet begrijpen en ze liggen in kerken waar kinderen komen. Het is zeer gevaarlijk. In
India worden alleen gerealiseerde mensen begraven, alleen gerealiseerde zielen, niet de mensen die niet gerealiseerd zijn. Deze
worden niet begraven, ze worden verast zodat hun lichaam gezuiverd wordt en ze terug op deze aarde kunnen komen voor hun
realisatie. En de doden in de kerk! Het is zo gevaarlijk om met spiritisten om te gaan, niemand zal dat doen. Hier zie ik hoe
huisvrouwen en mensen met verantwoordelijkheden betrokken geraken in deze rotzooi van spiritisme. Het is absoluut tegen wat
Sahaja Yoga is. Wij hebben niets met hen te maken. In tegendeel, ze lijden heel erg. In hun later leven lijden spiritisten heel erg.
Niet alleen zij, maar hun familie kan nog zeven generaties lang lijden. Zo kwam een dokter hier en ik was verwonderd dat hij als
dokter leed aan dit soort ziekte. Het was een Russische dokter en ik vroeg hem: "Hoe kwam je hier aan?" Hij vertelde me dat zijn
moeder en zijn grootmoeder hem meenamen naar het kerkhof. Van kindsbeen af ging hij naar het kerkhof. We konden het
probleem niet lokaliseren, hij was erg depressief en kreeg veel problemen waardoor hij zijn werk moest opgeven. Dan
ontmoetten we een andere Indiase dokter die gelijkaardige problemen had, hij had zijn werk opgegeven en zijn vrouw wist niet
wat te doen en ook zijn kinderen leden er onder. Ik vroeg hem dus: "Waarom ben je zo? Wat deed je tijdens je studies?" Hij was
heel normaal. Hij zei: "Ik had een erg normaal leven." Maar zijn grootvader deed aan zwarte magie. In die zin noemen we het
allemaal zwarte magie. Alle spiritisme is zwarte magie omdat het te maken heeft met de doden. En deze man leed, zijn kinderen
leden. Nu hadden we een man uit Guyana, een andere man uit Guyana, ook zijn vader deed zo'n zaken en hij lijdt, hij lijdt nog
altijd. Hij is naar Sahaja Yoga gekomen en hij is nog … maar hij kan het nu zien en hij weet hoe zich te beschermen. Zij die met
doden handelen gaan lijden, neem het van mij aan, wat je ook doet, want ze zijn zoals mensen en soms sluwer dan wij. We
mogen niets te maken hebben met de doden. Laat hen opnieuw hun geboorte nemen, laat hen realisatie krijgen. Anorexia en
zulke ziekten komen hieruit voort. Ik heb je gezegd dat zoveel ziekten, kanker, worden veroorzaakt door de doden. Wees hier zeer
voorzichtig mee en ik begrijp niet dat goed opgevoede mensen, zo'n ontwikkelde mensen, hoe kunnen jullie hiermee … Indiërs
zullen het niet doen. Ze zullen niet in de buurt komen, zij begrijpen het. Tantrika's en zo meer komen alleen voor in zeer arme
streken zoals … laat ons zeggen dat het een vicieuze cirkel is, het brengt ook armoede. Zodra er een dode in de familie is of
ermee gewerkt wordt, verdwijnt het geld. De reden hiervoor is dat de godin Lakshmi, zoals we haar noemen, gewoon verdwijnt, zij
houdt helemaal niet van dat zwarte gedoe. In de streken bij ons, ik bedoel de provincies die in ons land arm zijn, het hele land is
niet arm, doen ze alle mogelijke zwarte magie. In Kenya, een heel arm land, ik ben er geweest, begraven ze de doden in huis. Daar
gaat het om. Je moet ze buiten houden, want de godin van weelde houdt er niet van. Jullie kenden deze kennis niet, maar dat

betekent niet dat je in die dingen moet meegaan, het is zeer, zeer gevaarlijk. Kom nooit in de buurt van de doden, wat ook de
planeten zeggen, het is allemaal nonsens. Het is helemaal niet nodig dat te doen. Maar mensen zijn echt … Ik begrijp het niet, ze
zijn roekeloos. Zo kwamen uit Amerika drie grote wetenschappers naar mij toe. In India ben ik erg bekend, dus kwamen ze naar
mij toe en zeiden: "Moeder, leer ons in de lucht vliegen." Ik zei: "Waarom wil je in de lucht vliegen? Waarom is dat nodig?" "Neen,
we willen ons lichaam verlaten en naar de maan gaan" Ik zei: "Je doet het al met je lichaam, waarom wil je dat doen?" Dus
vertelden ze mij: "Parapsychologie wordt nu in Rusland toegepast en we willen hetzelfde doen." Ik zei: "Het zal hen aantasten."
Zie je hoe hun presidenten sterven, het is allemaal parapsychologie. Ik zei hen: "Kom niet in hun buurt." Ze zeiden: "Neen Moeder,
we willen het doen." Ik zei: "Maar jullie zullen de slaven van deze doden worden, zouden jullie dat willen?" Toch zeiden ze: "Ja, dat
willen we." Ik zei: "Ik heb er geen zaken mee, maar wie heeft jullie dit verteld?" Ze zeiden: "Die man, Patanjali, een reporter." Ik zei:
"Kijk naar die Patanjali, hij leed aan die symptomen waarbij hij zijn lichaam achterliet en uitvloog en …" Hij en zijn vrouw kwamen
me opzoeken en smeekten me om hem van zijn probleem af te helpen en nu vertelt hij hen dat ik het probleem in hen kan
brengen? Al deze parapsychologie. Toen ik voor het eerst naar Amerika ging, moet ik zeggen dat de ervaring heel goed was. Ik
waarschuwde hen openlijk tegen parapsychologie, want ik wist eerst en vooral niet waarom zij dat zouden doen en zij waren de
mensen die mij in hun zaal hadden uitgenodigd. Ik blies ze omver en ik zei: "Doe al die nonsens niet, het zal jullie allemaal
vernietigen, kom er niet in de buurt." Toen ik verleden jaar voor de tweede keer naar Amerika ging, kwam ik op televisie en ze
hadden op televisie gezegd dat Mataji Nirmala Devi zou komen. Iemand belde uit San Diego en zei: "Moeder is vorige keer hier
geweest en heeft ons verteld over parapsychologie en ze vertelde ons over de guru's, ze waarschuwde ons maar we luisterden
niet naar haar en nu zijn we geruïneerde mensen. Kan zij ons redden?" Ik zei: "Ja, maar nu zal het moeilijk zijn, jullie hadden dat
niet mogen doen." Het is nu gedaan met de hele parapsychologie. Het gebouw vloog in brand, de man in kwestie ging naar
Australië, hij kreeg een rare persoonlijkheid en kwam in een gekkenhuis terecht. De vrouw kreeg verlammingen en eindigde ook
in een gekkenhuis. Brezhnev en al deze mensen hebben hier aan geleden. Je kan hun gezichten zien, allemaal bezeten. Kom niet
in de buurt van spiritisme, doe dat niet, het is zeer gevaarlijk, voor jou, voor de kinderen, voor iedereen, ik moet jullie
waarschuwen, het is de gevaarlijkste zaak en je zou dat niet mogen doen. Zelfs als je het niet fijn vindt, ik moet het je zeggen. Ik
wil niets zeggen dat niet waar is. Je bent afhankelijk van jezelf, van jouw eigen Spirit, van jouw eigen wezen. Waarom afhankelijk
zijn van iemand die dood is, laat hen. Maar als ze lijden komen ze naar me toe, dat heb ik gezien, als ze lijden, dan komen ze.
Maar, zie je, achteraf is het zo moeilijk om hen realisatie te geven, het is zo moeilijk, ze hebben zichzelf al zoveel schade
toegebracht. Hij (Warren) ging ook naar zo iemand, maar we verloren zijn vrouw, want ze ging er te ver in, we verloren haar. Ik
weet het niet, ze komt misschien terug, maar ze werd heel erg aangevallen, heel erg aangevallen. En ze kreeg iets als een
razende persoonlijkheid en er gebeurden allerlei dingen met haar en ik hoop dat ze terugkomt, maar het is heel moeilijk weet je
om hen terug uit die klauwen te halen want ze weten niet wat ze doen, waarover ze spreken, hoe ze zich gedragen. Het is een
ziekte van de ergste soort. Zelfs aids is een soortgelijke ziekte. De meest terminale ziekten komen hieruit voort. Het is heel
gevaarlijk, kom niet in hun buurt. Christus heeft het jullie al gezegd, hij is het die het zo duidelijk zei. Hij haalde ze eruit, stopte ze
in varkens en de varkens werden in zee gegooid. Heb je dat gehoord of niet, waarom wil je ze terugbrengen? Steek ze in de
varkens. Als ze niet in de gebieden willen blijven waar ze thuishoren, laat ze dan naar de varkens gaan. Ze hebben geen zaken
met … ze zijn zeer bedrijvig weet je. Er is daar ook een dokter Lang, ik moet je over hem vertellen, deze dokter Lang, wijlen dokter
Lang. Hij nam in Vietnam bezit van een man, een soldaat die in shock was. En deze soldaat kwam naar Londen om zijn zoon te
bezoeken en hij zei: "Ik ben dokter Lang." De zoon was in shock en zei: "Wie? Hoe … mijn vader is dood." Hij zei: "Neen, jouw vader
heeft mij in bezit genomen en mij verteld dat ik hier mijn ziekenhuis moet opstarten en dat veel dokters mij zullen willen helpen
om dit ziekenhuis op te starten." De zoon luisterde en zei: "Hoe kan ik geloven dat jij mijn vader bent?" Dan vertelde hij hem een
paar zaken die tussen hen geheim waren, over het huis waar hij geld had verstopt en zo meer. De zoon was perplex en startte het
ziekenhuis: zo werd het Internationaal Zorgcentrum van wijlen dokter Lang in Londen opgestart. Ik kwam dat te weten toen ik in
1974 een dame ontmoette die de hele tijd zo beefde. Ik zei: "Wat is dit?" Ze zei: "Ik weet het niet Moeder, maar ik werd genezen
door dokter Lang, wijlen dokter Lang." Dan vertelde ze mij het hele verhaal. Ze waren eerlijk genoeg om het hele verhaal te
vertellen. Maar hij naam geen bezit van de jongen, van zijn zoon, hij nam bezit van iemand anders, een zeer gezonde man. En ze
vertelde mij: "Toen ik hen schreef dat ik deze problemen had, maagproblemen, vertelden ze me dat ik ze precies op dit en dat
moment zou ervaren." Dat toont aan dat het niet om iets levend gaat want je kan op iets wat levend is geen tijd zetten. Je kan
niet precies zeggen wanneer een bloem een vrucht wordt, is het niet? En dit ding kwam in haar lichaam en ze begon te beven,
beven, en haar maag was in orde. Gedurende twee jaar was ze in orde en daarna begon haar hele lichaam te beven, ze werd als
een waanzinnige. Ze rende het huis uit en de mensen zeiden: "Deze vrouw gaat zelfmoord plegen." Ze sprong eens van een heel
grote hoogte om zelfmoord te plegen maar ze werd gered en zo brachten ze haar bij mij en vertelde ze het verhaal van dokter

Lang. Ik moet je dus zeggen dat je best niet in hun buurt komt hoewel ze je voor een tijdje genezen. Je kan beter jezelf genezen
en weten hoe. Wees je eigen meester. Het is goed dat zij dit naar voor bracht, anders … Het is allemaal Sahaj, het is spontaan,
zodat ik het je kon vertellen. Het is mogelijk dat mensen er hun toevlucht toe zouden kunnen nemen. Zouden we nu allemaal niet
overgaan tot de ervaring, ieder van ons?
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Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag is het de grote dag van RAKSHABANDHAN. Daarom zai ik jullie iets vertellen over RAKSHABANDHAN. Eerst moeten we
echter spreken over MARYADAS/ (grenzen van zuivere verwantschap) die door SAHAJA YOGIS nageleefd moeten worden.
Een van de dingen die ik hier in het Westen ontdekte is, dat, hoewel we de belangrijkheid van de MULADHARA begrijpen, en wat
erg belangrijk is, dat we geen snelle vooruitgang (stijging) zullen maken tot we onze MULADHARA volledig en stevig vestigen.
Ondanks dat, zie je twijfels en getalm. Zoals mensen die hun levenspartners in Sahaja yoga kiezen. Dit is niet toegestaan. Dat is
niet toegestaan. Jullie mogen jullie Ashrams niet bederven door jullie centra als een huwelijksbureau te gebruiken. Jullie moeten
dit punt respecteren, jullie moeten het respecteren. Als jullie willen trouwen dan kunnen jullie om te beginnen je levenspartners
buiten Sahaja yoga vinden.
Maar als je "in" Sahaja yoga wilt trouwen, dan zullen jullie niet door moeten gaan mensen in Sahaja yoga te zoeken. Het is zeer
gevaarlijk voor Sahaja yoga zeif en ook voor jullie. Dat is iets dat iemand nooit zou moeten proberen met Sahaja yoga. Om allerlei
practische redenen zijn jullie broers en zusters. En dat is waarom ik altijd huwelijken tussen mensen van verschillende landen of
andere centra aanmoedig.
Aangezien we nu een groot huwelijks programma hebben, zou ik willen zeggen dat de meeste van de huwelijken weike op deze
manier zijn gesloten, erg succesvol zijn. De huwelijken die geselecteerd werden. Het is erg verkeerd je huwelijk met een Sahaja
Yogi zeif te arrangeren. Het is gevaarlijk. Ik wil niets zeggen, maar het zai niet goed verlopen, daar het een anti-God aktiviteit is.
Absoluut anti-God. Jullie worden verondersteld je BRAHMACHARYA te ontwikkelen, jullie worden verondersteld jullie
Mooladhara te ontwikkelen.In plaats daarvan wordt het erg problematisch als jullie een Sahaja Yogini of een Sahaja Yogi voor
jullie huwelijk selecteren, jullie Mooladhara zai zich niet vestigen. Ik bedoel, het is een lelijke slag op jullie ontwikkeling.
Vanwege jullie achtergrond en het soort conditionering die jullie hadden, begrijpen jullie niet, dat het belangrijk is om de reinheid
van de centra en van iedere plaats te behouden. Daarom is eike relatie van die soort in dezelfde stad erg, erg verkeerd. Het
bederft iedereen. Bovenop alle problemen heb ik gehoord dat het een gewoonte van mensen is, dat ze proberen te plagen, zoals
van "Samen zien jullie er beter uit, jullie zien er samen aardig uit". Ze plagen en genieten. Het is een soort van erg pervers genot
van de MULADHARA. Om anderen te plagen met "je ziet er goed uit met hem, en je kunt hem maar beter trouwen." Het is een
soort romantische onzin.
Natuurlijk, buiten al dit, moeten yogis een Brahmacharya bezitten. Maar ook al kun je geen Brahmacharya hebben, moeten jullie
MARYADAS hebben. Niet om elkaar te plagen en aan dit soort onzin plezier te beleven als het huwelijk niet gevestigd is. Als een
huwelijk gevestigd is, is het o.k. Dit hier doodt kompleet de vreugde van het huwelijk, omdat er niets te ontdekken blijft. En vaak
zie ik dat absurde relaties gevestigd worden. Sommigen zijn echt niet goed. En het zijn echt ongeschikte huwelijkskandidaten,
sommigen van hen vestigen zich nooit. Ook al hebben ze zich gevestigd/ ze zijn verkeerd/ en als ze niet gevestigd zijn zijn ze
hartbrekend.
Daarom moeten zullie al deze dingen niet doen. Jullie hebben voorbeelden gehad van mensen die mensen "buiten Sahaja Yoga"
trouwden en wondermooie mensen naar Sahaja yoga brachten. Als je dat kan doen, doe het dan. Als jullie Sahaja yoga moeten
trouwen, zou je hen niet moeten trouwen ten koste van vernietiging van de reinheid en het ideaal dat het heeft. Omwille van
jezelf, voor je eigen pleziertjes moet je de naam van Sahaja yoga niet bederven.

Dat is een ding wat ik gezien heb. Daarom wilde ik het vandaag zeggen, omdat het vandaag de dag van de reinheid is tussen
relaties. LATEN WE WETEN DAT JULLIE ELKAAR ALS BROERS EN ZUSTERS MOETEN BEHANDELEN. Zo'n spelletjes mogen niet
gevolgd worden. Sta je gedachten niet toe hierin weg te drijven. Want als jullie toegeven dan is er geen eind in zicht. Zoals het is,
weten jullie hoe moeilijk het is om jullie terug te brengen naar het normale. Toen CHRISTUS zei "GIJ ZULT GEEN OVERSPELIGE
OGEN HEBBEN", zei Hij dit niet omdat het niet praktisch was. Het is zeer praktisch voor Sahaja Yogis. En er is niets om je over
een huwelijk zo druk te maken, wat is er zo belangrijk? Er zijn er zovelen getrouwd en wat is er met hen gebeurd? Zeifs met het
Sahaja Yoga huwelijk hebben sommigen gefaald vanwege deze slechte gewoonten. Daarom kan je beter voor je huwelijk van
deze slechte gewoonten af zijn. Want na het huwelijk gaan ze gewoon door en zoeken jongens en meisjes.
Want als deze gewoonten niet zijn beteugeld voor het huwelijk, dan blijven ze hangen. Daarom zou iemand al deze dingen voor
het huwelijk niet moeten proberen. Ik heb gezien dat zulke huwelijken tot nu toe nooit, nooit succesvol waren. En zeifs als ze het
zijn, is het een opgezet spel. Het geeft geen echte vreugde, het is een vreugdeloze bedoening. Misschien kan het in een geval,
-misschien- succesvol zijn, dat betekent niet dat je door zulke moeilijke dingen geholpen wordt, heb liever een normaal huwelijk,
dat vreugdevol is, dat permanent goede banden creeert tussen mensen.
Nu moeten we de Maryadas waarover ik jullie al eerder sprak, trachten te begrijpen. De relaties tussen mannen en vrouwen zijn
slechts zuiver als er een aantal grenzen in acht worden gehouden. Stel je voor dat je in de ene container melk hebt en je hebt lets
anders in een andere container. Om de zuiverheid van de containers te behouden moet je het binnen zijn grenzen houden, in de
kan. Als je ze laat vermengen, als ze samen vallen en zich vermengen, dan is er geen zuiverheid meer over. Zo simpel is het.
Jullie moeten begrijpen, hoe we onze relaties tot elkaar zuiver houden, in respect voor ieders zedigheid en kuisheid.
Nu is er bijvoorbeeld een meisje dat jonger is dan jij. Dan moet je alle afstand tot zo'n persoon bewaren. Als ze veel ouder is dan
jij, dan is het in orde, je kunt spreken, lachen, grapjes maken, zij is veel ouder dan jij. Maar normaal met een meisje dat veel jonger
is, zeifs veel jonger, probeer je afstand te houden. Ze is nu eenmaal een jong meisje. Niet met de kinderen, maar toch... Jullie
moeten deze dingen leren, hoe afstand te bewaren.
Nu is er een man die veel jonger is dan jij. Dan moet je geen enkel raar idee over zo iemand koesteren/ dat is absoluut absurd.
Als een heer jonger is dan jij, dan is het alleen maar perversie als je zulke dingen doet. Kijk, je zou geen enkel raar idee moeten
hebben met betrekking tot die persoon. Het wordt alleen gedaan als er een noodtoestand is, als er geen mogelijkheid is om te
huwen, als er zoveel vrouwen of zoveel mannen zijn, of onder perverse condities.
Wij hebben geen van deze condities hier, daarom kunnen wij ons gedragen als normale mensen. En als de juiste atmosfeer aan
ons is gegeven, waarom er dan geen gebruik van maken? Waarom zouden we absurde dingen creeren? Dan komen ze naar
voren en zeggen mij, "Moeder, wij hebben besloten te trouwen. Laat ons trouwen." Ik moet ja zeggen. Tegen veel dingen wil ik
geen ja zeggen, maar ik moet "ja" zeggen. Dat creeert een erg slecht precedent. Misschien dat in bepaalde gevallen, bij wijze van
uitzondering, ik gekozen zou hebben dat iemand op die manier trouwt, maar dat betekent niet dat jullie de dingen in eigen hand
nemen en zulke dingen beginnen te doen, zodat ik later problemen zai hebben.
Omdat eens jullie daarmee beginnen, iedereen het gaat doen. Het is een soort van aggressie dat jullie lets organiseren, naar mij
toe komen en zeggen, "Moeder we willen trouwen ". Wel, wat moet ik zeggen? "In orde trouw." Maar het creeert een probleem
voor mij, voor de rest van de mensen. Zij zullen zeggen, "In orde, als hij een meisje gaat trouwen dat twintig jaar jonger is waarom
zai ik niet een meisje trouwen dat dertig jaar jonger is".
Jullie moeten mijn problemen begrijpen. Als jullie mij lets vragen, "Moeder zai ik het doen?" Dan dwingen jullie mij ergens toe. Ik
zeg, "ja" omdat Ik niet erg strikt kan zijn met jullie, omdat ik jullie Moeder ben. Maar jullie zouden gevoeliger moeten zijn voor wat
jullie me vragen, hoe ver te kunnen gaan. Dit is de grootste maryada weike jullie moeten leren. Plotseling kom je, "Moeder, zai ik
hier gaan zitten?" Wat kan ik zeggen? "Zai ik deze heer hier laten zitten?" Wat zai ik zeggen? "In orde." Jullie zeif zouden zo'n
vraag niet moeten stellen.

Omdat jullie soms een overdreven belang aan iemand toekennen, zoiets als:
die is "mijn broer", die is "mijn zuster". En dan zorgen dat die persoon mij negeert. Soms bellen jullie mij op, "Moeder zij zou graag
met U praten". Wie is zij? Is ze in orde? Zouden we haar naar Moeder brengen? Is ze in staat om met Moeder te praten? Wat is
haar konditie? Zai ze Moeder problemen geven? Niemand denkt daaraan. Daarom moeten jullie eerst jullie relatie met Mij
vestigen, volgens die verstandhouding dat jullie niet proberen Mij moeilijkheden te geven. Maar dit is iets dat Ik nog niet in eigen
handen heb. Ik denk dat dit zo is omdat mensen niet begrijpen wat zij doen.
Probeer daarom allereerst te zien, dat jullie geen misbruik van Mij maken. En ten tweede. Breng geen mensen naar Mij toe die het
niet verdienen. Het is niet nodig dat ik mijn tijd met hen verspil. Ik heb zo veel dingen te doen/ zoveel ideeen die geformuleerd
moeten worden. Ik moet erg hard werken. Jullie weten dat Ik harder werk dan wie ook van jullie, diegenen die Sahaja Yoga doen.
En op deze leeftijd, als jullie me zo in moeilijkheden brengen, weet Ik niet hoe jullie te vertellen mij niet die problemen te geven. In
de "aanwezigheid" van die persoon kom je, je zai Mij die persoon opdringen. "Oh, deze persoon is vanuit Timbuktu gekomen en ik
heb haargebracht." Zo doen jullie dat. Het is alleen agressiviteit. A.u.b. probeerdat niet te doen. Het is verkeerd dit te doen.
Daarom moeten de Maryadas allereerst met Mij gevestigd zijn, dat begrip dat jullie moeten proberen Mij in het geheel geen
problemen te geven. Ik hoor dat iemand probeert erg egoistisch te zijn. Hij zet Mijn tapes niet eens aan/ hij geeft alleen zijn eigen
lezing.
Dit soort gedrag is zeer verbazend. Hoe kunnen mensen dat doen? Probeer jullie ego's, super-ego's naar beneden te brengen.
Jullie moeten leren mij te behagen. (Prasanna bhava He Devi, Prasanna bhava). Als jullie de Devi Prasanna niet kunnen behagen,
wat zullen jullie dan bereiken? Zoals Rustom zegt, Ik ben Mahamaya. In orde. Maar weten jullie dan niet dat Ik dat ben? Zo,
probeer je daar aan te houden. En behoudt dit begrip, dat als we moeten groeien, we een goede relatie met Moeder moeten
hebben. En we moeten begrijpen, wat haar het meeste zou ontstemmen. "Behaag ik haar als ik dit of dat doe?" Maar als jullie mij
dwingen/ als het jullie behaagt dit te doen, wat moet Ik dan zeggen? In orde, ga je gang". Als het Mij behaagt zai Ik spontaan
zeggen, in orde het behaagt mij, ga er mee door."
Zoals dat zijn er zoveel dingen die mensen me proberen op te dringen en ik zeg "Ja". Maar ik ben erg slim en intelligent daarin,
want ik zeg het op een manier dat jullie jezelf realiseren dat het niet plezierig is/ in orde.
Nu, hoe dan ook, de tweede zaak is, de maryadas van verwantschap tussen jullie. Het is een verwantschap van "Pure Liefde".
Totdat en alleen dan wanneer jullie zuivere verwantschap ontwikkelen, zullen jullie niet ten gronde gaan. Kijk, deze vinger moet
een zuivere relatie met de hand hebben. Stel je voor, als deze vinger enige lelijke gevoelens heeft betreffende deze hand, het kan
de hand bezoedelen, het kan haar verknoeien.
Op dezelfde manier meoten we een extreeem zuivere relatie tot elkaar hebben. Dat betekent dat we zullen proberen ons hart aan
een andere persoon te geven, zonder enige lust of hebzucht, dat moeten we proberen te doen. Probeer elkaar te helpen.
Ik vind dat, wanneer men op een lustvolle manier, of op een hebberige manier aan elkaar gehecht is, dit niet voor Sahaja Yogis is,
maar voor niet-Sahaja Yogis. Ze krijgen zoveel interesse in die persoon. Het is een erg lage manier van gehechtheid.
Maar in Sahaja Yoga, is jullie gehechtheid met je Spirit, jullie Atma. En Atma is de zuiverste vorm van ons wezen. We moeten het
absoluut zuiver houden. En dan is het genot hoger dan weike romance, welk huwelijk, of welk werelds ding dan ook. Het is het
hoogste, de top. Bereik dat eerst. Allereerst zouden jullie moeten opstijgen en dat bereiken. Maak je die zuiverheid eigen. Dat is
erg belangrijk.
Nu de relatie tussen man en vrouw. Ik heb jullie verteld dat jullie niet in weike slaapkamer dan ook zouden binnen gaan, waar de
dames zijn. Het is niet netjes. Noch zullen de vrouwen in een mannenkamer binnen gaan. Maar het is heel gewoon. Vrouwen
zouden zich niet moeten gedragen zoals andere vrouwen zich gedragen. Zoals mij verteld is, op een huwelijk in Maharastra, dat
daar vrouwen naartoe gingen en al hun kleren uittrokken. Ik bedoel maar, dat is Engeland niet, ze kregen een shock, weten jullie.

Sommigen verloren hun eetlust voor drie, vier dagen. Zij hadden nog nooit zulke vrouwen in hele leven gezien. Ze trokken
plotseling allemaal hun kleren uit. Ik bedoel maar, ze waren geschokt, zo geschrokken dat ze drie tot vier dagen hun voedsel niet
aten. Daarom, jullie hadden geen enkel recht hen te laten schrikken. Want als jullie naar iemands land gaan, dan moeten jullie
weten op weike manier ze daar leven. Het is nog nooit gebeurd. Niemand gaat naakt staan op die manier. En dan, twintig
meisjes, als die plotseling naakt staan, wat zai er dan gebeuren?
Daarom moet het gevoel voor schaamte ontwikkeld worden. Onder mannen zowel als vrouwen. Het is fijn, het ziet er prachtig uit,
het geeft jullie een sublieme charme/wanneer jullie een gevoel voor schaamte, een beetje verlegenheid bezitten. Kijk, jullie
princes van Wales wordt verondersteld moot te zijn. Ze is verlegen! Haar verlegenheid is zo natuurlijk. Die verlegenheid is er niet,
zoals een - Ik weet niet welk dier het doet, maar iemand die geen schaamtegevoel heeft. Ik bedoel, ik weet gewoon niet wie dat
is. ledereen heeft schaamte gevoel - zeifs dieren. Daarom, waarom hebben wij dat schaamtegevoel niet, hoe je te gedragen
tegenover vrouwen, hoe waardig te zijn.
Ik heb een dame gezien die van Engeland naar India ging. En ze gaf een flinke klap op de rug van de heer Modi. "Hello Modi, hoe
gaat het ermee?" En Modi kreeg zo'n shock. Ze bedoelde het niet slecht, ze was onschuldig, maar dat is niet de manier waarop
we ons in Sahaja Yoga gedragen. Een soort minzame of een soort fantastische -wat jullie noemen- moderne vrouw.
Men moet begrijpen, dat je een gevoel van schuchterheid moet hebben, hoe te spreken. Zeifs tegen mij praten ze met een hand
zoals dit, "Moeder, kijk eens dit en dat gebeurt nu. Maar er is helemaal geen reden voor om dat te doen, zien jullie. Spreek op een
manier die zacht en moot is.
Gisteren ontmoette ik een aardige taxichauffeur. En ik zeg het jullie, zijn gebaren en gedrag waren zo mooi, onmiddellijk zei Ik,
"dat is een gerealiseerde ziel". Hij zou niets zeggen zonder zijn hand op deze manier te houden en zijn ogen naar beneden
gericht. Hij zou niets zeggen op die manier, niets van dat alles. Zo lief als hij was/ al zijn gebaren. Hij is een Engelsman, hier
geboren en getogen. Hij sprak met een vulgair woord. Zoals een van jullie spelers zo stom was. Toen princes Anne naar hem toe
ging om hem te ontmoeten, zei hij allerlei dingen/ zie je. Het is een soort ego, of lompigheid - Ik weet het niet.
Want de manier waarop je praat/ hoe je spreekt/ alles zou heilig moeten zijn. Jullie zijn nu heiligen/ begrijpen jullie dat? Jullie zijn
alien heiligen. Daarom is het erg belangrijk, hoe jezelf met waardigheid te gedragen tegenover elkaar, hoe ieders waardigheid te
respecteren.
En dat zouden jullie moeten volhouden/ op een manier die er volmaakt uiziet. Jullie moeten volmaakt zijn. En het is niet moeilijk
voor jullie je te gedragen als heiligen.
Dit is erg belangrijk. Het zou dodelijk zijn/ absoluut dodelijk voor Sahaja Yoga/ wanneer jullie je niet houden aan jullie Maryadas.
Dit is een van de meest essentiele dingen die iemand moet begrijpen.
Ik heb jullie keer op keer verteld dat/ hoe je te kleden/ hoe jezelf op te maken/ hoe te spreken/ hoe naar anderen te luisteren,
inplaats van zeif te praten/ hoe geweldloos te worden/ de beste manier is om indruk te maken op mensen en om Sahaja Yoga uit
te dragen. Laat me jullie vertellen dat er mensen zijn/ die beginnen te zeggen. "Zij zijn heel mooie mensen/ je kunt zien dat ze erg
moot zijn. Je kunt zien dat ze van een totaal ander type zijn. Het is iets anders/ ze zijn lets groots." Mensen zijn begonnen dit te
zeggen. Maar nog steeds schieten we te kort in bepaalde dingen. Zoals we in een vliegtuig stappen/ dat niet geschikt is voor
onze status/ voor onze waardigheid/ voor onze posities als heiligen. We zijn alien profeten en profeten moeten zich gedragen
als profeten. Ze kunnen zich niet gedragen als goedkope soort mensen. Daarom/ op die manier moeten we de Maryadas
begrijpen.
Nu/ ook de Maryadas naar jullie leider toe. Jullie moeten respectvol zijn. Ik heb gezien dat niemand iemand behoorlijk
aanspreekt. Zeifs de kinderen niet. Ook oudere personen zeggen nooit tegen hen/ "noem hem oom of zoiets als dat/ dit is zeer
verkeerd". Jullie moeten je kinderen leren ouderen aan te spreken met broer of oom of zo. Geef de ouderen enig respect. Maar
als de leider ook niet gerespecteerd wordt/ wat dan te doen? Ik heb kleine jongens gezien/ die grote getrouwde mensen met

drie/ vier kinderen/ bij de voomaam noemden. Dat is niet onze stiji. Dat moeten jullie nooit doen. Ik zeg het/ zeifs mijn man's
kantoor kampt met dit probleem. Omdat, wanneer Ik daar kwam, ze je altijd bij de voornaam noemden. Tom. Hij is zo'n grote
man en wordt -Tom- genoemd. Daarom lette C.P. erop. Wij noemen hen altijd -ook de chauffeurs- we noemen hen mijnheer en
dan de naam, zie je. Daarom konden we niet begrijpen waarom het zo is. Het is iets democratisch of zoiets. Dat is hoe je
demonocratisch wordt.
We moeten respect opbrengen. We moeten elkaar respecteren/ moeten hen bij hogere namen aanspreken. Vooral op een
bijeenkomst waar andere mensen zijn/ moeten jullie hen/ -elkaar-/ zeifs jullie vrienden/ aanspreken met mijnheer en zo. Voor mij
is het in orde om jullie bij je naam te noemen. Het zou er erg vreemd uitzien als ik zou zeggen/ "mijnheer Brown of mijnheer
Reeves/" omdat jullie mijn kinderen zijn, zien jullie, Ik ben him moeder. Maar voor jullie omdat jullie gelijk zijn, noem ze tenminste
mijnheer. En spreek op een manier die moot is.
De Engelse taal heeft vele woorden zoals alstublieft, dank u, etc. Deze moeten alle overvloedig gebruikt worden. We gaan een
beetje "terug". We worden nu veel te modem. Dat nu zouden we moeten opgeven en minder modern worden, maar meer
verheffend.
Weinu, het hele idee van deze Maryadas is zo dat wanneer je iemand zuster of broer hebt genoemd/ het dan niet slechts een
lippen service is. "Je bent mijn zuster." Het is lets natuurlijks, -aangeboren- en het gaat heel diep. Jullie moeten dat gevoel voor
een zuster ontwikkelen. Omdat dat de manier is waarop jullie veredeling toeneemt, jullie linker vishuddhi zai verbeteren, jullie
Vishnumaya zai tevreden zijn.
Als jullie iemand een zuster noemen, de zuster en dochter relaties en de moeder relaties brengen altijd het zogenaamde ego
neer, dat zich verbergt in de linker vishuddhi. Probeer daarom vriendelijk en zacht te zijn met diegenen die je zuster noemt. Sta
haar bij. Zorg voor haar. Als je iemand je broer noemt, moet je voor zijn bescherming bidden. Dan weet je dat je het recht hebt
hem ook om zijn bescherming te vragen. Maar je moet hem ook lets geven en je moet proberen voor hem te zorgen, nodig hem
uit in je huis en behandel hem als een deel van je wezen, want omdat hij je broer is, is hij je erg na, hij zai "dichter" bij je zijn.
Maar zo'n broer zou niet moeten proberen de vrouw te domineren, dit is opnieuw de Maryada. Wanneer iemand erg vriendelijk is
met de broer. Of een dame is vriendelijk zoals een zuster, dan moet ze zeker niet proberen tweedracht te zaaien tussen man en
vrouw. Dat is het ergste wat je kunt doen, tweedracht zaaien tussen man en vrouw. Eenieder die dat probeert te doen, dient te
weten dat hij/zij een gemeen persoon is. Men zou nooit moeten proberen tweedracht te zaaien tussen man en vrouw.
Ik weet dat er problemen zijn tussen mannen en vrouwen. Ik zai deze in orde brengen. Maar jullie proberen om geen tweedracht
te zaaien tusen hen. En probeer niet een probleem te creeren. Als er iets problematisch is, is het aan mij om dit op te lossen, jullie
hebben niets op te lessen. En bemoei je niet met hun huwelijksleven. Laat ze zoals ze zijn. ik vind wel uit hoe ze zijn/ ik zai
proberen hen te helpen. Maar het is zeer verkeerd om met hun huwelijk te spelen, of met hun huwelijksproblemen, en plotseling
iemand te bespringen-, dat is iets wel zeer verkeerds. lets dat hier heel normaal is, is het volgende. Een vrouw bevindt zich in
nood, een man zai komen om haar te helpen. Zeifs als ze getrouwd is, zai hij met haar weglopen. Dit is de manier waarop hij haar
uit de nood komt helpen, om een andere noodsituatie voor haar te creeren. Daarom moet iemand begrijpen dat deze goedkope
hartstochten niet voor Sahaja Yoga zijn.
In ons hart verblijft de Spirit. Wij zijn waardige mensen en in die waardigheid moeten we opstijgen, en ermee leven. Niet om toe
te laten dat de Spirit op een goedkope manier wordt beledigd of gedomineerd of ondergeschikt gemaakt wordt door wie dan
ook. Nu dient men ook de relatie met kinderen te begrijpen. Ik heb gezien dat sommige mensen de gewoonte hebben een kind
veel te dicht naar zich toe te trekken en hen te verwennen. "Oh/ dit kind is zus, oh dat kind..." Laat de ouders nun kinderen
opvoeden, jullie hebben je gewoon niet te bemoeien met andermans kinderen. Bemoei j'e er niet teveel mee. Als je vindt dat welk
kind ook zus of zo is, informeer mij dan. Ik zai het kind beter maken. Maar als een kind door jullie verwend wordt is dit het ergste
waarmee je een kind schade kan berokkenen: het verwennen.
Jullie moeten weten dat kinderen hier erg slim en intelligent zijn. Ze zijn bijzonder good in manipuleren. Ze zullen het doen, want

ze zijn extreem vroeg rijp. Ze zijn gerealiseerde zielen, ze zijn in dit land geboren. Wat een combinatie. Op dat moment moeten
jullie erg voorzichtig zijn wat hun opvoeding betreft
De eerste vijf jaar moeten alle ouders extreem strikt zijn met kinderen. Extreem strikt. Laat hen niet toe jullie te overweldigen of
jullie te manipuleren. Dat is erg belangrijk. Als jullie hen toestaan je te overweldigen of te domineren, zullen ze op jullie hoofd
gaan zitten. Vertel ze dat niet te doen. En op een dag zullen ze jullie komen en zeggen, "Moeder, wat te doen, dit zijn
gerealiseerde zielen en U ziet hoe we voor hen zorgden." Ze zijn geen Godheden. Ze zijn geen Godheden die aanbeden moeten
worden. Het zijn slechts gerealiseerde zielen. Hou hen daarom op dat punt. En jullie zijn mijn verantwoordelijken voor deze
kinderen. Als jullie ze verwennen, zijn jullie het die verantwoordelijk zijn. Het is jullie zaak niet om de levens van deze kinderen als
Sahaja Yogis en hun kansen om op te stijgen te verprutsen. Daarom zijn zij als ze gerealiseerd geboren zijn, geen Godheden, dit
moeten jullie begrijpen. Zij staan niet boven corruptie, zij staan niet boven allerlei zaken.
Daarom, als jullie dit begrijpen, dit kleine punt, de omgang met jullie kinderen, moeten jullie "echt" strikt zijn. Ze moeten weten
hoe te mediteren, ze moeten weten hoe te bidden, ze moeten weten hoe respect te tonen: jullie moeten je kinderen alle goede
dingen leren, en laat hen niet toe op je hoofd te gaan zitten.
Veel mensen hebben het leven van hun kinderen op deze manier verknoeid. Weinu zullen jullie er op toe zien dat zo'n kind op het
juiste peil wordt gebracht? Als het kind probeert van jullie privileges af te dwingen, brutaal is en niet luistert, geef dat kind dan
a.u.b. aan een andere Sahaja Yogi waarvan je denkt dat die ervoor kan zorgen, en zie er op toe dat het kind in orde komt. "In de
kiem smoren", is de beste manier, want we willen geen kinderen hebben die bedorven zijn, die andere kinderen bederven, noch
willen we kinderen die omgang hebben met zulke kinderen. Zo kunnen jullie normale, goed gedragende, redelijke, wijze kinderen
hebben. Want zij kunnen jullie echt een blok aan het been zijn, ook mij en iedereen, indien jullie hen niet goed opvoeden. Ze zijn
onze verantwoordelijkheid, wij dienen voor hen te zorgen.
Daarom is het gedrag tussen vader en kinderen, moeder en kinderen belangrijk. Eigenlijk zou de moeder veel meer voor het kind
moeten zorgen. En het kind dient te respecteren. De vader zou de moeder nooit een uitbrander moeten geven in het bijzijn van
een kind. Dat is lets dat we moeten begrijpen. Wanneer de vader begint met de moeder uitbranders te geven in de aanwezigheid
van het kind, zai het kind geen respect hebben voor de moeder. Maar het respect moet gehandhaafd blijven, want als de vrouw
haar echtgenoot respecteert, dan zai het kind weten hoe haar en ook de echtgenoot te respecteren. Zo/ het geheel wordt op die
manier opgebouwd. Het is een soort patroon voor de kinderen om te volgen. Men zou niet moeten proberen de echtgenoot te
domineren/ allerminst in het bijzijn van kinderen. Dat is erg verkeerd. Want dan leren de kinderen deze true en ze gaan jullie
domineren. Het stroomt van jullie naar de kinderen. Probeer daarom te zien, wanneer je lets doen moet, doe het dan zeif. En
respecteer de echtgenoot op een manier die erg duidelijk is voor het kind/ de manier waarop de moeder de vader respecteert. En
ze zijn net als aapjes. Op die manier waarop jullie je gedragen, zullen zij zich gedragen. Daarom als jullie hen toestaan zich op
eeen bepaalde manier te gedragen/ dan zullen ze zich op die manier gedragen. Maar als jullie een goede vorm van gedrag tonen,
zullen zij het in zich opnemen.
Op een dag dacht ik, dat Indische kinderen zo gehoorzaam zijn/ zo gevoelig. Ze vragen nooit ergens om/ "ik wil dit/ ik wil dat". Ze
manipuleren nooit. Hoe doen ze dat? De reden denk Ik is/ het goede gedrag binnenshuis. ledereen weet wie te respecteren, hoe
te respecteren, hoe te gedragen.
De gedragsvormen in Sahaja Yoga moeten zeifs nog beter zijn dat dit/ veel subtieler. Bijvoorbeeld/ zoals ik dit al eerder gezegd
heb. Als we in een kamer zijn, probeer een andere persoon te "geven"/ probeer altijd lets "voor" hen te doen. Als je moet betalen/
is het beter zeif te betalen. Niet wachten op die ander. Probeer het zeif te doen. Ren naar voren om het te doen. Zien jullie iemand
die begage draagt/ rennen jullie/ jullie doen het. Dat is de manier hoe een Sahaja Yogi zou moeten zijn. Meestal zijn kinderen zo/
zij zullen zeggen/ ik neem het wel/ ik doe het wel/ ik zai ontvangen. Misschien zullen jullie het ego noemen/ maar wat het ook is/
dat is het punt dat jullie allemaal moeten bereiken/ om zodoende het gepaste imago voor de hele maatschappij te scheppen.
Zodat wanneer iemand lets nodig heeft/ jullie rennen;
je wilt water....o.k. je wilt lets/ o.k. neem het mijne. Met eten ook/ precies het zeifde. Laat eerst anderen krijgen/ niet dat jullie als

eerste lets krijgen. Hoe jullie je eten nuttigen is erg belangrijk/ alles is voor de kinderen enorm belangrijk om te zien/ want zij
gedragen zich dan zo.
In geldkwesties heb Ik ook gezien dat mensen heel erg redelijk moeten zijn en de juiste Maryadas moeten hebben. Nu/ weike
Maryadas je ook tegenvoer mij wil behouden/ jullie moeten "begrijpen". Het is erg lastig er over te praten/ maar zoals jullie
weten/ moest ik veel geld uitgeven om veel fondsen te organiseren/ vele zaken. En zoals de laatste keer, hadden we vele
mensen te eten, het doet er niet toe.
Nu op dit moment, als we spreken over Maryadas/ dienen we te weten dat in geen geval Moeder gedwongen zou worden lets te
betalen/ omdat we met zo velen zijn. We zouden dat moeten regelen/ het is mogelijk. Zoals gisteren/ ik had toen iemand van de
B.B.C. op bezoek en hij zei/ "Het is verkeerd van u om van hen geen geld aan te nemen". Ik zei, "waar is het geld?". Geen kwestie
van nemen, Ik moet zeif betalen! Ik zei, "Het is zo onschatbaar, hoe kan je er lets voor rekenen?" Zij hoeven het niet te betalen/
het is enorm onschatbaar. De Spirit is onschatbaar en je kan er niets voor vragen." Zo bleef hij aandringen. Ik bedoel maar dat hij
een half uur alleen al voor dit onderwerp uittrok. Hij zei/ "Dit Angel-Saxisch brein zai het niet begrijpen tot U het een beetje geld
georienteerd maakt of zo". Ik zei/ "Ik kan het niet. Vertel me hoeveel er betaald woet worden". Alleen om hem te doen stoppen zei
ik, "Wat Christus begreft, hoeveel geld nam Hij? Met Gods gratie ben ik erg goed af en ik heb ook echt niets nodig. Maar Hij had
het nodig/ toch nam Hij nooit geld van iemand." Toen bleef hij stil. Maar zo is het zie je, dat mensen denken dat jullie het
gemakkelijk krijgen, goedkoop, en dat is waarom jullie er misbruik van willen maken - hetgeen verkeerd is. Jullie moeten
respecteren. Jullie moeten respecteren en begrijpen, dat het nooit goed is om er op weike manier dan ook misbruik van te
maken. Aan de andere kant, moeten jullie/ wanneer het maar mogelijk is alles wat maar mogelijk is voor Sahaja Yoga proberen
te doen. Het is erg belangrijk. Probeer jezelf over te geven. Niet dat Ik ook maar enig geld van jullie zai aannemen, dat weten
jullie, Ik wil geen geld of wat dan ook. Maar geef jezelf volkomen over aan Sahaja Yoga. Dat is de beste manier waarop mensen
snel gestegen zijn/ en zo goed zijn terecht gekomen.
Nu de relatie onder jullie zeif, tussen verschillende groeperingen, tussen verschillende naties. We zouden moeten proberen
elkaar te helpen. Stel je voor dat er nu een paar is dat in India wil trouwen. Wel, als ze geen geld hebben, dan ben Ik hier natuurlijk.
Ik zeg/'In orde, het is niet nodig dat ze enig geld hebben. Ik zai voor hen betalen". Maar Warren houdt voet bij stuk en zegt,
"Waarom helpen de mensen van het centrum hen niet deze keer?" Zien jullie, weinu, stel je voor ze hebben eens iemand geholpen
die geen geld had. Hij ging naar India, hij trouwde en verdween. Kijk, hij misdroeg zich, in die zin dat hij tegen niemand meer
sprak, hij dacht alleen aan zichzelf. Toen begon hij zich op een vreemde manier te gedragen. Daarom kwam er een soort van
gevoel in hun hoofd als, "waarom zouden we het nog eens doen?" Zien jullie/ je deed het voor iemand en deze gedroeg zich zo.
Wanneer jullie iemand proberen te helpen... is het dan een natuurlijke reactie, dat als jullie lets voor iemand proberen te doen, dat
mensen zich dan proberen slecht te gedragen? Dat is niet zo! Al zou iemand zoiets gedaan hebben, dat betekent niet dat
iedereen dat heeft gedaan. Dat is waar het om gaat. Men zegt dat er een soort barriere in een mens is ingebouwd, wanneer
iemand door ons wordt geholpen en zijn ego is uitgedaagd en hij probeert zich op een manier te gedragen die voorheen niet
bekend was. Hij begint zich op zo'n vreemde manier te gedragen, dat hij met niemand meer praat, hij houdt zich afzijdig en wordt
dwaas, hetgeen ego is. Zo, zijn ego is getroffen. Er is niets om je getroffen (gewond) te voelen. Omdat wanneer je geen geld hebt,
en als alles een en hetzelfde lichaam is, als iemand je uit de problemen helpt, het niets uitmaakt. Je kunt iemand anders helpen,
als je de mogelijkheid hebt.Maar als het op "jou zeif aankomst, geeft je op. Daarom is het een vrij absurd type van gedrag van een
individu, of twee of drie of misschien vijf of tien. Het maakt niets uit. Maar nog steeds mogen we niet vergeten, dat we elkaar
moeten "helpen". We moeten zoveel mogelijk helpen. En we moeten voor andere proberen te doen wat we maar kunnen. Dit is
belangrijk. Als we het voor een groep, als Sahaja Yogis, niet kunnen doen, wie gaan we dan helpen? Daarom moeten we die hulp
geven.
Nu, in Sahaja Yoga zeif, zouden we op subtiele niveau elkaars vibraties niet moeten proberen te beoordelen. Het schijnt bij
mensen veel voor te komen: "Oh, je hebt een catch op je Agnya. Oh, je hebt dit verkeerd gedaan, laat me je uitklaren". Van 's
morgens tot 's avonds zonder meditiatie, klaren ze elkaars chacra's uit en krijgen zeif een catch. Het is een absoluut verkeerd
idee. Iedereen individueel, moet voor de foto de vibraties in ontvangst nemen. ledere morgen, zou er een discipline moeten zijn.
Jullie moeten weten dat het Sahaja Yoga systeem op deze manier werkt, dat ik jullie realisatie gegeven heb, gewoon door te
zeggen, "Laat je licht ontstoken zijn". Nu moeten jullie je lamp zien: is hij schoon of niet. Dat is alleen te zien als het licht

ontstoken is. Kijk naar je lamp, is hij ontstoken of niet? Kijk, als iemand over-aggressief is/ dan is het in orde, jullie doen een
gezamelijke aanval op die persoon. En dan geven jullie die persoon een uitbrander. Of er zijn wel leiders die dat zullen doen.
Maar iedereen mag wel over anderen oordelen. Het is beter jezelf te beoordelen, jezelf te reinigen, voor jezelf te zorgen. En
probeer ook te zien hoe jouw lamp er uit ziet. Is hij schoon? Moeder heeft ons het licht gegeven om te zien, waarom dan niet
kijken? Als jullie het op deze manier uitwerken, zullen jullie "erg snel" gaan. En nu dienen jullie jezelf te vervolmaken. We hebben
nu zoveel Sahaja Yogis, maar hoeveel zijn er volmaakt? Dit is het punt.
Jullie relatie tot Sahaja Yoga is ook erg belangrijk. Er is een Maryada voor. Sahaja Yoga moet niet als lets vanzelfsprekens gezien
worden. Iedereen die denkt, dat nu hij realisatie gekregen heeft, op de top van de wereld zit, denkt verkeerd. Jullie moeten het
uitwerken, jullie moeten discipline hebben. Dezelfde heer -de B.B.C. man- vertelde dat je vroeger jaren en jaren in celibaat moest
leven en de trappen van de tempel schoonmaken en allerlei dingen doen, hard werken, dit doen dat doen, en dan stegen ze een
chacra op. Ik zei, "Nu doen we precies andersom". Eerst bouwen we de koepel en dan de fundering. Zo is Sahaja Yoga. Zo, dat
van de koepel begrijpen jullie, jullie zijn beschermd, er wordt voor julie gezorgd. Maar mensen nemen het als iets
vanzelfsprekends. Zoals: Moeder doet het wel. Laat het maar aan Moeder over. NEE. Zo is het niet. Jullie zijn Mijn handen. Stel je
voor dat Mijn handen dit moeten optillen en Ik zou zeggen, "Nirmala doet het wel". Weinu, wie is Nirmala? Deze handen zijn de
Nirmala op dit punt. Zoveel mensen dwalen op die manier, daarom zou je gedrag naar Sahaja Yoga toe er een van respect
moeten zijn; Jullie moeten jezelf geen bandhan geven voor anderen/ jullie zouden deze dingen niet moeten doen, jullie moeten
echter Sahaja Yoga op een waardige manier respecteren. En, jullie relatie met Sahaja Yoga, zou vooral zo moeten zijn, dat jullie
"weten" wat Sahaja Yoga is. In het andere geval moet Gavin of iemand anders komen, telkens wanneer jullie over Sahaja Yoga
moeten spreken. Waarom? Gavin wist geen woord over Sahaja Yoga, hij kende geen woord met betrekking tot de Indiase
mythologie, hij wist niets. Hij wist niet wat realisatie is. Hij studeerde. Hij studeerde zeifs Sanskriet.
Zoals zovelen van jullie gedaan hebben. Maar, jullie alien, "een en alien" zouden een grote pandit moeten worden.Maar jullie
raken verloren in jullie huwelijksproblemen. Dan in de problemen met jullie kinderen. Dan mijn moeder, dan mijn zuster. Ik bedoel
het kost veel te veel tijd. Allereerst moeten jullie zien; "Ik ben een Sahaja Yogi, laat me aan het werk gaan".
En het creeert voor ons ook een probleem. Want je vrouw wil je een proces aandoen. Je kinderen komen langs, dit, dat. je zou
moeten zeggen, "ik heb er niets mee te maken, ik ga Sahaja Yoga studeren".
Ik was verwonderd dat veel mensen de "Advent" net zo genomen hebben als ze met de Bijbel doen. Zoals de Bijbel. Ze lezen er
nooit in. Ik was verbaasd dat sommige mensen niet weten wat ik in "The Advent" geschreven heb. Daarom het is net als de
Joden, zie je, een Gouden Bijbel hier opgebonden hebben. Ze bewaren "The Advent" in een mooie kaft naast de foto. Aanbidden
her, klaar ermee. En de kennis gaat zo maar in hun. Jullie moeten lezen. Tenminste enkele paragrafen uit "The Advent", als je niet
niets anders leest.
Er zijn zoveel boeken die jullie kunnen lezen, heb ik jullie al verteld. Probeer je eigen bibliotheek op te zetten. Probeer deze uit te
breiden. ledereen moot proberen volmaakt te worden. Volmaaktheid. Jullie zouden nooit afhankelijk moeten zijn van Sahaja
Yoga, maar een grote aanwinst voor Sahaja Yoga. Dat is wat iedereen zou moeten proberen te zijn. Jullie problemen, daar zai Ik
een opiossing voor vinden;
Maar jullie lessen jullie spirituele groei op, anders krijgen jullie/ weike problemen Ik ook in orde breng, weer een ander probleem
en weer een ander probleem.
Wat nu de relaties betreft, laat ons zeggen dat jullie een Ashram hebben. lemand heeft deze gekocht. Niemand moet denken, "dit
is mijn huis". Dit is de beste manier om van het idee van bezit af te komen. Omdat ik jullie dan een probleem zai geven. Dat is de
plaats waar de Mahamaya zich afspeelt. Als jullie zeggen -dit is mijn huis- dan zul je het hebben! En je zult het voor altijd hebben.
Zulke dingen zouden jullie nooit moeten ontwikkelen, het gevoel van "dit is mijn huis". Weinu, ik heb mensen naar een Ashram
zien gaan. En dan denken ze dat het hun huis is. Ze wonen daar. Ze manipuleren met al het geld dat ze kunnen sparen, dit en dat,
en ze ontwikkelen dan lets zoals dit en willen alles comfortabel maken. Ze denken nooit: "Dit is mijn Ashram niet, ik doe het
omdat ik een Sahaja Yogi ben. Dit is de Ashram van Moeder. Ik moet het doen".

Maar dat soort onthechting is er niet! In het geheel geen onthechting. En het is lets heel verrassends, dat, wanneer jullie naar de
Himalaya's moeten gaan, jullie verzekerings polissen afsluiten, in dat geval wat heeft het voor zin om naar Sahaja Yoga te
komen? Het is gewoon absurd! We nemen twee verzekerings polissen, "ik ben naar de Himalaya's vertrokken, als ik sterf geef
mijn bezittingen dan aan deze persoon. Als ik niet sterf kom ik na die en die datum terug....!" En goed verpakt in een nette plastic
zak, zodat het ijs niets zai vernielen. Het is zo absurd als wat. Daarom zou je niets moeten hebben. Sommige mensen hebben
een gewoonte: Oh, ik koop een huis voor mijzelf. Zet mijn vrouw daar, kinderen daar. Afgelopen...Voor de verandering zouden al
die mensen hun huizen moeten verlaten, en naar een Ashram komen, om dan iemand anders in hun huis te zetten. Omdat ze
gehecht raken, zie je. Hoe geraak je onthecht? Is er een manier om hier uit te geraken? Omdat dat erg belangrijk is in Sahaja
yoga. Jullie kunnen enkel en alleen opstijgen (ascend) als jullie onthecht zijn. Stel je voor dat jullie al de vangarmen hier beneden
op Moeder aarde houden, en dan zeggen, "laat het vliegtuig vliegen", hoe zai het zich bewegen?
Daarom, zouden deze mensen die een eigen huis bezitten, of gebouwen van hunzelf, of lets anders -flats- hun huizen moeten
opgeven, niet zo comfortabel zijn/ en eruit gaan. Vraag iemand anders te ruilen en jij verhuist naar de Ashram. Ga door met
verplaatsen, train je verstand op verplaatsingen /met iedereen te leven/ om in staat te zijn te delen en dingen te doen. Ik ben na
mijn huweijk veertig maal verhuisd. Kan je je voorstellen? En het soort huis dat Ik steeds moet verplaatsen/ is een huis dat voor
vele doeleinden in gebruik is. Toch ben Ik tot nu toe veertig keer verhuisd en als Ik nu van huis verander/ zai het de
eenenveertigste keer zijn. Kunnen jullie je dat voorstellen, ik ben veertig jaar getrouwd en eenenveertig keer verhuisd.
Wel/ de relatie van zuiverheid moet in alles worden begrepen. "Is het een zuivere relatie? Woon ik in deze Ashram met een
zuivere relatie? Omdat dit een huis is dat me comfort verschaft/ leef ik daarom in dit huis? Of leef ik hier alleen maar omdat het
een verblijfplaats is/ vandaag ben ik hier en zai ik er morgen nog zijn?" Jullie zullen zo verbaasd zijn/ jullie zullen van ieder
moment van het leven genieten. Zo gauw jullie gehecht raken, zijn jullie in levensgevaar. het is als een "hoofdpijn" om aan
iemand gehecht te zijn. Dan hunkeren jullie ernaar. "Mijn vrouw is nog niet aangekomen. Oh God/ wat nu te doen. Ik moet haar
opbellen, haar hier zien te krijgen." Maar als jullie onthecht zijn, zai ze, wat er ook gebeurd/ op tijd zijn. Dat niet alleen/ maar je zai
van haar aanwezigheid genieten. In het andere geval zai je tgen haar schreeuwen: "Waarom kwam je niet op tijd, ik wachtte op
je". En dan, waarop wachtte je dan eigenlijk, om op haar te schelden, te schreeuwen en de relatie te verknoeien? Zie alleen maar
het absurde van de hole situatie, die gehechtheid. Jullie zouden volkeomen onthecht moeten geraken, betreffende alles en dan
zullen jullie genieten, alleen GENIETEN.
Maar ook hierin moet men oordelen, geniet je echt, of zet je alleen maar een toneelstuk op? Probeer eerlijk te zijn. Zuiverheid
komt voort uit eerlijkheid. Als jullie niet eerlijk zijn tegenover jezelf en tegenover anderen, dan kunnen jullie niet zuiver zijn. En,
zuiverheid is het belangrijkste wat jullie moeten bereiken in Sahaja Yoga, samen met de eenheid, die ik jullie gegeven heb. Maar
als jullie deze eenheid niet gebruiken voor de zuiverheid/ dan heeft het geen zin. Zo, dit licht zou jullie complete wijsheid moeten
geven, zodat jullie van een goed en zuiver leven zullen genieten. Jullie zijn getrouwd, in orde, je hebt een gelukkig leven met je
vrouw, dat heb Ik jullie al beschreven. En hoe je met je vrouw te gedragen, heb ik ook al vele keren uitgelegd. Of met je
echtgenoot.
Maar wanneer het anderen ben-eft, moeten jullie een absoluut "zuivere" relatie onderhouden, -geen van uitbuiting-. Ook zijn er
uitbuidngen in de vorm van "flirts", op dezelfde manier als uitbuitingen wat geld betreft. Als jullie hier iemand op het gebied van
geld uitbuiten, heet hij een gangster. Maar voor flirten is er geen naam. Ik denk dat het volgens Christus een veel ergere misdaad
is. Daarom moeten jullie op dit punt voorzichtig zijn en begrijpen dat de omgang met elkaar zuiver moet zijn.
Nu zijn er mensen die, laat ons zeggen, vreselijk vrouwen of vreselijke mannen hebben. Mij maakt het niet uit. Ze kunnen hen
opgeven, als ze absoluut onmogelijk zijn/ als ze hun zuiverheid verknoeien, als ze hun levens folteren, dan is het best van hen
weg te gaan. het maakt mij niet uit. Want als ze zo slecht zijn/ dat je hen niet kan gebruiken -net zoals dit lichaam/ als het zo
slecht is/ je het beter kan opgeven en sterven.- Laat zo'n relatie uitsterven. Maar die dood zou als een zeer krachtige hulp tot jou
moeten komen/ als je in het andere geval daarna een nerveuze persoonlijkheid wordt/ wat heeft het dan voor zin? Als zoiets is
gebeurd/ moet je eerst al je problemen opiossen/ je echtscheidingsproblemen regelen en kom dan naar Sahaja Yoga. Wij willen

in het geheel niet betrokken geraken in dit soort problemen/ zodat het zou lijken/ dat wij familie banden zouden verbreken. Als je
niet met je vrouw verder kan/ kan Sahaja Yoga nooit enig excuus zijn. Wanneer jij niet met je vrouw kan doorgaan/ zou je het
volgende moeten doen: ga uit Sahaja Yoga/ doe wat je wil met je vrouw, beeindig het voor eens en altijd. Je moet het haar
zeggen: "Ik ben geen Sahaja Yogi meer". Los het op en kom dan naar Sahaja Yoga. Door echter zo naar Sahaja Yoga te komen,
geef je me echt te veel problemen.
Daarom doe ik een nederig verzoek aan jullie, wanneer jullie zo'n probleem hebben, sta dan geen enkel kind onder de zestien jaar
toe in de Ashram te blijven, zonder volledige goedkeuring, op schrift gestelde goedkeuring van de ouders. Of een vrouw die
moeilijkheden heeft met haar man/ mag men niet toelaten in de Ashram te komen leven met de kinderen. Wij zijn niet voor
allerhande problemen verantwoordelijk.
Mensen die ziek zijn of mentaal verstoord, zouden niet in de Ashram gehouden moeten worden. Dat is ook zo'n "sympathiek"
gedrag van zo vele Sahaja Yogi's. De Ashram is voor de "beste" mensen , niet voor de dwazen. Neen daarom geen mensen die
niet in orde zijn. Wij willen geen mensen in de Ashram, die de reputatie van de Ashram gaan vernietigen.
Nu, de broer en zuster relatie, de relatie van Vishnumaya, is dat Vishnumaya diegene is die de zuster is/ de zuster van Shri
Krishna. Zij is degene die haar leven offerde/ haar leven om Shri Krishna te redden. Vishnumaya is degene die Shri Krishna
omgeeft en Zij werd geboren als Draupadi die, zoals jullie weten, later door Duryodhana werd vernederd en het was Shri Krishna
die kwam om haar te helpen. Daarom is het een heel lieflijke relatie van zuiverheid, van hulp. Een heel delicate vorm van relatie
dient tussen broer en zuster te worden gehandhaafd. En dat is een speciaal soort relatie. Vandaag, voor hen die een Rakhis bij
een zuster willen om doen, moeten het vandaag voor Mij ombinden, dat zou een goed idee zijn. Het is een belangrijkere relatie,
dan weike andere relatie ook. Omdat het hier in orde is, als het je eigen zuster is, maar als ze niet je eigen zuster is, moeten jullie
weten, dat jullie alien geboren werden uit een Moeder. Daarom zou de broer-zuster relatie in orde moeten zijn.
Hierin zou ook iemand geen voorkeur moeten hebben. Want sommigen zouden een rijke zuster willen hebben, of lets onzinnigs
zoals dat. Of iemand zou de meest ongelukkige willen hebben. Dit is niets anders dan een relatie met iemand, met wie je
gelukkig wil zijn, die je een Rakhi zai om doen. En als er iemand wordt overgeslagen, dan zou ik zeggen, dat het beste dat je kan
doen is, je geluk op de proef te stellen. Ik denk dat voor sommige mensen zoiets gedaan kan worden, zodat ze hun zusters
kiezen en deze dingen ombinden. Op weike manier dan ook, je kiest maar. Maar ik heb enkele leuke Rakhis voor jullie. Dat zou
vandaag gedaan moeten worden. En ik zai erg gelukkig zijn. En dan zullen we deze kleine havan doen, voor de Vishnumaya.
Moge God U zegenen.
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Vandaag doen we een speciaal soort puja die wordt uitgevoerd ter ere van de Ekadasha Rudra.
Rudra is de vernietigende kracht van Shiva, van de Spirit. Nu is één kracht, die zijn natuur is, de vergiffenis. Hij vergeeft omdat wij
mensen zijn. We begaan vergissingen, we doen verkeerde zaken, we komen in verleiding, onze aandacht wordt verstoord, dus
vergeeft hij ons. Hij vergeeft ons ook als we onze kuisheid bezoedelen, als we immorele dingen doen, als we stelen en als we
zaken doen die tegen God ingaan, als we tégen hem spreken. Hij vergeeft ook onze oppervlakkigheid, onze jaloezie, onze lust,
onze woede. Hij vergeeft ook onze gehechtheden, onze kleingeestige jaloezieën, onze ijdelheid en ook bezitterigheid. Hij vergeeft
ons egoïstisch gedrag en onze onderworpenheid aan verkeerde zaken.
Maar elke actie brengt een reactie teweeg en als hij vergeeft, denkt hij dat hij je een grote gunst heeft bewezen. Deze reactie
stapelt zich binnen in hem op als een toorn die gericht is tegen hen die vergeven werden en trachten nog grotere vergissingen te
begaan. Vooral als dat gebeurt na de zelfrealisatie, want zij gaat gepaard met zo een grote zegen: je hebt het licht en als je in dat
licht een slang blijft vasthouden, dan vergroot zijn toorn omdat hij ziet hoe dom je bent geweest. Wat ik wil zeggen is dat hij
vooral na de zelfrealisatie veel gevoeliger is voor het feit dat mensen die vergeven werden en zo iets groots als de zelfrealisatie
kregen, nog steeds verkeerde dingen doen. Dan wordt hij nog veel toorniger. Dus begint in de balans de vergeving te verminderen
en de toorn toe te nemen.
Wanneer hij echter vergeeft en je als gevolg van die vergeving dankbaarheid voelt, dan komen zijn zegeningen naar je toe
vloeien. Hij geeft je een enorm vermogen om de anderen te vergeven. Hij kalmeert je woede, hij kalmeert je lust, hij kalmeert je
hebzucht. Zijn zegeningen komen als mooie dauwdruppels over ons wezen en we worden als werkelijk prachtige bloemen en we
beginnen te schitteren in het zonlicht van zijn zegeningen.
Nu gebruikt hij zijn toorn of zijn vernietigende kracht om alles te vernietigen wat ons probeert te verstoren. Hij beschermt
gerealiseerde zielen op elk ogenblik, op alle manieren. Negatieve krachten trachten een Sahaja yogi aan te vallen, maar zij
worden allemaal geneutraliseerd door zijn enorme beschermende kracht. Door zijn vibratorisch bewustzijn, worden wij naar het
juiste pad geleid. Al zijn fantastische zegeningen worden beschreven in psalm 23 [...kleine onderbreking…] “De Heer is mijn
herder”. Daar wordt beschreven hoe hij als een herder voor je zorgt.
Maar hij zorgt niet voor slechte mensen, hij vernietigt ze. Diegenen die in Sahaja Yoga komen en nog altijd hun slechte aard
volgen, worden vernietigd. Zij die in Sahaja Yoga komen, niet mediteren en niet groeien, vernietigt hij of ze worden uit Sahaja
Yoga gegooid. Zij die tegen God fluisteren en een leven leiden dat een Sahaja yogi niet betaamt, haalt hij weg. Met de ene kracht
beschermt hij dus, met de andere verwerpt hij. Wanneer deze vernietigende krachten toenemen, zeggen we:”Nu is de Ekadasha
Rudra actief.”
Nu zal deze Ekadasha Rudra tot uitdrukking komen vanaf het ogenblik dat Kalki zelf actief begint te worden. Dit is de
vernietigende kracht die op deze aarde alles zal vernietigen wat negatief is en alles redden wat positief is. Het is voor Sahaja
yogi’s dus erg nodig om hun spirituele groei aan te zwengelen, niet tevreden te zijn met het sociale leven of het huwelijksleven of
alle zegeningen die God jullie gegeven heeft. We zien altijd wat God voor ons gedaan heeft, hoe miraculeus hij voor ons was,
maar we moeten zien wat we voor onszelf gedaan hebben, wat we doen voor onze eigen evolutie en groei.
Nu, van de elf -Ekadasha betekent elf- komen er vijf van de rechterkant van de Void en vijf van de linkerkant van de Void. Ten
eerste komen de vijf van de linkerkant van het feit dat je voor verkeerde guru’s hebt gebogen of als je verkeerde boeken hebt

gelezen, of als je met verkeerde mensen omging, of als je sympathie had voor mensen die het verkeerde pad bewandelden, of als
je zelf een voordrager of guru van deze verkeerde mensen was. Deze vijf problemen kunnen opgelost worden als we volledig
opgeven wat we verkeerd deden. Mohammed Sahib zei dat je de Shaitan, Satan, met de schoen [op de aarde, shoebeating]
moest kloppen. Dit moet echter vanuit het hart gebeuren en niet mechanisch.
Veel mensen die naar Sahaja Yoga komen, vertellen me: “Mijn vader volgt deze guru, mijn vader volgt die guru.” Zij geraken
betrokken bij hun vader, hun moeder, hun zus enzovoort, zij trachten hen van deze guru’s weg te krijgen en geraken zelf verstrikt.
Sommigen van hen zwichten voor andere krachten. Zo weet ik van Maureen die met mij was. Haar ouders en schoonouders
zegden dat het kind gedoopt moest worden. Ik zei haar dat je dit kind niet kon laten dopen omdat het een gerealiseerde ziel was.
Zij kon er echter niet tegenop en ze liet het kind dopen. Het kind werd zeer raar. Het was als een gek kind. Zij gaf het allemaal op
en zo werd het gered, maar veronderstel dat zij nog een kind had gehad en hetzelfde had gedaan, dan was het met het tweede
kind heel slecht gegaan.
Het probleem met Sahaja yogi’s is dat iedereen die de Sahaja yoga programma’s bijwoont, denkt dat hij een Sahaja yogi is. Dat is
niet het geval. Je zou ofwel heel erg gevoelig moeten zijn, of je zou het in je lichaam moeten voelen, of je zou met je intelligentie
moeten voelen wat Sahaja Yoga is. Iemand die nog steeds negatief is, wordt aangetrokken tot diegene die heel sterk negatief is.
Hij begrijpt niet dat de andere persoon zo sterk negatief is, maar geraakt ervan onder de indruk. In die omstandigheden wordt hij
door die negatieve persoon getroffen en Shiva kan hem niet beschermen.
Men zou geen sympathie mogen voelen voor om het even wie negatief is, of hij nu gek is, of er iets verkeerd mee is, of het nu
familie is of wat dan ook. Geen enkele sympathie. In tegendeel, er zou een soort van kwaadheid moeten aanwezig zijn tegenover
die persoon, een soort van onthechting, toornige onthechting. En deze toornige onthechting zou het enige moment mogen zijn
waarop je kwaad moet worden. Ik heb echter mensen gezien die kwaad zijn op zeer goede Sahaja yogi’s maar niet op hun eigen
mannen of vrouwen die uiterst negatief zijn.
Wanneer nu de Ekadasha Rudra begint te werken op de vijf aspecten van de rechterkant, beweegt het naar de rechterkant, want
het komt van de linkerkant en beweegt naar de rechterkant, dan wordt zo iemand negatief door met zijn ego te handelen. Zo
iemand kan een situatie in eigen handen nemen en zeggen: ”Ik ben zo en zo een Sahaja Yogi. Ik ben zo en we zouden dit moeten
doen en ons zo gedragen.” Hij zou beginnen bevelen. Mensen kunnen om het even wat doen en sommige middelmatige en
halfbakken Sahaja yogi’s zullen hem misschien proberen te begrijpen, maar de meesten zullen weten dat deze persoon eruit
gaat, dat hij op weg naar buiten is. Al deze zaken leiden tot de ontwikkeling van de linkerkant, of, ter hoogte van het hoofd, de
rechterkant van je medha. Deze doorsnede [horizontale doorsnede ter hoogte van het voorhoofd] van het brein wordt in het
Sanskriet medha genoemd.
De rechterkant komt voort van het idee dat mensen hebben: “Ik ben zelf een grote guru.” Zij beginnen ook over Sahaja Yoga te
prediken alsof zij grote guru’s geworden zijn. We hebben sommige mensen gekend die omvangrijke lezingen gaven in alle
programma’s en nooit toelieten dat mijn videotapes en dergelijke gedraaid werden. Zij denken dat zij nu experten geworden zijn.
Sommigen van hen zeggen: nu zijn we zo groot geworden dat we geen voetbad of zo meer moeten nemen. Het is niet nodig te
mediteren, zo zijn er ook. Dan zijn er ook die zeggen: “Zonde kan ons nooit raken want nu zijn we Sahaja yogi’s, we zijn grote
geëvolueerde zielen.” Het ergst zijn zij die mijn naam gebruiken: “Moeder heeft het gezegd en ik zeg het je, want Moeder heeft
het gezegd.” Terwijl ik nooit zoiets gezegd heb, het vals is.
Nu zijn er ook mensen die geld van Sahaja Yoga gebruiken, op zo’n manier Sahaja Yoga uitbuiten en soms ook de Sahaja yogi’s.
Zo’n mensen worden zeer omineus[1]. Eender wie zulke zaken probeert, zal Sahaja Yoga op een schandelijke manier verlaten.
Niemand zou bij zo iemand in de buurt mogen komen, er niets mee te doen mogen hebben, geen sympathie mogen hebben, want
deze onzaligheid zal iedereen op elk mogelijke manier kwetsen. Het is dus beter bij zulke mensen uit de buurt te blijven.
Als al deze tien Ekadasha’s in iemand ontwikkeld zijn, dan krijgt deze persoon zeker ziekten zoals kanker en andere
verschrikkelijke ongeneeslijke aandoeningen. Vooral als het gaat om de elfde, die zich eigenlijk hier bevindt (het midden van het
voorhoofd net boven de Agnya), die de chakra van de Virata is, en die voor de collectiviteit staat. Als deze ook is aangetast, kan

deze persoon niet meer uit zijn ziekte geraken.
Als er zelfs maar vijf (Ekadasha’s) aangetast zijn, in combinatie met bijvoorbeeld de Muladhara chakra of de Agnya, dan krijgen
ze te maken met ernstige vormen van vieze ziekten. Daarom zeg ik steeds dat je voorzichtig moet zijn met je Agnya chakra, want
dat is één van de ergste zaken: eens het gecombineerd wordt met deze Ekadasha’s of een deel ervan, kan om het even wat
gebeuren. Die persoon kan een verschrikkelijk ongeluk krijgen, hij kan plots door iemand geslagen worden of vermoord worden.
Er kan om het even wat gebeuren met iemand die rechter agnya heeft en tegelijkertijd één van de Ekadasha’s, links of rechts. Dat
betekent dat als deze vijf, om het even welke, combineert met de Agnya chakra, de beschermende krachten van God tot een
minimum worden herleid.
Om dus jouw Agnya in orde te houden zou je... Stel, nu ik spreek, zou je mij constant moeten aankijken, zodat er gedachteloos
bewustzijn is en de Agnya chakra gekalmeerd wordt. Besteed niet steeds aandacht links en rechts. Dan zul je zien dat je
aandacht geleidelijk aan geneutraliseerd wordt tot gedachteloos bewustzijn. Je aandacht zou op zo’n manier moeten gefixeerd
worden dat je over niets bezorgd hoeft te zijn. In het gedachteloos bewustzijn kan niemand je raken, het is jouw versterkte
burcht. Door meditatie moet men gedachteloos bewustzijn vestigen, dat is het teken dat men hoger opstijgt. Veel mensen
zeggen: “Goed Moeder, we doen het.” Ze doen het op een mechanische manier en ze zeggen: “Ik heb dit, dit en dit gedaan.” Maar
heb je het minimum van het minimum in je gedachteloos bewustzijn bereikt? Heb je de koele bries uit je hoofd voelen komen?
Anders, als je iets op een mechanische manier doet, zal het jezelf of iemand anders niet helpen.
Aangezien je na de zelfrealisatie zeer goed beschermd wordt, krijg je alle zegeningen en een mooie toekomst, maar je krijgt ook
een groot risico tot volledige vernietiging. Om een analogie te geven: je bent aan het klimmen en iedereen ondersteunt je en
houdt je hand vast. Er zijn zoveel dingen die je beschermen om je hogerop te brengen. Het is ook niet mogelijk om er per
vergissing af te vallen. Maar als je probeert je verbinding met de waarheid en liefde te verbreken en steeds de mensen die je
helpen probeert te slaan, dan val je van een grote hoogte. Ik bedoel, hoe hoger je opstijgt, hoe lager je valt, met meer kracht en
veel dieper. Maar het Goddelijke doet alle moeite, alle steun wordt je gegeven, alle zorg wordt verstrekt. Als je ondanks dat wilt
vallen, dan is het van op die hoogte zeer gevaarlijk.
Maar op dat ogenblik, op zo een moment waarop iemand probeert de zaak van Sahaja Yoga schade toe te brengen, nadat hij in
Sahaja Yoga is geweest, dan slaat de Ekadasha Rudra zo hard terug dat de gehele aanval zeer ver reikt. De hele familie kan
beschermd worden als er enkele mensen Sahaja Yoga beoefenen, dan kan het zijn dat zij beschermd worden. Als de familie
echter steeds tegen Sahaja yogi’s is en het hen moeilijk probeert te maken, dan kan zij volledig vernietigd worden op een zeer
doorgedreven manier.
Zoals ik jullie al zei, komen deze Ekadasha Rudra’s van de Void. We kunnen zeggen dat het vernietigende element voornamelijk
uit de Void komt. Maar al deze krachten zijn terug te vinden in één persoon, namelijk Mahavishnu, de Heer Jezus Christus, want
hij is de ondersteuning van het hele universum. Hij is de verpersoonlijking van de Omkara, hij is de verpersoonlijking van de
vibraties. Als hij dus toornig wordt, begint het hele universum te breken. Aangezien hij de kracht van de Moeder
vertegenwoordigt, die doordringt in elk atoom, in elke molecule, in elk menselijk wezen, in alle levende en niet levende dingen, zal
het geheel in gevaar worden gebracht eens zij verstoord wordt. Christus behagen is dus zeer belangrijk. Nu heeft Christus
gezegd: “Jullie moeten zijn als kleine kinderen.” Dat is de onschuld. Een zuiver hart is de beste manier om hem te behagen.
Omdat vooral in het Westen de mensen hun hersenen teveel hebben ontwikkeld, proberen zij met woorden te spelen en denken
zij dat niemand weet wat zij doen. Al die mensen moeten weten dat God alles weet wat je doet. Als je in je hart niet zuiver bent, is
het voor om het even wie gevaarlijk zich voor te doen als een zeer goede Sahaja yogi. Zulke mensen zijn niet bezeten, niet
geconditioneerd, niet egoïstisch, maar zij zijn zeer slim en link en zij zijn zich goed bewust van wat zij doen. Maar er zijn ook
mensen die ook bezeten geraken en die daardoor proberen zichzelf te vernietigen, huilen en wenen en allerlei dingen doen.
Sommigen denken dat als zij zichzelf kwetsen of extreme zaken doen, God gelukkig zal zijn. Zij vergissen zich schromelijk.
Als je in Sahaja Yoga geen vreugde kunt beleven, dan moet je weten dat er zeker iets mis met je is. Als je niet kunt genieten van
het gezelschap van Sahaja yogi’s, dan is er iets verkeerd met je. Als je nog steeds bezorgd bent om negatieve mensen en hun

problemen, weet dan dat er met jou iets mis is. Als je sympathie hebt voor negatieve mensen, dan is er ook met jou iets mis. Als
je echter kwaadheid voelt tegenover negativiteit en alles wat negatief is tegen Sahaja Yoga, dan ben je er.
Wanneer dit tot maturiteit komt, dan word je zelf de kracht van de Ekadasha Rudra. Wie ook probeert je te beledigen, of enige
schade toe te brengen, zal in elkaar storten. Het is gebeurd met veel mensen die probeerden mij te beledigen of mij op een of
andere manier schade wilden toebrengen. Soms maak ik me echt zorgen om hen. Men moet dus zo zijn dat men de Ekadasha
Rudra wordt. Niemand kan zulke mensen raken, maar zo iemand is vol van mededogen en vergeving. Een gevolg hiervan is dat
de Ekadasha sneller werkt. Hoe meer mededogen je hebt, hoe sterker de Ekadasha wordt. Hoe collectiever je bent, des te meer
de Ekadasha werkt. Veel mensen zijn het gewend om zich terug te trekken en te zeggen dat het beter is om thuis te blijven en dat
het in orde is, maar zij weten niet wat zij missen. Wat ook je ervaringen met anderen zijn, je zou bij elkaar moeten blijven, alle
programma’s meemaken, verantwoordelijkheid nemen, voluit gaan, het uitwerken, en je zult in duizendvoud gezegend worden.
De Ekadasha Rudra zijn, zou ik zeggen, alle vernietigende krachten samen. Het is de vernietigende kracht van Shri Ganesha. Het
is de vernietigende kracht van Brahma, Vishnu, Mahesha. Het is de vernietigende kracht van de Moeder. Het is de vernietigende
kracht van Shri Ganesha. Vier ervan zijn Bhairava en Hanumana, Kartikeya en Ganesha. Ook de krachten van Sadashiva en de Adi
Shakti. Alle vernietigende krachten van alle incarnaties zijn Ekadasha’s. Nu is de laatste, maar niet de minste, de vernietigende
kracht van Hiranyagarbha, de collectieve kracht van Brahmadeva en als deze kracht in actie komt, ontploft elk atoom. De hele
atoomenergie wordt een destructieve kracht. De Ekadasha Rudra is dus de volledige, totale vernietigende kracht.
Zij is uiterst krachtig, explosief, maar niet blind. Zij is zeer discriminerend en uiterst verfijnd samengesteld. Zij vermijdt al het
goede en valt de slechte dingen aan. Zij slaat toe op het juiste moment, de juiste plek, direct, zonder daartussen iets goeds te
treffen. Laat ons bijvoorbeeld zeggen dat de blik van de Ekadasha Rudra op iemand valt en ertussen staat iets wat goddelijk of
positief is. Zij zal doorheen het positieve dringen zonder het te schaden en het negatieve treffen. Het koelt de ene af en verbrandt
de andere. Het bevriest niet, het koelt af.
Zo werkt zij met zoveel zorg en fijnheid. Zij is ook verschrikkelijk scherp en zeer pijnlijk. Het is niet zoals de hals die in één keer
wordt overgesneden, het gaat langzaam. Alle vreselijke folteringen waarover je hebt gehoord, zijn uitdrukkingen van de Ekadasha
Rudra. Neem het voorbeeld van kanker. Bij kanker wordt de neus verwijderd, dan de tong, dan het strottenhoofd, het een na het
ander verdwijnt met heel veel pijn, zie je. Neem nu bijvoorbeeld lepra. Lepralijders kunnen hun vingers niet voelen, zij voelen ze
niet, zo kan een rat of iets anders hun vingers opeten zonder dat zij het voelen. Zij verliezen hun vingers. Zo verslindt de
Ekadasha Rudra mensen.
Maar deze toornigheid van de Vader kan heel zacht zijn en heel lief als het zijn eigen kinderen betreft. Het volgende verhaal
wordt verteld over de Moeder. Op een bepaald ogenblik werd de Oermoeder heel kwaad. Zij werd zo kwaad dat zij de hele wereld
met haar Ekadasha kracht wou vernietigen en zij probeerde de hele wereld te vernietigen. Toen zij in die toestand kwam besefte
de Vader zelf dat zij een beetje te kwaad was. Toen zij begon te vernietigen en links en rechts uitsloeg, wist hij niet wat te doen.
Dus nam hij haar kind. Dat zou een Sahaja yogi kunnen zijn, of Christus of een ander fantastisch kind van haar en hij plaatste het
kind onder haar voeten. Terwijl zij aan het stampen was, met een grote tong uit haar mond, zag zij haar eigen kind en zij stopte
en bleef in evenwicht staan. Dit gebeurde maar één keer.
Na de Ekadasha Rudra komt uiteindelijk de volledige vernietiging door de toorn van Sadashiva als de uiteindelijke vernietiging
plaatsvindt.
We hebben gezien hoe de Ekadasha Rudra werkt en hoe Sahaja yogi’s zelf de Ekadasha Rudra moeten worden.
Om nu deze kracht te ontwikkelen, moet men een enorme kracht van onthechting ontwikkelen, van onthechting van negativiteit.
Negativiteit kan bijvoorbeeld komen van mensen die zeer nabij zijn, zoals een broer, moeder, zuster. Zij kan komen van vrienden,
familieleden. Zij kan komen van een land, van je politieke ideeën, economische ideeën en zomeer. Elke verkeerde identificatie
kan je Ekadasha Rudra-kracht vernietigen. Het is dus niet voldoende te zeggen: “Ik geef mij over aan Sahaja Yoga en ik ben een
Sahaja yogi.” Je moet ook mentaal begrijpen wat Sahaja Yoga is zodat je ook met je intelligentie begrijpt wat Sahaja Yoga is,

want meer bepaald in het Westen zijn de mensen te intelligent en als het licht van Sahaja Yoga niet in hun intelligentie doordringt,
kunnen zij nooit hun gehechtheden overstijgen. Dit betekent niet dat je teveel over Sahaja Yoga praat of lezingen geeft, maar je
zou ook mentaal moeten begrijpen wat Sahaja Yoga is.
Vandaag is het een speciale dag, want er werd gevraagd om een Ekadasha Rudra Puja te doen. Het is voor alle soorten valse
religieuze sekten, valse guru’s en valse religies die in de naam van God gevolgd worden. Elke religie die niets zegt over
zelfrealisatie, geen zelfrealisatie bereikt en niet met God wordt verbonden, is vals. Al die zaken die alleen gaan om geloof en
gepraat over God, maar geen connectie hebben met God, kunnen geen echte religie zijn. Zij geven natuurlijk een evenwicht aan
mensen, maar als zij mensen dat evenwicht geven en van dat geld leven en genieten van de weelde die dat geld hen geeft, dan is
het zelfs geen religie van het laagste niveau. Wat het evenwicht betreft, religie moet eerst en vooral evenwicht geven, maar als ze
dan zeggen: “Je moet in evenwicht zijn, maar dan moet je me het geld geven, je moet me geld geven, je beurs, geef me alles.” Dat
kan niet evenwichtig zijn, het heeft niet de minste zegening van God. Elke religie die je doet buigen voor iemand anders dan een
incarnatie, is geen religie, het is absoluut vals.
De echte religie zal je evenwicht geven en zal altijd over spirituele groei spreken. Maar zij zullen niet over geld spreken en ook
niet één man vereren. Zo moeten we een onderscheid leren maken tussen valsheid, negatieve dingen en echte dingen. Eens je
dat onderscheid ontwikkelt door vibratorisch bewustzijn of je intelligentie, dan heb je jezelf onder controle. Dan word je die
kracht van de Ekadasha Rudra als je maturiteit gevestigd wordt.
Vandaag zegen ik jullie allen, zodat jullie allemaal de kracht van de Ekadasha Rudra worden en de eerlijkheid ontwikkelen die
jullie tot die staat brengt.
Moge God jullie zegenen.
[1] omineus: spiritueel niet gunstig (Eng.: ‘inauspicious’)
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Vandaag is het een grote dag voor ons allemaal want vandaag vieren we Navaratri en we ontmoeten elkaar allemaal weer nadat
ik zolang op rondreis was. Toen ik in Italië zei dat Engeland het hart van het universum was, wilden ze dat niet aanvaarden. Ze
waren door deze uitspraak erg geshockeerd. Ze konden niet geloven dat Engeland het hart van het universum kon zijn. Eén van
de redenen was dat zij het gevoel hadden dat … toen de Engelsen vroeger door de Romeinen werden overwonnen, de Romeinen
toen ook voelden dat de Engelsen erg verwaande mensen waren. Ze accepteerden de nederlaag zelfs niet met het fatsoen van
iemand die verloren heeft. Al hadden ze verloren, ze waren verwaand. Ze konden dus niet geloven hoe het mogelijk was dat
Engeland het hart van het universum kon zijn. Als dit het hart is, wat is dan de toestand van het universum? En ze beschreven mij
de verwaandheid van de Engelsen uitvoerig en dan besefte ik dat ik zelf zoiets had meegemaakt.
Als we nu het grootste van het grootste vieren, deze Navaratri, dan moet er iets bijzonders aan zijn, dat we onze harten volledig
moeten zuiveren, volledig, en het zo zuiver maken dat het al het bloed zuivert dat door het lichaam heen gaat. De cellen van dit
hart, die dit geweldige orgaan opbouwen, moeten de beste zijn, want de cellen van het hart zijn in het menselijk lichaam de beste
cellen, van de hoogste kwaliteit, de meest gevoelige. En het is het hart dat de Anahatha uitdrukt, het geluid dat, zonder slagwerk,
aanwezig is. We kunnen zien dat er mensen zijn van een bepaald kaliber, er zijn er, maar anderen praten meer, maken meer
indruk en zijn niet van dat kaliber. Dat kaliber bereiken zou mogelijk moeten zijn, want je bent geboren in dat speciale land,
Engeland. Die mogelijkheid moet in jou aanwezig zijn. Maar wat ontbreekt er dan? Hoe komt het dat, met alle mogelijkheden, met
de hele geweldige achtergrond, met alle verdiensten om hier te zijn, waarom zien we dat na jaren en jaren Sahaja Yogi's niet
groeien zoals vele anderen. Om welke reden? Zie je, het hart heeft een ritme en het beweegt met een bepaalde klank. En je kunt
het zelfs in een grafiek omzetten, en het is zo systematisch, het is zo geregeld, het is zo gedisciplineerd, dat zelfs de lichtste ruis,
of de lichtste verandering op de grafiek te zien is. Het is iets heel gevoelig. En wat hier ontbreekt, is die discipline van het hart.
Het is een labiel, raar hart dat opzwelt in het ego. En wat iemand ook zegt … dit is nog iets wat mensen opmerken, dat wat je hen
ook zegt, ze op het ene moment echt naar je luisteren en het volgende moment heeft het geen enkel effect op hen. Dit is dus nog
iets waarvan we moeten weten, dat als het in ons aanwezig is, we moeten begrijpen dat we discipline missen. En die discipline
moet er komen, anders kan ons kaliber niet verbeteren. Maar daarvoor moeten we een aangeboren intelligentie hebben. Geen
opvoeding maar een aangeboren intelligentie. Aangeboren intelligentie om te begrijpen dat ons kaliber moet verbeteren. Nu
pulseert de Spirit hier, de Spirit en niet de Kracht. De getuige, die aanschouwt, die de reflectie van God is, die de toeschouwer van
het werk van de Devi is. Eigenlijk is het zo, dat als we niet tot die staat komen en ook zeggen: "Goed, we aanschouwen ook
omdat we de Spirit zijn", dan bereiken we dat kaliber niet. En met alle zegeningen zoals de zeven aura's van het hart, hebben we
zeven ashrams. We begrijpen niet dat we onszelf allemaal moeten disciplineren. Om er alleen voordeel bij te hebben of in Sahaja
Yoga te zijn om te beweren dat je een Sahaja Yogi bent, is geen teken dat je een cel van het hart bent. Er moet nu een
waarschuwing gegeven worden. Op dit punt, nu Sahaja Yoga van start gaat, is het erg belangrijk er aan te denken dat het op
snelheid komt en van start gaat. Wie achterblijft, zal achtergelaten worden. Verlies je dus niet in verwaandheid. Eerst is er je aard,
aangezien iedereen zegt: "Ze zijn erg verwaand." Tracht nederig te zijn en begrijp dan dat je op het vliegtuig moet zitten en niet
achtergelaten worden op de grond. Het gaat snel.
Het meest voorspoedige is dat het vandaag Navaratri is en dat ik in Londen ben en dat deze Navaratri Puja hier doorgaat. Geen
enkel ander land is zo bevoorrecht want dit is de belangrijkste puja, het hoogste ritueel dat je kunt bijwonen. Waarom doen we de
Navaratri? In het hart is het doen van Navaratri de krachten van de Shakti te aanvaarden, te beseffen welke kracht al deze
chakra's bevatten en beseffen dat je, als ze verlicht zijn, al deze krachten van de negen chakra's in jezelf kunt uitdrukken. De
zeven chakra's, samen met het hart en de maan, worden dat er negen. Maar ik zou zeggen dat er zeven zijn en daar bovenop nog
twee centra die verrassend genoeg door Blake duidelijk beschreven werden als negen centra. Op dit ogenblik kan ik niet spreken
over de hogere centra maar laten we het tenminste hebben over de zeven centra. Zijn we in staat geweest de krachten van deze
centra in onszelf te ontwikkelen? Hoe kun je dat doen? Je hebt geen tijd. Jullie zijn allemaal druk bezette mensen en verwaand.
Om nu deze krachten te ontwikkelen moeten we op deze chakra's focussen. Waar ik ook ging was ik verrast over de vragen die

ze me stelden, hoe ze waren. Niemand praatte over hun familie, huis, werk of andere zinloze onderwerpen zoals werkloosheid en
zo meer. Ze vroegen me alleen: "Moeder, hoe kunnen we de kracht van die chakra ontwikkelen, of die chakra of deze chakra?" En
ik vroeg hen: “Hoe komt het dat jullie vragen hebben over een bepaalde chakra?" Ze zeiden: “Omdat we merken dat het ons
ontbreekt, vooral bij mij is deze niet in orde." [Shri Mataji hoest] Dit is nog andere negativiteit om mijn keel in orde te brengen.
Nu is het voor een gerealiseerde ziel niet nodig dat ik je disciplineer of je al deze dingen vertel, want ik hou er niet van je vandaag
op die manier toe te spreken. Maar ik ben tot de bevinding gekomen dat als ik je nu niet waarschuw, je mij morgen zult verwijten
dat ik het niet heb gedaan. Neem het als een ernstige waarschuwing. Nu is het na zelfrealisatie voor mij helemaal niet nodig je te
disciplineren, want je hebt het licht, je weet wat de realisatie is, je weet wat het betekent gerealiseerd te zijn en je weet ook
hoeveel voordeel je er aan hebt gehad, hoe je persoonlijkheid verbeterd is. Maar er moet nog iets meer gedaan worden, namelijk
voor jezelf uit te maken of je jezelf al dan niet gedisciplineerd hebt. Het is niet nodig dat welke leider ook het je zegt, het is niet
nodig dat welke medebewoner ook het je zegt, het is niet nodig dat wie dan ook het je zegt. Jij bent een gerealiseerde ziel, je bent
je eigen meester, je bent je eigen guru. Stel je voor dat je alle guru's bent, grote guru's en satguru's, gerespecteerde heiligen en
alle engelen moeten je overladen met bloemen Denk daar aan. En hier ben je op een verwaande manier lezingen aan het geven,
praat je hoogdravend. Het is beschamend, zelfs voor de godheden. Ze weten niet wat te doen, je lauweren of de mond snoeren.
Hier sta je dan, jij die … [Shri Mataji spreekt over een kind] In orde, breng ze buiten. Wie weent er? Katie’s kind.
Hier sta je dan in zo'n geweldige positie dat je zelfrealisatie hebt verkregen. Dat je alleen de schoonheid van deze geweldige
yoga moet aanvaarden, namelijk dat je gewoon je eigen krachten moet verlichten die zich in deze zeven chakra's bevinden. Laat
ons kijken naar de eerste chakra die hoort bij de kracht van Gauri, de kracht van de moeder van Shri Ganesha. De kracht van
Gauri. Het is geweldig, is het niet? Omwille van haar kracht heb je je zelfrealisatie gekregen. Wat hebben we nu gedaan om die
kracht in onszelf vast te leggen? Aangezien het vandaag de eerste dag van Navaratri is, laten we dan zien wat we bereikt hebben.
Zijn we in staat geweest onze onschuld in onszelf te ontwikkelen? Als mensen spreken zijn ze zo scherp. Hoe kun je scherp zijn
als je onschuldig bent? Ze zijn zo verwaand. Hoe kun je zo zijn als je onschuldig bent? Mensen spelen spelletjes. Hoe kun je dat
doen als je onschuldig bent? Ze kwetsen elkaar. Hoe kan dat als je onschuldig bent? Eerst en vooral moeten jullie er allemaal zelf
op toezien dat, als de kracht van de onschuld in leven moet blijven, alle andere nonsens moet verdwijnen. Als je de onschuld wilt,
dan moet alles wat anti-onschuld is, wegvallen. Ik kan het begrijpen van mensen die onwetend zijn, die in onwetendheid
vertoeven. Hoe zullen ze dan in die onwetendheid over onschuld praten. Maar jullie zijn geen onwetende mensen. Jullie zijn goed
op de hoogte, jullie hebben je verlichting. En de kracht van de onschuld is zo geweldig. Het maakt je absoluut onbevreesd, niet
verwaand maar onbevreesd. En het mooiste van onschuld is dat het je respectvol maakt. Als de zin voor respect in jou niet
ontwikkeld is, als je de zin voor respect niet kunt ontwikkelen voor andere Sahaja yogi's, voor andere mensen, voor ashrams, voor
de discipline evenals jouw eigen zelfrespect, dan heeft het zelfs geen nut om over Sahaja Yoga te praten, want dat is het
beginpunt ervan. Eerst heb je geen respect, goed, je bent verwaand, goed, je leeft in het paradijs van de dwazen zoals ze dat
noemen, je leeft snel, dat alles is in orde, het wordt vergeven. Maar eens je het licht hebt gezien, moet je trachten af te komen van
alle slangen waaraan je vasthield. Het is een eenvoudige zaak. Je kunt alleen met je kinderlijke aard de zegeningen van Gauri
ontvangen, anders kun je dat niet. Je moet echt kinderlijk zijn, anders is het absoluut nutteloos, heeft het geen zin je ook maar
iets te zeggen, want je denkt dat je te slim bent. Iemand die denkt dat hij te slim is, welk nut heeft het ermee te praten want hij
weet al alles. Als je de eerste kracht ontwikkelt, moet je eerst en vooral leren op Moeder Aarde te zitten. Je moet Moeder Aarde
respecteren want de eerste chakra is van Moeder Aarde gemaakt. Tracht op Moeder aarde meer in jezelf gevestigd te zijn. En
dan het respect. Kijk naar de bomen, als ze bloemen krijgen zijn ze niet zo respectvol, maar als ze beladen zijn met vruchten
buigen ze naar Moeder Aarde. Als jullie zo ook de vruchten van Sahaja Yoga dragen, moeten jullie allemaal buigen. En onschuld
heeft een speciale eigenschap om iemand uiterst vredevol te maken, uiterst vredevol. Alle woede, kwaadheid, geweld … als
iemand geen onschuld heeft, kan ze niet in je komen want iemand die geen onschuld heeft is sluw of agressief. Er kan geen
vrede in zijn hart zijn. Maar een onschuldig iemand maakt zich geen zorgen, hij leeft onschuldig, hij geniet van alles in totale
vrede en harmonie. Maar dit geweld komt op als iemand slim wordt. Hij denkt: “Ik ben zo slim, de andere is zo dom, ik heb het
recht om op hem te roepen." Degene die niet onschuldig is, is nooit wijs. Hij kan er erg bijdehand uitzien, maar hij is niet wijs.
Wijsheid komt er alleen met onschuld. Hoeveel wijsheid heb je vergaard? Dat moet je zien. Als je kracht van onschuld toeneemt,
is wijsheid zichtbaar. Mensen zeggen: “Die man is erg wijs." Als iemand bijvoorbeeld weent om zijn echtgenote, zal een wijs
iemand zeggen: “O, Baba, kijk, hij is nog altijd bezig met zijn vrouw." Een andere zal wenen om zijn huis of zoiets. Hij zal zeggen:
“Kijk, hij is nog altijd bezig met het huis." Het eindigt niet.

Ik heb mensen gekend die zo opzwellen dat ze denken een enorme lezing van één uur over Sahaja Yoga te moeten geven. Tenzij
ze een lezing van één uur hebben gegeven denken ze dat hun ego zich niet volledig heeft gemanifesteerd. Maar iemand die wijs
is moet niet praten, spreken of wat dan ook. Met zijn stilte maakt zijn wijsheid gemakkelijker indruk op anderen. Dat moeten we
bekijken, zijn we in staat geweest onszelf te disciplineren? Want onze groei staat aan het hele begin. We moeten erg veel groeien
en in de sfeer van een egoïstisch temperament, begrijpen mensen het punt niet dat je moet groeien, dat je nog niet gegroeid
bent. Je moet erg veel groeien. En als je groeit zie je dat deze wijsheid geurig is van mededogen. Je wijsheid is geurig van
mededogen. Zo'n mooi mededogen kan door je wezen uitgestraald worden zodat wie dan ook met jou in contact komt jouw
voorspoedigheid zal voelen. Maar, nogmaals, je moet je zelfrealisatie en je Zelf respecteren. Het eerste wat je moet doen is
mediteren. Iemand stuurde me een brief en ik merkte dat de vibraties vreselijk waren. Ik zei: “Wat is er met deze man aan de
hand? Zijn vibraties zijn vreselijk, wat doet hij?" Dan kwam ik erachter dat hij beweerde geen meditatie nodig te hebben. Hij heeft
de veertiende hemel al bereikt en had dus geen meditatie nodig, hoefde geen enkele meditatie te doen. Het is gemakkelijk uit te
leggen, maar aan wie leg je het uit? Je moet het aan jezelf uitleggen, alleen aan jezelf, niemand wil je uitleg. Het is zoals een
vliegtuig missen. Als je het vliegtuig mist, aan wie ga je uitleggen dat het vliegtuig weg is? Je moet het dus alleen aan jezelf
uitleggen. Je zult het vertellen aan de lucht of de vertrekhal of zoiets: “O, baba, het gebeurde zo, er was dit, ik had geen tijd, er
was een opstopping en zo meer." Maar het vliegtuig is weg. Aan wie leg je het uit? Iedereen zou dus elke dag moeten mediteren.
Het is iets heel belangrijks dat mensen doen in al die landen waar ik niet aanwezig ben. Omdat ik in Engeland woon, nemen de
mensen me als vanzelfsprekend. "Moeder doet alles." Ik sta dus om vier uur op, neem een bad, mediteer voor jullie allemaal. Ik
zou dat beter weer beginnen doen. Want jullie hebben geen tijd om te mediteren. Laat mij dan ten minste voor jullie welzijn
mediteren. Iedereen moet mij vandaag dus beloven elke dag te mediteren. Sta 's morgens op! "We kunnen 's morgens niet
opstaan." De hele wereld kan opstaan, waarom de Engelsen niet? Maar toen het in Waterloo oorlog was, kwamen ze er als
eersten aan. Ze wonnen de oorlog omdat ze zo stipt waren. Wat is er vandaag met hun stiptheid aan de hand? We drinken niet,
we hebben geen katers, we slapen niet laat uit, waarom zouden we vandaag niet beslissen: "Elke morgen zal ik opstaan en
mediteren. En terwijl ik mediteer moet ik me concentreren op mezelf en niet op anderen en voor mezelf zien waar verstoringen
zijn, waar ik verstoringen heb, op welke chakra ik verstoringen heb, wat ik moet doen."
Op deze dag van Navaratri, vandaag als eerste dag, moeten dus de krachten van Gauri in ons verlicht en uitgedrukt worden. Ze
zijn geweldig. Ik kan ze in één lezing niet beschrijven. Denk aan de primordiale Kundalini. Ze werkt in Moeder Aarde, ze werkt in
het universum, ze werkt in de dieren, ze werkt in de materie, ze werkt in mensen en nu werkt ze in jou. Zij is het die beslist welk
aangezicht en welk figuur je gaat hebben. Zij is het die beslist welk kind je moet krijgen. Zij is het die je dat specifieke type kind
geeft dat je nodig hebt. Zij is het die jullie al deze mooie kinderen geeft. Zij is het die jullie deze schitterende gezichten en ogen
heeft gegeven. Dat heeft zij allemaal voor je gedaan, maar wat met de kracht die je binnen in jezelf hebt. In welke mate heb je die
gemanifesteerd? De primordiale kracht werkt zonder twijfel heel hard. Maar wat met jullie, de individuen bij wie hun eigen
Kundalini ontwaakt is? In welke mate heb je haar ontplooid. En wat is de Kundalini? Zoals je weet is zij iets eenvoudigs. Zij is
waar verlangen. Zo een waar verlangen om jezelf te vervolmaken, jezelf te doen groeien. Als het echt een waar verlangen is, dan
iets niets anders belangrijk. Alle andere verlangens komen op de tweede en de derde plaats. Het belangrijkste verlangen is dat
om te groeien. En in wiens voordeel? Het is in jouw voordeel en alleen in jouw voordeel ligt het voordeel van de hele wereld.
Vandaag zijn het de Sahaja yogi's die de groei van dit universum voorstellen, de groei van het menselijke ras. Volg je dat punt, dat
je zo'n belangrijke rol speelt, op zo'n belangrijk moment waar de wereld op instorten staat? En jullie hadden grote zieners zoals
William Blake, jullie hadden zulke grote mensen die over deze tijd hebben gesproken. Zij hebben het opgebouwd, traditioneel is
dit alles nu opgebouwd in Engeland. Hoeveel werk van eeuwen heeft dit Engeland gebracht tot deze staat … Begrijp je nu dat de
positie van de Engelse yogi's heel belangrijk is. Maar met een gebrek aan wijsheid, met die verwaandheid zonder je Zelf te
begrijpen, hoe kun je zo luid praten. Hoe kun je er maar aan denken alles te organiseren als je zelf zo zwak bent, zo verwaand?
Vandaag ga ik de mensen die al dan niet elke dag mediteren niet tellen. Maar ik kan je wel zeggen, dat zij die niet elke dag
mediteren, hier volgend jaar niet meer zullen zijn. Neem het van mij aan. Het is een feit. Je moet elke dag mediteren. Disciplineer
jezelf. Nu ben je tot een nieuw perspectief gekomen. Je hebt een nieuwe visie. Als je nu die visie bekijkt, als je de visie kent, dan
kun je daar niet blijven staan. Ga aan de slag!

Iedereen zegt, ook Damle, iedereen: "Moeder U hebt zoveel tijd aan deze Engelsen gespendeerd. Waarom krijgen zij zoveel tijd?"
Jullie denken misschien dat het is omdat jullie zo geweldig zijn, en dat ik jullie daarom moet bedienen. Denk wat je wilt. Maar het
belangrijkste is dat jullie in het land van het hart wonen en ik moet jullie meer zuiveren, meer dan anderen. Maar het is andersom.
Anderen gaan zo snel vooruit. Ik sta versteld over hun vibraties, hun gevoeligheid, hun begrip. En ze zijn het gewoon meester, elk
van hen. Hier wordt het een erg gecentraliseerde boel en niet iedereen wil Sahaja Yoga begrijpen, maar iedereen wilt een lezing
geven. Er is geen respect voor ouderen. Geen respect in verband met leeftijd en voor diegenen die denken dat ze hoger staan dan
anderen omdat ze hun realisatie eerder kregen, denk aan dat ene woord van Christus: “De eersten zullen de laatsten zijn." Tracht
dus te begrijpen dat jij moet groeien, dat jij deze krachten moet manifesteren. Ik weet niet in welke mate je de manifestatie van
de kracht hebt begrepen. Als iemand die de kracht van Gauri heeft, een kamer of welke plek ook betreedt, dan rijst ieders
Kundalini op, gewoon als groet. Als je de kracht van Gauri hebt, dan val je op omdat je die onschuldige, mooie, schitterende ogen
hebt, zonder lust of hebzucht en waar je ook de ogen naar richt doet slechts één blik onmiddellijk de Kundalini oprijzen. Mensen
die lijden aan kanker, lijden aan één of andere ziekte kunnen allemaal ogenblikkelijk genezen als je alleen al de kracht van Gauri
ontwikkeld hebt. Al je problemen kunnen opgelost worden. Negativiteit zal verdwijnen en je zult als een lotus worden. Mooi,
geurig, die alle soorten van negativiteit overweldigt. Hier is het: “Die man raakte me aan en nu ben ik egoïstisch geworden." Als
één mens egoïstisch is en hij praat met iemand anders, dan wordt die ook egoïstisch. Ik bedoel, dit is niet de manier om gevoelig
te zijn. Je moet gevoelig zijn voor God en niet voor slechte dingen. Maar we zijn meer verwant met, zijn kwetsbaarder voor het
kwade dan het goede. De kracht om het goede te assimileren, de kracht om het goede uit te stralen, al deze krachten liggen
gewoon helemaal binnen je bereik. Maar dit alles mag geen verdienste worden, maar een soort van uitdaging, een soort van
gezonde nieuwsgierigheid en vooruitgang voor jou.
Maar we gaan achteruit, ik moet het je zeggen, we gaan in Engeland achteruit. Omdat we een paar rare volgers hebben, rare
mensen die altijd een gevolg hebben. Zulke mensen moeten verwittigd worden en later moet men misschien zeggen, zoals deze
mensen hebben beslist, dat ze op een zwarte lijst staan. Het is voor mij een heel droevige dag en daarom is deze hele plek vol
met … Ik bedoel, ik was niet van plan om hier een puja te hebben, want ik ben echt heel droevig. Want als ik zie hoe de vibraties
zijn, hoe de zaken lopen, gedragen de mensen in Engeland zich als op een picknick. Je weet niet hoe ongelukkig ik me voel. Ik
was altijd uiterst gecharmeerd en ik heb al een hele show opgevoerd als appreciatie van jullie inspanningen. Maar als je de
inhoud ervan ziet, zie de inhoud ervan, kijk in jezelf. Elk individu zou de inhoud in zichzelf moeten zien. We maken ons zorgen om
een vriend, een verloofde, een echtgenote of echtgenoot, dit en dat. Dat is niet het kaliber. Het kaliber is heel laag en zakt verder
naar beneden. Dat is geen goede zaak, het is niet goed. Als mijn liefde en mededogen je bederven, haal ik je er beter uit. Want je
bent in staat je verdiensten te gebruiken als je in dit land geboren wordt. Je bent in staat grote hoogten te bereiken. Ik weet dat.
In staat grote hoogten te bereiken. Maar niet door er over te praten of er aan te denken, maar door die geweldige kracht te
worden, die kracht te worden. En zie welke collectieve zegeningen mensen krijgen. En ik stond versteld toen ze me zeiden deze
zegening te hebben gekregen, die zegening te hebben gekregen. Ik bedoel, ze kregen oneindig veel zegeningen. En waarom kan
dat hier niet? Wat is er mis met ons? Als we niet collectief zijn, als er onder ons problemen zijn, dan betekent het dat er nog altijd
een soort van ego tussen zit dat ons er buiten houdt.
Laten we nu in ons hart beloven dat dit in ons hart moet binnendringen: een heel diep gevoel voor onszelf, dat we door Gods
gratie op dit moment geboren werden, toen het gebeurde dat wij de begunstigden werden van de zegeningen van God, dat we
onze realisatie kregen, dat we zo hoog zijn opgestegen. En laten we nu de vleugels uitslaan, maar we knippen ze af. Word geen
bekrompen mensen die zich zorgen maken over heel kleine dingen hier en daar. Niets is belangrijk. Als je kijkt naar je vorige
levens, je hebt alle soorten voedsel gegeten, je hebt alle soorten reizen gemaakt, je hebt alle mogelijke huwelijken gehad, je hebt
alle mogelijke nonsens gedaan waarmee mensen hun tijd verdoen. Dat is niet meer, gedaan ermee. Nu doe je iets nieuws. Met
hoeveel mensen was je in vorige levens getrouwd en hoeveel huizen heb je in vorige levens gehad en hoeveel vermaak heb je
gehad, dat is nu gedaan, maak er een einde aan. Dit is een speciale tijd, de beste tijd, Ritambhara, waar je moet groeien. Daar
gaat het om, het is het juiste seizoen. Als je in dit seizoen niet groeit, dan zul je niet groeien.
Je moet er alle voordeel uithalen. Je moet met volle intensiteit Sahaja Yoga beoefenen. Dat betekent niet dat je je werk moet
opgeven of zoiets. Als je voluit gaat in Sahaja Yoga, zul je in alles voluit gaan. Maar er is geen intensiteit. In München heb ik
besloten … ik weet niet of Warren je iets gezegd heeft over München? "Je hebt hen niets gezegd over München?" Goed, München

dan. Ik besloot het op het laatste moment, want er was een verschrikkelijk iemand van München naar me toe gekomen en ze
vertelde me dat de zoekers van München bepaalde vragen zouden stellen. Ik hield er helemaal niet van. Zij was heel arrogant. Ik
zei dat ik niet naar München zou gaan. Maar in Wenen voelde ik de vibraties van München. Ik was verwonderd en zei: “Goed ik ga
naar München." We moesten heel wat doen om mijn visum te krijgen. Alles werkte uit zoals altijd. En in die korte tijd, drie dagen,
waren er vierhonderd mensen. En ze waren zo intens, ik zeg het je, zo intens, zelfs kinderen, zo intens en ze luisterden naar elk
van mijn woorden, ze namen ze op als parels, als kostbare diamanten noteerden ze elk woord. En toen ze hun realisatie hadden
waren ze gewoon overweldigd. Stel je voor, de Duitsers die jullie, Engelsen, voorbijsteken. Wat gaat er met jullie gebeuren. Zij zijn
vastberaden mensen. Als ze beslissen het goede te doen, dan zullen ze veel goeds doen. Ze zijn niet zoals dit. En toen ik hen
verliet bleven ze nog een uur in de zaal, overweldigd, verder praten over Sahaja Yoga.
Maar zodra ik hier wegga, beginnen mensen over iets onzinnig te praten. Ik hoor het. Ik ken de vibraties en al de rest. We zijn niet
intens, we moeten onze intensiteit opvoeren. Dat wordt Shraddha genoemd. Het is belangrijk, heel belangrijk. Ik ben er zeker van
dat jullie er dit jaar een punt van zullen maken Sahaja Yoga op een intense manier te begrijpen. Die intensiteit ontbreekt. Er is in
het verleden misschien iets misgelopen met je en je hebt daar conditioneringen over, of je denkt er aan. Hoe kan ik dat doen, het
is teveel. Je kunt het doen, alles. Je vergeet het verleden, vergeet het verleden. Het verleden heeft in Sahaja Yoga geen enkele
betekenis. Je wordt volledig vernieuwd, maar gebruik je werktuig. Ik heb zo hard met jullie gewerkt dat er met jullie werktuig niets
mis is. Je hebt alleen geen vertrouwen in jezelf. En zij die geen vertrouwen hebben in zichzelf zijn altijd verwaande mensen.
Vestig jezelf eerst en vooral in je Spirit, in je hart en probeer je krachten te ontwikkelen, innerlijke krachten, niet het praten en het
opscheppen, maar innerlijke krachten.
Zovelen zijn nog bezeten, je weet dat. Het is beschamend dat er zelfs nu in de tempel van God mensen zijn die bezeten zijn door
vreselijke kwade dingen. Hoe kan dat? Jullie zijn er de dragers van, zelfs nu, hoe is dat mogelijk? Je moet dus zeer intens
aanwezig zijn en zij die er nu uitzien alsof ze niets voorstellen, zullen uitgroeien tot zo iets groots dat je over jezelf versteld zult
staan. "Hoe ben ik zo geweldig geworden?" Maar eerst en vooral moet er disciplinering zijn. Disciplineer jezelf. Als het over eten
gaat: sommige mensen eten teveel. Als het over praten gaat: sommige mensen praten teveel. Of ze praten helemaal niet, of ze
eten helemaal niet. Dat is een gebrek aan discipline. Maar om te groeien in dit spirituele leven is het beter de discipline van je
Spirit te aanvaarden dan word je automatisch gedisciplineerd. Laat de Spirit over je heersen. Het is mogelijk. Het is mogelijk op
zo'n korte tijd, dat heb ik gezien, ik ben daar zo'n korte tijd geweest, ik ken zelfs hun namen niet. Hier ken ik jullie bijna allemaal bij
naam en ook door jullie vibraties. En zij zijn zo gegroeid. Vandaag is dus een grote dag. Dat is natuurlijk een geweldig privilege.
Jullie zijn altijd geprivilegieerde mensen, zoals het 'Huis der Lords'. Dat is waar, maar misschien komt er een dag waarop dit
'Huis der Lords' volledig uitgebannen wordt. Je moet je als lords gedragen. Daarom is het mijn nederige verzoek dat jullie zouden
leren discipline te eren. Ik zeg niet: "Doe dit, doe dat." Je weet wat er moet gebeuren. En daar bovenop zou je me niet moeten
zeggen: "Ik weet het, ik had dit moeten doen, ik weet het." Als je het weet, waarom doe je het dan niet? Je bent gemachtigd. Laten
we vandaag, met volledig vertrouwen in onszelf en in onze spirituele groei, met volle intensiteit deze puja bijwonen en in ons hart
beslissen: "Ik ga mezelf disciplineren."
Moge God jullie zegenen.
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Gisteren was het een fijne dag voor iedereen, en ik zei iets van een ander niveau. We hebben de hele tijd gepraat over wereldse
dingen en die dingen zijn soms heel… zijn zo belangrijk, denken we. Maar toen ik gisteren tegen jullie sprak, hoop ik dat jullie je
allemaal realiseerden dat we nu een sprong moeten maken naar een andere dimensie, van een subtieler begrip van Sahaja Yoga.
Eerst maken we ons zorgen over onze families, onze kinderen, onze gezinnen; daarna over onze huwelijken. Eén voor één
kwamen al deze vragen boven, en we maakten ons zorgen over al deze dingen; kleine, kleine dingen. Toen begonnen we ons ook
zorgen te maken over de ashrams waar we verantwoordelijk voor waren: de problemen van de ashram, wat we gedaan hebben,
hoe we met de problemen zijn omgegaan, hoe mensen problemen creëren. Dat is hoe onze menselijkheid een subtieler
begripsvermogen begon te verwerven. En toen beseften we ook dat we gezegend zijn door God, dat er iets machtigs is dat altijd
voor ons zorgt, een hogere kracht, een bepaalde speciale aandacht die er voor ons is. Dit is wat we ons realiseerden.
Vandaag legde ik uit hoe dat gebeurt, hoe we ons realiseren dat God ons ook helpt. Elk probleem is een gevolg van een bepaald
soort oorzaak - ieder probleem. Zoals Mona een brief schreef dat ze op een snelweg reed en de auto onbestuurbaar werd, en de
rem niet werkte. En er kwam een auto van rechts, en een auto van links, er kwamen auto's van voor en van achter. En ze dacht
dat het met hen gedaan was -ze reden met z’n tweeën, twee Sahaja yogini's. Dus de oorzaak was de auto of de rem of wat dan
ook, het mechanisme, en het gevolg was het hele probleem. Dus, hoe verhelp je dat probleem?
Stel dat je het gevolg probeert te neutraliseren, dat kan niet, want de oorzaak is er nog. Dan probeer je de oorzaak weg te nemen,
dat werkt niet. Wat doe je dan? Het makkelijkste is de oorzaak te overbruggen, er bovenuit te stijgen, voorbij de oorzaak te gaan;
zodat de oorzaak niet bestaat voor je, waardoor het gevolg niet bestaat voor je. Zolang de oorzaak bestaat in je aandacht, zal het
gevolg er zijn. Dus wat deed ze? Ze bad gewoon tot mij, ze dacht aan mij: "Moeder, nu is het mijn laatste kans", dat is alles. Dus
de oorzaak verdween, omdat je eraan voorbij gaat. En het gevolg verdween ook, en ze was verbaasd.
Dus je moet je verheffen, weg van de oorzaak. Neem het probleem: "mijn vrouw is zo", "mijn man is zo", "mijn gezinsleven is zo",
"Sahaja yogi's zijn zo" - allerlei soorten dingen zijn er. Het is een gevolg. Wat is nu de oorzaak? Het is die en die persoon. Goed,
wat moeten we krijgen - verstandhouding met de oorzaak. Geef het over. Je bent, je hebt het recht om dat te doen. Je hebt het
vermogen om het te doen, je kan het. Je bent ertoe in staat, je bent gerechtigd dit te doen - maar je doet het niet, je vergeet het.
Je vergeet het gewoon. Als je de oorzaak overgeeft, zullen de gevolgen verdwijnen. Maar dat is wat je je op dat moment moet
herinneren, dat je je moet verheffen. Voorbij de oorzaak gaan is de beste manier om deze kwijt te raken.
Dus ik heb een spel met je gespeeld. Je kreeg oorzaken om te zeggen, "O Moeder, dit is het probleem. Ik heb geen baan." Of ik
heb een baan, maar dan is het werk zwaar. Dan heb je geen vrouw, dus je wil een vrouw. De vrouw heeft een probleem, dus je wil
ervan scheiden; en dat en dat, en dit en dat. Dan is het: "Ik ben zo. Ik ben heel slecht want ik heb een bhoot[1] in me." Dus de
bhoot is de oorzaak. "En ik gedraag me zo omdat er een bhoot in me zit." Dat is ook een zondebok, denk ik.
Dus eerst ga je eraan voorbij, je zegt: "Wat is een bhoot? Wie is een bhoot? Ik ken mijn Moeder. En Moeder, neemt u deze bhoot

van mij onder handen" - dat is alles. Maar daarvoor moet er een noodsituatie op je weg komen, anders doe je het gewoon niet,
met die kracht. Wanneer je je in een noodtoestand bevindt, dan werkt het sneller. Als er geen noodsituatie is, dan gebeurt het niet
met volle overgave, zoals Mona's situatie.
Er was een ander geval waarbij een journalist reisde van… of zoiets en zijn remmen begaven het, en hij was samen met een
andere journalist, dus ze kwamen allebei - vertelde deze andere journalist me. De andere was een Sahaja yogi. Dus hij ontdekte
dat zijn remmen niet werkten en hij merkte dat zijn auto verder reed, voor hen kwam er een grote vrachtwagen aan en een andere
vrachtwagen kwam van achteren. En hij had geen mogelijkheid om om te keren of eruit te geraken, en zijn remmen waren in
vreselijke staat. Het was een noodsituatie, begrijp je. Er ontwikkelde zich zo'n noodtoestand in zijn geest, dat "O God, nu is het
laatste ogenblik aangebroken. Nu is het gedaan met ons." Er kwam een vrachtwagen van daar en een andere vrachtwagen, en in
een fractie van een seconde zou het met hem gedaan zijn. En hij zei zijn vriend gewoon: "Denk aan Moeder," - dat is alles. En
vervolgens merkte hij dat hij rustig op de weg reed en de vrachtwagens had hij achter zich gelaten, en de rem werkte.
Maar zo'n noodgeval moet zich voordoen. Mensen zijn zo dat tenzij ze in het nauw gedreven worden, ze dit nooit zullen doen.
Eens ze in het nauw gedreven zijn, dan doen ze het. Dat is de reden waarom mensen een ascetisch leven aannemen, want als je
een asceet bent, dan zit je in het nauw. Ze gaan naar de Gobi woestijn om deze noodtoestand in zich te creëren, zodat je aan God
denkt. Maar het is te laat om naar de Gobi woestijn te gaan. Ze creëren problemen voor zichzelf om in het nauw te komen, zodat
ze eruit kunnen geraken. Maar als Sahaja yogi's wijs zijn, hebben ze dit niet nodig.
Maar hoe bereiken we het anders, zonder enige…? De enige manier is meditatie. Iedereen moet mediteren, dat is de hoofdzaak.
Als je niet mediteert, kan je een tijdje voort. Het zou een tijdje goed met je kunnen gaan voor twee, drie maanden, misschien twee
jaar, maar dan val je uit de boot. Veel mensen denken: "Oh, wat is de noodzaak om te mediteren? Ach, het is oké. Als we niet
mediteren, dan maakt dat niets uit." Dat is niet zo. Want alleen in meditatie groei je. In nood groei je opeens, zonder twijfel. Ik
bedoel, je springt omhoog als een duiveltje uit een doosje. Je groeit gewoon met een sprong. Maar als je een onafgebroken groei
wil dan moet je mediteren, laat gedachte na gedachte komen, en laat ze dan bedaren, omdat je naar de staat van gedachteloos
bewustzijn rijst. En in dat gedachteloos bewustzijn groei je. En je groeit in je onthechting van de oorzaak van alle gevolgen. Als er
geen oorzaak is, dan is er geen gevolg.
Maar dit is het probleem met ons, dat we niet mediteren, normaal gezien. Alleen als het absolute dieptepunt bereikt wordt, pas
als je in de put valt - dan denken we eraan. Misschien word je op dat moment geholpen, maar je groeit niet. Groei kan enkel
plaatsvinden als je mediteert. Dat is een heel belangrijk gedeelte, de volledige hulp aan mensen die mediteren zoals het hoort.
Hoe groeien we, in het normale leven? Als we geen zuurstof hebben kunnen we niet groeien. We hebben voldoende zuurstof
nodig, we hebben voldoende eten nodig, we hebben al deze dingen nodig. Maar in spiritualiteit groei je door middel van
meditatie. Je komt er niet onderuit. Zij die denken dat ze kunnen groeien zijn verwaand, werkelijk verwaande mensen, omdat ze
veel kunnen spreken over Sahaja Yoga. Ik heb mensen gezien die teveel spreken over Sahaja Yoga. Ze kunnen lange lezingen
geven, zus, zo, maar ze hebben totaal geen vibraties. Ze kunnen geen werk doen voor Sahaja Yoga, ze zijn niet collectief, ze
hebben geen gevoel voor collectiviteit, allerlei problemen.
Maar de groei kan je enkel bereiken door meditatie. Dat is één deel ervan. Dat is, zou je kunnen zeggen, de verering, de puja. Dan
hoef je niets op te geven, je wordt gewoon onthecht, onthecht van de oorzaak zelf. Dat is één deel ervan. Ten tweede zou ik
zeggen dat dit je naar de subtielere kant van je emotionele bindingen zal voeren. Want je emotionele binding heeft je een
bepaalde identificatie gegeven: je bent een christen of een hindoe of een moslim, of dit en dat, of Brits of van eender welk ras, of
hoe je het ook maar wil noemen. Al die dingen zullen wegvallen, omdat je een onthechte persoonlijkheid krijgt.
Dus deze emotionele bindingen - "hij is mijn broer", "zij is mijn zus", "ik ben bezorgd over mijn vrouw", "ik ben bezorgd over mijn
kind" - al deze emotionele bindingen die je een kleinere persoonlijkheid maken, zullen wegvallen, en je zal slechts één emotionele
binding hebben, die is dat "ik groei in mijn mededogen. Mijn mededogen is actief, mijn mededogen is werkzaam. Mijn
mededogen straalt. Mijn mededogen is dit onderscheidingsvermogen. Ik ben een yogi." En ten tweede lees je over Sahaja Yoga,
je kent Sahaja Yoga, je kent de techniek van Sahaja Yoga, je laat je Kundalini opstijgen, je zuivert je chakra's, probeert de mantra's
te begrijpen. Je beheerst je mantra's, je beheerst je godheden, je behaagt ze. Als al deze zaken naar behoren gedaan worden,

dan zullen je mentale bindingen wegvallen.
Zij die denken grote wetenschappers te zijn, zullen erachter komen dat dit alles geen wetenschap is; de wetenschap van Gods
vaardigheid betekent veel meer. Zij die denken dat ze overbelezen zijn, welbelezen mensen, maar als ze over Sahaja Yoga lezen
en het bij zichzelf uitwerken en het zelf zien, en bij anderen, dan zullen ze inzien dat alles wat ze gelezen hebben onbenullig is,
geen betekenis heeft, het is leeg. En dat is hoe er een soort van leegte zal ontstaan, een leegte van het ego, omdat ze zullen zien
dat deze kennis zo verheven is. Zoals Newton zei: "De kennis is als een oceaan, en ik ben als een klein kind, dat een paar
steentjes verzamelt aan haar strand." Wat een begripsvermogen! Dus die leegte komt in jou, en dan begint de ware kennis in jou
te komen. De identificatie met ware kennis ontstaat. Je praat; wanneer je spreekt, heeft dat spreken een gevolg - dat is een
mantra. Je brabbelt niet gewoon, "Oh, ik ben in Sahaja Yoga. Ik ben al vijftien jaar in Sahaja Yoga" - dat is nergens goed voor. Je
kan er wel al honderd jaar in zijn, maar je blijft misschien een ezel, absoluut.
Maar je kan er misschien pas een jaar in zijn, en je zou van een ezel in een mens kunnen veranderen, en ook in een yogi. Maar dat
is wat we als eerste moeten doen, ons te herconditioneren, door onszelf emotioneel aan Moeder te hechten. Ik bedoel, jullie
hebben een voordeel op vele andere yogi's die op de wereld gekomen zijn, arme zielen, zij hadden niets om naar uit te kijken. Zij
wisten van een primordiale moeder, zij wisten hiervan, maar zij hadden niets tastbaars. Jullie hebben een fysieke
verschijningsvorm. Jullie zijn erg fortuinlijke en gelukkige mensen; jullie hebben een tastbare vorm. Het is gemakkelijker om iets
tastbaars te eren dan iets abstracts in de lucht, begrijp je; het absolute bewustzijn, hoe kan je dit eren als je het niet kan zien?
Maar die gehechtheid betekent helemaal niet dat je mij iets moet geven. Wat geef je mij? Niets, enkel onthechting van de
oorzaak. En dit werkt uit - je hebt het gezien in je leven. Je zegt ook: "Het werkt uit, Moeder, op de één of andere manier werd het
opgelost." Wat is een bandhan? Het is niets anders dan jezelf hechten aan je Moeder, je belt haar gewoon op. Dit is een
telefoontje naar je Moeder, dat is alles. Je weet dat ik ook een spel met je speel, ik zeg ook, "Oké, ik geef je een bandhan." Ik geef
een bandhan aan mijzelf! Het is een telefoontje, gewoon een telefoontje. Maar het vertrouwen heeft zich nu ontwikkeld in de zin
van, ja, dit is het ware vertrouwen, waarbij je volledig onthecht wordt van je emotionele zaken. Het is enkel "Mijn moeder" - goed,
geef haar maar een bandhan, klaar. "Mijn vader" - geef hem een bandhan. "Mijn broer" - geef hem een bandhan, wat het ook is.
Bandhan, wat het ook is. Je geeft dat… aan de verbondenheid met je Moeder. Maar je bent je er niet van bewust dat je dat doet.
Je verbindt ze gewoon met de liefde van je Moeder die door je handen stroomt. Wat deze vibraties zijn, is je Moeders liefde. Je
hebt het, het stroomt door jou. Maar hoe zit het met de liefde voor je Moeder? En dat is wat ik zie, dat op het moment dat er een
totale noodtoestand is, de overgave komt, en het werkt.
Dus het is niet nodig om noodsituaties te creëren. Je moet het langzaam maar zeker uitwerken, en het zal zich vanzelf binnenin
je opbouwen. Je zal die kracht in je hebben, dat verzeker ik je. Maar meditatie is één manier; de andere is de kennis van Sahaja
Yoga. Niet erover opscheppen, niet anderen vertellen wat te doen, maar het uitwerken in jezelf - verschillende chakra's, hoe ze
uitwerken, bij jezelf, niet bij anderen. Zodra je anderen begint te onderwijzen, is dat een bhoot in jezelf. Je zou het beter zelf leren,
ook binnenin jezelf. Ik weet wie meesterschap heeft over welke chakra, welk … Niemand hoeft anderen te zeggen dat, "dit is de
manier om het te doen", dat is absoluut onzinnig ego. Dus zo'n soort dingen zouden niet mogen gebeuren. Als iemand het je
vraagt dan kun je het vertellen, individueel, maar op grote schaal hoef je geen lezingen te geven daarover, en mensen te
verwarren.
Nu hebben we dus twee zaken die we moeten overwinnen, onze emotionele grofheid en onze mentale grofheid; hetzelfde geldt
voor onze lichamelijke grofheid. Lichamelijke grofheid kan worden overwonnen als je jezelf overgeeft aan één medicijn, namelijk
vibraties.
Net zoals Anupama, mijn kleindochter, tegen haar moeder zei: "Je bent geboren in een tijd van allopathie, dan volg je
homeopathie. Morgen zal je wat ontdekken over jumbopathie, dan wat over numbopathie! Maar ik ben geboren in God en ik volg
alleen maar 'Gods pathie', en God zal voor mij zorgen en God zal mij genezen."
Dus mijn dochter zei: "Waarom? Het kan ook zijn dat jij verandert."

Ze zei: "Waarom? Want God verandert nooit." Een eenvoudig antwoord: God zal je genezen. Maar je moet genoeg spirituele groei
hebben om dat te zeggen, zoals je gewoon de sprong maakt in tijden van nood. Zo'n zelfde soort impuls, zo'n zelfde soort
persoonlijkheid moet in je aanwezig zijn om dat te zeggen. Als je enkel zegt, "Oh God, red mij alstublieft," God heeft geen tijd voor
dit soort mensen. Als jij geen tijd hebt voor God, dan heeft God ook geen tijd voor jou - een eenvoudig gegeven.
Dus of het nu op verheven zaken of op wereldse zaken aankomt, we zijn in beide zaken aanwezig en we zijn doeltreffend. Of we
nu in de lamp zitten, of in het licht of in de olie, we begeven ons op een subtieler niveau, als we de doeltreffendheid
teweegbrengen zonder de oorzaak te zijn. Omdat je voorbij de oorzaak bent, dus het is niet nodig om een oorzaak voor wat dan
ook te creëren, maar je ziet het resultaat. Dus zodra de oorzaak is verdwenen, is het resultaat bereikt, en is er bereikt wat bereikt
moest worden, de juistheid ervan. Je krijgt het juiste. Je krijgt geen verdorvenheid, maar werk je met een oorzaak, dan kan je
verdorvenheid krijgen, je kan er allerlei problemen van krijgen. Dus het beste is om jezelf te onthechten van oorzaken en dan krijg
je het resultaat. Zoals ik je reeds vertelde dat de rem weer werkte. Het resultaat was er, de auto was in orde, alles was in orde
dus het resultaat was ook in orde; maar de oorzaak was verdwenen. Er was geen oorzaak. Waarom? Hoe? Hoe werd de situatie
verbeterd? Als je naar het resultaat vraagt dan zeg je, hoe heb je dit verkregen? Je kan het niet uitleggen, het lukte niet. Omdat de
oorzaak er niet is kan je het niet aan een oorzaak toeschrijven; soms zeg je dat het goddelijk is hoe het opgelost werd.
Dus de enige oorzaak die echt resultaat oplevert, is goddelijkheid. Maar de goddelijkheid moet niet slechts als een soort
alledaags gegeven beschouwd worden, "Goed, ja, Moeders foto is hier, namaste. Goed. Namaste. Goedemorgen, Moeder" - klaar.
Zo hoort het niet. Je moet je Moeder kennen, en je moet van je Moeder houden - zo moet het zijn. Het is erg gênant om te zeggen
dat je van mij moet houden. Maar als een moeder heb ik in dit leven veel gênante dingen meegemaakt, en één hiervan is dit, dat
ik niet weet hoe ik het de kinderen moet vertellen.
Dit is nu eenmaal een feit. Dus je hoeft geen noodsituaties te doorstaan of eender welke andere problemen. Ontplooi jezelf
gewoon zodanig dat je zo ontwikkeld bent dat het gewoon werkt en het zich oplost.
Dus ik zal je hier een voorbeeld van geven. Het werkt het minst goed in Engeland, verbazend genoeg, waar ik het meest gewerkt
heb - het minst in Engeland. Ik zal je nu een eenvoudig voorbeeld geven. Weet je, jullie komst naar India was al beslist, ik weet
niet meer hoeveel maanden geleden. Ik ben al een keer naar India geweest en ik ga voor de tweede keer, en Engeland is de enige
plek waar je onmiddellijk je geld moet betalen. De mensen hebben nog niet betaald, maar de Australiërs hebben dit wel al
gedaan. De Australiërs, tachtig tot vijfentachtig mensen, hebben het al gedaan, maar de Engelsen nog niet - in alles zijn ze traag.
Maar als het op ego aankomt dan zijn zij de eersten, hun vlaggen zijn de eersten. In het ego, waar wordt dit gecreëerd? - in het
grootse Engeland.
Als het erop aankomt iets te doen dan zijn zij het traagst, maar komt het op kritiek aan, dan zijn ze haantje de voorste, en als het
om ego gaat dan zie je plotseling, geef ze eender welke positie, het is… Waarom? Je kan het nogmaals uitleggen, omdat er een
oorzaak is. Je zegt dat het traagheid is, geef iemand maar de schuld, of het is een bhoot, of het is mijn ego of mijn superego, ik
ben het zelf niet. Ikzelf, ik ben in orde. De één of andere oorzaak. Waarom heb je nog niet betaald? Het is zo'n probleem; ik moet
nu vertrekken. Als je niet van plan was te komen, moest je niet komen, maar als je zou betalen, betaal je beter. Nu, wat is er met
je aan de hand?
Ze zijn met vijftig mensen gestart, nu eindigen ze met vijfendertig. We hebben er rekening mee gehouden, we hebben dingen
besteld en we hebben bussen en van alles; en nu zijn ze niet aanwezig. Niemand heeft je gevraagd te komen. Integendeel, ik zei:
"Houd het klein. Houd het klein, zodat we het goed kunnen organiseren." Maar je hebt er misschien niet minder dan 350,
misschien heb je er driehonderd, misschien heb je er tweehonderd; maar je kan er niet gewoon 210 hebben. Waar moeten we ze
onderbrengen? Zoiets eenvoudigs - kijk eens wat een wereldse stijl. Maar wat hebben ze in andere plaatsen gedaan? "Oké, we
moeten gaan. Moeder zal het wel oplossen." Het werd opgelost. Iedereen heeft geld gekregen, alles in orde, het is er allemaal.
De Amerikanen hebben het gedaan, verrassend genoeg, maar de Engelsen, zij weten niet of ze wel of niet gaan. Toch zijn er
enkelen. Die arme Gavin moet op en neer rennen voor jullie allemaal. Ik zeg je dat hij degene is die zoveel geduld heeft. En ik was

verbaasd dat er nog steeds elf mensen zijn die niet betaald hebben, kan je je dat voorstellen? Ik bedoel, het is zoiets eenvoudigs.
Als je niet wil gaan, ga dan niet. Als je wil gaan, ga dan. Vertel hem of je wel of niet gaat, klaar. Ik bedoel, niemand wil je daar
hebben. Maar zelfs zoiets kleins kan je niet omdat je een soort… omdat, omdat dit gebeurd is, omdat dat gebeurd is, omdat…
Dus de Engelsen moeten veel meer groeien, want voor jullie heb ik echt heel, heel hard gewerkt, en nu heeft God mij opnieuw
werk gegeven voor nog eens vijf jaar; ik weet niet wat we moeten doen. Soms denk ik dat ik niet zou moeten terugkomen, omdat
het geen zin heeft. Dit is een klein voorbeeld dat ik geef, een heel klein voorbeeld, dat heel werelds is. Je kan het ook op andere
plaatsen zo zien gebeuren. Wat je ze ook vertelt, "Maar waarom, Moeder, gebeurt het op die manier? Waarom doe ik het zo?" Ik
bedoel, mij een vraag stellen, mij vragen naar de oorzaak! "Waarom heb ik me zo gedragen? Waarom verlies ik mijn beheersing?"
Ik heb bijvoorbeeld mensen gekend die naar Sahaja Yoga kwamen, Sahaja Yoga beoefenden en dergelijke, maar dan gaan ze
naar een andere plaats, van Steiner. Dan gaan ze naar een paar andere cursussen. Ik bedoel, ze hebben geen vertrouwen in mij in Sahaja Yoga. Ze volgen dit, en dan volgen ze weer dat als bezetenen, dit gebeurt nog steeds. Dat is alleen mogelijk in
Engeland, ik zeg het je, nergens anders - het is bijzonder kenmerkend. Ik heb zoveel mensen gekend die naar Sahaja Yoga
kwamen; zonder Sahaja Yoga te beoefenen, we genezen hen, helpen hen in Sahaja Yoga, werken het uit. Zij verlaten Sahaja Yoga.
Ze gaan hierheen, daarheen, daar... Is dit de manier?
Nu heb ik veel mensen gekend die de schuld proberen te geven aan de leiders. Ik vertel jullie al deze dingen omdat ik erg ziek
was toen ik hier kwam, werkelijk, ik zeg het je, ik was acht dagen ziek en zelfs daarna was ik nog ziek; omdat je weet dat jullie
allemaal in mijn lichaam zijn en dat ik daaronder lijd, daarom moet ik het jullie vertellen. En dan zeggen ze dat het leiderschap
nergens goed voor is, de leider moet heel sterk zijn, de leider moet zo zijn, en hun leider moet iets groots in zijn hand hebben, en
ze zeiden als hij ons slaat, we er niet goed van zullen zijn. Opnieuw de oorzaak; opnieuw de oorzaak. Ik zeg jullie, jullie hebben
één van de beste leiders aan Gavin, en ik moet jullie zeggen, hij is het die veel geld uitgegeven heeft. Zonder het me te zeggen
heeft hij veel onkosten gedekt, zijn kantoor heeft voor ons gewerkt. Hij nam alle onzinnige mensen aan. Als ik hem zei: "Deze
man krijgt wat ego," zal hij hem aannemen op zijn kantoor. Als ik zeg: "Deze man heeft bhoots," zal hij hem aannemen op zijn
kantoor. Hij heeft met zo'n bhoots gewerkt die ik niet eens een dag aan zou kunnen. Hij deed zijn uiterste best om naar mensen
te gaan en ze te vertellen:"Kijk nu, kom." Hij heeft zoveel mensen gered, door zijn gevoel, door zijn begrip; maar het enige is dat hij
niet openlijk leidt, dat is zijn fout. Hij zou openlijk moeten zeggen:"Je bent een bhoot en zorg dat je geneest, dan zal je in orde
zijn."
Maar als je zegt, "Kom hier. Kijk, je bent een bhoot, dat is niet erg. Ik heb citroenen,... chilipepers. Ga maar zitten." Dan krijg je:
"Moeder, ij identificeert zichzelf met de grootste bhoot." Laat ons het onder ogen zien. Als je begrip hebt voor je leider, dan zou je
moeten weten dat ik er meer over weet dan jij. En dit is soms erg bedroevend. Waarom heb je geen begrip voor de zuivere
goedheid van een mens? De hoeveelheid bhoots die hij op zijn kantoor verdragen heeft, ik zeg jullie, ik verdraag ze niet langer
dan één dag, sommigen van hen. Zo egoïstisch, sommigen van hen, totaal niet bij hun verstand, en sommigen van hen zijn zo
bhootish dat zelfs als ze naar beneden komen ik buikpijn krijg, in mijn huis. Maar hij verdroeg ze. Waarom? Wat was het nut?
Enkel omdat hij dacht dat hij ze kon helpen. Altijd als ik hem zei: "Deze persoon is bhootish," zag ik dat hij aangenomen was door
Mr. Gavin Brown. Toen moest ik hem op een dag zeggen: "Ontsla ze allemaal," en ze werden ontslagen. Waarom hebben we het
maximum aantal bhoots in Engeland, ik kan het niet begrijpen. Is het noodzakelijk om ze in de buurt te hebben?
Op de dag dat ik wegga, zou ik jullie deze dingen niet moeten zeggen, maar wanneer ik wegga, merk ik dat deze bhoots
terugkomen, en zij worden de oorzaken, en de gevolgen worden duidelijk zichtbaar. Dus ik moet een compleet open plaatje voor
jullie schetsen om ervoor te zorgen dat jullie kunnen groeien naar het allerhoogste, jullie die geboren zijn in dit grootse land.
Maar jullie kunnen ook heel erg afdwalen, dat heb ik gezien. Omdat jullie altijd iemand de schuld geven, en dan ook nog Gavin, en
dit is het ergste dat jullie gedaan hebben. Als iemand dat aan Grégoire vertelt - dan zal hij die persoon in tien stukken hakken en
die persoon in mootjes gehakt bij mij brengen! Echt, ik meen het! Hij zal zeggen: "Wat een nonsens!" Oké, het is... ga er maar mee
door. Vertel het maar aan Mr. Warren, Ik weet niet wat hij zal doen met zijn Australische aard. Zij zijn allemaal juweeltjes, zonder
twijfel.
Maar jullie verdienen een man als Gavin. Ik dacht, het zijn speciale mensen omdat ik zoveel voor jullie gewerkt heb, maar ik ben

verbaasd. Fatsoenlijke mensen hebben zulke leiders niet nodig, nietwaar? Maar de mensen die nu fatsoenlijk zijn, blijken de
Australiërs te zijn, verrassend genoeg, de manier waarop ze zich tegenover mij gedragen: ze zijn zo lief, het zou je verbazen, de
kinderen weet je. Gavin kocht enkele kopjes en schotels voor me omdat ze me, als ik daarheen ga, thee wilden serveren in goede
kopjes en schotels. Dus kocht hij voor alle centra een kop en schotel, van goede kwaliteit. Dus de kinderen, kleine, kleine
kinderen, zij zamelden geld in; Moeder zal tenslotte gebak krijgen, dus we moeten ook een bord hebben. Dus stuurden ze een
cheque hierheen, kijk nu - hoe lief! Maar ik eet nooit gebak, dat weet je, maar toch - zo lief die kinderen, moet ik zeggen.
Wat is de reden? Waarom domineren we of worden we gedomineerd? Waarom? Opnieuw de oorzaak. Overstijg de oorzaak. Ik
zegen jullie keer op keer, dus als ik de volgende keer kom, zorg er dan voor dat je geen fouten meer maakt. Mediteer en mediteer
en mediteer, en wanneer sommigen van jullie naar India komen zou ik jullie willen tonen als mijn trofeeën van waar ik gewerkt
heb, begrijp je. Zelfs van waar ik niet geweest ben, zie je, iemand anders heeft realisatie gegeven aan iemand in Nepal, zie je, en
ze zijn als prachtige bloemen; en hier ben ik zelf aanwezig, is er soms iets mis met mij! Waar ik zelf gewerkt heb, zijn mensen
meer bezorgd over de oorzaken.
Ik moet echt een heel, heel duidelijke oproep doen aan jullie dat je nu moet groeien binnenin jezelf. Ben je onbaatzuchtig, ben je
vrijgevig, ben je systematisch? Ben je indrukwekkend, ben je vriendelijk, ben je collectief? Ben je nog steeds gehecht aan al deze
onzinnige dingen? Doe je aan grootspraak, geef je grote lezingen? Maak jezelf nederig, en dan zal je je grootsheid zien. Tenzij je
je hoofd naar je hart buigt, hoe zal je je Moeder zien?
Ik wens jullie allen veel geluk nu, en een fijne Kerst voor jullie en een gelukkig Nieuwjaar, en een heel goed Nieuwjaar wat
spirituele groei betreft. Laten we het tonen. Laat ons dit allemaal besluiten vandaag. Vergeet jullie vrouwen en mannen en
kinderen, en deze en die onzin. Nu zijn jullie yogi's, jullie zijn verbonden met het Goddelijke. Groei erin, bloei erin. Moge God jullie
allen zegenen.
Nu zou het programma van vandaag niet heel lang moeten zijn omdat we niet zoveel tijd hebben, maar het is fijn dat we vandaag
een kleine afscheidspuja konden houden. Maar het moet heel klein zijn... Want het is, hoeveel je ontvangt is de hoofdzaak, want
voordat ik vertrek wil ik niet dat allerlei chakra's beginnen te verkrampen. Soms houd ik mijn hart vast voor een puja in Engeland.
Gavin, ik denk dat je maar... Het is het meesterschap. Je moet het meesterschap hebben, eerst en vooral over jezelf. Als je geen
meester bent, kan je niet handelen - en over je instrument, dat is de hoofdzaak.
En ik wil niet dat er ook maar iemand oneerbiedig is tegenover de leiders. Je mag dan erg intelligent zijn, dat valt buiten Sahaja
Yoga. In Sahaja Yoga moet je naar je leiders luisteren en ze respecteren, en niemand zou fouten moeten proberen te vinden. Ik
ken zijn fouten, wat zijn fouten zijn, en ik weet hoe ermee om te gaan. Iedereen moet proberen sterker te worden. Nu zou ik
zeggen dat in Australië, dat heel modern is, ik moet zeggen dat het geheel als één lichaam werkt. Niemand twijfelt aan Warren.
Ze bellen hem, ze vertellen hem alles, ze zamelen geld in, ze brengen het geld - het werkt allemaal als één lichaam. Hier probeert
iedereen het hoofd af te hakken of het hart aan te vallen; dat is jullie hart, dat zijn jullie hersenen.
Dus onthoud alsjeblief dat jullie je diensten zouden moeten aanbieden aan Gavin, aan Sahaja Yoga, voordat je kritiek geeft. Zij
die zeggen dat de boeken niet arriveren, laat hen de boeken overnemen. Zelfs mijn plaatsen boeken en dat soort dingen moet hij
doen, weet ik; wat jullie ook over hem mogen zeggen... hij deed dit allemaal. Jullie zouden ook je diensten moeten aanbieden, om
deze taken te doen. Anders zal Sahaja Yoga niet uitwerken.
We zijn hier niet alleen om zegeningen in ontvangst te nemen maar we hebben ook bepaalde taken, en dat is wat iedereen zou
moeten aanbieden, hun maatstaf: wat kan ik doen, hoe kan ik helpen? Wat is het werk? Laat ons eens kijken. Ik hoop dat jullie in
de volgende vergadering allemaal samen zitten en uitzoeken wat jullie kunnen doen. Er kan een groep gevormd worden: twee,
drie mensen kunnen het samen doen met liefde, met aandacht, zodat zijn last verlicht wordt, en jullie allemaal de vreugde gaan
voelen dat je iets voor Sahaja Yoga doet. Moeder heeft zoveel voor jullie gedaan, wat hebben jullie voor Sahaja Yoga gedaan? Je
wil mooie ashrams hebben, een fijne plaats om daar te wonen, oké. Je wil comfortabele plaatsen hebben, goedkopere plaatsen,
oké. Je wil een goede gezondheid hebben, oké. Je wil lieve kinderen hebben, oké; geniet van je leven. Maar hoe zit het met het

geven, het geven van je hart, je respect?
Als ik de volgende keer terugkom, dan wil ik zien dat jullie allemaal samen groeien als één lichaam. Op zijn minst het hart moet
geïntegreerd zijn, als het andere nog niet zover is. Beeld je een hart in dat kleppen heeft die op verschillende tijden pulseren,
waardoor alle spieren op een andere golflengte zitten. Hoe kan dit universum overleven met zo'n hart? Daarom moet ik alle
cellen van het hart verzoeken alert te zijn, om één te zijn met God, en op een liefdevolle manier te zorgen voor het hele
universum. Moge God jullie zegenen.
Dus waar gaat deze puja vandaag over? Het is een afscheidspuja vandaag, dus laten we deze houden, vlak voor de geboorte van
Christus. Laat Christus in ons geboren worden. Laten we, net als hij, degene zijn die altijd aandrong op: "Heb je broers lief. Heb je
zussen lief." Wie zijn je broers en zussen? Hij heeft deze vraag ook gesteld, "Wie zijn mijn broers en zussen?"
"Sahaja yogi's zijn mijn broers en zussen."
Iemand bracht een offer bij het altaar. Hij zei: "Wat ga je offeren bij het altaar? Heb je je verzoend met je broeder?" Heb je je
verzoend? Verzoen je eerst, en breng dan pas bloemen naar Moeder.
Hij heeft het al gezegd. Denk aan hem, hoe vergevensgezind hij was, hoe grootmoedig, hoe nobel, en hoe hij de hele tijd aan zijn
Vader dacht, volkomen toegewijd, terwijl hij zijn taak volbracht. Dus met alle eerbetuigingen aan Christus en aan zijn moeder die
op een heel potentiële manier werkte, moeten wij vandaag binnenin onszelf die machtige Spirit[2] ontwaken, die in werkelijkheid
de Omkara[3] is. Zelfs de herinnering, zelfs alleen al de gedachte hieraan is zo vreugdevol. Laat zijn leven weerspiegeld worden
in jullie levens. Jullie moeten christenen zijn in de ware zin van het woord.
Laten we… wat is er?
Ik denk… Ik zou nu zeggen dat de volgende keer dat jullie naar de puja komen, jullie allemaal de 108 namen van de Godin moeten
hebben. Jullie moeten alle teksten hebben die er zijn. Net zoals we deze boeken hebben, moeten wij allemaal deze teksten
hebben, niet slechts één persoon. We zouden ook bepaalde dingen moeten proberen te onthouden: de namen van de Godin, de
namen die wij citeren. We zouden ze keer op keer moeten lezen en ze begrijpen, de Sanskriet betekenis ervan. En het zou
gemakkelijk in ons moeten opkomen, want dat is hoe we onze chakra's zullen uitzuiveren.
Ik geloof niet dat we namen hebben voor Christus, dat is niet erg, en deze keer hoop ik dat we zullen proberen enkele namen van
Christus te lezen. We hebben wel de namen van Ganesha, maar niet van Christus, dus zullen we de 108 namen van Shri Ganesha
zeggen, en iemand kan mijn voeten wassen, goed…
Heb je ze? Wel, dat is eigenlijk het beste. Maar dus, ik zou zeggen dat iemand ze nu kan zeggen, laat ons kijken. Hoeveel namen
hebben we? … Laat mij de namen verzinnen, en we zullen ze aan anderen geven. Waarom zou alleen Gavin de namen bij zich
houden? Het is niet zoals een premier van dit land dat je de leider gekozen hebt. De premier wordt ervoor betaald, zij is - dat is de
baan die ze heeft. Dit is zijn baan niet. Jullie doen allemaal het werk van God. Waarom zou er dan iets zijn als... Welnu, iemand
moet ze voorlezen, en iemand kan dit doen. Wie zal het nu voorlezen?
Iemand moet het nu voorlezen en iemand kan mijn voeten wassen. Maar doe niet teveel, hé? Dit is Christus - het is niet makkelijk
om in je op te nemen. Goed, laten we zien. Laten we zien hoeveel liefde je voor hem hebt, in welke mate je hem in je opneemt.
Ga nu staan. Je moet opstaan om te helpen, sommigen van jullie. En anderen ook. Je hoeft niet bang te zijn dat er ego zal zijn of
wat dan ook. Wees niet terughoudend door te denken: "Oh, zij denken dat ik alleen maar..." - nee, ren! Ren, om het werk te doen.
Welnu, wat is er? Neem een aantal dingen die je nodig hebt.
Wie zal de puja leiden? Bala, kan jij het doen? Oké, kom naar voren. Er kunnen ook een aantal vrouwen komen, wat maakt het uit?

Nu, kom hier… Het water en zo… Nu, omdat jullie vrienden zijn, hoef je je niet teveel zorgen te maken…
[Een Sahaja yogi citeert de namen van Christus.]
Hij die werd geboren om ons te onderwijzen over zijn Vader Sadashiva, de eeuwig aanwezige, almachtige God. Amen.
Aum twameva sakshat, Shri Jesus sakshat, Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji, Shri Nirmala Devi Namo Namah. Hij is het
primordiale wezen, de Aum.
Hij is Vishnu en de zoon van Vishnu. Hij is Mahavishnu.
Hij is pure pranava energie.
Hij omvat miljoenen universums.
Hij werd geboren uit het primordiale kosmische ei.
Hij werd verwekt in het hart van Shri Mataji.
Hij was voorspeld door de profeten. Hij werd aangekondigd door een ster in het oosten.
Hij werd bezocht door de drie wijzen, die Brahma, Shiva en Vishnu waren.
Hij werd geboren in een stal.
Hij is de onderwijzer.
Hij is een vriend van de koeien.
Hij werd vergezeld door koeien.
Zijn vader is Shri Krishna.
Zijn moeder is Shri Radha.
Hij is de Verlosser die al onze zonden verbrandt met zijn vuur.
Hij siert de Agnya chakra.
Hij is licht.
Hij heeft de natuur van de lucht.
Hij is vuur.
Hij verrichtte wonderen vanuit zijn mededogen.
Hij wiens mantel werd aangeraakt.
Hij is een vriend van asceten.

Hij wordt aanbeden door gezinnen.
[Shri Mataji: Door tapasya (boetedoening) - hij staat voor tapassvi (asceet). Nu zie je waarom. Ascetisch, waarom? Omdat hij een
tapassvi (asceet) is.]
Zijn bija mantra is "Ham, Ksham."
Hij is de vergever.
Hij staat ons toe te vergeven.
Hij is de Spirit.
Hij is geboren uit de Spirit.
Hij die werd gekruisigd en die verrees in zuivere Spirit.
Hij die verrees na drie dagen.
Hij is vrede.
Hij absorbeert alle gedachten.
Hij verblijft in de Adi Agnya chakra.
Hij verblijft in alles, maar bij mensen in de Agnya chakra.
Hij is de Omkara.
[Shri Mataji: Hij verblijft in alles, maar bij mensen verblijft hij in de Agnya chakra.]
Hij die de Trooster beloofde, die Shri Mataji is, de Heilige Geest.
Hij die wederkeert als een koning.
Hij is Shri Kalki.
Hij is het principe van de evolutie.
Hij is de ondersteuning van onze evolutie.
Hij is het einde van de evolutie.
[Shri Mataji: Hij is de ondersteuning van het universum - de Muladhara.]
Hij is de evolutie van collectief onderbewustzijn naar collectief bewustzijn.
Hij is de smalle doorgang.

Hij is het pad naar het hemels koninkrijk.
[Shri Mataji:Hij is de smalle doorgang naar het hemels koninkrijk, en hij is het pad. Goed.]
Hij is de stilte.
Hij is de Heer Kartikeya.
Hij is Shri Maha Ganesha Hij is de zuiverheid van de onschuld.
Hij is zelfbeheersing.
Hij is vrijgevigheid.
Hij is het licht in de ogen van Shri Mahalakshmi.
Hij is gehoorzaam aan zijn Moeder.
Hij is de perfecte Sahaja yogi.
Hij is de perfecte broer.
Hij is de belichaming van vreugde.
Hij is de belichaming van zachtheid.
Hij spuugt de halfhartigen uit.
Hij veroordeelt overspelige ogen.
Hij veroordeelt alle fanatici.
[Shri Mataji: Eigenlijk neutraliseert hij de overspelige ogen. Hij maakt overspelige ogen onschuldig, omdat hij onschuld is.]
Hij is niet geïnteresseerd in rijkdom.
Hij geeft alle rijkdommen aan zijn volgelingen.
Hij is zuiver wit.
[Shri Mataji: Nee, dit is, je kan niet zeggen dat hij geen interesse heeft in rituelen - waarom denk je dat? De rituelen die echt zijn…
Kijk, degene die rijkdom is, hoe kan hij geïnteresseerd zijn in rijkdom? Dat is het punt… Hij is rijkdom. Hij is totaal niet
geïnteresseerd, omdat hij de rijkdom is - dat is gunatita, zoals je dat noemt - begrijp je, het 'zijn' en het 'niet-zijn' Als je het
'niet-zijn' bent, dan kan je niet geïnteresseerd zijn in het 'zijn'. Voorbij, hij is er voorbij.]
Hij is het heilige hart.
Hij draagt een kroon van doornen.

Hij veroordeelt ellende.
Hij heeft geleden opdat wij zouden genieten.
Hij is een kind en toch is hij de eeuwig oeroude.
Hij is de alfa en de omega.
Hij schenkt het hemelse koninkrijk, zowel aan de eersten als de laatsten.
Hij is altijd bij ons.
Hij is voorbij het universum.
Hij is het teken van het kruis.
Hij staat boven discriminatie.
Hij is de getuige.
Hij is degene die gadegeslagen wordt.
Hij overwint verleiding.
Hij drijft het kwade uit.
Hij veroordeelt occulte praktijken.
Hij is de belichaming van tapasya - boetedoening.
Hij aanbidt zijn Vader.
Hij is door zijn Vader geheiligd.
Hij, wiens naam heilig is.
Hij is intelligentie.
Hij is wijsheid.
Hij is volmaakte nederigheid.
Hij is boos op materialisten.
Hij vernietigt ego en absorbeert superego.
Hij is de vernietiger van verlangens.

Hij is de zuivere kracht van het verlangen.
Zijn kerk is het hart.
Hij bezit de elf verwoestende krachten.
Hij is de vernietiger van valse profeten.
Hij is de vernietiger van onwaarheid.
Hij is de vernietiger van intolerantie.
Hij is de vernietiger van racisme.
Hij is de vernietiger van woede.
[Shri Mataji: “van fanatisme - dit is echt zo.”]
Hij is de aankondiger van de Gouden Eeuw.
Hij wordt aanbeden door onze Moeder.
Hij wordt geprezen door onze Moeder.
Hij is geliefd door onze Moeder.
Hij is degene die uitverkoren is.
Hij is ontwaakt in alle Sahaja yogi's.
Hij die het witte paard berijdt aan het einde der tijden.
Hij is het einde van onze angsten.
Hij bewaakt de poort naar onze Moeder.
Hij is de enige weg naar het Koninkrijk van God.
Aum Shri Mahalakshmi, Mahavishnu sakshat
Shri Mahavirata sakshat
Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji
Shri Nirmala Devi Namo Namah.
[Shri Mataji: Ik denk dat het woord 'aanbeden' eigenlijk 'bemind door onze Moeder' moet zijn, want hij was het er niet mee eens,
denk ik, het blokkeert de Agnya. Dus het is 'wordt bemind door'. Kijk, hij is zo nauwkeurig - zie je, het protocol is niet goed,
daarom. Kijk - het is beter! De Agnya was in orde. Zie je? Er zijn nog wel enkele blokkades. Ik vroeg me af welke het was. Nu

zullen we zeggen: “Hij wordt bemind door onze Moeder.” ]
Hij wordt bemind door onze Moeder.
[Shri Mataji: Nog eens, drie keer.]
Hij wordt bemind door onze Moeder.
[Shri Mataji: Nog eens.]
Hij wordt bemind door onze Moeder.
Hij wordt bemind door onze Moeder.
[Shri Mataji: Zie je? Hij is heel precies. Moge God jullie zegenen.
(Er worden hymnes gezegd voor Shri Mahalakshmi, in het Sanskriet.)
Begrijp je de betekenis hiervan? De beschrijving van Mahalakshmi, wat zij je geeft, en ook de beschrijving van haar relatie met
Vishnu, met Hari - dat is Shri Krishna, dat zij de geliefde van Shri Krishna (Hari) is. Zij is de geliefde van Shri Krishna; en dat
verklaart hoe Mahalakshmi, als zij Maria is, dat Maria dan Radha is.
Dit moet worden gedaan door jongens die geen gevoelens rond het huwelijk hebben, of eraan denken. Zo zuiver moet het zijn.
(Shri Mataji geeft aanwijzingen om de puja correct uit te voeren.)
(De Devi Suktam wordt geciteerd.)

[1] bhoot: ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven; negativiteit die soms ons subtiele systeem
binnendringt.

[2] Spirit: de Atman, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

[3] Omkara of Omkara: letterteken in het Sanskriet dat de Aum of Om klank voorstelt (\). Aum is de oerklank die ontstond bij de
splitsing van Sadashiva en de Adi Shakti aan het begin van de schepping. De essentie van dit woord wordt uitgedrukt door Shri
Ganesha in de Muladhara, de manifestatie is de Heer Jezus Christus in de Agnya.

1985-0206, Een nieuw tijdperk van opoffering en meditatie met Shri Mataji.
View online.
Bordi, India, 6 februari 1985 Nederlandse vertaling versie datum: 2022-0718 Ik ben oneindig vreugdevol jullie allemaal hier te
zien. Ik weet niet meer wat te zeggen. De woorden gaan verloren. Ze hebben geen betekenis. Zovelen van jullie verlangen te
stijgen naar het stadium waar jullie vreugde, zegen en vrede vinden. Dit is het wat ik jullie zou kunnen geven. En een moeder is
slechts gelukkig wanneer zij aan haar kinderen kan geven wat zij heeft. Haar ongelukkig zijn, al haar rusteloosheid, alles, is
slechts voor het bereiken van dat doel: alles te geven wat zij heeft. Ik weet niet hoe veel ik jullie mensen moet danken, omdat
jullie doorheen dit alles gaan, naar de schat die in jezelf ligt. "Sahaja" was het enige woord dat ik kon bedenken toen ik de
opening van de Sahasrara begon te verwerkelijken. Dat wordt tot hiertoe door iedereen gemakkelijk verstaan. Maar jullie hebben
beseft dat het vandaag een andere yoga-stijl wordt, waar in het begin de verlichting gegeven wordt, en daarna krijg je de toelating
om voor jezelf te zorgen. Dat was vroeger nooit zo. Het is slechts de inzet van je Moeder, die uitgewerkt werd. Anderzijds was
het in vervlogen dagen natuurlijk de betrachting van het Goddelijke, mensen verlichting te brengen. En zij wisten niet hoe dat
verder uit te werken. Geen enkele incarnatie heeft ooit getracht het op deze wijze uit te werken. Maar telkens zij probeerden,
probeerden zij het met zeer grote ongemakken voor de zoekers. Zeer grote ongemakken. Ik vraag mij of hoeveel van jullie de
geschriften van Buddha lazen, over toen hij reisde met duizenden discipelen, en geen realisatie gaf. Zij waren geen gerealiseerde
zielen, zij voelden niet enige vreugde om hen heen! Met twee kledingstukken levend in het oerwoud, met slechts twee
kledingstukken. En de streek die hij bezocht en die ikzelf gezien heb, is verschrikkelijk koud, ijzig, absoluut ijzig. En de kleren
waren eigenlijk geen klederen. Het waren doeken die hun lichaam bedekten. Zij sliepen op de blote grond tijdens zeer strenge
winters, of het kon ook in de zomer zijn. Zonder enig schoeisel werd hen gevraagd kilometers te lopen, kilometers en kilometers.
Als je gaat en ziet waar Buddha gelopen en gereisd heeft, zal je verwonderd zijn. Buddha was ook jong, en hij was gewoon te
wandelen. Maar zijn discipelen waren gewoon nog veel meer te wandelen, want als hij naar een plaats ging en daar verbleef,
zond hij zijn discipelen, er was geen tijd om te adverteren of iets aan te kondigen. Hij verbleef dan gewoonlijk op één plaats en
zijn discipelen gingen dan naar de dorpen, vroegen voor bhiksha -wat aalmoezen betekent- om wat voedsel te verzamelen van de
dorpen, het dan te koken, een deel aan Buddha te geven en de rest ervan op te eten. Ze gingen, organiseerden, haalden mensen
uit de dorpen, alles wat mogelijk was en brachten hen naar Buddha voor een sermoen. Wat een opofferingen! Zij leefden in
hutten, grotten, in verschrikkelijke duisternis, mediterend. Maar nooit ontvingen zij realisatie. Slechts heel weinigen ontvingen
hun realisatie. Er waren er, die zonen waren van grote prinsen en prinsessen, graven en noem maar op, graven zoals je ze nu zou
noemen, allemaal zeer, zeer rijke mensen. Vrouwen van zeer rijke families volgden hem. Zij liepen kilometers samen met hem
over wegen vol doornen -want zij voelden dat Buddha's werk van zo een universeel belang was; dat zij deel uitmaakten van zo'n
enorme taak, en dat zij mee moesten helpen aan dit groot werk voor de mensheid. Dit gebeurde niet alleen in India, maar ook
met Viditana, die het Zen systeem in Japan startte. In China was ik verrast over de grote opofferingen die de heiligen hadden
gedaan; de manier waarop zij leefden! Ik bedoel als je ziet naar de manier waarop zij in deze omstandigheden leefden. Je kan 't
je niet voorstellen! En zij eindigden op die manier ook hun levens. Ze werkten het uit zonder degelijke leiding, omdat Buddha
dood was, was er geen andere mogelijkheid. Zij moesten hun eigen weg vinden. Dan vonden ze Mahayana en Shvetayana, allerlei
soorten dingen. Zelfs als je andere zoekers in andere religies ziet, zoals ten tijde van Christus. Waar leefden zij? En na de dood
van Christus was het nog erger, omdat zij vervolgd werden, zij werden vermoord, zij werden gefolterd en gekruisigd! Dat
gebeurde met Moses ook! Zijn discipelen werden vervolgd zodat zij naar India moesten vluchten. Beeld je de afstanden in! Van
die streek naar Kashmir, hoe moeten zij gelopen hebben! Hoe moeten zij geleefd hebben, hoe moeten ze zich gedragen hebben.
En met duizenden! Met duizenden kwamen zij naar India. Want zij beseften dat zij aan een ontzaglijke taak bezig waren, iets zo
groots dat zij ondersteunden. In mijn land hadden we een strijd voor de vrijheid. Ik maakte er deel van uit. Mijn ouders ook. Zij
waren rijke mensen, zeer rijk zou ik zeggen, vanuit elk oogpunt gezien. Gij zult verwonderd zijn dat mijn vader al zijn kostuums
verbrandde omdat zij in Engeland gemaakt waren (nvd: dit was een nationale actie voor de bevrijding van India). Mijn moeder
verbrandde al haar sari's. Zij begonnen hun eigen kleren te spinnen en te dragen! Mijn vader offerde alles op, elke cent die hij had,
voor de vrijheidsstrijd. Hij liet niets voor ons, geen enkele cent. Ik moet zeggen natuurlijk, dat onze familie rijk was en wij hadden
zilver en goud en dergelijke. Maar voor wat betreft het cash-geld, alles was uitgegeven. En al het zilver en goud werd door de
Engelsen van ons weggenomen, en zij gaven het ons terug toen zij terug gingen. Dank zij hen hadden wij wat zilver en goud over
in de familie. Alles, alles wat materieel is, werd weggenomen. En ik weet het nog, we leefden in mooie huizen en toen verhuisden
we naar hutten en leefden daar. Offeringen tot het maximum. En we waren er zeer gelukkig over, zeer fier! We hadden slechts

twee kledingsets. We werden gewoon onze kleren te wassen, leefden zoals zeer arme mensen, sliepen op dit soort dingen
(dunne vloermatjes). Ik herinner me dat ik nooit een hoofdkussen gebruikte. Ik gebruikte nooit schoeisel, in geen jaren. Ik had
slechts één sweater, gemaakt van dit soort materiaal (zeer ruwe wol). Tot ik overging en naar de medische school, had ik die
sweater. Ik had slechts één jas gedurende mijn hele opvoeding. Toen ik in Lahore was, waar het verschrikkelijk koud is en soms
kan 't er zijn zoals in London, toen was mijn jas versleten en op. Maar we hebben nooit gemopperd, en nooit gegromd en nooit
gezegd dat onze vader voor ons had moeten zorgen, en nooit gevraagd waarom hij nu net alles opofferde voor het land. Nooit,
nooit, nooit. Maar tot vandaag, wanneer ze ons waar ook zien, weten zij dat wij de kinderen zijn van zo een groot man. Zij hebben
ontzaglijk veel respect voor ons. Ik moet zeggen dat die kwaliteit door Mahatma Gandhi geschapen werd. Hij transformeerde
iedereen om tot een nieuwe persoonlijkheid, van ontzaglijke opoffering. Ontzaglijk! Je kan je niet voorstellen hoe mensen
leefden! Al het geld dat we hadden, alles wat we hadden, alle gerief, alle rijtuigen, alle huizen, alles werd opgegeven. Niet alleen
door mijn vader, maar door zovelen. Anders hadden we onze vrijheid niet verworven. Om onze vrijheid te bekomen heeft dit land
zoveel opgeofferd. Nu, na dat alles, zijn wij hier om onze vrijheid te verwerven, om de vrijheid van onze Spirit te verwerven. Om
onze Spirit vrij te maken van onze hebzucht, van onze lust, van onze woede, van onze conditioneringen, van ons verschrikkelijk
ego, van het lichaam dat slaaf is van het comfort. Ik moet zeggen dat Gandhi een speciale charme had. Ik weet het niet hoe hij
dat deed. Hij was zoals de "Touch of Midas" -aanraking van Midas- iedereen die hij raakte werd getransformeerd zie je. En hij
was een uiterst strikt man. Zeer vriendelijk voor mij, de kinderen. Maar hij was een uiterst strikt man. Hij liet geen enkele onzin
toe! Door alles vind je "opoffering", als je bestudeert hoe al deze mensen grootgebracht werden, niet alleen voor vrijheid of
onafhankelijkheid, maar zelfs daarvoor, en ook voor het spiritueel leven, overal is er dat ene ding dat zeer gemeenschappelijk is,
dat is "opoffering". En het bewustzijn dat je iets groots doet. Het besef dat je deel uitmaakt van het geheel. Zo een grote zaak, zo
een groot werk. 't Is een nobele zaak. En dan was er nog iets gemeenschappelijk bij hen allemaal: Dat het nobele doel, de
verheffing van het nobele doel, maakte dat zij op een sahaja manier opofferden. Veel meer dan de Sahaja yogi’s soms doen, die
zoveel ontvingen in Sahaja Yoga. Zij ontvingen hun vreugde, zij ontvingen hun Spirit. Ik zag met mijn eigen ogen in dit land
mensen, die je legendarisch mag noemen, maar ik heb het gezien. Duizenden mensen werden gedood en geslagen! Kinderen
stierven! Niemand vergoot tranen. Niemand vergoot tranen. maar te voelen dat je achter zo een nobele zaak staat geeft je op
zichzelf die vreugde. Vreugde en het gevoel van betrokkenheid. En meer nog, wat ik weet over Mahatma Gandhi en andere
mensen, wat ik zag en hoe zij waren. Niet iedereen werd er toegelaten. En iedereen die ook maar iets minder deed, werd buiten
gegooid, of hij nu een koningszoon was of zij nu de dochter van om het even wie was, wat ook, hoe weinig ook verkeerd liep,
werd buiten gezet. Ik heb in Gandhi's Ashram verbleven, dus weet ik wat het is en daarom weten jullie dat ik een hard leven kan
leiden. Dat was zijn training. Alle kinderen boven 12 jaar moesten heel de ashram opkuisen, die ongeveer 50 acres (2000 aren)
groot was, elke morgen. Ze moesten hun latrines kuisen. Ook de latrines van de gasten. Ik heb dat gedaan. En er werden slechts
2 kledingstukken toegestaan. En niets mochten zij bijhouden, en je kon niet een papiertje zien, nergens, nergens rommel. Zo
zuiver, alles netjes. En de leefplaatsen waren zo net en proper. Het was allemaal gedaan met "koemest". Volledig met koemest.
Iedereen moest vroeg in de morgen om 4 uur, een bad nemen met koud water. Of het nu Jawaharlal Nehru , Abdul Kalam Azad,
mijn vader, van welke leeftijdsgroep ook, of een kind was. En om 5 uur was Mahatma Gandhi daar met zijn lezing. (A.u.b., breng
je handen niet naar omhoog, en ook niet je kundalini's. A.u.b. zit neer. Doe het niet op die manier. Tracht te verstaan wat ik zeg.)
En dan, vroeg in de morgen, om 4 uur opstaan, je zou verwonderd zijn, voor mij was het goed, en dan wandelen op deze 2000 m2
land naar het centrum van die hal, die niets anders was dan een open plaats omgeven door een soort hutten, waar Gandhi leefde.
De hele weg wandelen na het bad en na zich klaar gemaakt te hebben. En slangen kropen er gewoonlijk rond. Niemand werd
gebeten, natuurlijk. Ik denk dat de slangen begrepen dat de mensen bezig waren met de grote taak: dit groots land te bevrijden.
En we zaten, zoals hier, en slangen zouden rondkruipen. Geen lichten werden toegelaten. Geen lichten van geen enkele soort
waren toegelaten. We gebruikten alleen zonnelicht. En zodra Gandhi zou komen -Ik bedoel dat er helemaal geen zonnelicht was
zo vroeg in de morgen- werden er enkele lantaarns gebracht en neergezet. En we konden de slangen zien rondkruipen. Maar ik
hoorde niemand klagen, maar zoals een oorlog, die met zo een "passie", iedereen dreef tot de wedijver van: Wat kan ik doen, hoe
zal ik oké zijn? Niemand "dacht" zelfs aan comfort. Natuurlijk waren zij allen ongeveer 50 jaar. In de ashram waren de meeste
mensen 50 jaar op dat ogenblik. En ik zag met mijn eigen ogen dat de mensen die grote wagens hadden in hun huizen en andere
dergelijke dingen: Zij verkochten het, zij gooiden het weg. Zij kwamen gewoonlijk met de trein naar het station van Wardha en
liepen dan verder. Gandhi wou zelf niemand in een “tonga”, paardenwagentje zien komen. En zij aanhoorden hem en zij
gehoorzaamden hem. Ik zag veel missionarissen, die nochtans niet terzake waren, en niet zeer nobel, maar de manier waarop zij
mensen overtuigden van een taak en de mensen werkten het uit voor hen. Ik zag hen. In India hebben we missionarissen en zij
waren mensen die van het buitenland kwamen, en zij luisterden volkomen gehoorzaam naar de kerk en zij deden wat deze ook

zei. Vandaag doen we, zoals je weet, het grootste van de grootste werken. Want vrijheid is natuurlijk noodzakelijk, politieke
vrijheid om te spreken, zelfs over God. We mochten op dat ogenblik niets maken, zelfs geen kleine naald, het was door de
regering niet toegelaten. Zo sterk onderdrukt. Daarom moesten we dus uit de boeien van de slavernij geraken, zonder twijfel.
Maar nu denk ik dat we een andere soort slavernij hebben. Een slavernij van egoïsme, egocentrisme: "Dit is mijn comfort. Ik moet
dit hebben. Het moet te genieten zijn. Ik geniet. Ik ben dit, ik ben dat". Je zou moeten genieten, anders is het niet iets groots. Ik
bedoel dat het geheel je een soort gevoel zou moeten geven in plaats dat jij dat gevoel geeft. Omdat mensen, denk ik, niet weten
wat zij doen. Wat soort werk zij doen. Zij wensen niet op dat niveau te komen, op die hoogte om te zien. "Wat doe jij daar?" Jij
tracht de hele wereld te redden. Dit is een van de redenen waarom Sahaja Yoga zo traag vordert, omdat zij mensen zien die zich
zorgen maken, die bezorgd zijn voor hun comfort, en voor dit en voor dat, en ook zijn ze zelf zo lui. Zij zijn niet bij de hands. Geen
gevoel voor dat grootse dat zij moeten doen. Je moet bij de hand zijn. Als je weet dat je op het oorlogspad bent, hoe gedraag je
je dan? Ik ben er zeker van dat de middelmatigheid nu veel minder is. Betere mensen. Ik ben er zeker van dat we nu betere
mensen zullen krijgen, veel betere mensen. Zij maken zich zorgen rond kleine zaken van hun familie en dit en dat. Zij maken zich
zorgen om hun eigen problemen en hun jobs en dit en dat. Ik bedoel niemand kon zo praten tegen Gandhi! Ik zeg je, hij zou
geslagen hebben! Neem dat van mij aan. Het is alsof naar Sahaja Yoga komen betekent: "Je eigen problemen oplossen". Dat is
alles. Nochtans worden zij opgelost, word je geholpen, er is daarover geen twijfel, God helpt je zo veel. Maar hoeveel doe jij
hiervoor? Natuurlijk hebben we sommige grote Sahaja yogi’s. Ik ontken dat feit niet. We hebben er enkele. Veel meer dan ik ooit
had. En daarom ben ik daar zeer blij mee. Maar de toewijding die wij hebben. We tellen elke cent die we spenderen. Hoeveel
kregen we voor deze cent? Dat is niet de manier. Buddha spendeerde nooit een enkele cent van zichzelf. Hij kreeg geld van al zijn
discipelen. Bouwde al deze grote zaken en al dat. Hij had zelfs nooit publieke hulp van wie ook. Stijg nu dus op. Je moet
uitstijgen boven je bekrompen gedachten. Stijg op tot het punt waarop je zal weten dat "je de hele mensheid gaat redden". Als je
dat niet kan voelen, is het beter Sahaja Yoga te verlaten. Sahaja Yoga is niet bedoeld voor mensen die lui zijn. In Marathi is het
woord: “gabale”. Tukarama zei: "yerya gabadyache kaama nohe". Het is niet het werk van de luieriken. Toen Shivaji zelf zijn
oorlog voerde, legde hij beslag op mensen, de Sardaras genaamd, de hertogen van die tijd. Zij gaven alles op wat zij hadden. Zij
gaven zelfs hun leven, alles! Hun kinderen offerden zij, zij offerden alles op wat zij hadden. Shivaji had geen geld om hen te
betalen. Je moet veel verhalen over Shivaji gehoord hebben. Aan de andere kant zie je hoe deze Sahaja yogi’s leven in deze
wereld: Kshema komt eerst, voor yoga. Zo is het. Het is de liefde van uw Moeder. Ik wens dat mijn kinderen comfort hebben. Ze
zijn pas geboren kinderen. Oké. Zij hebben comfort nodig. Ze hebben verzorging nodig. Maar ik kan het Goddelijke niet chanteren
omdat de kinderen klein zijn, is 't niet? Ik ben hier om het werk van God almachtig te doen. En als jullie mijn kinderen zijn, oké, zijn
genade zal werken. Hij zal jullie verzorgen. Hij zal jullie doen groeien. Maar groei nu. Groei. Jullie moeten groeien. Stap uit deze
kleine onzin die jullie nu zijn. Bekijk je persoonlijkheid, hoe jullie leven. Waar is jullie aandacht? Wat denken jullie? Denken jullie
aan Sahaja Yoga? Dat is het belangrijkste waarvoor jullie gekozen zijn. Het is alsof ik de hele tijd voel dat jullie misschien
oncomfortabel zijn op veel plaatsen. Maar ikzelf heb de manier gezien waarop jullie mensen je in die plaatsen gedroegen,
meestal zorgeloos - de Westerse Sahaja yogi’s - ik was verwonderd. Hiervoor zijn de Indiërs beter. Maar sommige Indische
Sahaja yogi’s hebben zich op een zeer rare manier verkeerd gedragen. Het heeft me geschokt. De manier waarop ze zich
gedroegen, roepend op mensen, problemen makend. Sommige mensen kwamen om me te zien, zij spraken met hen op zo een
ruwe manier, dat zij wegliepen. Je kan met hen op zachtaardige wijze spreken. Je moet vriendelijk zijn. Niet op mensen roepen.
Oké, ik kan niet iedereen ontmoeten op elk moment, bij elke gelegenheid. Oké. Maar dat betekent niet dat je moet schreeuwen
naar anderen, dit is zo kleinzielig en zo laag dat ik niet weet hoe ver ik naar beneden moet komen. Wanneer jullie boven al deze
bekrompen

zaken

uitstijgen,

zullen

jullie

dat

goddelijke

onderscheidingsvermogen

ontwikkelen.

Dat

goddelijke

onderscheidingsvermogen is de ware zegen van God. Alle andere zegeningen waarvan jullie denken dat het zegeningen zijn, zijn
helemaal geen zegeningen. Tenzij jullie kunnen groeien, wat is de zegening? Zoals een boom die de zegen gekend heeft van "Ik
heb regen ontvangen". Maar als jullie van die regen niet kunnen groeien, wat is het nut van de regen op jullie te krijgen? Jullie
moeten medevoelen hebben, en mooie gevoelige mensen zijn, die de hoogste wezens op deze wereld zijn. Trek je aandacht
terug van alle nonsens waarmee je bezig bent. Op die manier worden jullie immers bezeten. Op die manier worden jullie
geconditioneerd. Allemaal kleine kleine dingen zie je. In India hebben we een ander probleem. We kunnen een andere persoon
niet verdragen. Als iemand het goed doet voor Sahaja Yoga, wordt er onmiddellijk een groep opgebouwd. Dat komt heel veel
voor bij de Indiërs. Er wordt een groep gevormd om hem naar beneden te trekken. Dit werd niet gedaan toen Gandhi er was. Ik
weet niet hoe dat gebeurde. Het gebeurt slechts met een armzalig leiderschap. Ik denk, dat ik dat leiderschap niet heb. In de tijd
van Ghandi, had hij de gewoonte van mensen uit te stoten, helemaal! Elkaars keel oversnijden, dingen zeggen achter de rug,
groepen vormen. Wie ook iets moois uitwerkt en ik tracht die persoon te helpen zichzelf uit te drukken, onmiddellijk komt een

groep op om druk op hem uit te oefenen. En er zijn sommige hopeloze, nutteloze Sahaja yogi’s (randgevallen) in het Westen en in
het Oosten, die trachten een warboel van de zaken te maken. Zij denken dat zij grote guru's zijn, grote mensen. Zeer kleine
mensen, met een kippenhart zou ik zeggen. En zij denken dat zij zeer groot zijn, grote mensen, omdat zij goede foto's kunnen
nemen, misschien, of omdat zij een kledingstuk op een speciale manier kunnen dragen, of iets anders dat zo dom is als zij zelf
zijn. En zij trachten anderen te domineren. Zo'n mensen zullen eruit gegooid worden. Absoluut. Het is van geen nut om nutteloze
mensen in een machine zoals deze te hebben. Vandaag is het het begin van een nieuw tijdperk. Een nieuw tijdperk van mensen
van zeer hoge kwaliteit, wiens Spirit verlicht werd. Laten wij allemaal daaraan denken. Nu moeten jullie jezelf beheren. En je moet
anderen bekeren via medevoelen, liefde en onderscheidingsvermogen. Vandaag is het het grote ogenblik waarop ik verklaar dat
het de universele religie is, de Nirmala (zuivere) Religie die gevormd wordt door mijn onderwijs van liefde. Maar het betekent in
het geheel niet dat jullie dwergen blijven. Ik ga jullie niet bederven. Ik ga jullie niet bederven, door jullie dwergen te laten blijven.
Tracht dus op te stijgen. Domineer niemand. Respecteer, respecteer elkaar. Jullie zijn er voor een zeer groot werk van de Virata.
Zoveel als jullie over het Goddelijke weten heeft nog niemand tot nu toe geweten! Maar breng jezelf in orde. Ik heb een zeer grote
heilige gekend, Gagangadh Maharaj genoemd, die helemaal gevallen is. Als iemand zoals hij, terug kan vallen, kan jij ook terug
vallen, als je niet verstaat wat je waard bent, en wat de positie is die je gegeven werd. Daarom moeten we vandaag, met alle
liefde voor onze Moeder, in ons hart beslissen, dat we onze opofferingen met een groot hart zullen doen. Wat hebben we tot nu
opgeofferd? Denk er maar eens aan. Hebben we iets opgeofferd? Alsjeblief, tracht te begrijpen dat ik jullie, de grote zielen moet
gebruiken, om de mensheid te redden. Jullie moeten groeien, jullie moeten groeien. Jullie moeten groeien. Wat geld betreft zijn
mensen ook zo ellendig. Zij verdienen geld. Zij sparen geld. In Amerika was ik verbaasd hoe de mensen mij bedrogen met geld!
Duizenden! In India is dat ook zo, het is een zeer gewone praktijk. Als je beroep dan je leven is, en als je zeer ambitieus bent, "Hoe
zal ik mijn job en dit en dat handhaven", dan ga je beter uit Sahaja Yoga. Dat gaat ons helemaal niet helpen. Ten derde, zijn er
mensen die geloven dat "Dit is mijn vrouw, dit is mijn geliefde, dit is dit" en al die nonsens. Waarom ben je hier? Voor wat? Of
"Mijn kinderen, mijn huishouden, mijn moeder, mijn vader", allerlei soort van ellendige mensen errond. Als je dat niet kan
overstijgen, kan je me niet helpen. Het spijt me, maar je kan me niet helpen. Jullie moeten zeer sterke mensen zijn, Jullie moeten
mensen zijn van zeer grote waarde en groot idealisme, en nobele ideeën. Sommigen zijn als kleine bekrompen winkeliers, die het
peloton volgen om zaken te verkopen. In Marathi wordt dit ‘bazar bhunge’ genoemd. Nu mediteer je dus op het punt dat we hier
zijn om de Universele Religie van de spirituele groei te vestigen. Het is een reusachtige taak. Als ik het alleen had kunnen doen,
had ik het gedaan. Maar ik kan het niet. Het is slechts door jullie dat ik het moet doen. En jullie hebben een erfenis. Jullie komen
van een zeer grote geboorte, waardoor jullie deze erfenis krijgen. En als ik jullie dan met deze erfenis nog niet kan leiden, dan
denk ik dat ik de leiding beter opgeef. Dan kan ik het niet doen. Toen we vochten voor onze vrijheid, werden we allemaal
weggehaald van de scholen, omdat we in de missionaris-scholen zaten, en de missionarissen geloofden dat Christus geboren
was in Engeland, en daarom was het ons niet toegestaan in die scholen te studeren. Wij werden er dus uit weggehaald. Wij
hadden geen onderwijs voor een tijd. Gedurende twee jaar kon ik mijn universitair toelatingsexamen niet afleggen. Ik mocht niet
verschijnen omdat ze ons schorsten van de colleges en de scholen. De regering schorste ons. Maar we waren zeer fiere
kinderen, zeer fier. Ik maakte er natuurlijk zeer veel drukte rond. Ik was nooit bevreesd. Ik was net een 18-jarig meisje. En ik
herinner me een dag dat sommige mensen kwamen en zegden dat vader getransfereerd werd van deze gevangenis naar een
andere. Zij waren zo trots op ons, alle mensen! Daarom brachten ze auto's om ons naar het centrum mee te nemen. En daar
waren ze met zovelen. En moeder was natuurlijk bezorgd omdat ik een jong meisje was. De politie folterde mij, en gaf me
geregeld schokken en maakte mijn leven zeer ellendig, sloeg me en dat soort dingen. Daarom weende zij (mijn moeder) en zij
vertelde een oude heer die er ook was: "Ik ben bezorgd over mijn dochter. Ik wil niet dat zij gefolterd wordt". Ik ging naar hem toe,
en lachte naar hem, en hij zei: "Nee, ga niet, stop dat nu. Doe dat niet! Het is niet gepast". Toen nam mijn vader me terzijde. Hij
zei: "Luister niet naar deze oude man. Hij is bijna dood. Vergeet hem. Ik zou willen dat al mijn kinderen opgeofferd werden op het
altaar van de vrijheid. Als jij dat doet, ben ik een fiere vader, en ik zal je moeder zeggen dat ze zich moet gedragen. Ik ben zo fier
op jou!" Door zo een atmosfeer ben ik gegaan. Ik moest mijn school opgeven. Ik was ondergedoken voor 8 maanden. De politie
was op mijn leven uit. Ik weet waardoor we gegaan zijn. Wij waren zeer jonge mensen, 18 jaar, kan je je dat voorstellen? En nu je
de vrijheid van je Spirit bekomt, nu moet je het comfort van je Spirit zoeken. Er zijn sommige mensen die klagen, over ditjes en
datjes: allemaal nonsens. Zij hadden niet mogen komen, ook de Indiërs onder hen hadden uit Sahaja Yoga moeten gaan en ons
alleen laten. Maar zij die weten dat zij naar hier gekomen zijn, niet alleen om van zichzelf te genieten, maar om te maken dat de
hele wereld geniet van wat zij hebben. Om hen dat te geven. En daarvoor moet men zich opofferen, moet men slagen verdragen.
Welke slagen moet ik niet verdragen als jullie verstoord worden, wanneer jullie problemen hebben, wanneer dit en dat. Soms krijg
ik blaren, van jullie, of iets anders. Maar ik trek het me niet aan. Omdat het mijn leven is, mijn zending, mijn bestaan, mijn 'alles'.

Het is voor de emancipatie van de mensheid. Zelfs de laatste druppel van mijn bloed is daarvoor. Mijn voldoeningen zijn zeer
verschillend. Alsjeblief, herinner je eraan dat je geboren bent uit een zeer moedige moeder. Alsjeblief, tracht op te stijgen. Wees
fier dat je zo een reusachtige taak volbrengt. Heb dat gevoel van grote waarde. Alleen dan kunnen wij resultaten boeken. Jullie
hebben zoveel oorlogen gezien, jullie hebben zoveel oorlogsfilms gezien, jullie hebben gezien hoe mensen vochten, hoe zij
zichzelf opofferden. En laten wij zien wat wij doen in deze oorlog. Maak van je lichaam je slaaf. Sta op uit de slavernij van je
lichaam, van je conditioneringen en je onzinnig ego. Ik ben zeker dat ik als moeder niet zo slecht ben. Maar als vader denk ik dat
ik iets mis. Alsjeblief, tracht op te stijgen. Zo dat ik voel dat ik niet in gebreke gebleven ben in mijn vaderlijke houding tegenover
jullie - die eerbied, het begrip van de verwachting van een vader. Dit zeg ik jullie niet omdat dit een huidige situatie is, of omwille
van jullie in 't bijzonder, of omwille dat het een probleem van de dag is. Geen van deze dingen. Maar het is mijn aankondiging van
deze nieuwe dimensie waarin we moeten opstijgen. En zoals in de oorlog, moeten we verklaren: "en nu vooruit". Op dezelfde
manier is dit een verklaring. In geen enkel opzicht om jullie te degraderen, in geen enkel opzicht om jullie te beledigen, of om iets
te zeggen over wie ook van jullie. Maar alleen om die inspiratie in te prenten, die duizenden en duizenden en miljoenen en
miljarden mensen leidde tot opoffering voor een hoger doel. Heb dus respect voor jezelf. Hef je hoofden. Jullie zijn het die gaan
vechten. Jullie zijn het die verantwoordelijk zijn. Bereid jullie erop voor! Bereid jullie lichaam erop voor, en ook jullie verstand.
Wees tactvol. Dit is mijn... ik zou niet meer opnieuw "vraag" zeggen. Dit is mijn bevel. Moge God jullie zegenen! Laten wij nu
mediteren. Het is niet nodig nu je Kundalini omhoog te brengen en ook niet om jezelf bandhan te geven. Het is nu helemaal niet
nodig iets te doen. Als je in dat stadium komt is het niet nodig nu de handen te heffen en de Kundalini op te binden. Niets moet er
nu gebeuren. Je Kundalini is reeds opgebonden. Neem deze situatie in je op, dat is alles, dat wat jullie zijn. De dapperen. En niet
de onnozelen. Moge God jullie zegenen. Respecteer jezelf. Moge God jullie zegenen. Er is niets belangrijker voor mij dan te zien
dat jullie opstijgen tot dat niveau van begrip van jullie eigen waarden, jullie eigenschappen en onderscheidingsvermogen. Jullie
moeten zachte en lieve mensen worden. Maar zeer zeer krachtig! Zodat jullie jezelf kunnen beheersen, jullie tongen en jullie
dingen. De beheersing, totale beheersing van jezelf! Moge God jullie opnieuw zegenen! Mediteer alstublieft. Doe je ogen dicht!
Doe je ogen dicht! Doe gewoon je ogen dicht. Steek je beide handen naar me toe. Zet je aandacht op de Sahasrara! Gewoon je
aandacht op de Sahasrara. Jullie zijn allemaal in mijn Sahasrara op dit moment. Plaats je aandacht op je Sahasrara. Er is geen
gedachte, niets. Plaats gewoon je aandacht op je... en stijg gewoon op naar dat punt. Er is geen drama aan. Er is niets
kunstmatigs. Het is actualisatie. Alle zwakheden moeten worden achtergelaten. Laten we sterke mensen zijn met sterke
waarden, met waardigheid en ernst. Stilte, absolute innerlijke stilte. En men moet niet te veel praten. Te veel kletsen, frivool
praten, is niet je weg. Voel het in je hart, je eigen waardigheid, je eigen glorie, de sereniteit van je gedrag. Jullie zijn allen heiligen,
maar heiligen van zeer hoge kwaliteit, van zeer hoge kwaliteit. Geen gewoon type. Zet uw aandacht op de Sahasrara. 'Chitta aple
Sahasrara tevaitze. Apne Sahasrar pe apna Chitta tev.' (Marathi: Zet uw aandacht op uw Sahasrara). Bij elke gedachte die komt,
zeg: "Niet dit, niet dit, niet dit." Moge God jullie zegenen. Ik zou graag alle groepen een keer zien, een voor een, alle leiders en ook
bepaalde individuen die mij willen zien. We gaan hier huwelijken laten voltrekken, en alles, en het gaat lukken, heel goed. Maar
spring niet plotseling op het ding! Doe het met ernst, in het besef dat, dit huwelijk niets anders is dan, omdat je kinderen van zeer
hoge kwaliteit wilt hebben. Ten tweede moet het spiritueel voorspoedig zijn. Gewoon om weg te nemen, wat spiritueel niet
voorspoedig was. Ik hoop dat je nu zult genieten van je hoogtes, je zult genieten van je glorie en je zult genieten van je nobele
werk. Moge God jullie zegenen.
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Vandaag is de tweede dag van onze nieuwe reis naar het slagveld. We moeten mensen winnen met liefde, mededogen,
genegenheid en waardigheid. Als we zeggen het is Vishwa Dharma, het is een universele religie waartoe we behoren, is het
allerbelangrijkste, de essentie daarvan, is vrede. Om te beginnen moet de vrede van binnen zijn. Je moet in jezelf vredig zijn Als
je niet vredevol bent, als je trucjes uithaalt met je ego, als je jezelf tevreden stelt door te zeggen dat je vredig bent, dan vergis je je
helaas. Vrede moet in jezelf worden genoten. Het moet binnenin je gevoeld worden. Geef jezelf geen verkeerde bevrediging,
geef jezelf geen verkeerde opvattingen. Bedrieg jezelf niet. Vrede moet in jezelf gevoeld worden en als je dat niet voelt, zou je
niet moeten komen en mij vragen: “Moeder, waarom voel ik het niet.” Omdat ik je niet ga vertellen dat er iets mis met je is. Je
moet ervoor zorgen dat je je vredig voelt van binnen. Het is niet zo dat als je buiten te veel stilte hebt je je vredig voelt. De vrede
moet in jezelf zijn. Je hebt het. Jouw Spirit is absoluut vredevol, Avyagra, zonder rusteloosheid. Er is geen rusteloosheid in je
Spirit. Absoluut vredig en stabiel. Het is aan jou om het te voelen. Het is niet aan iemand anders om je te certificeren. Dit is één
ding. Ten tweede, als ik je iets vertel, denk je dat ik het jou niet vertel. Het registreert niet in je hersenen. Je denkt dat ik het vertel
aan X.Y.Z maar niet aan jou. Jij zit er niet in. Dat is nog een teken dat er geen vrede is. Omdat er geen vrede is, is er geen
registratie. Wat er ook in je hoofd opkomt, dat gaat lukken. Maar wat ik vind, is dat mensen die concave persoonlijkheden
hebben, die dan aannemen. Degenen die convex persoonlijkheden hebben, registreren niets. De registratie is zo slecht dat, wat ik
ook zeg, het geen enkel effect op hen heeft. Anders is alles wat ik zeg een mantra. Het zou direct effect op je moeten hebben en
je zou dat effect moeten voelen, die penetratie in je. Maar of het voor iemand anders is, alsof het niet voor jou is. Dit laat zien dat
er geen vrede binnenin je is. Alleen de innerlijke vrede kan registeren wat gunstig is, wat voedzaam is voor je groei. Dus probeer
vrede met jezelf te sluiten. Vecht niet met jezelf, “Waarom zou ik het doen?” “Ik ben zo slecht, ik zou het niet gedaan moeten
hebben!” Dit alles zouden we niet moeten doen. Probeer allereerst niet met jezelf te vechten. Dan vecht je met mij: “Waarom ben
ik zo? Waarom moet het bij mij zo zijn? Waarom catch ik? Waarom.....?” Hoe moet ik zulke vragen beantwoorden? Het is heel
agressief. Ik denk dat het een zeer agressieve houding is van veel Sahaja yogi’s om me zo’n vraag te komen stellen. ”Waarom?”
Omdat ik je niet kan vertellen wat er met je verkeerd is omdat het niet zit in mijn cultuur. Je moet zelf uitvinden wat er verkeerd is
met je. Maar het is niet “wat er verkeerd is met je, wat het probleem is.” Wat goed is bij jou, is de houding. Wat goed met je is, zet
je voet erop, Vestig jezelf op dat punt. En ontwikkel jezelf dan hoger. Vrede is de grondtoon, zoals ik al zei, voor universele groei
van deze religie. Het wordt door veel dingen verstoord. Allereerst zoals ik zei, door jezelf. Je zou geen rare ideeën over jezelf
moeten hebben. Mensen hebben heel rare ideeën. Ik zie Sahaja yogi’s, zodra ze realisatie krijgen, of iets beters overkomt hen,
beginnen ze anderen te vertellen hoe te mediteren, hoe op te staan, hoe een bandhan te geven, hoe dit en dat te doen. Het is heel,
heel armoedig, het is erg laag. Probeer in jezelf te assimileren. Groei eerst in jezelf, die groei zelf zal anderen laten zien hoe men
zou moeten zijn. Je eigen karakter, je eigen temperament, je eigen natuur, je eigen gedrag. Dit alles zal anderen vertellen dat dit
een geweldige man is en ze zullen proberen jouw voorbeeld te volgen. Voorbeeld is het beste onderwijs. Als een boom klein is,
zelfs als het zegt, “ik ben groot,” gaat niemand onder een dwergboom zitten. Maar als het een grote boom is en je kunt de
schaduw zien dan weet iedereen dat het een grote boom is en dan kunnen ze komen om eronder te zitten. Dat hoef je niet te
zeggen. Op dezelfde manier, als je groeit, je hoeft niet te bevestigen, “Ik ben geweldig,” het werkt gewoon. Nu drukt de innerlijke
vrede in de eerste plaats uit, als vrede met anderen. Dat is het eerste teken van manifestatie van vrede. Zo iemand gebruikt geen
harde woorden, geen wrede woorden. Maar hij is ook niet iemand die ondoeltreffend is. Hij is erg effectief en gebruikt hele lieve
en aardige woorden. Misschien begint hij met harde woorden, wordt hij milder en komt hij neer op een positie waarin hij zowel
effectief is als zeer mild en lief. Zo’n persoonlijkheid moet van buitenaf worden ontwikkeld. Dus vrede met je vrienden, vrede met
Sahaja yogi’s. Als je niet vredevol kunt zijn met Sahaja yogi’s dan ben je niet goed. Absoluut niet goed. Als je een andere Sahaja
yogi ontmoet kun je blaffen als honden tegen elkaar, Kun je? Je laat drie yogi’s bij elkaar, je eindigt met een groot blafsysteem.
Ze kunnen het niet in zichzelf regelen. Als er honderd zijn, dan is het oké. Maar je kunt er hier en daar niet drie of vier achterlaten.
Dus de vrede moet er zijn met je broers en zussen. Ze zijn allemaal geboren vanuit mijn Sahasrara en niemand heeft het recht te
beledigen, sarcastisch te zijn. Dingen zeggen die schadelijk zijn. Dat is geen vriendschap, dat is geen vriendschap. Het is een
soort van zeer subtiele vijandschap die je in je hart draagt. Dat kan geen vergeving zijn. Als je sarcastische dingen zegt tegen
anderen ben je niet in de cultuur van Universele Religie. Je moet respectvol zijn. Hoe meer jullie respectvol zijn tegen elkaar, des
te beter zal het zijn. Ik weet niet hoe ik jullie dat moet vertellen. Maar stel dat er een Sahaja yogi is, je zou hem niet moeten

aanspreken zoals je Tom, Dick en Harry zou aanspreken. Zoals. Er is iets gaande. “Eh, Meneer X, kom hier!” Nu zeggen mensen
zelfs geen meneer meer. Alsjeblieft probeer hun achternaam te gebruiken. Meneer zo, Meneer zo, Meneer zo. Zou beter zijn.
Omdat deze moderne stijl van niet de achternaam gebruiken heeft het respect voor elkaar naar beneden gebracht. Maar ik denk
dat Sahaja yogi’s een nieuwe methode moeten proberen en me nog betere methoden moeten voorstellen, hoe ze elkaar kunnen
aanspreken, op zo’n manier dat je anderen respecteert. Dat respect zal die vrede in elkaar creëren. Plots kom je met
opmerkingen naar buiten. Zeer nare opmerkingen zijn het. Er zit geen gevoel in. Dat is niet onze cultuur. Wij behoren tot de
Universele Religie, hoe kan het die cultuur zijn? Dus wanneer je probeert vredevol te zijn met je broers en zussen, probeer
extreem respectvol te zijn. Als je brieven naar elkaar schrijft, zeg je, mijn lieve broer in Sahaja Yoga, zus en zo.” Ik heb gezien dat
alle communisten dat doen. Iedereen die tot een partij behoort, doet dat. Het is een soort respect dat ze hebben. Jullie kunnen
niet spreken als mensen van de straat en gewone mensen omdat jullie echt bijzonder zijn en alles wat buiten gewoon is, moet
via jullie tot uitdrukking worden gebracht. Laten we, terwijl ik met jullie over deze nieuwe cultuur praat, begrijpen hoe mensen in
veel landen culturen en culturen hebben overgenomen. Japan, ik weet het, is sterk beïnvloed door de modernisering. Maar Zen
leerde hen een bepaald soort cultuur waarin, stel dat je ziet dat twee Japanners een auto hebben en ze elkaars auto kapotmaken,
dan zeggen ze niets. Ze komen uit de auto, de een zal voor de ander buigen, de ander zal voor de een buigen en in de auto
stappen en weggaan. Als ze dan iets moeten claimen, gaan ze naar de rechtbank, maar daar vechten ze niet, want wat is de
noodzaak? En ik vroeg Japanners, “Hoe ga je er mee om?” Dus ze zeiden, “Maar waar is het voor nodig om daar op straat te
vechten? Want als het moet worden betaald, gaat het immers de verzekering betalen. Als de auto kapot is, oké, ze gaan ons
betalen. Waarom tegen hem schreeuwen?” Het is heel verstandig en praktisch, denk ik. Waarom zou je je adem voor niets
verspillen? Je krijgt niets. Maar ik kende mensen die rijden en ze beschimpen elke persoon die ze tijdens het rijden tegenkomen.
Ik bedoel, het is echt de vloek van het leven, de manier waarop sommige mensen rijden. En op dezelfde manier waarop ze rijden
in hun leven. De hele tijd dit vervloeken. “Die is als dit, deze is slecht, die doet zo.” Zelfs in Sahaja Yoga. Ze denken dat ze het
recht hebben iedereen te kritiseren, behalve henzelf. Dus om deze vrede met anderen te bewaren, moet je in een
verontschuldigende stemming zijn. “Ik hoop dat ik deze fout niet heb gemaakt, Ik hoop dat ik je geen pijn heb gedaan, ik hoop dat
ik je spullen niet op een verkeerde manier heb behandeld.” Zoals dat. Wees in een verontschuldigende stemming. Je kunt dat
onder Indiërs vinden. Indiërs hebben dat soort probleem, ze hebben meer een verontschuldigende stemming. Soms is het
onmogelijk hen te overtuigen. Ik geef je een voorbeeld. We gingen naar Sangli en jullie waren s ’ochtends zo druk en het eten
was niet klaar. Dus ze zeiden, “We kunnen ons eten niet hebben omdat het nu laat is en het zal later zijn, dus het is beter te gaan
slapen.” Ze voelden zich erg gekwetst, weet je. Ze dachten dat het hun fout was. Nu staat geregistreerd dat we ze geen eten
hebben gegeven, het is vreselijk wat we hebben gedaan. En toen moest ik ze ervan overtuigen dat ze op geen enkele manier
gekwetst zijn, ze zijn blij dat ze niet eten, ze hebben teveel gegeten.” “Nee, maar toch zal het ons aangerekend worden dat we ze
geen eten hebben aangeboden en dat ze zonder eten sliepen.” Het was onmogelijk hen te overtuigen, tot het einde, ze voelden
zich de hele tijd verontschuldigend. Zie je, in de Indiase cultuur hebben we iets heel geweldigs, zoals Japanners, zoals ik je
vertelde, dat we meer in de verontschuldigende stijl zijn. Nooit agressief. Nooit proberen fouten te vinden bij anderen, maar we
ontdekken fouten in de manier waarop wij hebben gefaald, hoe we hebben gefaald. Dit is iets om geleerd te worden van Indiërs,
als ze hun cultuur al hebben behouden. Het is eigenlijk in hun bloed. Dus zo zal onze cultuur zodanig zijn dat we volledige vrede
in onszelf tot uitdrukking zullen brengen. En je moet weten dat je in één lichaam actief bent. Jullie zijn actieve cellen in één
lichaam. Alle cellen van het lichaam zijn nooit actief. Maar degenen die actief zijn, moeten vrede met elkaar hebben, anders, wat
zal er met dat arme lichaam gebeuren? Dus probeer vrede te sluiten. Het tweede wat je kunt doen om vrede te sluiten is minder
praten. Als er ruzie is of zoiets, blijf dan gewoon stil. Zie je het zal een beter effect hebben. Als twee mensen ruziën, probeer het
nooit op te lossen, maar blijf gewoon stil. Stilte is erg belangrijk. Meer te zwijgen. Maar het moet niet een ander extreem worden
zoals de Engelse cultuur, dat ze gewoon niet praten, wat het ook is. Ze praten niet, maar, ze denken teveel. Je moet zwijgen met
het gevoel dat, ”Moge God deze mensen met enig gevoel zegenen.” Het moet geen bevroren zee zijn, maar vrede. Dus in deze
nieuwe cultuur, moeten we extreem vreedzame mensen zijn. En op jullie gezichten zou die vrede uitgedrukt moeten zijn. Mensen
moeten begrijpen dat jullie vredevol zijn. Dat is waarom ik zeg, als je netjes gekleed bent, je haar netjes zit, zullen mensen zich
goed voelen. Als je anders iemand tegenkomt met verward haar, weet je dat hij al gestoord is. God weet wat er gebeurd is. Van
welke ruzie komt deze man? Iemand moet aan zijn haar hebben getrokken. Of er moet iets mis zijn gegaan met hem, de manier
waarop hij verward is. Dus als je netjes gekleed bent, laten mensen zich niet afschrikken, omdat ze denken, “Nee, nee, dit kan
niet, want zie je, ten slotte, hij heeft geen ruzie gehad. Hij komt gewoon rustig vanuit zijn huis.” In onze cultuur, is netheid heel
belangrijk. Netheid van denken, netheid van geest, netheid van lichaam, netheid van gedrag. Hoe je dingen netjes doet is heel
belangrijk in onze cultuur. Dat is heel, heel belangrijk! Wat er voor sommige mensen heel raar uitziet. Omdat, of je de vork op

deze manier of die manier vasthoudt, maakt geen verschil voor mij. Het maakt niet uit hoe je je vork of mes vasthoudt aan tafel.
Dat is niet zo belangrijk. Maar het is beslist belangrijk hoe je de Aarti vasthoudt, hoe hoe je de puja dingen vasthoudt, hoe je mijn
foto’s vasthoudt. Hoe je de dingen vasthoudt die van andere Sahaja yogi’s zijn, hoe je de dingen respecteert die voorspoedig zijn.
Dus dat moet je in jezelf hebben. De netheid van vroomheid, voorspoed, van heiligheid. Dat moet met zeer grote zorg en begrip
gebeuren en met die gewichtigheid van voorspoed moet je lopen. Met die gewichtigheid van voorspoed. Jullie zijn wandelende
voorspoed op deze aarde, jullie zelf. Jullie zijn vrede op deze aarde. Maar de manier waarop vrede in dit vat wordt gegoten, moet
schoon zijn, moet netjes zijn en moet zo worden gegoten dat niets gemorst wordt. Dus om vrede te hebben, de beste manier om
je gedachten op een rijtje te zetten, is aan goede dingen denken. Denk aan de bloemen niet aan de doornen. Welke goede dingen
anderen voor je hebben gedaan. Welke goede dingen er zijn. Wat zijn de mooie momenten die je had, en tel je zegeningen. Tel je
zegeningen. Anders kun je geen vrede creëren. ( Moeder zegt iets in het Marathi). Je hoeft niet op dat alles te letten. Houd je
aandacht op vrede. Bewaar de vrede vanbinnen, met je aandacht vanbinnen. Eigenlijk, als je echt al mijn woorden in je brein laat
doordringen, weet ik zeker dat ik de resultaten zal bereiken, maar met een convexe geest is het erg moeilijk. Je laat het gewoon
binnen. Het andere aspect van vrede is: probeer nooit iets te ondersteunen dat onbesuisd is of destructief is. Iets dat
destructief is moet nooit ondersteund worden. Maar iedereen die is gemarteld, aangevallen of gedomineerd, moet worden
beschermd en ondersteund. Als je de kracht van vrede hebt, kun je het gewoon doen door daar te staan. Je hoeft niet te vechten
voor je vrede. Maar als het erop aankomt.... iemand als Hitler toen hij kwam, moesten mensen vechten voor hun vrede. Nu moet
het tweede deel van onze cultuur gelukzaligheid zijn. Mensen zouden gelukzaligheid in ons moeten zien werken. Mensen zouden
het gevoel moeten hebben dat er gelukzaligheid is. Als iemand gelukkigzalig is, ziet hij er gelukzalig uit. Hij straalt gelukzaligheid
uit. Hij straalt het uit. Hij ziet er niet uit als een ellendig, ongelukkig, wezen, dat de hele tijd moppert, chagrijnig is of zich zorgen
maakt over kleine dingen. En niemand heeft het recht om iemands gelukzaligheid te verstoren. Als iemand in een zalige staat
verkeert, probeer diegene dan te kopiëren en dat te worden. Maar mensen worden jaloers op zulke mensen die vreugdevol zijn en
proberen te storen. Dat is waarom veel heiligen werden gemarteld, omdat ze zulke vreugdevolle en blije mensen waren. We
moeten van binnen genieten van onze gelukzaligheid, dat is belangrijk. Misschien ben je je niet bewust van de vreugde die je
hebt. Helemaal niet bewust. Nooit eerder waren er zoveel gerealiseerde mensen. Nooit eerder in de geschiedenis kwam Adi
Shakti zelf op deze aarde om jullie problemen op te lossen. Nooit eerder, dat mensen met een heel gewone inspanning, met heel
weinig zoeken, met heel weinig begrip deze realisatie hebben gekregen. Het is soms, alsof een steen plotseling een diamant
wordt. Je kunt een diamant uit een diamant slijpen. Zo’n gelukzalige toestand waarin je je bevindt. Het is een enorme
gelukzaligheid die is gekomen. Het is zo effectief. Ik weet het zelf niet wanneer ik ze zie. Ik ben echt verbaasd hoe dat werkt.
Gelukzaligheid kan alleen komen door dankbaarheid. Alleen door je hart te vergroten met dankbaarheid. Gelukzaligheid is de
beloning van dankbaarheid. De dankbaarheid die niet alleen wereldse of alleen gesproken lippendienst is, maar uit het hart komt,
komt uit het hart, dankbaarheid van het hart. En de gelukzalige mensen zijn nooit jaloers op anderen, want wat is groter dan
gelukzaligheid? Gelukzaligheid heeft zoveel dimensies dat je voorbij het domein van oorzaak en gevolg gaat. Alle engelen, alle
gana's zijn er om je te helpen. Je weet dat dit werkt. Zo werkt het, dat...Maar je neemt het als vanzelfsprekend aan. Je hebt dat
effect van de gelukzaligheid niet in je als je weet dat dit is gebeurd, dat is gebeurd. Wat een zegen! Je kruist je hart als je je
gelukzalig voelt. Leg je hand op je hart en voel het. Kijk gewoon. Voel de gelukzaligheid zo, leg jullie handen op je hart. Voel de
zaligheid! Er is een enorme gelukzaligheid in ons. Hoe vaak is het ons overkomen dat God zo vriendelijk is geweest. Willen jullie
alsjeblieft je handen kruisen, degenen die daar zitten, alsjeblieft. De andere dame ook. Waar kijkt ze naar? Je zit op een stoel,
moet je naar iedereen kijken die komt? Dat is niet nodig! Voel het. Moge God jullie zegenen. Dus als je deze gelukzaligheid overal
vindt, ook in een klein ding vind je dat er gelukzaligheid is. Zen leerde dat aan mensen. Zij zagen gelukzaligheid in het zien van
alleen een mos, een klein beetje mos en als je de mos ziet zeg je, “O God, wat een prachtig stuk is het.” God heeft dat kleine mos
geschapen en dat mos heeft al die kleine tentakels en die gelukzaligheid. Maar ijdele mensen kunnen nooit gelukzaligheid
voelen. Ijdelheid doodt gelukzaligheid. Ego doodt gelukzaligheid. Ooit was Shiva een enorm fort aan het bouwen. En daar
gebeurde het zo dat hij in ego terecht kwam. Hij voelde, “kijk vanwege dit werk zijn er zoveel mensen in dienst.” Toen verscheen
zijn guru Ramdasa op het toneel. Hij is zelf de controleur van ego, omdat hij de incarnatie van Hanumana was. Dus hij kwam en
zei, "Oké, ik wil dat je één ding voor mij doet." Hij zei, “Ja mijnheer, wat wilt u dat ik doe?” Hij zei, “Je breekt deze rotsblok die hier
ligt, zo’n grote rotsblok, beetje bij beetje.” Dus het begon te breken toen de mensen erop sloegen. En binnenin zat een kleine
steen, net als een kokosnoot en nam die in zijn hand en brak het. En daar was water met een kikker erin. En hij realiseerde zich,
Shivaji, dat, “Als God deze kikker heeft geschapen, heeft hij hem ook water gegeven. Wie ben ik om dit ego te hebben?” Dus
vreugde kwam in hem, dat, God voorzag mij van alles. Het is gewoon een rode loper-behandeling voor mij. Wat heb ik gedaan?
Niets. Het is zo prachtig. Hoeveel hebben deze zegeningen gekregen? Heb medeleven voor hen. Heb compassie voor hen,

degenen die dat niet hebben. Maar gelukzaligheid komt tot je door je zelfvertrouwen, als je geen zelfvertrouwen in jezelf hebt,
kan er geen gelukzaligheid zijn. Het ergste tegen vertrouwen is: “Wat moet ik dan doen? Hoe kan ik het krijgen? Waarom heb ik
het niet?” Is het ergste. Je vecht de hele tijd tegen jezelf. Je bent dat, zittend op dat en nog steeds zeg je, “Waarom zou ik het niet
hebben,” dus wat te antwoorden? Ik bedoel, je wilt het gewoon vragen omdat je het moet vragen? Het is er. Waarom vraag je?
Voel het gewoon! Als dat lukt, dat je voelt waar je zit, dan zal het je verbazen dat je vrede hebt met jezelf en dat er gelukzaligheid
is. Tenslotte moet je je in deze cultuur gedragen als mensen met autoriteit. Je hebt de autoriteit van je Spirit. Je bent
geautoriseerd. Je hebt de Spirit. Degenen met autoriteit proberen nooit op te vallen. Omdat ze gezag hebben, wat is er om mee
te pronken? Alleen gekke mensen pronken, zie je. Als iemand het etiket op het hoofd plakt, “Ik ben inspecteur generaal van de
politie,” zullen mensen zeggen, breng hem naar het gekkenhuis. Op dezelfde manier zeggen sommige mensen, “Ik ben Sahaja
yogi. Wat zeg jij? Ik kan doen wat ik wil!” Hoe moeten we hem dan plaatsen? Je autoriteit is je Zelf, je eigen wezen. Mensen
zouden in je moeten zien wie je bent. Je hoeft geen etiketten bij je te dragen als, “Ik ben Sahaja yogi zus en zo.” XYZ nummer.
Crimineel Nr. 5, crimineel Nr. 10! Je bent geautoriseerd. Autoriteit is op je gezicht te zien. Maar nu ben je geactualiseerd op
autoriteit. Zie je, alle autoriteiten zijn kunstmatig. Bijvoorbeeld, iemand die vandaag premier is, kan een bedelaar op straat
worden. Kan zijn. In democratie is alles mogelijk. Hetzelfde geldt voor alle autoritaire regeringen. Dus vandaag ben je misschien
iets ’hoogwaardig’, je kunt gewoon naar beneden gaan. Maar een Sahaja yogi zal een Sahaja yogi blijven. Je bent geautoriseerd
en geactualiseerd. Betekent dat wat je autoriteit ook is, het is een essentieel onderdeel van je wezen, dat ben je. Zoals je een
mens bent, ben je een mens. Nu kunnen jullie geen staarten laten groeien, ook al wil je dat. Dus nu ben je geautoriseerde,
geactualiseerde, volledig gevormde Sahaja yogi’s. Net als sandelhout, sandelhout kun je niet zo noemen door een gelofte af te
leggen, “Oh, het is sandelhout.” Het is sandelhout omdat elk deel ervan (microfoon stopt voor enige tijd te werken, moeder
maakt enige grapjes over Indiase elektriciteitsproblemen) de geur heeft van sandelhout. Elk deel van jou, elk beetje van jou moet
de geur hebben van Sahaja Yoga. En het mechanisme dat in ons is, faalt niet. Dus je bent niet alleen geactualiseerd, je bent
geperfectioneerd. Je bent geperfectioneerd. Je moet dus de waardigheid van die autoriteit in je hebben. En waardigheid is een
zeer nederige waardigheid. Waardigheid is nooit arrogant. Het teken van waardigheid is nederigheid. Ik heb jullie een verhaal
verteld over iemand die uit ging en hij vroeg een blinde man, een heilige, of hij iemand deze kant op had zien gaan. De heilige zei,
“Ja, u bent de koning, ik weet dat mijnheer. Uw bediende was hier eerst en dan kwam uw minister en nu bent u gekomen.” Hij
stond versteld, omdat hij blind was. Hoe kon iemand die blind is deze dingen zien? Hij zei, “Ik kon het opmaken vanuit
nederigheid.” Toen uw bediende kwam, zei hij, “Eh, jij blinde man, Heb je iemand gezien die deze kant op ging?” Toen uw
minister kwam zei hij, “heb jij iemand gezien die deze kant op ging?” Maar toen u kwam zei u, “Mijnheer, het spijt me u zo’n vraag
te stellen, maar heeft u gehoord of er iemand langs deze weg kwam?” Dit is wat het is. Nederigheid is het teken. Hoe je met
anderen praat, onmiddellijk zullen mensen weten dat je de autoriteit van God hebt. Kijk naar de nederigheid van het Goddelijke.
Hoe het probeert je te plezieren en te amuseren En je gelukkig te maken, in de natuur, ook in de lezingen. (verwijzend naar de
manier waarop de microfoon stopte met werken). Dus nu zullen we onze puja hebben. Ik hoop dat jullie de cultuur van jullie
Universele Religie hebben begrepen. Probeer het alsjeblieft aan te nemen. Moge God jullie zegenen.
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Devi Puja, "Hoe op te stijgen tot in Nirvikalpa" Sydney (Australië), 10 Maart 1985. NlTVD 2021-0629 Het is zo’n vreugde om
zoveel Sahaja yogi’s te zien van zo’n hoge evolutie. Ik weet zeker dat alle Goden en Godinnen en de Almachtige God zelf dolblij
moeten zijn om deze prestatie te zien, geen twijfel mogelijk. Maar mij werd verteld dat je hogere wegen of hogere dingen wilt
weten waardoor je hoger en hoger zou willen opstijgen. In de samadhi - staat is eerst het gedachteloze bewustzijn zoals je weet,
de Nirvichara Samadhi genoemd. En dan in die andere staat welke Nirvikalpa Samadhi wordt genoemd, waar het twijfelloos
bewustzijn is. Het zijn twee fasen, Savikalpa en Nirvikalpa. De meeste Sahaja yogi’s nu zijn in de Savikalpa, nog niet in de
Nirvikalpa, en om op te stijgen naar de Nirvikalpa moeten we begrijpen dat we er wat meer voor moeten doen. Tot nu toe hadden
we onze fysieke problemen, die zijn opgelost. Fysieke behoeften, comfort kunnen ons niet meer domineren. We kunnen onder
alle omstandigheden leven, zoals Brahmapuri. We genieten van dat alles. Dat laat zien dat we nu boven de condities zijn
uitgestegen die door het stoffelijke leven of materie worden gesteld. Dat is een goede staat die we hebben bereikt, wat ook
moeilijk is voor mensen. Normaal gesproken zijn mensen extreem kieskeurig, ze maken zich zorgen over wereldse zaken,
wereldse bezittingen, wereldse materiële problemen. Zoveel van hen kwamen me vertellen, “ik heb deze baan niet gekregen, ik
heb die baan niet gekregen. Dit moet gedaan worden, dat moet gedaan worden.” Dan is de tweede subtielere gehechtheid onze
emotionele kant, zoals mijn moeder, mijn broer, mijn zuster, mijn vrouw, mijn kinderen. En daar blijven we Sahaja Yoga voor
lastig vallen, zoals mijn vriend zou genezen moeten worden, mijn broer zou genezen moeten worden, mijn zuster zou genezen
moeten worden. Dat is een heel subtiel ding dat we niet begrijpen, dat van het rijk van God alleen zij die binnenkomen kunnen
profiteren, niet degenen die daar niet binnen gaan. Bijvoorbeeld, als je een relatie hebt in India, kun je hem geen voordelen van
een Australisch staatsburger sturen. Dus allereerst moeten we weten dat zij een burger in het koninkrijk van God moeten zijn.
Dus tenzij en totdat we ze realisatie geven, ze naar dat niveau brengen, zijn ze niet gerechtigd. We moeten er dus geen
koppigheid over hebben, geen koppigheid. Velen van jullie hebben dat deel overwonnen dat je niet gehecht bent aan een bepaald
type relatie die niet in Sahaja Yoga is. Velen van jullie zijn eruit gekomen. Maar dan hoe hogere gehechtheden te overwinnen?
Zoals, er zijn gehechtheden als, “Ik zou een boek over Sahaja Yoga moeten schrijven," of ”ik zou, ik zou iets voor Sahaja Yoga
moeten schilderen, ik moet verdienen voor Sahaja Yoga, ik moet dit doen voor Sahaja Yoga.” Dit is ook op een heel subtiele
manier ego, zoals, “Ik moet de leider zijn van Sahaja Yoga.” Dan zijn er jaloersheden. Als Moeder dit zegt is het niet goed, je voelt
je gekwetst. Als Moeder zegt dit is goed, voel je je gelukkig. Dat betekent dat je nog steeds in een heel subtielere staat van ego
bent waarin je denkt dat wat je ook zegt, door mij moet worden goedgekeurd. Dat is iets heel subtiel en we begrijpen niet dat als
Moeder het niet goedkeurt, er een fundamentele goddelijke reden moet zijn, waarom zou ik het anders niet goedkeuren? Dus als
je ook zulke subtielere gehechtheden hebt, van een hoger niveau zouden we moeten zeggen, moet je weten dat het allemaal het
werk van God is en we zijn gewoon kanalen in de handen van God. Nu, we hebben een heel goed voorbeeld, zoals ik jullie al vele
malen gezegd heb, van de kleine cel aan het uiteinde van de wortel van een boom, hoe verstandig het is om alles wat hard is te
vermijden en alles wat zacht is te nemen en de boom in de grond te verankeren. Het heeft die aangeboren wijsheid waarmee wij
ook begiftigd zijn. En we moeten het zo uitwerken dat we niet betrokken raken bij iets wat extreem moeilijk is. Zoals, zou ik
zeggen, toen sommige mensen naar Tasmanië wilden gaan. Door mijn hint heb ik ze verteld, “Ga niet. Het gaat niet werken.
Tasmanië is niet een plaats waar je iets kan bereiken.” Ik wist dat het onmogelijk was. Maar ze dachten dat ze daar een geweldig
werk voor Sahaja Yoga gingen doen, dus ze gingen erheen. Ze kwamen allemaal bezeten terug, in een slechte staat en dan
moest ik hen weer in orde brengen. Dus nu begrijpen jullie me niet meer zo verkeerd als vroeger, maar toch doe je dingen die niet
gedaan moeten worden. Om te begrijpen dat wat ik je ook vertel het voor je opstijging (groei) is, je hebt een soort
gemoedstoestand nodig, een gemoedstoestand die een onthechte geest is. En de onthechting is zichtbaar, heel duidelijk in
iemand, dat hij niet erg emotioneel gehecht is of dat hij niet, noch erg fysiek gehecht is, maar hij ziet dat de vooruitgang van
hemzelf en van de samenleving het punt is. Net als de cel weet hij dat hij vooruitgang moet boeken voor de verbetering van de
boom, maar hij heeft een aangeboren wijsheid om het op zo’n manier te doen dat hij zichzelf nooit schaadt of de boom niet
schaadt. Dus de vooruitgang van een geest die zich wil ontwikkelen, moet zodanig zijn dat je evenwichtig moet bewegen, in een
staat van getuige, en voor jezelf moet zien hoe ver je moet gaan en hoe ver je niet moet gaan. Tot het uiterste gaan is geen
Sahaja Yoga stijl. Spiritueel groeien is dat wel. Dus zelfs als je ergens vindt, als je ergens heen gaat en er geen respons is, dan
moet je weten dat er niets mis is met Sahaja Yoga, niets mis is met jou, maar misschien heb je niet de juiste plaats benaderd, of
niet op de juiste manier benaderd, of je hebt het niet gedaan zoals het had moeten zijn. Dus verander je stijl. In Sahaja Yoga

moeten we onze richting blijven veranderen naargelang de behoefte van het uur. Je bent geen vaste kwantiteit, starre kwantiteit.
De meeste mensen denken dat we zo star zijn dat we niet naar deze kant of die kant kunnen bewegen. De mobiliteit van onze
beweging is zo groot, ik zeg 360 graden. Omdat je in het centrum van je Spirit gestationeerd bent. Je kunt je bewegen zoals je
wilt, zolang je maar gecentreerd bent in je Spirit. Maar dit is een belangrijk punt dat we missen, dat we gecentreerd zijn in onze
Spirit. En welke beweging we ook maken, zolang als we in de Spirit zijn gecentreerd, het is nodig voor onze groei en voor de groei
van het collectief. Laten we eens kijken naar bepaalde emotionele kanten die we hebben, hoe we die kunnen overwinnen. Het is
heel eenvoudig. Jullie hebben meer geluk, moet ik zeggen, in zekere zin, dan elke andere zoeker tot nu toe, want jullie zelf zitten
voor mij. Ik zit voor mezelf en ik zie me zelf als een goed voorbeeld voor navolging. Als je zo iemand hebt, is het heel eenvoudig
om te zien. Mensen hadden zulke mensen niet of leiders of iemand die een ideaal was. Dus het was oké dat ze fout gingen. Maar
voor degenen die zoiets voor zich hebben, is dat heel eenvoudig. Het geheim is als volgt, als je nu subtiel gehecht bent aan iets,
om te zeggen, een emotionele kant van iets of je wilt graag te veel aan de negatieve kant, of teveel aan de positieve kant in de zin
dat je anderen aanvalt, dan moet je onderscheid maken. Als het een agressiviteit is die je in jezelf ziet, getuige in jezelf, dan val je
jezelf aan. Dat is de beste manier om er van af te komen. Als je een opvliegend persoon bent, word dan minstens tien keer boos
op jezelf en dan zul je zien dat je humeur zal verminderen, want alles wat eruit komt zal op jezelf gericht zijn. Dit is nu het
onderscheidingsvermogen, dat je moet gebruiken en wees er eerlijk over. De andere kant kan zijn dat je erg linkszijdig bent,
emotioneel, extreem emotioneel over dingen en je kunt er niet mee stoppen. Dan is dat het beste. Leid je emoties om naar mij,
leg je emoties bij me neer, maar val me niet aan. Dit is de discretie die je moet gebruiken. Als je agressie hebt, val dan jezelf aan
en als je emotionele gehechtheden hebt, dirigeer het dan. Het is heel eenvoudig om te doen. Wat bevalt Moeder? Heel
eenvoudige dingen. Waarmee doe je haar plezier? Heel eenvoudige dingen doen haar plezier, zoals bloemen. Nu zeggen mensen,
“We waren in de tuin Moeder, we hebben deze bloemen voor u gevonden.” Is een goed idee. Maar hoeveel aandacht heb je eraan
geschonken, dat we een bloem aan Moeder geven. Nu, van welke bloemen houdt ze? Ze houdt van geurige bloemen. Oké. Waar
moeten we de geurige bloem vandaan halen? Het is heel simpel. Er is een winkel. Als je rondgaat, let dan op. Er moet een winkel
zijn met geurige bloemen. Welke bloemen komen er in die maanden binnen? Welke bloemen ga ik aan Moeder geven? De hele
richting verandert. Zie je, je raakt zo mooi aan mij gehecht en ik hoef er niets uit te verkrijgen, maar door je aan mij te hechten,
win jij iets. Zoals de rivier de Ganges stroomt, als je in de Ganges rivier duikt, krijgt de arme Ganges rivier er niets uit maar jij krijgt
de zegen van de Ganges rivier. Op dezelfde manier moet je denken, als we onszelf aan Moeder willen hechten, moeten we er
onze aandacht volledig op richten. Kleine, kleine dingen die je doet. Wat zal ik doen voor mijn Moeder? Hoe moet ik behagen?
Het is niet belangrijk wat je mij geeft. Het is hoeveel hart je erin stopt. Je kent het verhaal van Shabari. Ze was een heel
eenvoudige vrouw, een oude dame met heel weinig tanden. Toen Rama kwam zei ze, “Wat zal ik Shri Ram geven?” Oké, ze keek
hier en daar. Er waren in het bos, enige kleine wat we noemen bessen, bes, en ze dacht, “Misschien zijn ze niet zoet voor mijn
Rama. Hoe kan ik ze geven?” Dus ze plukte ze. Ze gebruikte haar tanden om ze te testen. Eén tand gebruikte ze om het te
doorboren en te zien of hij zoet was. En dan verzamelde ze deze en de slechte gooide ze weg. Toen Shri Rama kwam zei ze, “Shri
Ram, ik kon niets anders dan deze voor u krijgen. Wilt u ze hebben?” Nu, Shri Rama, die een incarnatie is kende de diepte van de
liefde van deze dame. Hij nam ze in zijn hand. Hij wist dat dit wordt gegeven door grote liefde van een groot hart. Dus zei ze, “Ik
heb deze één voor één geproefd. Heb geen enkele twijfel. Ik heb ze allemaal geproefd. Ze zijn allemaal heel zoet. U kunt ze
hebben.” Dus hij stopt ze in de mond, zegt tegen zijn vrouw, “Ik heb nog nooit zulk heerlijk fruit gegeten, zulk geweldig fruit.” Ik
bedoel, het is zo’n simpele vrucht, zie je. Sitaji, zijn vrouw, zelf een incarnatie, zij zegt, “Je moet mij ook wat geven. Tenslotte, ik
ben jouw Ardhagini”- is de helft, de betere helft. Maar Lakshmana werd kwaad. Hij zei, “Wie is deze oude vrouw die hier zit en
geeft zulke...” Wij eten geen dingen zie je, die door anderen zijn gegeten, we noemen dat tustha, het is uthistha, betekent als
iemand die iets heeft gegeten, het nooit wordt gegeven. En aan Rama. Dus hij was heel boos, laaiend van woede. Dus zij neemt
het in haar hand en zegt haar zwager, “Oh, dit is het beste dat ik ooit heb gehad, mijn zwager. Ik had nooit eerder zulk prachtig
fruit.” Nu komt hij in de verleiding en zegt hij, “Echt waar? Mag ik wat?” Ze zegt, “Nee het is alleen voor mij en mijn man. Je kunt
het beter aan haar vragen.” Dus hij vraagt Shabari, “Kun je mij wat geven, alsjeblieft?” De hele drift dooft uit en dan ziet hij de
schoonheid van die vrucht omdat het met liefde wordt gegeven. Dus dit is wat het is. Liefde die je hebt, moet worden vergroot.
En heel eenvoudig. Als je aan mij gehecht bent, ik ben iemand die heel verspreid is, overal. Het gaat het geheel in, het gaat de
natuur in, het dringt overal door. Welke liefde je me ook geeft, is niet als een druppel in een oceaan maar is deze oceaan in een
druppel. En dat is wat we moeten begrijpen, hoe Moeder lief te hebben. Maar als je van me houdt, voel je je niet slecht als ik je
iets vertel. “Dit is niet goed voor je, jullie hadden het allemaal niet moeten doen,” want als je in orde wilt zijn, zou je zeggen, “Oké,
moeder, dit was verkeerd, oké, neem mij niet kwalijk. Ik zal dit nooit meer doen.” Dit is een heel gemakkelijke weg, maar het is
iets heel moeilijks voor een mens. Het is zo eenvoudig. Ik vroeg Warren, “Zijn ze bereid om op te nemen wat ik zeg?” Dan zul je

verrast zijn, als we verliefd zijn op iemand, maakt het ons niet uit hoe ver we moeten reizen, hoe we daarheen gaan, hoe we
overstromingen moeten oversteken, dit dat. Die kracht van liefde brengt ons daar. Op dezelfde manier, de kracht van liefde voor
water, voor de hele boom, neem die kleine wortel - die aangeboren wijsheid is niets anders dan de liefde die hij heeft voor de hele
boom - dat hij naar het water gaat, het naar binnen zuigt voor die grote boom. Het is niet zo dat het belangrijk is voor de boom.
Als er niet één boom, één wortel is, maakt niet uit. Maar het is de heilzaamheid van het bestaan die we voelen als we één worden
met het geheel. En deze heilzaamheid is te voelen en dat is het grootste genot. De heilzaamheid is om te voelen binnenin jezelf.
Het is het grootste genot en dat is hoe we vooruitgaan hoger en hoger. Dus de Salvikalpa is dit, dat we nog steeds bezig zijn met
onze relaties. We, wij zien dat Moeder ons getrouwd heeft, ons goede echtgenoten heeft gegeven, goede echtgenotes. We zijn
heel gelukkig getrouwd en we genieten van ons getrouwd leven en we kijken uit naar meer huwelijken en betere huwelijken. Maar
dat is niet het einde, helemaal niet. Dit is nog maar het begin, nog maar het begin nadat dit is gebeurd, als je er teveel aan
gehecht raakt, dan ben je het punt kwijt, het punt kwijt. Het huwelijk heeft plaats gevonden. Als een elektriciteit, zie je. Als je de
stekker in het stopcontact steekt, is het niet om aan jezelf gehecht te raken, maar voor het gebruik van dat instrument. Dus het
huwelijk is een instrument welk gebruikt moet worden, dat compleet begrepen moet worden met het doel anderen te verlichten.
Dus het eerste is dat Sahaja Yoga ons doel is, het is ons dharma, het is ons wezen Dat is het belangrijkste. De rest van alle
dingen komen later. Stel dat je vrouw of man materialistisch wordt, beter om te vertrekken. Vertel ze, “Nee, dat kunnen we niet.”
Kijk, voor mij is dit belangrijk. Het huwelijk was slechts een middel tot een doel. Maar het einde is anders. Dus we kunnen dit
middel opgeven, we hebben een ander middel. En dit moet in zijn ware betekenis begrepen worden. Als je huwelijk je geen
vooruitgang geeft in je spirituele leven, kun je het beter opgeven. En dat is wat ik iedereen erover heb verteld, hoe je over je
emotionele probleem heen kunt komen. Sommige mensen hebben agressiviteit in hen. Nu, als ze agressief zijn wat gebeurt er
dan dat sommige mensen.... Ik zei jullie dat je het briesje kreeg, jullie krijgen de bries, oké. En kijk naar de schaduw. Je ziet hoe
de natuur, hoe de natuur handelt, hoe de natuur helpt. Kijk gewoon naar de natuur, hoe dienstbaar ze is. Zo geniet zij. Jullie
moeten gehoord hebben wat er in Perth gebeurd was, wat overal gebeurt. Kijk, de natuur is zo dienstbaar. Waarom? Waar is het
voor nodig? Omdat het de zegeningen krijgt. Het krijgt de schoonheid van heilzaamheid, van iets doen voor het geheel. Dit is de
heilzaamheid. De heilzaamheid van het hele werk moet begrepen worden en wanneer het begrepen is, alleen dan realiseren jullie
je de schoonheid dat jullie Sahaja yogi’s zijn. Anders zou je gewoon, voor een beperkt ding, “Ik ben getrouwd, ik ben veel beter, ik
ben van mijn slechte gewoontes af.” Dat is niet voldoende. De kwaliteit van heilzaamheid, wanneer het in onszelf ervaren wordt,
alleen dan komt die vreugde binnen. Dus we gaan naar een punt en dan wijken we terug. Zoals de zee, ze komt op tot een punt
en gaat dan terug. Het gaat niet voorbij een bepaald punt. Ze heeft haar eigen maryadas. Ze weet hoe ver te gaan. Maar wat doet
ze? Ze stijgt op als wolken. Ze zuivert zichzelf, stijgt op als wolken en ontmoet dan de Himalaya en dan krijg je regen ten bate
van alle anderen. Het is een grote cirkel die gemaakt is en de heilzaamheid van die cirkel is gerealiseerd door de zee. Op dezelfde
manier, moeten jullie weten dat, jullie in die grote cirkel van de natuur zijn waar je je eigen rol ten volle moet spelen en als je dat
eenmaal mentaal beseft, moet je het in je hart stoppen, zoals ik het heb gezegd. Omdat het moeilijk is voor sommige mensen om
het in het hart te stoppen. Zoals, ze zullen mijn puja doen, oké, het is mechanisch, maar sommige mensen doen mogelijk geen
enkele puja, ze zitten voor de foto en spreken tot mij van hart tot hart, zonder iets te zeggen. En zelfs in puja, als ik mensen puja
zie doen, weet ik hoe ver ze zijn toegewijd, want de manier waarop ze het doen met voorzichtigheid, met zorg, met ontzag, met
begrip. Alles is zo mooi. Maar als iemand gewoon een ritueel ding doet, schrik ik ervan. Ik begrijp het gewoon niet. Nu de
volgende keer kan hij misschien mijn voet aanraken of zoiets. Men moet dus de hele tijd opstijgen. Opstijging moet worden
bereikt en die opstijging is alleen mogelijk als we beginnen met het opgeven van al deze banden en knopen die we hebben. Deze
banden en knopen houden ons beneden. Dus kom over de banden en knopen heen. Laatst vertelde ik Warren dat mannen en
vrouwen na vijfenveertig of vijftig nog steeds aan huwelijken denken. Dat is teveel. Het is oké. Na de veertigste moet iemand ook
in orde zijn, maar op zijn minst met vijfenveertig, vijftig. Maar zelfs met zestig jaar komt er iemand en zegt, “Moeder, laat me
trouwen.” Dan heb ik er echt genoeg van. Alsof het mijn werk is om jullie te trouwen, als een predikant. Dus dit is niet de manier.
Wat is het in een huwelijk? Sommige mensen zoeken hun echtgenoten in al hun levens. Wanneer ga je de echte zoeken die je
Spirit is? Dus die categorie mensen moet naar voren komen om het op die manier uit te werken. Dan alleen zullen onze familie,
onze relaties, onze maatschappij enige betekenis hebben in het rijk van God. Anders heeft het geen betekenis. We moeten
betekenisvol voor hem zijn, niet dat hij betekenisvol voor ons moet zijn. We moeten onze houding naar hem veranderen, zoals,
“Wat heeft God voor ons gedaan? Laat ons eens kijken.” We moeten zeggen, “ Wat hebben wij voor God gedaan? Wat hebben wij
voor God gedaan?” Dan krijg je ideeën, wat er moet gebeuren, hoe je het kunt verspreiden, hoe je verder kunt gaan, hoe het uit te
werken. Maar er zijn nog steeds beperkingen, ik weet dat. Sommige mensen hebben beperkingen. Ze hebben beperkingen omdat
ze een verleden hebben. Sommigen van hen komen uit landen die een verleden hebben. En ook het andere is dat het probleem

van deze mensen, anderen afbakenen. Als ze met jullie in contact komen, proberen ze af te bakenen, door hun gesprekken, ik zou
zeggen, gesprekken zonder te begrijpen wat ze bedoelen, een soort frivole, sarcastische dingen. En mensen raken onder de
indruk van zulke mensen. En als je onder de indruk raakt dan moet je weten dat je geen Sahaja yogi bent. Een Sahaja yogi is te
herkennen aan zijn karakter, door zijn rechtschapenheid, door zijn gedrag. Het gedrag van een Sahaja yogi moet van extreem
vredevol gedrag zijn, vredevol. Sahaja yogi’s die gewoon op en neer rennen, van streek zijn, zijn geen Sahaja yogi’s. Vredevol.
Hoe krijg je nu je vrede? Vrede komt van je Spirit. Want je weet dat je in je Spirit bent. Je weet dat je één bent met God almachtig.
Wat is er om je te haasten? Waar gaat hij heen en waar ga jij heen? Jullie zijn samen. Wat er ook is, jij bent er. Dus wat is er om te
haasten? Wat is er om iets te overhaasten of boos te worden? Een vreedzame persoonlijkheid komt wanneer je zegt, “Nee, niet
dit.” Wanneer het haasten begint, moet je zeggen, “Niet dit, niet dit, niet dit.” Een andere mogelijkheid kan zijn dat wanneer je
iemand ziet die je niet mag of die hard tegen je is geweest, die wreed tegen je is geweest, je geïrriteerd raakt. En dan opnieuw
raak je verstoord. Op dat moment: “Ik vergeef. Ik vergeef. Ik vergeef.” Het belangrijkste is dat je vreedzaam moet zijn. Niet dat
sommige mensen zeggen: “Moeder, ik probeer te vergeven. Het is moeilijk te vergeven.” Het is allemaal mythisch, dat weten
jullie heel goed. Maar wat je moet zeggen: “Ik vergeef. Ik vergeef, ik vergeef” als er een verstoring is. Mijn geval is anders.
Veronderstel dat ik iemand zie die een rakshasa is, dan, zie je, er bouwt zich iets in mij op, waarvan ik niet weet hoe je het in
menselijke woorden moet noemen, maar we kunnen zeggen anti-krachten tegen die persoon, zoals enorme vibraties. En als ze
worden vrijgelaten, zie je, verzwelgen die rakshasas. Hij zakt in zijn eigen inschatting, in de inschatting van anderen. Op de één of
andere manier wordt hij vernietigd. Op een moderne manier wordt hij niet gedood, maar op een bepaalde manier wordt hij
gedood. Dus dit is wat er gebeurt, maar dat is misschien niet bij jou. Dus, wat je moet doen als je boosheid begint te voelen
tegen, laten we zeggen, een heel duivelse guru, veronderstel, dan bouw je het in jezelf op en die opgebouwde woede in jou zal die
kerel neutraliseren. Je hoeft het niet uit te spreken. Je hoeft er niet over te praten, maar die opgebouwde woede zal jou ook een
beetje lastig vallen want het heeft een kleine reactie. Maar wanneer het wordt losgelaten, zal het een effect hebben en zo iemand
kan een Sahaja yogi niet uitstaan. Zie je, er zijn zoveel dingen die gebeuren, ze zullen automatisch gebeuren. Zoals je weet, had ik
mensen verteld: “Breng geen Rajsneesh-mensen naar mij toe.” Maar ze wilden niet naar mij luisteren. Ze brachten drie mensen
naar een programma. En drie van hen stortten in, stortten in als een blok en ik wist niet wat ik met hen moest doen. Dus ze
werden letterlijk uitgeschakeld, zoals je een grote steen eruit zou halen. Dus, in dat geval werd ik niet boos. Ik deed niets, maar
zodra ze kwamen, bevroor de opgebouwde kracht binnenin mij hen compleet. Ik deed niets. Integendeel, het verstoorde ons
programma maar de opgebouwde kracht kon niet wachten, het bevroor ze gewoon. Dus dit is de andere kant ervan, dat zelfs als
je een guru haat, je hem niet mag omdat hij zo onvriendelijk is geweest, bouw die kracht op. Daar heb je kracht voor nodig, want
het is een beetje pijnlijk. Bouw die kracht in je op, om dat ‘zwaard’ in je hand te houden. Dan pak je het zwaard en hak je hem af,
zonder iets te doen. Hij is gewoon afgesneden. Dus gaan we naar die grens waar we ontdekken dat sommige mensen zo zondig,
zo afschuwelijk, zo duivels zijn dat ze ongetwijfeld gestraft zouden moeten worden. Maar daarvoor straf jij ze niet. Laat het
Goddelijke het doen. Maar de kracht die in jezelf is ingebouwd kan het doen. Je zou al deze dingen in jezelf moeten proberen en
zien dat het werkt. Nu, om te mediteren, denken veel mensen dat, om vier uur opstaan, dit en dat het erg moeilijk is om op te
staan. In het begin. Je hoeft anders niet om vier uur op te staan, maar in het begin is het wel nodig. Want, waarom zeg ik, sta om
vier uur op, jullie zijn zulke, zulke slaven om te slapen omdat je zo veel slaapt. Vroeg in de morgen slaap je zoveel. Dus alleen om
die gewoonte van jullie om te slapen, van luiheid, te overwinnen, zou je in staat moeten zijn om op elk moment op te staan omdat
we in oorlog zijn. We zijn op het oorlogspad. Welke tijd is vrij voor ons? Op elk moment, of ik nu slaap of wakker ben, ben ik aan
het vechten. Ik vind zelfs niet één minuut dat ik niet aan het werk ben. Dus dit is wat het is. Je moet in de ochtend opstaan omdat
je je lichaam moet trainen, ‘gedraag je beter.’ Stel dat je lichaam niet op de grond kan slapen, zorg dat je lichaam slaapt. Laat ons
zien wat er gebeurt. Dit is een tapasya. Dit is de boetedoening die Sahaja yogi’s moeten ondergaan om van hun lichamen hun
slaven te maken in de zin dat ze dat lichaam kunnen gebruiken. Dat betekent niet dat ik bedoel dat jullie morgen op een bed van
doornen gaan zitten en ik moet altijd de extreme kant kiezen voor waar jullie heen gaan. Maar als je lichaam probeert raar te
doen, is het beter het lichaam te zeggen, “Gedraag jezelf. Wat bedoel je? Waarom kun je dit niet doen? Waarom kun je dat niet
doen?” Er zijn zoveel gewoontes die we hebben, die we moeten vermijden. Sommige mensen hebben gewoontes om steeds te
veel naar voren te komen, om in het openbaar te zijn, om er de hele tijd te zijn, dit en dat. Zeg jezelf, “Dat is niet nodig.” Als je
geroepen wordt, kun je maar beter gaan. Maak jezelf los van jezelf en zie voor jezelf. Zoals ik zei, ik zie mijzelf voor mijzelf zitten.
Op dezelfde manier, je ziet jezelf voor je zitten en je zegt heel duidelijk tegen jezelf: “Dit is niet de manier waarop het moet
worden gedaan. Dit is niet de manier. Dit is niet Sahaja.” Waarom ga je de hele tijd naar voren? Waarom probeer je op te vallen?
Beter je zelf berispen. Dit is wat ik zei, agressie tegen jezelf. En vertel jezelf dat je als een Sahaja yogi moet zijn. Soms merk ik
dat mensen lachen op het verkeerde moment, ze huilen op het verkeerde moment, ze doen dingen op het verkeerde moment. Het

is gedaan, is gedaan. Maak je er geen zorgen over, maar de volgende keer... Waarom deed ik het? Oké, de volgende keer ga ik dit
niet weer doen. Dit deed ik omdat ik wilde opvallen of omdat ik op het verkeerde moment emotioneel gestoord was. Maar de
uitdrukking van liefde is heel spontaan. Maar om die spontaniteit te krijgen, moet je je ontdoen van je gewoontes. Anders kun je
nooit spontaan worden. Iemand die gewoontes heeft kan dat niet. Laatst gaf ik een lezing en een persoon stond op en ging naar
buiten terwijl hij mediteerde, omdat hij wilde roken. Dus je kunt je voorstellen, door gewoontes, hoe we iets opofferen dat zo
belangrijk is, iets zo gunstig. Je kunt je realiseren dat je gewoonten in jezelf zijn ingebouwd omdat er ook geen traditie van
dharma was. Als er een traditie van dharma is, wat dan gebeurt, zoals ik eerder vertelde, hen uitlegde, dat de vetcellen in onze
maag gewaarworden, gecharmeerd worden, met het gevoel van deugd, gerechtigheid, van goedheid, van onschuld. Maar als dat
niet zo is, is het als een dood... een andere cel die in het hoofd gaat en ervaren is in smerige dingen, in het doen van smerige
dingen, in het doen van iets dat destructief is. Al deze moderne methoden zijn destructief. En dan krijg je daar alleen maar de
sensatie van omdat het dood spul is, het heeft de hele tijd een sensatie nodig en ze beginnen deze dingen te doen. Maar nu met
Kundalini ontwaking is je dharma ingebouwd. Je cellen zijn daardoor gecharmeerd. Dus je gebruikt die kracht om je hersenen te
verlichten die eigenlijk als aura’s het hart omringen. Het is zo’n wederzijds begrip tussen de twee, maar je moet dat wederzijds
begrip tot stand brengen. Ons idee is dat we door Gods genade met zovelen zijn en als we willen, kunnen we de wereld
veranderen. We kunnen vrede brengen, vreugde en geluk in deze wereld. We zouden zielsgelukkig kunnen zijn als we onze
zegeningen tellen. En je zult blij zijn als je je etiketten kwijt bent. We zullen moeten vliegen, alleen dan kunnen we vreugdevol zijn.
En hiervoor moeten we ons evenwicht hebben, onze opstijging en dan het verlangen om het hele universum in te vliegen. Hoe je
het moet doen, kun je zelf ontdekken. Het is niet moeilijk. Hoe kan ik dat doen? Kijk naar jezelf, ontdek jezelf. Rechtvaardig jezelf
niet. Wees niet ellendig. Sommige mensen identificeren zich met ellende en genieten graag van hun ellende. Stomme dingen zijn
dit, absoluut. Zulke ellendig uitziende mensen hebben niets te maken met Sahaja Yoga. Dus, je moet vreugdevol zijn,
uitgebalanceerd, fatsoenlijk, sober. Uiterlijk zal het laten zien wat innerlijk is. Al je waardigheid zal tot uitdrukking komen, als er
waardigheid is. Kijk, als je alleen een uiterlijke waardigheid hebt, zal het in een mum van tijd ophouden. Dus al deze dingen
kunnen opgebouwd worden van binnenuit, niet van buiten naar binnen. En als ze ook van buiten zijn opgebouwd, dan zijn ze het
beste. Maar van buiten, wat we moeten doen is onszelf naar buiten plaatsen, dat is alles. ‘Nu zit Nirmala daar. Ik zit hier. Nu
vertelt Nirmala het mij, dan vertel ik het Nirmala. Laten we het zo oplossen. En als we het uitwerken, dan zullen de dingen heel
gemakkelijk zijn omdat je nu een staat hebt waarin je van jezelf gescheiden bent. Dus dat is de staat van Nirvikalpa Waar je aan
niets gehecht bent. Je hebt geen gewoontes, je bent nergens aan gehecht, Je hebt geen ziekten, je hebt geen problemen, je staat
overal boven. Je probeert niet de dingen voor mij ingewikkelder te maken. Je probeert niet méér dingen te zeggen dan ik. Een
wenk voor jou is voldoende, “Moeder zei het. Oké.” Maar sommige mensen hebben een andere slechte gewoonte, “Moeder zei
het. Dus dit is zo.” Gebruik je verstand. Hoe kan Moeder iets zeggen? Als ze iets heeft gezegd, moet er iets zijn, wat begrepen
moet worden. Zoals Warren me vroeg, “Moeder, moet ik trouwen?” Ik was stomverbaasd, weet je, ik was stomverbaasd. Maar ik
wist niet hoe het hem te vertellen of... Ik zei, “Zo lang je denkt dat je gelukkig zult zijn, is het oké.” Ik bedoel iedereen die in die tijd
niet zo gek was, had het punt kunnen zien, maar op dat moment zou hij het niet begrijpen. Op dezelfde manier, met iedereen
gebeurt het dat als ik je iets vertel, je het niet begrijpt. De meeste huwelijken hebben gefaald waar jullie zeiden, “Ik wil iemand
trouwen,” negen en negentig punt negen. Wanneer ik zei je trouwt met iemand omdat je met diegene samen leefde, zo iets, zulke
huwelijken zijn ook mislukt heb ik gezien. Maar meestal mislukken de huwelijken die wij hebben gekozen niet omdat er een
goddelijke hand is. Het is allemaal gepland. Moge God jullie allemaal zegenen.
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Birthday Puja, Melbourne, Australië 17 maart 1985 NlTVD: Eindversie 26/04/2012 Ik ben heel blij om jullie allemaal mijn
verjaardag te zien vieren vandaag, terwijl we op dezelfde dag ook het nationale programma hebben. Dit is een goede combinatie,
in de maand maart. Deze periode wordt in India als de lente beschouwd - Madhumas, dat zingen jullie, Madhumas. En zoals je
weet valt op de eenentwintigste maart de equinox[1], dus dit betekent in zekere zin een evenwicht, en daarnaast vormt het ook
het middelpunt van alle tekens die in de horoscoop voorkomen. Ik moest zoveel centra openen, en ik werd ook geboren op de
Kreeftskeerkring, terwijl jullie je op de Steenbokskeerkring bevinden, en Ayers Rock ligt op de Steenbokskeerkring, precies in het
midden. Er moesten zoveel verschillende combinaties worden gemaakt. Het basisprincipe van spirituele groei is dus om in het
midden te zijn, om in evenwicht te zijn, om je binnen de maryada's[2] van het midden te bevinden. Het principe draait erom je
binnen de grenzen van het midden te bevinden. Wat gebeurt er dus wanneer we ons niet tot die grenzen beperken, tot de
maryada's? Dan raken we geblokkeerd. Als we ons aan de maryada's houden kunnen we nooit geblokkeerd raken. Veel mensen
zeggen: "Waarom zouden we maryada's volgen?" Stel nu dat we de maryada's vergelijken met de grenzen van deze prachtige
ashram hier, en dat iemand je van alle kanten probeert aan te vallen, van alle kanten buiten de ruimte, dan word je geraakt zodra
je de ruimte verlaat. Daarom moet je binnen de grenzen blijven, en binnen de grenzen blijven is moeilijk als je twee problemen
hebt: het ene is het ego, het andere is het superego. Nu is in het Westen het superego nog niet zo'n groot probleem. Het
probleem is het ego, en op dit moment heeft dit heel, heel subtiele gevolgen, ik kan alle ingewikkelde vormen van ego zien die we
hebben. Een ervan is een grove, Khomeini-achtige vorm, die droog is, die opvallend is, duidelijk, iedereen kan het herkennen. Die
vorm is er een die je of kunt corrigeren, of je gaat er volledig aan ten onder. Maar als een dom persoon ego heeft, dan gedraagt
hij zich zodanig dat het duidelijk is dat hij gewoon niet weet hoe zijn ego op een geraffineerde manier te verbergen. Maar het
westerse ego is uitermate geraffineerd; de taal, alles is heel geraffineerd. In de Engelse taal zouden we bijvoorbeeld zeggen: "Ik
ben bang dat ik je zal moeten slaan." "Het spijt me dat ik je moet vermoorden." Het is zo'n onoprechte uitdrukking, begrijp je,
eenmaal je 'het spijt me' hebt gezegd dan is het alsof je er een stukje chocolade bovenop hebt gelegd, nietwaar? Het is slechts
camouflage, dat moeten we begrijpen. Zie je, we moeten onszelf aanvaarden zoals we zijn, we kunnen niet iets anders
aanvaarden. Maar dit is precies wat er gebeurt door geraffineerdheid, namelijk dat we vermijden onszelf te zien zoals we zijn.
Dus hoewel het vandaag een feestdag is, zouden we in alle humor moeten inzien wat dit dwaze gegeven genaamd ego inhoudt.
In alle humor, niet in ernst, want ik wil niet dat je je weer schuldig voelt. Deze ochtend legde ik uit hoe ego in linker Vishuddhi
verandert. Ik bedoel, nog voordat ik naar de zaal ging, gewoon door er mijn aandacht op te richten, kreeg ik hier een grote bult gewoon, gewoon verschrikkelijk pijnlijk, als een marteling. Ik bedoel, het is er de hele tijd geweest, vanaf het moment dat ik in het
Westen kwam. Kun je je dat voorstellen? Het is nooit weggegaan. Deze chakra is dus constant aan het werk, het arme ding is nu
zo vermoeid, de chakra van Vishnumaya. Dus met oog op wat er werkelijk gebeurt, zouden we de fysieke kant ervan moeten zien,
het is heel belangrijk dat je dit begrijpt. Want zie je, als kind werd ons geleerd dat je in een maatschappij als deze, waarin je
extravert moet zijn, iets moet bereiken, een bepaalde vorm van succes, of dit en dat, en hierdoor krijg je een bepaald idee over
kracht aangeleerd, namelijk dat het van zwakheid getuigt iets te tolereren. Stel je voor, in christelijke landen, dat is nog het beste
van al: "Het spijt me je te moeten vermoorden", dit soort van houding. In een christelijk land, zie je, hebben ze deze houding, dit
soort theorie dat het van zwakheid getuigt als je iets tolereert. Dat het van zwakheid getuigt als je gedomineerd wordt door
iemand. Dat je nooit succesvol zult kunnen zijn als je je zo gedraagt. Dus tenzij je bezeten bent kun je onmogelijk gehoorzaam
zijn. Zo zien ze dat. Iemand moet eerst bezit van je nemen, volledig bezit van je nemen, zoals Hitler, en dan pas kun je
gehoorzaam zijn; voor de rest heeft iedereen een groot ego, zoals het verhaal dat ik jullie vertelde over de vuilnisman. Iedereen
heeft dus een ontzettend groot ego, iedereen wil alleen maar zijn eigen zin hebben, en vanaf hun kindertijd verwen je je kinderen
al teveel, je verwent ze, je verwent ze veel te veel. Als je ze constant knuffelt, ze vasthoudt, als je dit teveel doet, dan worden
kinderen verwend. Dan vinden ze zichzelf het einde en als je ze bovendien nog vertelt dat ze niets zouden mogen tolereren, dan
worden ze ongehoorzaam. Jullie weten dus niet hoe anderen op welke manier ook te gehoorzamen. Ego kan niet gehoorzamen,
omdat dat van zwakheid getuigt, gehoorzaamheid betekent zwakheid. Nu heeft dit arme ego een heel, heel beperkte omvang. Dit
ego bestaat namelijk uit een ballon, die van beperkte omvang is. Deze ballon kan barsten als je verlamming begint te ontwikkelen
en al dit soort dingen, dan barst hij, maar voor de rest is hij vrij flexibel. Wanneer het ego dus teveel boven het superego komt te
liggen, dan kan het superego ook tot een bepaald punt groeien, dat kan ook nog. Daarom gebruiken mensen drank om van het
ego af te komen, of drugs, gewoon om het terug te dringen, om het superego te doen toenemen zodat het ego slinkt. Zo slinger

je heen en weer tussen deze twee, waarna je een kater krijgt, en zo gaat het maar door, zie je, zo werkt het. Dit is de moderne
oplossing die ze hebben voor het ego, goed dan. Anders is er teveel ego. Wanneer iemand dus iets tegen je zegt, dan zal je in
plaats van het te aanvaarden - stel dat je er bijvoorbeeld niet in bent geslaagd een glas voor mij te vinden, een simpel gegeven als
dat, zie het zo. Dan ben je boos. Waarom? Waarom word je daar boos om? Omdat er nog een andere plek is waar dit ego heen
kan gaan: als je een omweg maakt dan zie je dat het hier langs de Vishuddhi komt, dus als het aan de andere kant onderdrukt
wordt dan gaat het naar dat deel van de Vishuddhi. Dus dan krijg je linker Vishuddhi, wat niets anders is dan zuiver ego. Geloof
me, het is zuiver ego: omdat het geen andere ingang vindt gaat het daarheen, en daardoor word je boos en begin je te denken.
Denken, waardoor je nog meer ego ontwikkelt, je vult je linkerkant op en je bent boos, maar je aanvaardt het nooit. Nu wordt de
juiste weg, de middenweg, gevestigd door je in de werkelijkheid te bevinden. Nu moet je dit als een gewoonte ontwikkelen. Stel
dat er iets mis is gegaan, zeg dan tegen jezelf: "Ja het is mis gegaan, omdat ik een fout heb gemaakt. Goed, waarom maakte ik
die fout? Hierdoor, dus volgende keer beter." Maar het is heel gemakkelijk om dit alles uit de weg te gaan, in deze toestand te
komen en van je ego te genieten door bedroefd te zijn. Het is een vorm van bevrediging. En anderen krijgen dan ook het gevoel:
"Oh, hij heeft spijt dat hij me vermoord heeft", zie je. "Hij vindt het erg." Ja, ik heb gezien dat het zo ver gekomen is met het
verstand van de westerse mensen dat er wetten bestaan die werkelijk mensen vergeven die nooit vergeven zouden mogen
worden. Ze proberen ook mensen te vergeven door deze onzinnige linker Vishuddhi, die je laat toegeven aan de linkerkant,
waardoor je sympathie gaat voelen voor zulke mensen, die nooit vergeven hadden moeten worden. Er is bijvoorbeeld een man
die zoveel mensen heeft vermoord, hen in gaskamers heeft gestopt, enzovoort. Hij is nu gearresteerd, en nu is hij een last, een
enorme last die als gevangene ergens opgesloten is, hierdoor moesten ze alles nog meer beveiligen, enzovoort. Dus het
onderhouden van zo'n hond was een hele opdracht voor de Engelse mensen, maar toch onderhouden ze deze ene gevangene. Ik
ben zijn naam vergeten, een afschuwelijke man, wie het ook is. Nu is hij daar al zo lang, hij is oud en zo - laat hem daar toch
sterven, waarom zou je medelijden hebben? Hang hem gewoon op en daarmee gedaan. Hij heeft zoveel mensen vermoord. Nee,
maar hoe kun je dat nu doen. Je moet dat hondje daar vasthouden, ook al vreet hij het geld van alle mensen, ook al heeft hij
duizenden en duizenden en duizenden mensen in gaskamers vermoord. Hij was zo'n afschuwelijke man dat hij geen sympathie
zou mogen krijgen, volgens de goddelijke wetten zou het meteen afgelopen zijn met hem. Hij gaat er elke dag verder op
achteruit, maar zelfs nu lees ik nog artikels die sympathie tonen voor hem. "Wat kan hij nu nog verkeerd doen? Waarom laten we
hem niet met rust?" Zo speel je afschuwelijke mensen in de kaart, hoofdzakelijk door je linker Vishuddhi. Deze linker Vishuddhi is
niets anders dan puur, onversneden ego, en hierdoor laat je je hoofd hangen en loop je zo rond. Door deze linker Vishuddhi
krijgen jullie enerzijds enorm veel lichamelijke problemen, maar het ergste gevolg ervan zal krankzinnigheid zijn. Laatst zei
iemand me dat veel mensen in Amerika rond veertigjarige leeftijd plotseling hun verstand verliezen, en dat dit een zeer ernstige
ziekte is, net hetzelfde als die vreselijke aandoening genaamd AIDS, het verspreidt zich op dezelfde manier. Nu moet ik jullie als
jullie Moeder heel duidelijk zeggen dat dit de rol is die deze vreselijke linker Vishuddhi speelt. Geef er niet aan toe. Als je ego
hebt, waardoor je linker Vishuddhi hebt, zie jezelf dan onder ogen. Vandaag zei Warren me bijvoorbeeld het volgende: "Als we
naar India gaan, weten we dat de mensen op alles wat we voorstellen direct 'nee,' zullen zeggen." Je ziet dus dat dit 'nee, nee' in
feite komt doordat we op een andere manier zijn opgevoed, zie je - we hebben geleerd om overal tegenin te gaan. Daarom voelen
Indiërs zich nooit schuldig. Als ze zich schuldig voelen dan weet je dat ze verwesterd zijn. Ze voelen zich nooit schuldig. Als ze
nu dus ooit 'nee' zouden zeggen tegen iets, 99 procent van hen, ik heb het niet over de mensen in de steden, want zij hebben
dezelfde houding (als westerlingen), omdat jullie hen daar mooi mee gezegend hebben, maar in de dorpen. Zie je, dan zouden ze
het tegen zichzelf zeggen: "Nee, nee, hoe kon ik dat hebben gedaan? Goed, als ik dat heb gedaan dan kan ik het maar beter
corrigeren." 'Nee, nee', dit begint ook met 'nee, nee'. Maar als een westerse persoon dit 'nee, nee' zou horen dan zou hij denken:
"Hij probeert mijn ego uit te dagen." Omdat dit ego nog altijd anderen wil domineren, dit ego laat hen nog steeds denken dat ze
veel betere organisatoren zijn, het geeft hen nog steeds het idee dat ze hygiënischer zijn dan anderen, dat zij hoger staan dan
andere mensen. Alle ego denkt op die manier, zie je, het brengt je hoger en hoger totdat je vanuit de hoogte leeft, zie je, en zoals
bij een ballon of een ring die opgeblazen is blijf je aan de oppervlakte, en daarom wil je niet dat de lucht eruit wordt gehaald,
omdat je weet dat je dan in jezelf zult wegzinken. Omdat je dus op die hoogte leeft begin je te denken dat je alles beter weet, en
als iemand ook maar iets tegen je zegt voel je je gekwetst, wat opnieuw op linker Vishuddhi wijst. Als Moeder iets zegt, gaan we
opnieuw in de linker Vishuddhi. Jullie hebben daar dus al een hele bagage gevormd in het Westen; we zouden onszelf moeten
zien zoals we zijn. Nu zit die bagage daar nu eenmaal, dus wat ik ook zeg, zelfs nu ik dit zeg, zou je je niet schuldig mogen
voelen. Laat ons erop toezien dat we ons niet schuldig voelen. Blijf bij je Spirit, zodat je jezelf ziet en jezelf kunt zuiveren. Als je
kijkt vanuit het oogpunt van de Spirit, kun je alles uitzuiveren wat je sinds lange tijd opgestapeld hebt. De linker Vishuddhi is
tegenwoordig het probleem in het Westen, zeg ik je. Al deze problemen komen van de linker Vishuddhi, wat op geen enkele

manier betekent dat ze overwonnen zijn, integendeel: elk moment kan deze linker Vishuddhi opnieuw het ego binnenvallen. Zie
je, ik heb gemerkt dat dit in het Westen heel gebruikelijk is: mensen lopen gewoon rond en alles is in orde. Zelfs in de steden in
India hebben we dit gezien - maar als je ze in vertrouwen neemt, springen ze plotseling op hun paard. Ik dacht: "Hoe komt het dat
ze nu ineens op hun paard springen, waar is dit ego vandaan gekomen?" Dat was allemaal hier opgeslagen, zie je, zodra je ze in
vertrouwen hebt genomen komt dit allemaal weer boven en zitten ze net als John Gilpin op hun paard, in volle galop, en ik kijk
hen na en vraag me af waar ze heen gaan. Net waren ze nog hier en nu zijn ze verdwenen, het lijkt wel een verdwijntruc. Ik kan
gewoon niet begrijpen waarom dit gebeurt. Maar na me te hebben verdiept in dit soort problemen, zie ik dat jullie, alleen al door
naar de zaal komen, linker Vishuddhi ontwikkelen. En als je dan de kinderen gadeslaat, wordt het duidelijk dat jullie ze van kinds
af aan leren om altijd 'het spijt me, het spijt me' te zeggen. Onze parsen (aanhangers van de leer van Zoroaster) in India zijn heel
erg beïnvloed door jullie, heel erg. Daarom willen we 's ochtends nooit een pars tegenkomen, omdat hij 's ochtends vroeg al zal
beginnen te zeggen: "Het spijt me, het spijt me." Dit is spiritueel ongunstig. "Maafkaro, maafkaro", zie je, dan zeggen de mensen:
"Baba, kom maar beter in de namiddag, dit is geen goed moment, je zou de ochtend niet op deze manier mogen beginnen." Wij
zeggen dit niet, het is spiritueel ongunstig. Als je de deur opent en er staat iemand: "Maafkaro", waarom, wat heb ik gedaan? Wat
heb je gedaan dat je dit zegt, dat je steeds in verontschuldigende termen spreekt, waarom? Je hebt toch geen zin om een
schuldbewust gezicht te zien 's ochtends vroeg, of wel? Je wilt op een aangename, leuke manier begroet worden, maar je krijgt:
"Maafkaro, maafkaro, het spijt me, het spijt me, het spijt me." Het is algemeen bekend dat we 's ochtends geen pars willen
tegenkomen, en de reden is als volgt: als je hen 's ochtends ziet dan ben je de hele verdere dag in een onaangename stemming,
omdat je een schuldbewuste persoon hebt gezien. Maar het is geen verontschuldiging, het zijn uitermate egoïstische mensen.
Als je hun karakter bestudeert zie je dat ze heel egoïstisch zijn. Je moet dit dus goed begrijpen: als we ons ego willen aanpakken,
moeten we dit op een rechtstreekse manier doen. We zijn niet ons ego, we zijn de Spirit. Rechtstreeks. "O, ik begrijp het. Het was
verkeerd, maar het werd niet door mij gedaan, maar door dit lichaam, dus kom op, nee, nee, het moet beter." Zeg dat tegen jezelf:
"Nee, nee, het moet beter." Zo moeten we dit aanpakken, want zie je, dit baart me zorgen, deze linker Vishuddhi. Want toen ik
dacht aan deze ziekte, ging mijn aandacht naar de linker Vishuddhi. Stel je voor: mensen worden er krankzinnig door! En ik merk
dat de meeste egoïstische mensen om deze reden hun verstand verliezen. Ze zijn idioot, ze gedragen zich idioot, ze gedragen
zich gewoon idioot. En alleen egoïstische mensen laten zich in met drugs en drinken zoveel, omdat zij er tegen kunnen. Als
iemand die veel superego heeft, als een man die bezeten is, begint te drinken, dan zal dat hem heel snel fataal worden, hij zal het
niet overleven, omdat hij meer naar die kant geslingerd wordt. Maar de egoïstische mensen kunnen het aan, ik bedoel, iemand
die niet egoïstisch is, zoals een Indiër, als hij een wodka neemt, dan wordt hij weggeblazen, absoluut, hij zal nergens meer te
vinden zijn, verloren. Zelfs bij de gevonden voorwerpen zal hij niet te vinden zijn. Maar het is dat ego van jullie dat een tegenwicht
biedt voor het superego, en zo kunnen jullie dit aan. Zie je, zo komt het dat mensen kunnen drinken, het heeft niets te maken met
het koude weer of wat dan ook, het heeft te maken met je ego. Wanneer je jezelf nu links noemt kan het zijn dat je er helemaal
naast zit. Je bent het niet. Je leeft met die illusie omdat je op die manier je ego kunt verrechtvaardigen. Want westerse mensen
zijn hoofdzakelijk egoïstisch. We moeten dit feit aanvaarden. Wij zijn geen westerse mensen, wij behoren tot het Koninkrijk van
God, dus voel je niet schuldig. Je bent niet langer een westerling, voor mij zijn jullie evenmin Indiërs als Engelsen of Australiërs,
jullie zijn mijn kinderen. Maar sommige van deze dingen zijn wel nog aanwezig, dus wees op je hoede met dat wat ik je vertel, het
zal bij jullie allemaal min of meer van toepassing zijn, niet zo veel. Dus wees op je hoede, het is buiten, buiten de maryada's, als je
hier een beetje buiten komt, dat dit ontstaat. Dus zij die denken dat ze links zijn, zijn gewoon bezeten mensen, ze zijn bezeten, en
dat is de reden waarom ze links worden, afgezien daarvan zijn ze het niet, karaktergewijs zijn ze het niet, want ze hebben geen
tradities, ze hebben geen conditioneringen aangenomen, niets, ze hebben geen enkele conditionering, van welke aard dan ook.
Daarom zul je nauwelijks enige tamasika's[3] kunnen vinden in het Westen, je zult ze nauwelijks vinden. Maar wat we wel hebben
zijn mensen die egoïstisch zijn, maar die bezeten raken. Deze vormen van bezetenheid nemen de controle over je ego en ze
werken via je ego, daarom zijn dit soort mensen veel gevaarlijker dan de gewone tamasika's. Zie je, zelfs al raakt een gewone
tamasika bezeten, dan wordt dat hem snel fataal; anders zou hij gewoon problemen krijgen. Hij krijgt pijn in zijn lichaam, hij krijgt
zelf al dit soort problemen. Maar wanneer een egoïstische persoon bezeten is, dan wordt hij een lastige persoon. Als mensen in
India drinken zal het je verbazen dat ze heel lieve mensen worden, ontzettend zachtaardig, heel rustig, heel fatsoenlijk. Ik bedoel,
enkel vrouwen zeiden me: "We hebben liever dat ze drinken, want dan gedragen ze zich beter." Maar hier niet, hier worden ze
gewelddadig, waarom? Omdat er hier al een basis is voor het ego en deze entiteiten die binnenkomen vanuit de linkerkant of de
rechterkant, van waar ook, nemen dan het ego over. En vervolgens werken zij via het ego, waardoor zulke mensen wreed worden
en dominerend. Ik bedoel, alle Duitsers werden op die manier beïnvloed. Ze waren allemaal bezeten door bhoots[4] uit het
bovenbewuste en daardoor gedroegen ze zich allemaal op zo'n monsterachtige manier. Stel je een mens voor, een mens, die

miljoenen mensen doodt in gaskamers. Kun je je dit voorstellen? Ik bedoel, je kunt het zelfs niet aanzien als er een klein kuikentje
in jouw bijzijn gedood wordt. Hoe kun je dan toezien hoe zoveel mensen voor je ogen vergast worden, terwijl ze proberen een
uitweg te vinden uit de gaskamers? En de gaskamers waren allemaal doorzichtig, dus je kon hen zien. Kijk tot welke mate van
wreedheid zij konden gaan. Hoe is dit mogelijk? Ze waren bezeten, en wel bezeten door hun egoïstische karakter. Deze bhoots
gebruikten dus ook hun ego en zo deden ze dit. Maar wij bevinden ons in het midden, wij zijn de mensen die opgeklommen zijn
tot het niveau van God; wij zouden geen linker Vishuddhi mogen hebben, op welk vlak dan ook. Wij hebben geen ego. Waar is het
ego? Het is verdwenen. Waar is het superego? Verdwenen. Zelfs al sluimert er iets van die aard, zie het dan gewoon onder ogen.
Waarom voel je je schuldig? Waarvoor? Onzin? En zo raak je hiervan verlost. Want ik heb het ook al bij Sahaja yogi's zien
gebeuren: plotseling wordt hun neus rood, vallen hun ogen er bijna uit, ineens praten ze op zo'n manier dat ik er bijna bang van
word. Ik dacht: "Wat is er aan de hand? Het was een heel normale man, waarom praat hij dan nu plots zo?" De reden is dat het
verborgen ego plotseling opspringt en zichtbaar wordt. Dit is ook het geval met veel Indiërs, de Indiërs die in de steden
rondhangen zijn verschrikkelijk egoïstisch, zoals ik al zei, hebben jullie ze hiermee gezegend, daarom gedragen ze zich op
dezelfde manier. Maar er bestaat ook een traditie om de middenweg te nemen, in elk land, in China is dit bijvoorbeeld ook zo. Ik
heb gezien dat dit in China ook zo is. Ik heb hen nog nooit horen zeggen: "Het spijt me, het spijt me, het spijt me." Ze maken er
zelfs geen woorden aan vuil. De Russen hebben hen zo slecht behandeld. "Je kunt het ons best zeggen", zeggen we hen. En we
vragen hen: "Waarom hebben jullie je afgesneden van de Russen?" "Doet er niet toe." Ze geven nooit kritiek, ze zullen nooit
iemand bekritiseren: "Zij hebben dit gedaan," of er boos om zijn of erover nadenken, niets. Net zoals Indiërs, het zal je verbazen
dat wij een wet hebben die het maken van films tegen de Engelsen verbiedt. Kun je je dat voorstellen? Omdat zij ons land
waardig hebben achtergelaten. Zelfs afbeeldingen van Shivaji zijn niet toegestaan, omdat het zou kunnen veronderstellen dat
moslims slecht zijn, zo ver gaan we. Dus vergeet het, vergeet het, vergeet het, als je over die persoon begint na te denken dan
wordt je ego geraakt. Het is een gekwetst ego, en je kunt deze ballon opblazen op twee manieren, misschien weet je dat wel:
door erin te blazen of door alle lucht aan de buitenkant te verwijderen, of zelfs door erop te slaan. Bij een gekwetst ego wordt dus
de lucht aan de buitenkant weggenomen, waardoor de ballon groter wordt, en de andere vorm van ego, het opgeblazen ego, is
wanneer de ballon gevuld wordt met lucht. Beide dingen zijn precies hetzelfde; ik bedoel, het resultaat is hetzelfde, of je het nu
op deze of op die manier doet. Je moet dus de fysieke manifestatie hiervan begrijpen, niet alleen in de zin dat je allerlei soorten
ziekten ontwikkelt, maar ook ontwikkel je iets genaamd krankzinnigheid, op zeer jonge leeftijd, omdat je niet weet wat je met
jezelf moet aanvangen. Het beste is dus, als je iets verkeerd hebt gedaan, jezelf daarvoor te vergeven: "Ik vergeef mezelf
hiervoor, het is in orde. Dit gebeurde hierdoor - goed, ik had dat dus niet moeten doen. Ik zal het nooit meer opnieuw doen." Zeg
dit gewoon zo, neutraliseer het gewoon volledig. Zolang je het niet neutraliseert sla je het daar opnieuw op, daarover gaat het.
Ten tweede moet ik jullie vertellen dat de vrouwen in het Westen van stijl zijn veranderd, wat ontzettend gevaarlijk is voor hun
maatschappij, omdat zij het egoïstische gedrag van mannen hebben overgenomen. Als mannen bijvoorbeeld drie meter verder
gingen, renden ze achter hen aan, tot twee meter en trokken ze de mannen terug om daarna zelfs nog verder te gaan dan hen. Nu
zijn jullie hierdoor de grenzen van jullie ego's totaal voorbij gegaan, want normaal gezien hebben vrouwen niet zo'n groot
vermogen voor ego. Dus door de mannen in hun ego te overtreffen, wat jullie hebben gedaan, zijn jullie de maryada's van een
vrouw volledig verloren, de maryada's van een vrouw bestaan niet meer. Een man heeft nog de maryada's van een man; als een
man zich als een vrouw begint te gedragen, dan is hij geen man. Hetzelfde geldt voor vrouwen: als zij zich als mannen gaan
gedragen, dan zijn ze niet langer vrouwen. Ze zijn hun maryada's verloren. Ze bevinden zich buiten hun maryada's, waardoor ze
bezeten raken. En dat is waarom vrouwen, als ze egoïstisch zijn, angstaanjagend zijn: hun gezichten worden angstaanjagend, ze
zien er angstaanjagend uit, hun hele gedrag is angstaanjagend. Ze kunnen zo droog worden als bonenstaken, en zo hard dat ze
je kunnen raken als een ijzeren stang. Ze zeggen ook wel: "De vrouw met de ijzeren stang in haar hand." Dit gebeurt allemaal
omdat we maryada's hebben: we zijn zoals we zijn. Als je een roos bent, dan ben je een roos. Wees blij dat je een pracht van een
roos bent. Maar nu wil de roos liever een doorn worden, en daarom verliezen we al onze maryada's. Vandaag zal ik met jullie
spreken voordat we hiermee beginnen, voordat de mensen hier komen zal ik met de vrouwen spreken en hen zeggen wat er mis
is gegaan met hen, en daarom moet je weten dat de toestand van het Westen niet aan de mannen te wijten is, maar aan de
vrouwen. De vrouwen hebben de westerse maatschappij geruïneerd. Het zijn de Indiase vrouwen die hun maatschappij staande
hebben gehouden. Mijn grote dank gaat uit naar hun standvastige gedrag tegenover het leven. Het zijn de vrouwen van dit land
die alles geruïneerd hebben dat zo delicaat was, emotioneel, mooi, alle liefde, tederheid, mededogen. Vrouwen zijn er om
vreugde te brengen en geluk, en emotionele zekerheid aan de hele samenleving. Maar in plaats daarvan nemen ze het over: "Doe
dit, geef me dat, doe dat." Zelfs de echtgenoten zijn als bedienden geworden in huis. "Je hebt het niet goed schoongemaakt, je
hebt de keuken niet goed schoongemaakt." Toen ik in Engeland kwam was ik verbaasd te zien dat al het werk in de keuken en

dergelijke zo goed geregeld was in Engeland, zie je, jullie hebben alles om dit schoon te maken, dat schoon te maken. Ik zei: "Hoe
komt het dat dit zo is?" Het zijn de mannen, zie je, zij moesten het doen, dus vonden ze allerlei manieren en methodes uit. Het
moet glanzen, goed, als je wilt dat het glanst dan zal ik je iets geven waarvan je hand zal verbranden als je het aanraakt, door alle
zuren die erin zitten, en dat je met grote handschoenen overal moet aanbrengen. En dan wordt alles mooi schoon. En verder
lijden de kinderen ook onder deze situatie, zie je, want dat is de taak van een tuinier: dat alle mooie wezens die geboren worden
met tederheid worden verzorgd. Maar je verwent je kinderen teveel, in het begin. Een moeder is als een tuinier, ze moet ook
snoeien; ze moet ook hier en daar wat wegsnijden, zodat de groei zich goed zal voltrekken. Als je kind verwend is dan ben je
geen goede moeder, dan ben je waardeloos. Maar in plaats van je kinderen probeer je je man fatsoen bij te brengen, precies
andersom, omdat het ego naar je man gericht is commandeer je hem de hele tijd. "Ga hier zitten, ga daarheen, wat is dit?" Ook in
verband met geld: "Geef mij al het geld, ik zal al het geld bijhouden," en alles. Nu zou je kunnen zeggen dat de wet dit toelaat. Als
de wet onzinnig is, dan mogen de Sahaja yogini's zich niet aan zo'n wet houden. De wet heeft jullie geruïneerd, zeg ik je. Want dit
is zo'n belangrijk deel van het leven, het is zo'n belangrijk gebied van het leven dat het hier niet onder zou mogen lijden. Als
tederheid, liefde, vriendelijkheid en al deze kwaliteiten niet aanwezig zijn, dan worden jullie mensen zonder enige betekenis. Het
leven is doelloos. Je weet niet wat te doen, daarom plegen kinderen zelfmoord. En de liefde zou zich zo moeten uiten dat ze
bijgesnoeid worden, en daarvoor moet je wijsheid hebben, iets wat je ook niet ontwikkelt, want als je achter je Muladhara chakra
aan rent, hoe kun je dan wijsheid hebben? Op dit gebied hebben de mannen jullie compleet voor de gek gehouden. Ze hebben
jullie compleet voor de gek gehouden, neem dat van mij aan. Jullie moeten je wijsheid intact houden. En niet alleen hebben ze
jullie voor de gek gehouden, maar zij hebben zichzelf verlaagd om jullie voor de gek te kunnen houden. Zij hebben zo hun sluwe
methoden, ze zijn niet oprecht. Als Sahaja yogi's staan we dus boven al dit soort dingen, we hebben de staat bereikt waarin we
hier boven staan. We zijn hier om al deze zaken die zijn misgelopen in de maatschappij weer recht te zetten, want Sahaja Yoga
richt zich naar de maatschappij, niet alleen naar jezelf. In dit stadium moeten we dus begrijpen dat we het volgende moeten
doen: eerst en vooral moeten we hier zelf een inzicht in hebben. Zelfs nu, met deze hele ontwikkeling van het inzicht in Sahaja
Yoga, beseffen vrouwen nog niet dat ze vrouwelijk moeten zijn. Ik heb het gezien, ze zeggen nog steeds: "Wat is daar mis mee?"
Nog steeds, en mannen begrijpen niet dat ze mannelijk moeten zijn, zelfs na zoveel (dingen/jaren?). En als ze echt mannelijk
worden, dan zullen vrouwen hen waarderen. En als jullie echt vrouwelijk worden, dan zullen mannen jullie waarderen. Begrijp je,
het zijn de uitersten die elkaar aantrekken, dat zou de normale gang van zaken moeten zijn. Maar wij leven op een abnormale
manier, waarbij mannen vrouwen zijn en vrouwen mannen. Wat kun je daar nu mee aanvangen? Het is dus heel belangrijk dat
mannen nu inzien - want ik zal later tot de vrouwen spreken - dat zij mannelijk moeten worden. Ze moeten dingen repareren, ze
moeten beslissingen nemen, zij moeten het zijn die de leiding nemen. Maar dat is alleen uiterlijk zo, eigenlijk is de bron hiervan
de vrouw, de vrouw is het potentieel en de man is de beweging. Als er bijvoorbeeld een ventilator beweegt, dan is de beweging
van de ventilator de kinetische kracht, kun je stellen, maar de potentiële kracht die zich in ons bevindt, dat is de kracht van de
elektriciteit, die van de bron komt. Wie staat er hoger, de ventilator die beweegt, of de bron? Laat de vrouwen beslissen en de
mannen begrijpen. Maar als die bron opdroogt en de ventilator wil worden, dan zal geen enkele ventilator nog werken. De
omgekeerde situatie. Als je beseft dat jij de bron bent, dat jullie het zijn die de mannen alle shakti[5] zullen geven, dan zullen jullie
ophouden je als mannen te gedragen. Dat betekent niet dat je niet kunt gaan werken, dat is niet de bedoeling; maar doe dan werk
dat meer geschikt is voor vrouwen. Ik zou het bijvoorbeeld niet leuk vinden als vrouwen buschauffeur zijn, of
vrachtwagenchauffeur, of worstelaar. Nee, ik zeg je dit niet zomaar; ik zeg het uit ervaring. Ooit was ik op reis, ik studeerde toen
nog, in Lahore, zie je, en ik reisde met de trein, en bij een bepaald station, zie je, stopte de trein 's nachts en er kwam een vrouw
aan die zei: "Open de deur voor mij." Dus ik zei: "Het is wel veel te druk, maar goed, ik zal het proberen." En ze zei: "Als jij hem niet
openmaakt dan breek ik hem door." Ik vroeg: "Hoe kan u dat?" Ze zei: "Weet je niet wie ik ben?" Ik vroeg: "Wie dan?" Ze zei: "Ik ben
Ahmida Bhanu." Ik vroeg: "Wie is Ahmida Bhanu?" "De worstelaarster." "Oh, baba," zei ik, "God sta me bij." Ik zei: "Als u een
worstelaarster bent, waarom komt u dan in de vrouwencoupé, waarom gaat u niet naar die van de mannen?" En toen duwde ze
met veel geweld tegen de deur, ze kwam binnen en ik bekeek haar, en ik dacht: "Wow, wat een gestalte!" En ze ging zitten, zie je,
en haar hele gezichtsuitdrukking en alles, haar manier van lopen en de manier waarop ze zat, alles was zo mannelijk. Zo ging ze
zitten en ze zei: "Kom nu maar op, iedereen die beweert dat ik hier niet mag zitten." Ik zei: "Niemand is daarin geïnteresseerd,
mevrouw, u zit daar goed. Maar we zullen iemand uit de andere coupé moeten halen als u wil worstelen." En toen zei ze niets
meer, en ze was werkelijk, ik zag dat al haar spieren zo overontwikkeld waren, en ze zag er echt uit als, ik zou zeggen als een
westerse koe, zou je kunnen zeggen. De koeien hier zien er namelijk uit als buffels, niet als koeien. Het was zo raar dat ik het
maar niet kan vergeten, zie je, die ervaring, ik was heel jong en ik was echt, ik weet het niet, ik moest eigenlijk lachen, maar ik kon
zelfs niet om haar lachen, omdat ze me anders zou hebben geslagen. Dus dit is de situatie, zo eindigen we, dat moeten we

weten, hoe ver het is gekomen met ons. Willen we soms worstelaars worden? Dit is dus de situatie, en je moet weten dat het al
eeuwenlang zo is, het is al eeuwenlang zo. Ik heb het gezien, ik heb boeken gelezen, meerdere boeken, oude boeken; en ik heb
ook films gezien, waarin ze lieten zien hoe zelfs toen al de vrouwen met een bezem in hun handen hun man te lijf gingen, dat
soort van dingen. Ook wij hebben er een paar in India die zo zijn, maar er zijn heel, echt heel weinig vrouwen zo. Het zijn er niet
veel, maar het kunnen er meer worden, God weet het, zie je, laat ons hopen van niet, maar ik zou zeggen dat dit de situatie is.
Door het teveel aan ego van de mannen, dat in de linker Vishuddhi eindigt, zeggen ze: "Nee, laat de vrouwen het maar overnemen,
dat is niet erg, laat hen daar maar tevreden mee zijn. Wij hoeven hun agressie niet meer, geef ze maar hun zin." Dus doen ze wat
ze willen, de mannen geven er niet om en zo komen ze in hun linkerkant terecht, waardoor er niet meer genoten wordt van het
huwelijk of van liefde. Nu vierden we dus gisteren de huwelijken, in het belang van jullie kinderen, voor hun eerzaamheid, en dat
soort zaken, dus neem jullie rollen op als vrouwen en mannen. Jullie rollen zijn die van vrouwen en mannen, en je zult zien dat je
ervan zult gaan genieten. Er zou geen discussie mogen bestaan over de rolverdeling. Als de man iets voor je wil doen, zou je
moeten zeggen: "Nee, nee, nee, hoe kun je dat doen? Dat wil ik niet, laat mij dat werk doen." Ik heb jullie bijvoorbeeld al vaak
verteld dat mijn man als hij boos wordt zijn onderhemd wil gaan wassen, zie je, om te laten zien dat hij boos is. Of als hij pas echt
boos is, dan zal hij de badkamer schoonmaken. Maar dan doet hij dat zo slecht dat ik weet dat hij het heeft gedaan. Dan moet ik
erom lachen, maar dat durf ik niet, omdat ik hem niet wil ontmoedigen. En daarna begint hij te praten op een heel, zie je, op een
heel fatsoenlijke manier, tegen iedereen. "Gij", noemt hij iedereen dan, "Gij", zie je. "Gij", zegt hij dan, "Gij zijt zo, gij zijt zo", en
daardoor weet ik dat hij echt heel boos is om iets. Maar hij wil dan niet zeggen waar hij boos om is, zie je. Dus dan moeten we
ontdekken waar hij boos om is, en als je het weet, voel je dan niet schuldig, maar corrigeer het. En dan ziet hij - zie je, er zijn
zoveel manieren waarmee je kwaadheid kunt neutraliseren. Het eerste dat er ontstaat door ego is kwaadheid. Omdat jullie
gisteren getrouwd zijn, moeten jullie weten hoe je dit kunt neutraliseren, omdat het ego nog steeds aanwezig is. Probeer dus nu
manieren te vinden om andermans kwaadheid te neutraliseren, dit is een heel mooie eigenschap, waarvan ik zag dat geen van
jullie schrijvers het al ooit behandeld heeft, terwijl we in India veel schrijvers hebben die dit onderwerp behandeld hebben. Nu
moet je dus proberen te ontdekken wat de zwakke plekken zijn van je man, eerst en vooral, of van je vrouw. Waar ze boos van
wordt. Nu zouden we ons best moeten doen haar niet van streek te maken, haar niet kwaad te maken, en de houding van de
vrouw zou hetzelfde moeten zijn, of nog veel meer, tegenover haar man. Wat zijn dus nu de zwakke punten, waarvan hij echt van
streek raakt? Bestudeer het eens, het is heel simpel, lach erom, neem het niet te serieus, maar probeer heel voorzichtig zijn
kwaadheid te voorkomen. En probeer ook te ontdekken wat hem blij maakt. Als ik bijvoorbeeld soms echt - ik word nooit boos,
zoals jullie weten, ik word nooit boos, maar als ik gewoon kwaadheid toon... Hoe kan ik daar nu het best een voorbeeld van
geven, hoe je de kwaadheid van iemand neutraliseert? Stel bijvoorbeeld dat ik mijn kwaadheid probeer te tonen; als je dan een
kind op mijn schoot zet - afgelopen, weg kwaadheid. Ik kan geen kwaadheid tonen met een kind op mijn schoot, heel simpel. Op
die manier moet je het uitzoeken. Mijn man bijvoorbeeld, zie je, stel dat hij kwaad is, dan ken ik hem goed genoeg om te zeggen:
"Waarom koop je geen mooie sari voor mij?" Ah, afgelopen, dan is hij dolgelukkig. Ah, dan heb ik hem het grootste plezier
gedaan, zie je. Op die manier, zie je, moet je uitzoeken wat jouw man gelukkig maakt, wat jouw vrouw gelukkig maakt, en het zo
neutraliseren. En, zie je, kleine dingen zoals deze moet je leren. Dat is de kunst van het leven, het is de kunst van het leven als
Sahaja yogi. Het is een kunst om zo te leven, je ziet bijvoorbeeld hoe ik het oplos met een paar kleine dingen. Nu zul je wel al
hebben gemerkt hoe ik in mijn lezing redelijk serieuze dingen zeg, maar door het stralen van jullie lach komt het binnen in jullie
verstand, op die manier moet je dat aanpakken. Want humor is een van de belangrijkste middelen om bepaalde zaken te laten
doordringen, om iemand een inzicht te geven, en je kwetst er niemand mee. Zo verbetert de situatie, en zul je uiteindelijk zien dat
je een vreedzaam leven leidt, dat is het belangrijkste dat een man en vrouw moeten doen: zorgen dat ze een vreedzaam leven
leiden. Zo voelen de kinderen zich goed, zo voelt iedereen zich goed en dan zal geleidelijk aan alles verbeteren. Je hebt niet de
verantwoordelijkheid elkaar te corrigeren; maar als je getrouwd bent met iemand die geen Sahaja yogini is, die zich vreselijk
gedraagt en dergelijke, dan is het een heel andere kwestie. Maar als het twee Sahaja yogi's zijn die in mijn bijzijn getrouwd zijn,
dan zou het doodeenvoudig moeten zijn. En bescherm elkaar; draag zorg voor elkaar. Er zou een rotsvast wederzijds vertrouwen
moeten bestaan. En dit is - dit is in ons land echt het geval, moet ik zeggen, ons huwelijkssysteem heeft wat dat betreft iets
speciaals. Ik ging ooit naar Singapore, en je zult versteld staan, (het gebeurde) in vroegere jaren, ik zou naar Amerika gaan en er
was een vreselijke vrouw van een diplomaat, ze kwam dronken naar het programma en men verzocht haar naar buiten te gaan
omdat ze dronken was. Dus bracht ze onze Eerste Minister Indira Gandhi op de hoogte: "Deze vrouw doet dit soort werk en zij
zou dit niet mogen doen, ze is de vrouw van een diplomaat en ze is zo hooggeplaatst," en dergelijke. Dus Indira Gandhi, die de
situatie niet begreep, vertelde een zekere man genaamd Huxher, die haar vertegenwoordiger was: "Zeg tegen Mr. Srivastava dat
dit niet de bedoeling is geweest en dat ze zal worden teruggehaald." Dus deze minister, zie je, moest een boodschap

overbrengen van Indira Gandhi, en in die tijd was dat als een doodsteek voor een minister. Dus liet hij mijn man bij zich komen.
En hij riep hem en zei: "We vinden dat uw vrouw moet worden teruggehaald en dit is er gebeurd." En hij vroeg: "Waarom? Waarom
wilt u haar halen? Ze drinkt niet, ze rookt niet, ze doet niets verkeerd. Zij is de meest respectabele vrouw, ze is heel waardig en ze
weet wat ze doet. Ze verricht goed werk, zonder er geld voor te vragen. Zij doet niets verkeerd en als u dat wilt zal ik mijn ontslag
indienen, maar ik ga haar niet halen." En deze man kreeg de schrik van zijn leven, want als hij zijn ontslag zou nemen, wie zou er
dan zijn werk doen? Hij is zo bekwaam. Hij zei gewoon: "Ik zal mijn ontslag nemen." En ze waren er allemaal door geschokt, zie
je, van zijn zelfzekerheid. En dit kwam ik te weten van iemand anders, omdat de minister zelf zo goed als dood was, half dood,
door de boodschap van de Eerste Minister, zie je. En toen ging hij terug, nadat hij het zelf had gezien, en zei: "Ik ken deze vrouw
heel goed, zij is heel waardig, ze is een heel degelijke vrouw, ze is heel dharmisch[6], en we zouden haar niet mogen storen." En
daardoor kreeg deze man Huxter, die de boodschap had doorgegeven, ook een schok, zie je, en hij gaf deze schok dan weer door
aan Indira Gandhi. Sindsdien heeft ze nooit of nooit nog geprobeerd zich in mijn werk te mengen. Je zult verrast zijn, ze heeft
nooit geprobeerd zich er mee te bemoeien. Dit dankzij het vertrouwen en het inzicht van mijn man in mijn werk. Zo zou jij dat ook
moeten hebben. Je moet je vrouw kennen, en je man kennen, zodat je weet dat ze dit of dat niet zomaar zouden doen. Hetzelfde
geldt voor je kinderen. Je moet het volste vertrouwen in ze hebben. Je moet weten wie ze zijn, wat ze willen doen, hoe ver ze
kunnen gaan. En dit vertrouwen, in de vorm van een innerlijk inzicht, is de enige weg naar vrede, liefde en affectie. Een rotsvast
vertrouwen in elkaar, waar ze ook zijn. Ik kan met zekerheid zeggen dat je mijn dochters overal heen kunt sturen, maar dat ze
nooit een adharmisch[7] leven zullen gaan leiden, mijn schoonzonen evenmin, maar van mijn eigen dochters ben ik zeker. Ze
zullen zelfs niet overwegen een adharmisch leven te leiden, wat je ook mag proberen. Dat soort vertrouwen zou er in jou moeten
bestaan ten opzichte van je eigen kinderen. Toen ze bijvoorbeeld heel klein waren, heel klein, kwamen de buren ooit en zeiden:
"Uw dochters gebruikten dit, onze tuin, voor hun ochtendritueel." Ik zei: "Wat?" Ik zei: "Als mijn kinderen, zelfs maar uw toilet
zouden gebruiken, dan mag u ze hierop aanspreken. In dat geval zal ik u tweeduizend roepies geven, hier en nu. Vraag ze maar
eens om uw toilet te gebruiken, meer heb ik niet te zeggen." Daar ken ik ze te goed voor. Als iemand zou zeggen: "Uw dochter
heeft iets van mij weggenomen", daar ken ik ze te goed voor, ze zouden nooit andermans spullen aanraken, ik ken ze daar te
goed voor. Ze zouden ook nooit zomaar zo'n beschuldiging van iemand aannemen, daar ken ik ze te goed voor. Op die manier
zou jij ook je kinderen maar al te goed moeten kennen. Beledig hen niet in het bijzijn van anderen. Bouw hun karakter en hun
waardigheid op door te zeggen: "Kom maar naar voren, je bent een Sahaja yogi, je bent belangrijk, je zult dit zijn, of dat," en breng
ze zo op dat pad, zorg dat ze daar blijven, respecteer hen. Maar verwen hen niet. Verwen hen niet. Over het algemeen verwennen
we hen teveel. Of je bent zelf te toegeeflijk, of je maakt hen te toegeeflijk, beide dingen zijn verkeerd, en komen opnieuw op ego
neer. Vertel hen hoe ze dingen moeten delen, vertel hen hoe ze moeten delen. En als ze iets delen, als ze iets aan een ander
geven, dan moet je blij zijn dat ze het aan anderen gegeven hebben. "Geef dit maar aan anderen, laat de anderen ermee spelen."
Kijk, als je zelf jouw eigen blijdschap hierover toont, en als je zelf aan anderen geeft, dan leren de kinderen al deze dingen. Het
huwelijk is dus een heel belangrijke band in de ogen van Sahaja Yoga. Door huwelijken worden we allemaal met elkaar
verbonden. Het is een hele samenleving vol gelukkig getrouwde mensen. Als iemand er nu niet zou slagen om een gelukkig
huwelijk te hebben, vergeet het dan gewoon, vergeet het. Kijk, ik heb vrouwen van zestig jaar, van mijn leeftijd, om een huwelijk
zien vragen. Ja, er zijn werkelijk vrouwen en mannen van zestig jaar oud: "Moeder, ik ben nog maar zestig en ik zou graag
trouwen." Ik zei: "Wat?" Op zestigjarige leeftijd heb ik duizenden kinderen, hoe kun je dan zoiets zeggen? Ik bedoel, je hoeft niet je
hele leven een bruid te zijn. Je zou een moeder moeten zijn en een grootmoeder. Ik vind dat na 45-jarige leeftijd niemand meer
aan trouwen zou moeten denken, dat is onzin. Na de 45 is het onzin, zelfs getrouwde vrouwen zouden dan moeten weten dat ze
moeders zijn en dat ze grootmoeders zullen worden, maar ze blijven zich als bruidjes gedragen. Zie je, dat is de reden, dat is een
van de redenen waarom huwelijken mislopen. Omdat je geen bruid meer bent na, zeg maar, na de dertig of na de vijfendertig, dan
ben je een moeder, dan ben je in alle opzichten een moeder. En dan ben je een vader, en op die manier leef je ook, als vader en
moeder van de kinderen. Op die manier worden wij ook aangesproken in ons land. Tot de leeftijd van dertig, dertig jaar oud,
worden we bruidjes genoemd, 'doolai', maar zodra je volwassen bent - ik word nooit door iemand bij mijn naam genoemd. Ze
zeggen 'Kalpana's moeder' of 'Sadhana's moeder'. Zelfs mijn man wordt 'Kalpana's vader' genoemd, hij wordt nooit bij zijn naam
genoemd, omdat je een vader en een moeder wordt, accepteer die positie. Maar nee, jullie willen nog bruidjes zijn op die leeftijd,
dus wil je ook dat alles in bed is zoals voor een bruid, alles wat er in de slaapkamer gebeurt, moet zo zijn als voor een bruid, maar
dan gaat in de slaapkamer niet alles naar wens. Omdat je niet langer een bruid bent, en dan denk je: "O, deze man is zo
oninteressant geworden", "Deze vrouw is zo oninteressant geworden," en dan ga je naar een andere vrouw, een andere man, en
zo gaat het verder. Vervolgens ga je naar kinderen en beschadig je hun onschuld. Maar aanvaard het en groei op de juiste
manier, groei als Sahaja yogi's, als vader en moeder, als waardige mensen. De bron van liefde draait niet alleen om de relatie

tussen man en vrouw, er zijn zoveel soorten relaties, die een nog grotere bron van liefde zijn, afhankelijk van het niveau waarop jij
je bevindt. Als je een kleine, smalle rivier bent, goed; maar nu ben je de oceaan geworden: wees dan ook een oceaan. Als je de
zee wordt, word dan de zee. Als je de oceaan wordt, dan word je een oceaan. Een zee kan zich niet blijven gedragen als een klein,
piepklein, smal stroompje, of wel? Op dezelfde manier moet iedereen weten dat ze boven dit soort relatie uit moeten groeien en
niet moeten blijven verlangen naar de relatie tussen man en vrouw. Op 45-jarige leeftijd zijn ze nog steeds op zoek naar mannen,
zijn ze soms gek? Dit zou nu moeten ophouden in onze Sahaja Yoga, al degenen die voorbij een bepaalde leeftijd zijn zouden me
niet meer moeten lastigvallen met huwelijken en zouden moeders moeten worden, er zijn zoveel kinderen om voor te zorgen, we
zullen crèches oprichten, dan kun je daarheen gaan. Hoe zit het dan, met wie heb je dan omgang? Je hebt nu omgang met
kinderen, met de kleinkinderen, met de achterkleinkinderen. Dit is iets wat je moet begrijpen, zowel mannen als vrouwen. Mannen
zijn precies hetzelfde. Mannen proberen ook nooit vaders te worden. Als jullie volleerde vaders zouden zijn, dan hadden jullie niet
dit soort ideeën over het huwelijk, vergeet het. Als het met één vrouw niet werkt, vergeet het dan maar. Vergeet het dan maar. Het
is niet meer nodig, je hebt je deel gehad. Dit soort houding is helemaal niet nodig, en het heeft gewerkt in een maatschappij die
geen maatschappij van Sahaja yogi's is, dus zou het ook voor jou moeten werken. Op sociaal vlak zijn Indiërs vrij bekwaam, maar
ze zijn waardeloos op economisch en politiek vlak. Volg nooit hun politiek, het is verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ik bedoel, ik kan
me geen slechtere politici inbeelden dan Indiase politici, zij zijn de ergste van allemaal. Als je naar hen luistert, dan weet je niet of
je moet lachen of huilen, het zijn zo'n idioten, weet je, alle ezels zijn de politiek in gegaan, het zijn echt ezels. Erger zelfs. Ze
balken als ezels, ze gedragen zich als ezels, ze schoppen elkaar, ze doen allerlei soorten dingen, kun je je dat voorstellen, het is
zo afschuwelijk. Ik bedoel, als je het als grap wilt zien dan kun je het bekijken vanuit een grappig standpunt, alsof het ezels zijn,
zie je, zo gedragen ze zich, alsof ze de volledige controle hebben over ons grootse land. De meesten van hen zijn dus ezels, ik
ben er nog niet veel tegengekomen die verstandig waren. En degenen die verstandig zijn willen ook ezels worden. Wat vang je
daarmee aan? Dat is hun grootste verlangen - stel je een heilige voor die een ezel wil worden! Laat ons dus het volgende inzien:
wat onze goede kwaliteiten ook zijn, het zijn onze goede kwaliteiten en we mogen ze niet verliezen. Wat onze slechte punten ook
zijn, we zouden ze moeten verbeteren. Dit is een heel evenwichtig standpunt ten opzichte van jezelf. Want wij doen er voordeel
mee, niemand anders zal er voordeel mee doen en Sahaja yogi's moeten egocentrisch zijn op dat vlak. Wij doen er voordeel mee;
als wij er voordeel mee doen, doet het hele lichaam er voordeel mee, en doet heel Sahaja Yoga er voordeel mee. Dit is dus mijn
raad in verband met je sociale leven dat zeer belangrijk is, en in verband met je ego. Maar het belangrijkste is dat jullie, eenmaal
jullie in de Sahasrara zijn, mijn hersenen worden, jullie worden echt mijn hersenen. Daarom moet je heel goed oppassen dat je
niet alleen aan je familie denkt, aan je kinderen, aan je huishouden. Je denkt niet aan de ashram van Melbourne, of de ashram
van Sydney, of aan Australië, maar je denkt aan de hele wereld en het hele universum, en de verbetering ervan. Als je die staat
bereikt dan word je werkelijk een wezenlijk deel van mijn brein, dat zich bezighoudt met veel grotere visies, veel hogere zaken.
Het werkt ook op lagere niveaus, dat is het goede eraan, het kan ook werken op jullie individuele niveaus. Ik besteed aandacht
aan je individuele problemen, aan je individuele ideeën, aan alles wat je zegt, maar het licht is er voor het hele universum. En zo
treden we binnen in het gebied van de universele religie, dat we moeten laten ontwaken, en waaraan we moeten werken. Zolang
je die staat niet hebt bereikt, kunnen jullie geen volleerde Sahaja yogi's genoemd worden. Dus om dat te bereiken moet je hard
werken, of als we jullie nu Sahaja yogi's noemen, zullen jullie dan mahayogi's[8] worden. We moeten dus die staat van
mahayoga[9] bereiken. Van hier naar daar is heel eenvoudig, het is al bezig. Stel je voor: vier jaar geleden had ik nooit gedacht
dat ik in staat zou zijn zovelen van jullie hier te vestigen als mijn kinderen, en vandaag is het een feit. Het is zo fantastisch dat het
ons in vier jaar tijd is gelukt om zo'n prachtige resultaten te bereiken, en volgend jaar zal het resultaat zelfs nog groter zijn, te zien
aan de manier waarop mensen er waren. Je moet dus begrijpen dat in Sahaja Yoga gehoorzaamheid aan wat Moeder zegt goed
is. Maar sommige mensen hebben de slechte gewoonte om te zeggen: "Doe het terwille van Moeder, voor Moeder." Wie ben je
om dat te zeggen? Waarom zou wie dan ook zeggen iets terwille van Moeder te doen? Of: "Moeder heeft het gezegd". Nee,
wanneer je de Spirit[10] bent dan begrijp je wat Moeder zegt, probeer dus je Spirit te begrijpen. Dat is de beste manier waarop je
het kunt oplossen en waarop je het goede kunt doen. Ik wil dat al onze kinderen vanuit dat niveau opgroeien, laat hen starten
vanuit een hogere standaard, vanaf een hoger niveau, want wij zijn op een lager niveau begonnen, wij hadden problemen, maar
laat onze kinderen vanaf een hoger niveau starten, en Melbourne is de plaats die ik heb uitgekozen voor onze kinderen om op te
groeien. Dus ik hoop dat vrouwen hun rol zullen spelen, dat mannen hun rol zullen spelen, en dat er hier een mooi familiesysteem
zal worden opgebouwd, een mooie samenleving, deze mooie samenleving. Wat is dat? Doe het uit. Ik weet het. Ik ken de bliksem
heel goed. Ik weet hoe ze reageert. Vishnumaya, dat is Vishnumaya, we hebben Vishnumaya ontketend. Waar kwam het licht
vandaan, Vishnumaya, waar lag het verborgen? Vishnumaya, zie je, is degene die we nodig hebben vandaag, en we zouden op
een subtiele manier moeten begrijpen hoe Vishnumaya werkt. Kijk nu eens hoe sahaj[11] deze situatie ontstond, waardoor ik

over Vishnumaya kon spreken, want het is niet gemakkelijk het onderwerp over te brengen op Vishnumaya. Kijk, je moet het spel
zien, je moet het spel zien. Dit is nu Vishnumaya, hoe werkt zij? Hoe kan het dat ze zo goed werkt via mij? Hoe kan dat, wat
gebeurt er, waar komt het vandaan? Hydro-elektrisch, het bestond in hydro-elektrische vorm, in het water, in het water van de
Guru Tattwa[12], maar wanneer deze naar jou toe komt, wanneer de Guru Tattwa naar jou gekomen is, op dat moment begint
Vishnumaya te werken, die je bevrijdt en haar werk doet. Omwille van wat? Omwille van de verlichting. Wat er op algemeen vlak
gebeurt, gebeurt ook op subtiel vlak. Dus moet er gebruik worden gemaakt van een incarnatie, het guru principe moet dus een
incarnatie nemen om af te dalen naar deze aarde. Daardoor begint Vishnumaya te werken en mensen te verlichten en zo werkt
dit, zo komt dit alles tot stand. Nu hebben jullie gezien hoe ik het onderwerp plotseling kon veranderen, zonder dat jullie het
merkten. Maar ik wilde jullie alleen laten zien hoe Moeder van onderwerp verandert, omdat er soms bepaalde voorvallen zijn
waarbij er ineens ergens iets gebeurt, waar ik weet van heb, waardoor de situatie verandert. En dan lijkt het alsof het één
doorlopende gebeurtenis is. Verder moet ik jullie nog iets anders zeggen: jullie moeten allemaal de volledige kennis over Sahaja
Yoga hebben. Heel weinig mensen weten echt veel over de Kundalini, of weten echt veel over vibraties. Ze weten niet eens waar
de Void zich bevindt. Er zou een regelmatige scholing moeten plaatsvinden, zelfs voor ervaren Sahaja yogi's. Waar bevindt de
Void zich op de voeten, waar zitten de chakra's op de voeten? Als ik ze zeg mijn voeten te masseren, weten ze niet waar dat is.
Het kan zijn dat je geen hoge opleiding hebt gehad, dat is niet erg, maar wat Sahaja Yoga aangaat moet je wel goed opgeleid zijn.
Je moet een volledige opleiding in Sahaja Yoga hebben gehad. Je moet weten waar een bepaald soort ziekte vandaan komt, en
hoe het te genezen. Iedereen van jullie moet hierin onderwezen worden. Dus net zoals je een regelmatig meditatiemoment hebt,
moet je ook regelmatig een moment nemen om jezelf bij te scholen over Sahaja Yoga, over hoe bepaalde dingen gedaan moeten
worden. Nu is er een boek, natuurlijk zag ik wel dat het een goed boek is dat ze geschreven hebben over kinderen, maar het bevat
geen spontaniteit, vandaar dat ik het zal moeten oplossen. Maar behalve boeken heb je ook nog mijn lezingen. Als je naar mijn
lezingen luistert, noteer dan de dingen die Moeder heeft gezegd, en kijk dan zelf wat je ermee kunt doen. De scholing in Sahaja
Yoga is dus heel belangrijk, anders zal je verstand roesten. Je moet een volledige opleiding in Sahaja hebben genoten, het draait
niet alleen om het geven van zelfrealisatie. Je moet dit hebben, zodat anderen zien dat je goed op de hoogte bent. De
hoeveelheid informatie die jullie kregen heeft niemand ooit gehad, geen enkele heilige heeft dit ooit gehad. Maak hier dus
maximaal gebruik van. Van welke leeftijd je ook bent, wat je opleidingsniveau ook is, dat maakt allemaal niet uit, maar jullie
moeten allemaal weten wat Sahaja Yoga is, wat het betekent, hoe het werkt. Stel zelf vragen en zoek naar antwoorden. Jullie zijn
allemaal nog leerlingen van Sahaja Yoga - dat moet je weten, jullie zijn nog leerlingen van Sahaja Yoga en je moet de kennis
beheersen, je moet er alles over weten, elk woord. Het is niet de bedoeling alleen van Sahaja Yoga te genieten, je moet er ook
alles over weten. Als je bijvoorbeeld geniet van een cake die iemand heeft gebakken, dan moet je ook weten hoe die cake bereid
werd, want dan pas kun je hem ook voor anderen maken. Maar als je niet weet hoe je hem moet bereiden, zullen mensen het
nooit geloven. Dat heb ik gemerkt. Ik heb ook verschillende Sahaja yogi's gezien die altijd al het werk doen, die actief zijn omdat
ze altijd al actief zijn geweest, maar anderen zijn lethargisch. Zelfs bij twee Indiase mensen kun je hetzelfde verschil zien, of ze
nu hier zijn of daar, maar dit zou eigenlijk niet mogen. Iedereen zou moeten proberen hetzelfde soort enthousiasme en
dynamisme te ontwikkelen, niet slechts één persoon. Als maar één iemand dit doet, dan heeft het geen zin. Soms kan zo iemand
zelfs heel dominant zijn. Iedereen moet werken, het hele lichaam moet werken, en als we die houding kunnen ontwikkelen, dan
zal dat bijdragen aan een volledige ontwikkeling, aan verbetering. Goed? Nu wil ik jullie vandaag, op deze dag van mijn
verjaardag, heel veel zegeningen schenken, maar elke verjaardag neemt ook mijn ouderdom toe, dat moet je beseffen, daarom
moeten jullie nu opgroeien om het over te nemen, dat is belangrijk. Het is heel belangrijk dat je opgroeit, want al is deze
zogenaamde ouderdom van mij niet zichtbaar, toch neemt ze toe, dat moet je weten, en daarom moet je nu je snelheid opvoeren,
aan de slag gaan, eraan werken. Als er anderen komen, praat dan lief tegen hen, geef ze vreugde, geef ze geen - geef ze vreugde.
Draag zorg voor hen, wees vriendelijk tegen hen, dat zal ze eerder aantrekken dan iemand die onmiddellijk zegt: "Je bent een
bhoot, ga weg!" Als ze in Sahaja Yoga zo zijn, dan zal ik hen wel onder handen nemen. Er zijn er nog, ik weet dat sommigen van
hen er nog steeds zijn, en we moeten hen zeggen: "Je hebt een probleem, het is beter dat je weggaat." Dat is niet erg, ze zullen
voor een tijdje de ashrams moeten verlaten en later kunnen ze terugkomen. Het moet zo gebeuren, anders kunnen ze niet
gecorrigeerd worden en zo'n mensen zouden moeten inzien dat het in orde moet komen met hen, dat ze moeten veranderen; ze
zouden beter hun best moeten doen om niet door te gaan met de manier waarop ze nu bezig zijn met hun ego. Probeer dus
samen te werken met je Zelf, want je Zelf wil alleen maar beter en beter en beter worden. Ik zal dus navraag doen naar al deze
mensen, ik zal het Warren zeggen, dat al deze mensen waarvan ik vind dat ze niet in orde zijn, de ashram moeten verlaten. De
ashram is geen plaats waar alle soorten mensen kunnen wonen. Er zouden hier over het algemeen alleen zuivere mensen mogen
wonen. Ze zouden aan bepaalde minimum vereisten moeten voldoen. Als ze niet aan die vereisten voldoen, moeten ze

vertrekken. Zelfs een vrouw die dominant is, of een man die zich als een vrouw gedraagt, zou moeten vertrekken. Jullie moeten
normale mensen zijn, anders zullen andere mensen die er komen iemand zien die eruit ziet als een geplukte kip, zie je. Dan zijn
ze gewoon niet onder de indruk. Ik zeg het je, zoals ik toonde hoe Christus zo armzalig stond afgebeeld, als een kreupele. Ik zou
niet weten wie er daarvan onder de indruk zou kunnen zijn. Je moet iemand hebben zoals de Christus in de Sixtijnse Kapel, zie je,
die er staat als een (onduidelijk), zo moeten de mannen zijn, maar dan wel waardig, respectabel, vriendelijk en majestueus, dat is
het beste. En de vrouwen zouden heel zacht en lief moeten zijn. Dat zal je een ongelofelijk duurzame en grootse toekomst
brengen. Ongelofelijk duurzaam, je hebt geen idee hoeveel het mij al gebracht heeft. En vandaag de dag komt het me zo goed
van pas. Zie je, toen ik me nog niet met Sahaja Yoga bezighield, was ik van nature altijd vriendelijk tegen mensen, en voor
iedereen die er op mijn weg kwam. Ik zal je een voorbeeld geven: in Londen kwam er ooit een man, zijn naam is... Wat was de
naam van die regeringsvertegenwoordiger? Hij is nu de regeringsvertegenwoordiger van Pune, goed. Hij kwam bij ons, voor een
vergadering van het werk van mijn man of zoiets. En C.P. zei: "Ik zal hen halen voor het avondeten." Ik zei: "Goed." Ik had het eten
zelf gemaakt; er waren ongeveer vijfentwintig mensen die zouden blijven eten. Ik moest voor hun eten zorgen, hoe dan ook. Dus
toen ik naar Pune ging, vertelde Marautra mij dat deze vertegenwoordiger er heel erg naar uitkeek om als de president, of de
voorzitter of als ontvangstcomité, mij te ontvangen. Ik zei: "Ik herinner me deze man niet. Ik herinner me wel iemand anders met
dezelfde naam." Maar hij zei: "Nee, nee, nee, nee, dit is iemand anders." En het bleek iemand te zijn die bij ons was geweest en hij
gaf me zoveel lof, ik was verbaasd dat hij dat allemaal had gezien. Hij zei: "Deze vrouw, waarvan de echtgenoot zo'n hoge functie
heeft in het leven, is zo nederig, ze is zo vriendelijk, zo moederlijk." En toen hij naar huis was gegaan vertelde hij zijn vrouw: "Ik
heb nog nooit eerder zo'n vrouw gezien, zo'n perfecte vrouw." Ik weet niet wat ik daarvoor heb gedaan. Ik zal waarschijnlijk lekker
gekookt hebben, dat doe ik natuurlijk, maar ik zal ook goed voor hem gezorgd hebben, ik zal vriendelijk voor hem geweest zijn,
voor hen allemaal. Ik zal zelf niets gegeten hebben, maar voor hen gezorgd hebben, zoiets moet het geweest zijn, ik herinner me
zelf niet meer wat ik precies gedaan heb. Maar van nature moet ik dit doen, en niet alleen nu, maar ik heb al zo vaak geweten dat
het me goed van pas kwam, alleen door mijn aard, alleen door mijn natuur. En je moet weten dat ons Hoge Raadslid in Engeland,
beide Hoge Raadsleden, de eerste en de tweede, B.K. Neru en de tweede, zoveel respect voor mij hadden, zo'n hoge waardering,
onvoorstelbaar, alleen doordat je vriendelijk bent, en zorgzaam en lief. Zoals jullie hier voor mij zorgen, zo zorgde ik voor hen. En
daarom zijn ze zo onder de indruk, ik kan je zeggen dat alle vrienden van mijn man en iedereen zo'n hoge waardering en zoveel
respect voor mij hebben. We waren op bezoek gegaan bij iemand die wetshoofd is, die aan het hoofd van de inlichtingendienst in
India stond; en hij gaf ons een echte koninklijke behandeling. Het ontvangstcomité werd op de hoogte gebracht dat de kinderen
van Moeder zouden komen en hij kwam persoonlijk naar de vlieghaven, weet je dat? Hij zat daar, ik weet niet of hij naar buiten is
gekomen en heeft gezien dat jullie daar allemaal stonden. Dit komt enkel door mijn persoonlijke ervaringen met hen, wie geeft er
anders iets om iemand zijn vrouw? Na mijn man kwamen er nog zoveel anderen, waarbij niemand geïnteresseerd was in hun
vrouwen. Overal, zie je, laatst ging ik bijvoorbeeld met mijn man naar China, en zijn werknemers die in Japan en in andere
plaatsen werkten, in Honolulu, ze wilden me allemaal ontmoeten, niemand komt om alleen hem te zien. Hij zei: "Nu jij bent
meegekomen zijn ze allemaal gekomen om je te zien." Kun je dat geloven? En door niets anders dan gewoon een goede
gastvrouw te zijn voor hen. Dit is zo'n krachtig middel. Het is zo'n krachtig middel, en vrouwen moeten kunnen koken, dat is
belangrijk. Als ze niet kunnen koken dan zijn ze geen vrouwen, dan vind ik dat ze geen vrouwen zijn. Ze moeten allemaal kunnen
koken. Je moet leren koken, en iedereen kan dit leren, dat is heel belangrijk. De verborgen kracht van een vrouw ligt in de manier
waarop ze kookt. Zie je, onze mannen kunnen nergens anders heen gaan, omdat we zo goed koken dat ze wel naar huis moeten
terugkomen. Ze herinneren zich het eten. Dus dat is de kracht die je hebt. Vandaag zullen we een heel korte puja houden, omdat
het vandaag mijn verjaardag is en de puja op een verjaardag zou zo moeten zijn dat ze dieper gaat, meer vanuit het hart,
vreugdevoller, in plaats van de rituele kant op te gaan. Het is niet nodig zoveel rituelen te gebruiken, omdat we in een
vreugdevolle stemming zijn, door de verjaardag van onze Moeder te vieren. We zijn er al, en alles wat er nodig is om je daar te
brengen is niet langer nodig, omdat je al in die vreugdevolle stemming bent, goed? Dus gewoon een heel korte puja, heb ik hem
gezegd, moet er vandaag gehouden worden, op mijn verjaardag. Het is niet nodig om een lange, uitgebreide puja te houden, met
alle benodigdheden om alle godheden hier te brengen, ze zijn hier al, daar boven, kijk gewoon naar de vibraties die ze uitstralen!
Ze zijn zo gelukkig dat jullie mijn verjaardag vieren. Wat we dus in elke puja moeten doen is hen laten ontwaken, hen vragen goed
voor je te zijn, en dergelijke. Hoewel ze in mij ontwaakt zijn wil je dat ze hier zijn. Maar nu zijn ze allemaal in jullie ontwaakt, dus
hoeven we helemaal niet zo'n uitgebreide puja te houden, dat is helemaal niet nodig. En dit is ook wat ik Modi vertelde, dat jullie
een heel, heel korte puja zouden moeten hebben, een heel korte puja zou goed zijn. Dus de lezing van vandaag had ongeveer
hetzelfde effect als een puja. Onthoud gewoon dat het voor jullie bedoeld was in de tijd dat jullie nog geen Sahaja yogi's waren.
Vandaag is het niet meer voor jou bedoeld. Zo voel je je niet schuldig. Herinner je eerst en vooral dat jullie Sahaja yogi's zijn, dat

jullie mijn kinderen zijn en dat ik heel veel van jullie hou, ontzettend veel. Heb dus alsjeblieft vertrouwen in jezelf, een rotsvast
vertrouwen in jezelf, goed? Dat is het mooiste wat je me vandaag kunt geven als geschenk. Moge God jullie zegenen! [1] equinox:
het tijdstip waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat; de lengte van dag en nacht zijn overal op aarde ruwweg gelijk en de
zon komt precies in het oosten op. [2] maryada's: begrenzing van het juiste (rechtschapen) gedrag [3] tamasika: conditie, type
mens dat neigt naar de negatieve aspecten van de linkerkant [4] bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog
sterk gehecht is aan het aardse leven [5] shakti: primordiale (oorspronkelijke) kracht, ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke
oerkracht [6] dharmisch: volgens de gedragscode van het dharma; rechtschapen [7] adharmisch: niet dharmisch; dat wat tegen
het dharma of de wetten van rechtschapenheid ingaat [8] mahayogi: grote yogi, die het hoogste bereikt heeft [9] mahayoga:
opperste vorm van yoga [10] Spirit: het Atma, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde
en bewustzijn is [11] sahaj: sahaja, spontaan, aangeboren, volgens de cultuur van Sahaja Yoga [12] Guru Tattwa: het guru
principe, de essentie van het meesterschap
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Zij hadden alles gepland. Zij hadden alles geregeld en de sari ontbrak. Zij kwamen mij dus vertellen dat de sari er niet was. Wat
moest er nu gebeuren? Volgens hen kan je geen puja doen zonder de sari. Dus zei ik: “Goed, laten we wachten. Als hij er nog op
tijd is doen we de puja en anders wordt het later.” Maar ik was niet het minst verstoord, niet het minst ontsteld want ik heb
hierover geen mentaal concept. Als je echter een mentaal idee hebt zoals: “O, we hebben alles geprogrammeerd, alles geregeld,
we hebben dat gedaan en nu valt alles uit elkaar.” Het geeft niet, niets valt uiteen. Maar dat is wat wij niet kunnen. Jullie vroegen
mij vandaag: “Wat is Mahamaya?” Wel, dit is het. Je moet leren, alles wat op je weg komt te accepteren. Dat is één van die
zaken. Als we ons nu gefrustreerd, kwaad, en verstoord voelen, bederven we onze vreugde. Dat is één van die zaken. Het gebeurt
omdat we een mentale projectie maken. Mentaal berekenen we iets: dit moet zo gebeuren. Op een manier is het echt een subtiel
gevoel van het ego. Want ikzelf dacht: “Dit is voorbestemd. Goed. We zullen het morgen doen, wat geeft het?” Ik heb in elk geval
Mr Srivastava laten weten dat ik pas om twee uur terug zou zijn. Hij zei: “Waarom niet ’s morgens? Ik denk dat het niet haalbaar
is.” Dit is nu hoe je ‘vyagra’ wordt. ‘vyagra’ betekent: iemand die zich zorgen maakt, hier gaat het dus om iemand die zich geen
zorgen maakt. We maken ons zorgen omwille van twee dingen. Ten eerste maken we ons zorgen over wat er in de toekomst
gaat gebeuren. De toekomst bestaat niet. Als je beslist hebt dat iets in de toekomst moet gebeuren, dan word je verstoord. Dat
is één zaak. Als je geen mentaal beeld hebt gemaakt, dan zie je wat er op het toneel verschijnt. Wat er ook verschijnt, je bekijkt
het. Dan ben je niet bezorgd, want je bent nieuwsgierig om te zien wat er gaat gebeuren. Dat is één manier om je gekwetst te
voelen, om bezorgd te zijn. Ten tweede ben je bezorgd als je zelf een mythe, een waanbeeld hebt opgebouwd. “O, we gaan nu
een puja doen, en het kan niet doorgaan.” Dan ben je ontsteld. Wat maakt het uit? Dan kun je vandaag niet van mijn toespraak
genieten en morgen ook niet van de puja. Dat allemaal omdat je denkt dat het vandaag puja zal zijn. We zijn allemaal opgedirkt.
Dat is heel fijn. We hebben zoveel tijd besteed om ons klaar te maken voor de puja. Goed we doen hem morgen. Wat maakt het
uit? We maakten ons zelf echt mooi. We waren klaar voor de puja, we zaten hier voor de puja en wat is er nu gebeurd? Ik droeg
zelfs mijn sari voor de puja niet, ik wist wat er aankwam. Zo, het is goed om jullie zo te zien, want normaal, tijdens de puja, zie ik
jullie nooit zo opgedirkt omdat ik met mezelf bezig ben. Nu kan ik jullie mooi opgekleed zien. Ik ben er heel blij mee. Al deze
mentale zaken zijn verantwoordelijk voor onze frustraties. Het is zoals ik je vertelde over geld. Hetzelfde gebeurt. Mensen komen
naar India met zoveel geld om zaken te kopen. Soms, zie je, komen ze er aan beladen als handelaars. De mensen van de douane
zijn zo vriendelijk. Ik bedoel, Sahaja yogi’s hebben vrije doorgang, in India, Engeland, waar ook. Dus hebben ze een mentaal beeld
van: “We gaan dit kopen.” Goed, en “Kijk we hebben zoveel uitgegeven.” Als zij geld moeten uitgeven aan iets anders zijn ze
kwaad omdat ze beslist hadden dat ze zoveel zouden uitgeven. Het kan ook gebeuren dat zij dan nog wat geld gaan uitgeven. Zo
werkt Mahamaya ook zie je, het is jullie allemaal al overkomen. Zij gaan dus nog iets kopen. Zo kocht Gavin eens een beeld. Ik
weet niet hoeveel hij betaalde, ik denk 500 roepies. Hoeveel heb je betaald? 4000? Ik weet het niet, hoeveel heb je ervoor
betaald? Gavin: “Veertig pond” Veertig pond, hij betaalde veertig pond voor dat ding. Ik zou er zelfs geen vijf voor betalen. Ik zei:
“Wat is dit? Hoe heb je dit gekocht?” Hij zei: “O Moeder, het is een heel mooi ding. We kochten het in Agra.” Ik zei: “Het is van
Nepal. Als je het in Agra kocht, denk ik dat het zeer duur was en het is zo een verspilling.” Het ergste was dat de vibraties heel
slecht waren. Zij dachten dat zij iets fantastisch kochten. De vibraties waren heel slecht en ik merkte het. Dus zei hij: “Goed
Moeder, ik zal het in uw huis laten en u zult de vibraties verbeteren.” Ik probeerde. Het werkte niet. Ik zei: “Gavin, wat nu? Laat het
in de Thames zinken.” Gelukkig zei C.P.: “Ik moet als geschenk iets van Boeddha meenemen naar Japan.” Ik zei: “Die Japanse
exposanten zijn niets waard, geen enkele bhoot zal hen ongemak bezorgen.” Dus zei hij: “Kan ik iets kopen?” Ik zei: “ Dingen van
Boeddha zijn hier niet gemakkelijk te krijgen, maar ik heb ‘avlokhiteshwara’, zou je dat willen meenemen?” Hij zei: “Wat is de
prijs?” Ik zei: “Veertig pond.” Hij zei: “Goed, goed, ik neem het.” Hij kocht het voor veertig pond. Ik zei: “Goed, geef het aan die
Japanse kerel.” Hij was een gemene man. Ik zei: “Hij verdient het.” Ik merkte, ik wist dat het ergens nog voor iets goed was. Zo
komt het dat onze mentale beelden zo strak zijn dat er geen flexibiliteit is in ons begrip. Als je het flexibel begint te maken (dit
was heel in het begin toen Gavin naar India ging, nu is hij anders) .. als je dus flexibel wordt zie je de vreugde ervan. Je ziet hoe
zaken op hun plek komen. Als het strak is, dan raak je verstrikt in je eigen strakheid en je kunt er nooit van genieten want er is
geen beweging mogelijk voor de kracht van Mahamaya. Zo komt het dat je gefrustreerd bent. Zie je, dat alles is jouw eigen
creatie. De mentale projectie is jouw creatie en de vernietiging is eveneens jouw creatie. Niemand is daar verantwoordelijk voor.
Jij bent verantwoordelijk. Wie dat doet is Mahamaya, “ Sankalpa vikalpa karo”. Jij beslist iets. Je zegt: “Vandaag zal ik naar

Birmingham gaan. Ik moet naar Birmingham. Ik kan niet naar de meditatie komen. Ik moet gaan.” Na een tijdje zul je merken dat
het onmogelijk is iets anders te doen dan wat nodig is voor Sahaja Yoga. Want telkens je iets wil proberen te doen, zal het je
frustreren, zal het je verstoren. Als dit niet het geval is, dan zal het je doen beseffen wat belangrijk is, wat je gemist hebt. Soms
raak je onderweg verloren. Je denkt: “O God, we zijn de weg kwijt. Wat nu? Waar naartoe?” Als ik jou was zou ik zeggen: “Goed,
we zijn de weg kwijt. Het zal zijn om iets anders te vinden.” En dan vind ik iets waar ik al dagen naar zoek. Ik zie het daar
gewoon. Als je dus vertrouwt op de kwaliteit van de Spirit die je vreugde geeft, er op vertrouwt dat je die kwaliteit van de Spirit
onder geen enkele voorwaarde zult kwijtraken, dan zal dit je leiden en dan begrijp je de soepelheid van al deze wereldse
voorbijgaande zaken. Zij zijn allemaal veranderlijk. Jij alleen kunt niet veranderen omdat je de Spirit bent. Vandaag wou ik jullie
spreken over de Muladhara, die een heel belangrijk onderwerp is. Ik denk dat ik er al dikwijls over gesproken heb. Maar ik moet
zeggen dat wij in het Westen, door onze verkeerde houdingen en het aanvaarden van verkeerde mentale projecties van andere
zeer dominerende personen, onze Muladhara ernstig beschadigd hebben. Ondanks het feit dat de Kundalini hoe dan ook, door
de zwakkere kracht van de Muladhara is opgestegen en zichzelf in stand houdt, moeten wij weten dat wij altijd in de valkuilen
kunnen trappen van de verschillende tweesprongen die wij vroeger geschapen hebben. Het is een ernstige zaak dat de
Muladhara werkelijk verbrijzeld is en dat wij wegen hebben gecreëerd waarin onze aandacht kan gaan als wij niet heel
voorzichtig zijn. Laten wij veronderstellen dat iemand oneerlijk is, gierig of geldgericht is, dan is dat heel grof en dan kan je dat
duidelijk zien. Je ziet het zelf en je bent erover ontsteld. "Waarom zei ik zoiets? Waarom deed ik zoiets?" Maar als het gaat over
nonsens van de linkerkant, zonde tegen de Moeder, dan is dat iets geheim dat tussen jou en jezelf gebeurt. Niemand weet wat er
in je hoofd omgaat behalve jijzelf. Niemand weet wat jij het volgende ogenblik zal doen in jouw privacy als je alleen bent.
Niemand kan binnen in jou kijken behalve je Moeder. Ik kan ook jullie Muladhara's voelen. Om met jullie heel eerlijk te zijn, moet
ik zeggen dat dit een centrum is dat ik zelf moeilijk voel. De reden is dat ik een zeer, zeer sterke Muladhara heb, die niet zo
gevoelig is moet ik zeggen. Hij heeft er geen last van. De aandacht van mijn Muladhara gaat naar geen enkele andere Muladhara
uit. Hij blijft slechts op de achtergrond. Dat is de rol die hij altijd speelt. Ik voel deze chakra dus niet behalve dan en dan alleen als
het heel erg is. Ik bedoel, als de persoon dan heel dichtbij mij staat, dan voel ik de Muladhara heel sterk en soms kan ik het nog
niet. Veronderstel dat je mij iets geeft dat door jou gebruikt wordt, dan kan ik het onmiddellijk voelen. De verbetering van de
Muladhara hangt dus volledig van jou af, en zonder een sterke Muladhara kan je niet hoog stijgen, wat je ook doet. Wat nu hen
betreft die Indiërs zijn, die hun Muladhara's gerespecteerd hebben, zijn er zoveel methoden en manieren om de kracht van de
Muladhara te doen toenemen. Maar dat helpt niet bij westerse mensen omdat deze bij hen beschadigd is. Het is een verbrijzelde
Muladhara die geen uitwerking heeft op het fysieke aspect van de Muladhara, maar op het emotionele aspect die we "mana"
noemen, de linker kant. Zelfs als je dus niet op die manier spreekt maar als je gedachten nog in dat gebied verblijven. Zelfs
mentaal ben je erin. Of je blijft bepaalde dingen zien omdat je ze wil zien, omdat je ervan wil genieten. De verscholen
aantrekkingskracht is er nog steeds. Je Muladhara kan zich niet op sterken. Wij moeten wel beseffen dat ik nu met je praat over
de westerse mensen Ik zou hetzelfde niet zeggen voor mensen uit India. We moeten het nu dus veel meer uit doen werken. Op
de uitkijk staan om jezelf in handen te nemen. En het is meer een mentale activiteit en hier bedoel ik "mentaal" de emotionele
kant. Je moet je gedachten observeren. In het Engels is “mind” een raar woord. Het is "mana", waardoor wij onze emotionele
kant, onze verlangens blijven voeden. Waar gaat dat naartoe? Waar is deze beweging van ons brein? Wat doet het? Je moet er
tegenover staan, tegen je verlangens ingaan of je kan het onder ogen zien en voor jezelf duidelijk uitmaken wat er gebeurt. De
beslissing hangt van jou af. Niemand anders gaat je op dit punt verbeteren. Ik weet dat jullie bij mij te biechten kwamen. Om heel
eerlijk te zijn, ik heb jullie brieven nooit gelezen. Welke brieven jullie ook sturen, ik zal ze nooit lezen. Wat jullie ook opgebiecht
hebben, ik heb al deze brieven verbrand. Ik heb geen idee van wat jullie gedaan hebben en ik wil er ook niets van weten. Dat gaat
mij niet aan. Mijn bezorgdheid is dat jullie niet in dezelfde ideeën, op hetzelfde niveau of laten we zeggen op welk niveau ook
blijven hangen. In gedachteloos bewustzijn kun je die gedachten bevechten die door een verkeerde Muladhara tot je komen.
Misschien hebben sommigen onder jullie bhoots op de Muladhara. Er bestaan voor zulke bhoots ook fysieke behandelingen die
ik aan Gavin zal doorgeven zodat jullie hem er om kunnen vragen. Maar je kunt niet altijd zeggen: "Het is een bhoot en ik ben in
orde. Ik heb met de bhoot niets te maken.” Dat is niet zo. Telkens je zegt: ik heb een bhoot, betekent dat, dat je aan de kant van
de bhoot staat. Je ziet een persoon als een sakshi (in de toestand van getuige), dat betekent dat je de persoon ziet, maar je krijgt
geen reactie die de vreugde doodt. Je kunt zelf je Muladhara zeer goed voelen. Je kunt hem ook in de handen voelen en let er op.
Als je voor jezelf wil zorgen, weet dan dat je de aandacht moet richten op een gezond huwelijksleven. Maar dat mag ook niet in
uitersten gaan. Want ik heb nu geleerd dat de mensen in het Westen methodes hebben bedacht om de aandacht van de ene
persoon naar de andere te brengen. Zij hebben een andere soort mentale acrobatie bedacht om hun zuivere aandacht te
vernietigen. Ga daar niet op in. Er zijn ook zoveel andere dingen waardoor wij uitdrukken dat wij nog steeds onder de invloed

staan van een slechte Muladhara. de manier waarop je je kleedt, de manier waarop je loopt, De manier waarop je zit, de manier
waarop je praat de manier waarop je je gedraagt om indruk te maken op andere mensen. Ik moet onder de indruk komen van
andere mensen in Sahaja Yoga zelf. De enige indruk die echt zou mogen gelden is het niveau van spirituele groei die anderen
hebben bereikt. Je kunt het doen, het is niet moeilijk. Als de Kundalini kan oprijzen met al deze beschadigde Muladhara's dan
ben ik er ook zeker van dat jij je Muladhara volledig kunt genezen. Maar wat jullie betreft gaat het er eerst en vooral om de
Muladhara te versterken en daarvoor denk ik dat jullie allemaal een soort van tapasya (boetedoening) zullen moeten doen.
Daarom zeg ik soms dat westerse mensen minder vlees zouden moeten eten, vooral het rode vlees en rund en paard en hond en
ik weet niet wat jullie nog meer eten? Hou je meer aan een vegetarische voeding. Ik zeg niet vegetarisme, dat moet je begrijpen.
Hou je meer aan zaken die minder hitte geven in het lichaam. Zelfs vis geeft veel hitte. Hou je aan een leven dat op een manier
ascetisch is, maar ga ook niet over tot deze vreselijke "gezonde voeding". Ik kan ze niet verdragen weet je. Deze voeding is niet
bedoeld voor mensen maar voor dieren denk ik. Zij woelen je maag volledig om, het is verschrikkelijk. Ik at eens van dat "country
store" spul en ik zei dat ik er genoeg van had. De hele country ging door mijn maag. Waar moeten jullie dus naartoe? Zij die
problemen hebben met de Muladhara moeten weten dat voeding een verschil maakt voor de krachten van de Muladhara. Als je
hem dus wil genezen moet je hem verzachten, hij is te erg geprikkeld, te erg opgewonden. Welke man je ook aanraakt, welke
vrouw je aanraakt, welke vrouw je ook bekijkt... Ik kan dat niet begrijpen, het is erger dan de apen. Je moet hem verzachten,
afkoelen zodat Ganesha zijn zegeningen over je Muladhara kan doen vloeien. Er is geen zegen. Maar het gebeurt niet zodanig
uitwendig dat ik kan zeggen dat jullie jezelf moeten respecteren. Met deze woorden kan het niet uitwerken, dat weet ik. Je moet
gaan zitten, mediteren en trachten hem te verzachten. Ik zal met Gavin praten en hem vertellen wat men ervoor kan doen want ik
kan dat niet zomaar in het openbaar doen. Maar zelfs dat is nog altijd allemaal lichamelijk. Mentaal moet je op de uitkijk staan
om te zien waar die gedachten naartoe gaan, naar vieze zaken. Waarom gaan zij altijd naar deze sensatie. Kijk naar de vogels, de
bloemen, de natuur, kijk naar de mooie mensen, kijk er gewoon naar. Een andere vreselijke zaak in het Westen is dat de vrouwen
hun lichamen ten toon moeten stellen om mannen op te winden. Mannen doen hetzelfde denk ik. Zij trachten steeds elkaar op te
winden en leven in een domme opwinding. Je moet mooie dingen ten toon stellen zoals bloemen, mooie versieringen, dat is in
orde. Maar jij bent geen ding! Het is je eigen privé eigendom. Je legt al je goud niet op straat is het niet? Misschien zou je beter
dat proberen. Je zult er om geven dat mensen je goud stelen maar het deert je niet als je kuisheid wordt geplunderd. Iedereen die
je met vuile ogen bekijkt. Je voelt je niet beledigd. Want het ego is een vieze zaak, het geeft er niet om, het voelt zich gelukkig dat
mensen naar je kijken. Zij plunderen je, zij beroven je kuisheid. Maar Sahaja yogi's zijn zo niet. Toch moet ik jullie nog zeggen dat
jullie je hart en brein moeten zuiveren, dat jullie jezelf eruit moeten tillen. De gedachten zitten heel raar in elkaar en daarom zijn
de grootste verwikkelingen in het brein van de mensen. Zij zijn erg verward, heel erg verwarde mensen want in dit soort leven is
er geen enkele wijsheid. Je wordt een op sex gerichte persoonlijkheid. Eigenlijk is het juist andersom. Als je op geld gericht bent,
wil je het geld beschermen. Als je gericht bent op bezit, dan wil je het beschermen. Als je een kleine antiquiteit krijgt wil je het
beschermen. En waarom niet dit eigendom van jou dat het allerhoogste is om te beschermen, om te versieren, om te vereren? Ik
maak me nogal zorgen om het feit dat mensen daar in het geheim aan toegeven. En soms zijn zij daarover schijnheilig, zij geven
er niet om daarover schijnheilig te zijn. Zij zijn Sahaja yogi's, dat is juist, maar zij denken dat zij in deze materie de weg kunnen
volgen die zij willen. En het gebeurt dat sommigen van hen zeggen dat Moeder gezegd heeft dat het in orde was. Dat heb ik nooit
gezegd. Als er één punt is waarover ik geen compromis kan sluiten is het dit. Jullie moeten een kuis beeld hebben tegenover
jezelf, tegenover je leven, je welzijn en je persoonlijkheid. Jullie zijn heiligen. En als een heilige geen goede aard heeft, ik noem
het karakter de essentie van het karakter, dan is het geen heilige. Deze zuiverheid moet dus behouden worden: daar kan geen
compromis over bestaan. Je kunt niet de wortels van alles treffen. En het werkt uit op een collectieve manier, niemand bedriegt
zichzelf, niemand stelt zichzelf teleur en brengt de gedachten op de juiste weg van de spirituele groei. Als je denkt aan je
spirituele groei, hoe je gaat opstijgen, aan de ogenblikken van vreugde, aan de dag dat je mij voor het eerst ontmoette, aan alle
andere mooie en heilige zaken, kan je brein gezuiverd worden. En wanneer ook zo een gedachte in je binnen dringt moet je
zeggen: "niet dit, niet dit." Het is meer mentaal dan fysiek. Ik weet dat het moeilijk is, maar als je realisatie kunt krijgen waarom
dat ook dit niet. Jullie moeten allen begrijpen dat er hierover geen enkel compromis kan zijn. En als je ermee doorgaat kan er
een dag komen dat je er volledig uitgegooid zal worden net zoals elke andere duivel eruit gegooid wordt. Er is dus geen
compromis. Zeg het jezelf, stel jezelf niet teleur, bedrieg jezelf niet. Je kunt niet opstijgen als er nog steeds iets loerend binnenin
je werkzaam is. Je zult naar beneden getrokken worden want dat is je zwakheid en je wordt alsmaar zwakker en zwakker. De
enige vraag is: "Waar is je aandacht?" Leid ze af. Leid je aandacht af. In het begin zal het wat oefening vragen, wat inspanning,
daarna zal het vanzelf gebeuren. Je zult er geen moeite voor moeten doen, je zult je er geen zorgen om hoeven te maken,
integendeel, het zal onmogelijk zijn anders te doen. Er is zoveel conditionering. Wij hebben ons zelf aan de conditionering

uitgeleverd en we hebben onszelf beschadigd. Deze conditionering is de meest subtiele en ook de slechtste van allemaal. Zij is
in Sahaj yoga onmogelijk te bevechten tenzij jullie individueel de verantwoordelijkheid opnemen om ervoor te zorgen. De
Muladhara is een van de meest delicate en krachtigste chakra's. Hij bevat zoveel plooien en zoveel dimensies. Als je Muladhara
niet in orde is zal je geheugen het laten afweten. Als om te beginnen je Muladhara niet in orde is, zal je wijsheid falen. Je zult
geen oriëntatiezin hebben. De krankzinnigheid die nu in Amerika opkomt voor de leeftijd van veertig jaar, is te wijten aan het feit
dat hun Muladhara uitgevallen is. Op het fysieke vlak zijn de meeste ongeneeslijke ziekten te wijten aan een zwakke Muladhara.
Op het mentale vlak zijn de meeste problemen die wij zagen, laten we zeggen 90%, te wijten aan een zwakke Muladhara. Iemand
die een sterke Muladhara, een krachtige Muladhara bezit, zal geen problemen krijgen. Want je weet dat de Muladhara daar
achteraan een sterke greep heeft. (Shri Mataji legt haar hand op de achterkant van het hoofd.) En als je brein het laat afweten
geef je de hersenen de schuld. Het zijn niet de hersenen, meestal is het de Muladhara. Voor je fysieke en eveneens je mentale
veiligheid moet je tegenover je Muladhara een gezonde houding aannemen. Daarom ben ik erover bezorgd dat jullie allemaal
zouden trouwen en na het huwelijk, na enkele dagen zal je zien dat je aandacht afgeleid wordt naar andere problemen van het
huwelijksleven. Maar niet als je geen Sahaja yogi bent, want het gericht zijn op sensatie is het hoofddoel van het moderne leven
geworden. En je wordt heen en weer geslingerd op de ruwe zee van al deze opzettelijke handelingen van de mensen. De media,
boeken, ideeën, dat alles creëert dit vreselijk prikkelbare temperament binnen in je. Zo iemand heeft helemaal geen geduld, geen
enkel evenwicht. In feite is hij hypocriet en heeft hij een heel slechte linker Vishuddhi. Er zijn zoveel verwikkelingen voor de
zelfrealisatie. Vergeet het verleden. Wat je ook gedaan hebt, vergeet het. Maak je geen zorgen. Herinner je echter één zaak: dat je
je Muladhara beschadigd hebt. Je moet hem dus verzorgen, je moet hem verzachten, je moet hem weer normaal maken. Je
moet er een gezond, evenwichtig centrum van maken zodat Shri Ganesha het kan beheren. Als ik over Shri Ganesha spreek weet
je dat de vibraties mij teveel worden. Wij spreken van onschuld, maar om de onschuld in onszelf te doen ontwaken moeten wij
uiterst op onze hoede zijn en zeer waakzaam wat betreft ons brein. "Wat denkt het? Waar gaat het naartoe? Waar gaat de dief?
Gaat hij een streek uithalen, een list verzinnen? Goed!" Je moet waakzaam zijn, erg waakzaam. Ik heb er al een hele tijd aan
gedacht om erover te praten. Maar nu moet ik jullie één ding zeggen. Dat jullie zullen ontmaskerd worden. Dat is een andere
eigenschap van Mahamaya. Zij zal jullie ontmaskeren. Je zult ontmaskerd worden als je trucjes met mij uithaalt. “Met mij”
betekent “met je Kundalini”. Als je tracht spelletjes te spelen met je Kundalini zal je ontmaskerd worden. En je zult beschaamd
zijn over jezelf. Wees alsjeblief zeer zorgzaam, zeer zorgzaam om je Muladhara weer heel gezond en krachtig te maken. Moge
God jullie zegenen. Ons gebed zou moeten zijn: "Laat onze Muladhara gezond en sterk zijn." Dat is alles. Laten wij daarvoor
bidden. Er zijn bepaalde oefeningen voor de Muladhara die ik aan Gavin, jullie leider in Engeland, zal uitleggen. Hij zal jullie deze
doorgeven. Het zou mondeling moeten gebeuren. Het zou niet neergeschreven mogen worden. De leiders van de ashrams en
andere centra zouden hem elke maand moeten komen opzoeken en deze zaken zouden besproken kunnen worden. Want het is
een geheim dat niet openlijk kan besproken worden, het is een geheim tussen jou en jezelf. Het mag nergens neergeschreven
worden, het mag niet vermeld worden. Maar het zou door jullie allemaal op zo een manier moeten uitgewerkt worden dat jullie
genieten van de zegen van Shri Ganesha. Ik zou ook zeggen dat dit meer voor de vrouwen is dan voor de mannen. Want mannen
lijden meer dan vrouwen. Daarom moeten vrouwen goed opletten. Ontwikkel goede relaties met jullie broers. Tenzij jullie
werkelijk jullie hoogstaand karakter ontwikkelen kunnen mannen niet verbeteren. Jullie hebben gezien dat in India de vrouwen er
niet van houden dat wie ook hen bekijkt of probeert aan te raken. Zij houden er niet van. Vrouwen hebben de hand aan zichzelf
geslagen, hebben zichzelf verbrand, duizenden, omdat zij dachten dat iemand anders hun lichaam zou aanraken. Het staat zo
sterk in verband met je Atma, je Spirit. Alsof je Spirit het lichaam is, dan is onschuld het lichaam van uw Spirit Jullie kunnen
allemaal zo worden want jullie zijn nu yogini's. Zij waren geen yogini's, maar zij kenden één ding: de kracht van hun kuisheid. Het
is meer bedoeld voor de vrouwen hier, zodat zij zouden proberen dat gevoel van edelheid, kuisheid en heiligheid rondom hen te
ontwikkelen zodat de mannen zelf hen respecteren en dat gevoel in zichzelf ontwikkelen. Ik dank jullie.
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Het vestigen van Nirvikalpa
Het is zo fijn om te zien dat er zoveel Sahaja yogi's zijn gekomen om de Sahasrara-dag mee te vieren. Zonder de doorbraak van
de Sahasrara zouden we de spirituele groei 'en masse' niet bereikt kunnen hebben. Maar de Sahasra heeft, wat het brein betreft,
in het Westen te veel problemen opgeleverd en de zenuwen zijn zo in elkaar verstrengeld, de een op de ander. De Sahasrara
openhouden zou heel gemakkelijk moeten zijn als het westerse brein zou kunnen begrijpen en zich daar bewust van kan zijn
wie jullie Moeder is. Als jullie Moeder de Godheid van de Sahasrara is, dan zal de enige manier om de Sahasrara open te kunnen
houden totale overgave zijn.
Daarom is het dat velen mij vragen: "Hoe doen we dat?" Dat is een hele rare vraag. Dat is niet relevant. Als je Sahasrara geopend
werd door iemand, en gelukkig is dat de Godheid die zich hier tegenover jullie bevindt, dan zou het 't gemakkelijkste zijn om je
over te geven, maar dat is het niet. Het is moeilijk omdat de aandacht, die door de hersencellen heen naar boven gekomen is, en
zich door middel van de hersencellen tot uitdrukking brengt, bezoedeld is, onzuiver is, destructief is. Dat tast de zenuwen aan en
als de zenuwen aangetast zijn, dan kan het licht van de Spirit niet op de zenuwen schijnen. En dan voel je het onvermogen om je
over te geven.
Normaal gezien behoort het 't simpelste te zijn om te doen. Dus moeten we onszelf mentaal aanpakken. We moeten onszelf
toespreken en tegen onszelf zeggen: "Waar ben je mee bezig?" Wat is overgave? Dat is vreugde. Dat is alleen maar vreugde.
"Waarom kan ik me dan niet overgeven? Waar schort het aan bij mij? Zit ik op zo'n laag niveau? Ben ik diegene die net zei dat ik
een zoeker was maar ben ik dat helemaal niet? Ben ik dan een onoprecht mens dat ik me niet kan overgeven? En zo ja, wat
maakt mij dan trots op mezelf? Als de situatie zo is, waarom ben ik dan zo ingenomen met mijn ego?"
Wat heb je om over te geven? Een druppel moet oplossen in de oceaan om oceaan te kunnen worden. En een druppel kan niet
groter worden dan de oceaan - toch? Waar bestaat die overgave dan uit? Overgave van onze conditioneringen, van ons ego en de
kunstmatige hinderpalen die we om ons heen hebben opgeworpen.
Je kunt dat mentaal aanpakken. Je kunt dat emotioneel aanpakken en ook fysiek kunnen we onszelf aanpakken. We kunnen
onszelf aanpakken door middel van mantra's, door naar onszelf te kijken, door zelfkennis. Maar je moet weten dat dit de
allergrootste kans is -voor jou- niet voor het Goddelijke. Als je niet beschikbaar bent dan kan het Goddelijke zijn eigen wegen
zoeken om zich het allerbest tot uitdrukking te brengen. Zelfs om te begrijpen hoe immens die opdracht is, moet je hart vol
overgave zijn.
Als je dat alleen mentaal benadert, dan ontwikkel je een enghartig ego alsof jij geweldig werk aan het verrichten bent. Zoals toen
ik telefoneerde naar Amerika, om te zeggen dat ik zou komen, er is daar een heel belangrijke wetenschapper in Los Angeles,
iemand uit India, uit Maharasthra. Hij ontving net niet de Nobel Prijs- zulk een grote wetenschapper. Hij belde me meteen terug,
en hij zei: "Moeder, ik zal naar New York komen om u te verwelkomen. Ik neem veertien dagen vrij. Als u hier bent, dan wil ik bij u
zijn. Wat moet er anders gebeuren? Zoals het nu gaat doe ik Sahaja Yoga zo'n beetje tussendoor erbij als het me uitkomt, als ik
er tijd voor heb, dat is toch waar ik mee bezig ben, nietwaar? Maar ik zou graag met u naar Europa reizen naar al die
verschillende plaatsen en daar met u samen enige tijd doorbrengen. Wat heb ik hier anders te doen?"
Maar zoals ik hoorde komen mensen op verschillende tijden aan voor de Sahasrara Dag. Ik was verbaasd. Dit is een typisch
westerse opvatting. 'Tussendoor', Sahaja Yoga wordt vooral 'tussendoor' bedreven. Het moet goed uitkomen. Het beste in een
weekend, dan kunnen we tussendoor ook nog voor vakantie naar Wenen gaan. En daar kunnen we natuurlijk tussendoor een

puja bijwonen en tussendoor zal Moeder onze Kundalini laten opstijgen. Zij zal de Godheden in ons laten ontwaken en dan zullen
wij tussendoor van de zegeningen genieten. Er kan voor God niets opgeofferd worden. Geen tijd, ze hebben geen tijd. Alles gaat
tussendoor. Het is nogal verbazingwekkend. Voor oorlog geven mensen hun leven. Voor destructieve zaken werken ze keihard,
dag en nacht. Maar voor het opbouwen van de mensheid, voor het ultieme goddelijke doel, in het Westen, hoeveel zijn er die zich
daar werkelijk aan overgeven? Als het schikt, dan staan we klaar. Sahaja. "Dit is Sahaj stijl. We moeten het Sahaj doen." Dat heb
ik menigmaal gehoord, en er zijn er heel wat die zo'n houding aannemen ten opzichte van Sahaja Yoga. Daar verbaas ik me soms
wel over.
Als ik naar een dorpje ga nemen mensen veertien dagen verlof, of een maand. In Rahuri nemen de mensen een maand vrij om
zich voor te bereiden op mijn komst. Een dag vrij nemen is heel wat voor hen. Zij zijn de mensen die het verdienen. Het gaat niet
om hoe je je kleedt en wat je eet en wat je hebt. Het gaat om wat je kunt geven en opgeven. Het clichématige van het wereldse
leven moet doorbroken worden, dat moeten we begrijpen. Het is een ontwikkeling van mensen die als slaven geketend zijn;
geketend door verlangens, geketend door zelfgenoegzaamheid, geketend door lethargie, geketend door ego als een blok aan
het been. We moeten onszelf dus gaan begrijpen. Iedereen moet zichzelf gaan begrijpen, en inzien dat de verlossing van de
wereld door jullie moet gebeuren. Jullie zijn uitverkoren voor het emanciperen van de hele mensheid. Het Goddelijke wil dat jullie
als een kanaal functioneren, omwille van de zaligmaking van dit universum, omwille van de ultieme expressie van de liefde van
God. Terwijl ik dit zeg zie ik ineens automatisch het ego opkomen. Integendeel, een overgeven om je vaten te kunnen vullen met
de zegen, de goddelijke zegen, zodat als je naar anderen toegaat je de schoonheid en liefde van God over hen kunt uitschenken.
Aan jou de taak om een goed inzicht in jezelf te krijgen en niet aan anderen. Geef niemand de schuld.
Het is zo waardevol dat de grootsheid van deze momenten die we samen doorbrengen niet in woorden te beschrijven valt. Jullie
moeten het voelen, binnen in jezelf welke opdracht je gegeven werd. Door je eigen Spirit, door de staat waarin jij verkeert kun je
de opdracht uitvoeren.

Maar gebrek aan zelfvertrouwen kan je niet de kracht van overgave verlenen. Overgeven is het

openstellen van de Sahasrara, en die helemaal openhouden, opdat de staat van Nirvikalpa in ons wordt gevestigd. Er zou een
gestadige ontwikkeling moeten zijn in de vorderingen, een gestadige verbetering van het zich openen. Hebben jullie wel eens
een lotus of een andere bloem zien bloeien, die in bloei staat en dan tussendoor weer niet in bloei, dan bloeiend, dan verwelkend,
dan weer bloeiend. Hebben jullie dat merkwaardige fenomeen in de natuur wel eens gezien? Je ontkiemt, dan ga je weer ten
onder, dan kom je weer op en je vergaat weer. Hebben jullie ooit een boom gezien die groot wordt, en dan weer in de modder
terechtkomt, weer tevoorschijn komt , en weer in de modder belandt, en anderen de schuld geeft? Hebben jullie wel eens een dier
gezien dat als het begint te groeien, een lilliputter wordt, weer verder groeit en opnieuw een lilliputter wordt?
Zelfs die kolossale paleizen die zo prachtig voor ons gebouwd werden, zien jullie dat die ineens klein worden, in elkaar storten en
zich dan weer gaan opvullen. Alleen de ballon van het ego en het superego doen dat. En als je daarmee vereenzelvigd wordt, dan
worden jullie ook heel eigenaardige persoonlijkheden. De lotus van jullie Saharara is nu geopend. En moet verder en verder en
verder opengaan en niet plotseling verleppen, en dan weer opengaan, en opnieuw verwelken. Het is een heel ingewikkeld
fenomeen, wat je in het Westen kunt tegenkomen en waar je zo nu en dan raar van kunt staan te kijken. Voor mij is het soms
heel schokkend om te zien. Ineens komt er iemand met: "O, ik ben hier toch zo zenuwachtig over. Ik ben daar toch zo
zenuwachtig over." En iemand anders komt me vertellen: "Ik wil nu bij Sahaja Yoga weggaan." En weer een ander komt zeggen:
"O, het is me teveel, ik kan er niet meer mee doorgaan." We moeten dan ook beseffen dat er iets heel eigenaardigs in ons is, iets
absurds. Het gebeurt daardoor. We gaan de hele tijd voorwaarts en weer achterwaarts, vooruit en achteruit. Waarom dat
heen-en-weer slingeren? Dat kan de Sahasrara niet zijn. De Sahasrara is geen slinger, maar een lotus. De slinger is dus de chitta,
de aandacht; de aandacht die van links naar rechts gaat en weer van rechts naar links, de hele tijd door.
Maar het gebied van de Sahasrara is het Koninkrijk van God. Wanneer de Brahmarandra zich volledig opent, dan openen zich de
hemelen binnen in jou. De Kundalini, die opgestegen is en jou je zelfrealisatie gegeven heeft, creëert die subtiele opening,
waardoorheen het Goddelijke al zijn subtiliteit in jouw brein gaat schenken. Maar als je ervan beide zijden druk op uitoefent met
die ballonnen, dan weer open, dan weer dicht, dan weer open, dan trekt het Goddelijke de aandacht terug. Dat moet je weten. De
aandacht wordt teruggetrokken en als dat vaak gebeurt, dan maakt het Goddelijke zich daar niet druk om. Jij bent het dus die die
staat moet zien te bereiken en ieder van ons kan die staat van Nirvikalpa bereiken. Daarin zit nu juist de vooruitgang. Na (het
bereiken van) Nirvikalpa kun je niet terugvallen. Als iemand toch nog op en neer, op en neer blijft gaan, dan zou hij moeten weten

dat hij het punt nog niet bereikt heeft en dat hij zichzelf onder ogen moet nemen en zichzelf moet toespreken: "Nee, ik moet in
Nirvikalpa zijn, vanwaar ik niet meer terug zal vallen."
Mensen die zich niet in het Nirvikalpa stadium bevinden, zullen niet gered worden. Het spijt me zeer dat ik dat moet zeggen. Zij
zullen niet gered worden. Zij zullen gestraft worden. Misschien niet op dezelfde manier als degenen die geen gerealiseerde
zielen zijn, maar ze zullen niet op de zetels in het Koninkrijk van God Almachtig plaatsnemen. Jullie moeten minstens het
stadium van Nirvikalpa bereiken. Geef niet de schuld aan wat voor omstandigheden dan ook. Niet de schuld aan je vader of je
moeder, je broer, de sfeer, of dit of dat. Je hoeft niemand de schuld te geven. "Doordat er iemand kwam, werden wij beïnvloed."
Wat is er aan de hand met jullie? Hier ben ik, jullie worden niet door mij beïnvloed. Hoe laten jullie je beïnvloeden door iemand die
zo stompzinnig is, dat is duidelijk, zo dominerend? Dat wil zeggen - wat is jullie niveau? Morgen ga ik jullie dus vertellen, heb ik
besloten, hoe je in de staat van Nirvikalpa kunt verkeren. Zoals ik al zei, kunnen we dat mentaal benaderen; maar mentaal, stel
dat ik zeg dat je dit medicijn moet innemen en je neemt dat medicijn niet in, dan is dat gewoon een mentaal gebeuren. Het
medicijn blijft op de kast liggen, net zoals jullie, precies hetzelfde. En dan zeggen jullie: "Ja Moeder, we hebben naar uw lezing
geluisterd."
Het hoofdthema van de puja morgen zal dus, zoals ik al besloten had, gaan over dat je je in de staat van Nirvikalpa moet
bevinden. Je kunt zeggen dat deze Sahasrara dag een heel belangrijke dag is want nooit eerder heb ik zo'n ultimatum gesteld.
Omdat we nu zijn gevestigd als Vishwa Dharma, als de universele religie. Wij zijn niet zoals in andere godsdiensten waarbij, na de
dood van de incarnaties, door mensen een godsdienst werd opgestart en dat ze daar dan mee deden wat ze maar wilden. In het
tijdsbestek van ons leven nu zullen we onszelf tot instrument gaan maken dat de Vishwa Dharma representeert. We moeten
sterke godheden in ons hebben. We hebben ze door allerlei fouten verzwakt, maar dat hindert niet. Ze zijn zwak omdat wij niet
van oudsher de kracht in ons hebben, maar dat hindert niet. Maar nu deze Religie werd ingesteld, mogen we geen 'zwarte
vlekken' meer hebben. We hebben zoveel keuzes gemaakt en ons geoefend en dergelijke en nu moeten jullie allemaal in de boot
springen. We hebben geen tijd meer om te treuzelen. Degenen die achterblijven, worden achtergelaten. Het is een heel intense
periode nu, dat moeten jullie snappen. De intensiteit van deze periode is niet 'tussendoor'. Het is geen Sahaja Yoga meer, nu is
het Maha Yoga. En jullie moeten maha worden, jullie moeten groot worden, anders kunnen jullie hier niet zijn. Al die dingen, daar
moet je uit zien te springen.
Morgen zal ik al het mogelijke proberen te doen van mijn kant, ik zal het uitwerken. Maar het is een belangrijke zaak, dat kan ik je
wel vertellen, zodanig dat als ik eenmaal de Religie tot stand gebracht heb, ik er geen enkele bres in wil zien. Dit heb ik ontweken
omdat ik niet helemaal zeker was. Nu weet ik zeker dat er velen zijn die 'Nirmalites' genoemd kunnen worden. Want geen zwarte
vlekken meer op de mooie sari van jullie Moeder. Het moet absoluut van de hoogste kwaliteit zijn. Langzamerhand raakten we
eraan gewend mensen los te laten, en we werkten dat geleidelijk aan uit, maar nu is er geen tijd meer. Zoals ik jullie gezegd heb,
ga ik terug naar India. Morgen zal ik aan jullie kunnen vertellen hoe jullie geleidelijk aan tot bij jullie Sahasrara konden komen. En
hoe je om bij Nirvikalpa te komen, werkelijk volkomen toegewijd moet zijn. Er is geen sprake van comfort als je bij Sahaja Yoga
komt. Het is (een) Sahasrara dag, jullie moeten de Himalaya oversteken. Als je leest over het leven van de mensen die op reis
waren en probeerden tot op de Kailashaberg te komen, dan zal je weten welke ontberingen zij hebben doorstaan. Ik heb jullie
zachtjesaan, zoetjesaan meegevoerd tot dit punt maar raak daar niet door verwend. Jullie zullen allemaal als een nachtkaars
uitgaan tenzij je in de Nirvikalpa staat verkeert.
Het spijt me dat ik dat hier in Oostenrijk moet zeggen. Dit is de plek die het einde van onze reis naar links en rechts zou moeten
afbakenen. Maar "omdat mijn man zo is, omdat mijn vrouw zus is, en mijn kind zo." Jullie worden daar niet voor verontschuldigd.
Aan wie ben je dat aan het vertellen? Aan je eigen Spirit? Zeg het maar tegen je Spirit, begrijpt die dat? Het neemt je vibraties
weg, het neemt je vreugde weg, het ontneemt jou je positie. Nirvichara is heel gemakkelijk te vestigen, maar ook dat lukt
sommige mensen niet. Laat staan Nirvikalpa? Je moet dat heel serieus gaan aanpakken.
Dit is misschien de laatste Sahasrara dag die we in Europa vieren, misschien, ik weet het niet. Het is niet zo dat Moeder alleen
maar blij is als er mensen van groter verdienste aanwezig zijn, of van groter kaliber, dat is niet zo. Ik ben zeer begaan met
degenen die de weg kwijtraken, die achterblijven. Maar soms, is mijn ervaring, denk ik dat die mensen verwend worden. Mijn
liefde is er niet voor om jullie te verwennen, niet om jullie te bederven, maar is er voor jullie emancipatie, en het is aan jullie om

te genieten van de heerlijkheid van Gods zegeningen over jullie. Als er toch mensen zijn die niet rechtvaardig, niet oprecht zijn,
die op dharma niveau niet deugen, wat kan ik hen dan zeggen? En als zij dan ook niet eens de Spirit zijn, wat moet ik dan met hen
aanvangen?
De ideologieën, de besprekingen, de discussies en argumenten leiden je daar niet heen. Nee, dat doen ze niet. Het is meditatie.
Wat meditatie is, in feite is het dat je jezelf onder ogen ziet en corrigeert met het volledige inzicht in wat jij bent. We moeten
ideale menselijke wezens voortbrengen. Dat is Vishwa Dharma. Overigens zijn er veel dharma's aan de gang. Zoveel religieuze
activiteiten in naam van alle grote incarnaties, die allerminst in de buurt van die incarnaties bleven maar juist tegenovergesteld
daaraan.
Deze staat van Nirvikalpa moet tot stand gebracht worden, voor eens en voor altijd. Zodat ik tot dan geen moeite met jullie zal
hebben. De groep mensen die morgen Sahasrara zal bijwonen, moet die staat kunnen bereiken, anders zijn ze net zoals de
mensen die nog beginnelingen zijn. Of ze voor de eerste keer komen, of voor de tiende keer, elfde keer, de honderdste keer, wat
maakt het uit? Voor mij is het duidelijk. Ik heb weinig tijd, want het instrument moet in orde zijn. Ingeval je de groei van het
instrument op een behoorlijke manier dient te bespoedigen, zo dat Gods liefde stroomt en dat de God van die liefde daar
gelukkig mee is, dan moeten we zulke mooie bloemen in het leven roepen dat hij dat zal waarderen, en dat hij niets tenietdoet.
De Toeschouwer van dit spel moet tevreden gestemd worden zodat hij zijn destructie opschort. Daarom zei ik dat de tijd dringt,
er is weinig tijd.
Als wij willen dat onze kinderen opgroeien in het Koninkrijk van God, zij werden als grote heiligen geboren, als wij hen ten volle de
kans op vreugde willen bezorgen, laten we dan allereerst fatsoenlijke ouders worden en geen mensen die maar met illusies
blijven voortleven. Niet alles in Sahaja Yoga kan verklaard worden. Ik kan dat niet uitleggen, dat kan ik niet, omdat jullie niet over
dat begripsvermogen beschikken.
Zoals Grégoire eens zei: "Moeder, ik wil graag dat de zon schijnt", omdat mensen hem gezegd hadden dat het dat weekend
slecht weer zou worden, en er geen zon zou zijn. Binnen een kwartier scheen de zon, binnen een kwartier! De wind begon te
waaien en alle wolken gingen mooi om Wenen heen hangen, als een Sahasrara, en de hemel opende zich, net zoals ik graag wil
dat jullie Sahasrara zich opent. De hele natuur doet zo haar best om het op te lossen, maar jullie moeten leren om met je Spirit
samen te werken. En dat is niet een 'tussendoor' samenwerking. Het gaat om de Spirit te zijn, om de Spirit helemaal te worden.
Dat is heel belangrijk. Niets mag dat tegenhouden.
Ik hoop dat de aankondiging van vandaag ons allemaal zal helpen om inzicht in onze verantwoordelijkheden te verkrijgen ten
opzichte van onszelf en ten opzichte van onze Schepper. Het is mooi om mij te prijzen vanwege mijn liefde, het is mooi om mij
te prijzen omwille van wat er ook maar gebeurd is, maar eerlijk gezegd, weet ik niet of jullie mij prijzen. Ik voel die lofprijzingen
niet omdat ik mijn Zelf ben, ik ben niet mijzelf. Ik zie mezelf apart staan en dan zeg ik tegen mezelf: "Kijk, jij bent de Adi Shakti,
oké, maar je hebt je kinderen verwend. Je hebt hen niet helemaal recht gedaan. Ze vatten alles zo gemakkelijk en zo gewoon op."
Dus morgen moeten jullie vanuit je hart een belofte afleggen. Het zijn niet de woorden die tellen. Het moet gedrevenheid vanuit
jouw wezen zijn, wat het bewijs moet leveren, dat jullie ervan moet overtuigen dat we ons geheel en al overgeleverd hebben. En
de effecten daarvan zullen jullie in je eigen persoonlijkheid voelen, in je eigen wezen, in hoe je je manifesteert.
Met zoveel heiligen hoef ik me geen zorgen te maken over de verspreiding van Sahaja Yoga. Want er zijn er die jullie omlaag
trekken, er zijn van die koppige mensen, en er zijn nog steeds mensen die bezeten zijn, en van die klagende zielen zijn er. Schenk
maar geen aandacht aan hen, ze gaan allemaal verloren, doet er niet toe.
We moeten de grote dag voor onszelf in het leven roepen, waarop we vol trots zijn, omdat wij behoren tot die grote religie van de
Waarheid. Er is tot nog toe geen religie geweest, die de religie van de Waarheid is, er wordt wat beoefend, er wordt wat gepredikt,
en dat heeft niets met de incarnatie van doen. Jullie moeten iets uitdragen waardoor mensen gaan zeggen: "We zien onze
Moeder in deze persoon."

Vandaag is het een dag waarop ik enkele kinderen wil zegenen. Ik heb veel kinderen gezegend. Ik zou ook graag alle ouders
zegenen zodat ze inzien dat ze een flinke bijdrage moeten leveren aan de opvoeding van de kinderen. Er zijn in Engeland enkele
hele goede bandopnames gemaakt over hoe je kinderen kunt helpen om goed op te groeien in dit krankzinnige westerse leven.
En degene die de grootste vijand van jullie was, werkte op deze plek. Hij is het die jullie gedupeerd heeft en jullie tot het begaan
van zonde tegen de Heilige Geest gebracht heeft, zonde tegen jullie Moeder. Nu op dit moment, op deze plaats, moeten we ons
gezicht afwenden van alles wat voorbij is, en in het nieuwe domein van vreugde en blijdschap opgaan. Ik verzeker jullie dat, met
jullie toewijding, dat het goed zal komen.
Maar overdenk nu eens wat we tot zover opgegeven hebben? Geen offer is teveel, maar hebben we wel iets opgeofferd? Dat zal
jullie doen inzien dat jullie Moeder je voor de tweede keer het leven heeft geschonken, zonder een enkel probleem. Zij heeft alle
barensweeën op zich genomen. Nu zijn jullie groot geworden en je moet begrijpen dat nu jullie volwassen mensen zijn, je je niet
als een kind kunt gedragen. Dat is nu voorbij. Nu jullie volwassen mensen zijn, moet je verantwoordelijkheid opnemen voor deze
Maha Yoga en voor dat grote dharma wat we gevestigd hebben. Het dharma wat alle dharma's tot een geheel samenvoegt. Het
dharma wat iedereen zuivert, die naderbij komt. Het is de oceaan van alle rivieren. Alle rivieren stromen naar deze grote oceaan
van Vishwa Dharma.
Dus moeten we onszelf naar het nieuwe model vormen, naar de nieuwe ritmes, de nieuwe muziek van de goddelijke fluit. En als
dat niet gebeurt, dan denk ik niet dat westerse mensen veel kans maken. Als jullie gekomen zijn voor de Sahasrara, wees dan
voorbereid. Morgen zou ik het graag zoveel mogelijk uitwerken.
Vierentwintig uur ben ik aan het werk en ik verspil niet één minuut. En ik hoop dat jullie op dezelfde manier je vierentwintig uren
zult besteden aan jullie emancipatie en aan die van het hele universum.
Moge God jullie allen zegenen!
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Sahasrara Puja - Wenen, Oostenrijk - 5 mei 1985
Vandaag zijn we bijeengekomen in deze prachtige ruimte, die door de keizerin van Oostenrijk tot stand is gebracht, om de
Sahasrara Puja uit te voeren. Alleen als we het domein van de Sahasrara binnengaan, zijn we gerechtigd om de Sahasrara Puja
te doen. Hiervoor sprak nooit iemand over de Sahasrara en deed ook niemand een Sahasrara Puja. Het is jullie voorrecht om in
het domein van de Sahasrara te vertoeven en om deze puja ten uitvoer te kunnen brengen. Dat is jullie recht. Jullie zijn hiervoor
uitverkoren. Het is een heel bevoorrechte positie voor jullie om de Sahasrara van de Virata binnen te treden en om je in het brein
te bevinden als cellen van die Sahasrara.
Laten we eens kijken wat de kwaliteit van de cellen van de Sahasrara is. Het zijn speciaal door de werking van de Swadishthan
gevormde cellen. Op doorreis door alle chakra’s zijn ze - als ze de Sahasrara bereiken- toegerust om de hersenactiviteit te
beheren zonder betrokken te raken bij andere factoren in het lichaam. Op dezelfde manier behoren Sahaja yogi’s niet betrokken
te raken bij de andere cellen (mensen) van het lichaam van dit universum.
Het eerste wat een Sahaja yogi overkomt op Sahasrara niveau, is dat hij ‘overstijgend’ - ‘ateet’- wordt. Zoveel dingen gaat hij te
boven: - ‘kalateet’- hij gaat voorbij aan tijd. Tijd is zijn slaaf. Als je ergens heen moet, ontdek je opeens dat wanneer jij kunt
vertrekken alles zo ongeveer tegelijkertijd gebeurt. Zoals bijvoorbeeld wanneer je een trein moet halen en je te laat bij het station
aankomt, en dat je ontdekt dat de trein vertraging heeft - voor jou. Dingen werken op zo’n manier uit dat het voelt alsof ze
allemaal voor jouw comfort aan het werk zijn. Je gaat dus voorbij aan tijd - ‘kalateet’.
Daarna overstijg je het dharma – ‘dharmateet’. Dat wil zeggen dat het dharma een essentieel onderdeel van je wezen wordt.
Niemand hoeft jou te vertellen dat “je dit moet doen en dat moet doen”, dat doe je gewoonweg niet. Maar wat jou te doen staat,
dat doe je. Als je boven al die dharma’s uitstijgt, dat zijn de menselijke dharma’s - menselijk dharma is dat de aandacht door lust
of hebzucht getrokken wordt, en dat hij het dan niet meer uit zijn aandacht kan zetten. Maar nu wordt de aandacht ‘dharmateet’
– dat wil zeggen dat de aandacht zijn dharma verliest. Het dharma van de aandacht is van die aard dat we ze onder toezicht van
de ‘dharma’s’ die door de profeten onderwezen werden, moeten plaatsen. Omdat we van het laagste niveau gekomen zijn. Die
dharma’s bestaan dus echt in ons wezen en beginnen naar boven te komen, en als ze ons overvallen dan moeten we de nodige
maatregelen kunnen treffen om ze onder controle te houden. Zo bouwen we onze dharma’s op, onze normen en voorschriften,
en zo houden we toezicht op die dharma’s, die ons vanuit lagere conditioneringen aangebracht zijn. Dat is het grootse aan
mensen, dat zij hun eigen dharma bovenop de lagere dharma’s hebben geplaatst..
Zo heeft koolstof zogezegd vier valenties. Het moeten vier valenties zijn; het werkt volgens die vier valenties en dat kunnen er
geen zes worden. Maar mensen kunnen die valenties laten ontstaan die, geacht worden het menselijk dharma te representeren,
de ‘manavdharma’. Maar bij het opstijgen naar de Sahasrara verliest de aandacht die eigenschap, wat betekent dat je die niet
nodig hebt, dat het niet nodig is om jezelf dharma - om jezelf restricties op te leggen. Je hoeft jezelf niet te drillen, je wordt
vanzelf wel gedisciplineerd. Dat is het eerste teken dat iemand tot de Nirmal religie behoort. Dat het zuiver is. De aandacht wordt
niet door om het even wat aangetrokken of afgeleid . Die is zo zuiver als het lotusblad, waar het water niet op blijft liggen.
Zo word je ‘kalateet’, je wordt ‘dharmateet’ en je wordt ‘gunateet’.
Dat wil zeggen dat je de drie aangeboren geestesgesteldheden, van de linkerkant, de rechterkant en het midden, overstijgt. De
linker ingesteldheid is die waarbij je aandacht met emotionele gehechtheden te kampen heeft. De tweede is die van de fysieke en
mentale hechtingen en de derde is de verbinding met het dharma. Het gehecht zijn aan deugdzaamheid en anderen deugdzaam
laten worden; anderen discipline bijbrengen en zichzelf discipline bijbrengen, dat is ‘satvika’. Waar iemand probeert controle te
krijgen over al die ondermijnende krachten van wellust, woede, trots, ijdelheid, gehechtheid en hebzucht. Al die begrenzingen aan
de aandacht verdwijnen en je wordt een vrij mens met volledige wijsheid. Je aandacht zelf wordt ‘dharmisch’ . Zo verlies je al je

‘guna’s’ en word je ‘satgunis’ – betekent rechtschapen, niet door discipline maar spontaan. Je verwerft deugdzaamheid op een
spontane manier.
Soms brengen zulke mensen je in verwarring; zoals Christus bijvoorbeeld, die een zweep ter hand nam om de mensen te slaan
die in tegenwoordigheid van God - betekent vlak voor de tempel - spullen aan het verkopen waren. Volgens de regels zouden we
niet driftig mogen worden, maar deze drift is een humeur van ‘gunateet’ en zo’n humeurigheid ontstaat spontaan, dat is niet te
analyseren, dat moet gewoon gebeuren. De woede van de Devi op de rakshasa’s , het doden van de rakshasa’s, Krishna’s
samhara’s , en Krishna die tegen Arjuna zegt dat die mensen omgebracht moeten worden omdat ze allemaal al dood zijn. Dat
alles wordt nader verklaard doordat je eraan ontstijgt.
Zo is de ‘ateet’ de conditioneringen ontstegen. Alleen degene die daar controle over kan hebben, ontstijgt. Degene die er
middenin zit, kan er geen controle over hebben. Als je het schip op wilt trekken, dan moet je aan de kant staan. Alleen degene die
eraan ontstegen is, kan dat maar doen. Dus stijg je erbovenuit, dat is ‘ateet’. Maar in het geval dat je zo iemand kent, daar kun je
niet over nadenken want die persoon is boven het denken verheven. Daar kun je geen beschrijving van geven, want zo iemand
valt niet te beschrijven.
Je kunt niet stellen: “Waarom stemde Socrates er in toe om vergif in te nemen? Waarom legde Christus zich er bij neer dat hij
gekruisigd werd?” Dat gaat aan het menselijk bevattingsvermogen voorbij. Daarom gaat jullie gedrag het menselijk
begripsvermogen te boven en moeten jullie je niet door mensen bevoegd laten verklaren. Die verklaring krijgen jullie van God
Almachtig en niet van die mensen die zich op een lager niveau bevinden. Net alsof een hond over mensen gaat schrijven.
Zo bereik je een staat die door het woord ‘A’ omschreven kan worden, betekent. ‘zonder’. Zo iemand is zonder gedachten - hij
denkt niet. Zo iemand is zonder hebzucht, zo iemand is zonder wellust - daar is hij van verstoken. Van zo iemand wordt gezegd
dat hij ‘ashesh’ is - dat er niets in hem achterblijft. Wanneer je bijvoorbeeld een vacuüm wilt creëren, dan ga je net zo lang door
tot het vacuüm tot stand komt, maar het lukt niet om het vacuüm te voltooien omdat je steeds tot het punt komt dat je ontdekt
dat er iets behouden moet blijven. Je krijgt geen volledig vacuüm voor elkaar. Maar zo iemand heeft een compleet vacuüm. Een
vacuüm wat betreft alle negatieve en agressieve eigenschappen bestaat niet, niet helemaal.
Zo iemand blijft eeuwig bestaan. Niemand kan hem doden, niemand kan hem kwaad doen , niemand kan hem kwetsen. De
woede of de achting van wie dan ook zal die persoon niet treffen. Hij raakt niet van streek door smadelijke bejegeningen en ook
niet door het uitblijven daarvan. Hij is niet gevoelig voor loftuitingen, want hem ontbreekt het vermogen om plezier te beleven aan
de genoegens van het ego.
Bij het bereiken van het derde stadium, verkrijgt hij de zegen van het woord ‘Nihi’ - Nihi. ‘Nihi’ is het eerste deel van mijn naam. En
in het Sanskriet, als je het combineert met ‘Mala’, dan wordt het ‘Nirmala’. Maar het woord is ‘Nihi’, ‘ni’ wat een beetje aan het
wiebelen is.
‘Nih’ - dat betekent zuiver. Tenminste als er een ‘i’ aan is toegevoegd.
Maar het eerste ‘nihi’ betekent ‘zonder’ - ’ontdaan van’ en ‘Nira’ betekent ‘louter’.
Zoals wanneer je ‘nirananda’ zegt, ‘niratma’ - louter ‘atma’, louter vreugde.
‘Kevalam’ - het enige, er is niets anders dan vreugde.
Maar dit woord ‘nira’ of ‘nihi’ , zoals ik al zei, wordt op twee manieren gebruikt. De ene, zeg maar ‘zonder’ of ‘ontdaan van’. De
andere betekenis is: ‘de enige’ - ‘het abslolute’. Het absolute. Hier wordt de vreugde dus ‘nirananda’, absolute vreugde, niets dan
vreugde. Dat is volledige vrijheid.
Er zijn dus allerlei soorten vreugde, zoals ik jullie eerder vertelde. Je hebt ‘Swanand’ - de vreugde van de Spirit. Dan is er

‘Brahmananda’ - de vreugde van welzijn.
Er is ‘Leelananda’, ‘Krishnananda’ - wat de vreugde van het spel is.
Maar als je het stadium van de Sahasrara bereikt, dan is het ‘Nirananda’ - wat absoluut zuivere vreugde betekent. Ook al is ‘Nira’
mijn naam, het betekent ‘absoluut’. Als je zo’n adjectief voor iets anders plaatst, dan wordt dat dus absoluut. En als je je in die
absolute staat bevindt, dan is er nergens anders ruimte voor dan om bij jezelf te zijn.
Maar laten we eens kijken wat absoluut is. Het betekent dat het niet relatief is; het heeft geen relatieve eigenschappen. Iets wat
absoluut is, kan niet vergeleken worden, ‘atulaniya’ – het is niet te vergelijken. Het kan niet aan iets anders gerelateerd worden,
het is absoluut. Het kan niet doorgrond worden omdat het niet aan iets anders gerelateerd kan worden wat doorgrondbaar is; het
is absoluut. Op wat voor manier je ook probeert er iets over te weten te komen, dat leidt je weg van het absolute. En hoe je ook
probeert om het absolute te analyseren, je zult er verder vandaan raken. Dit is dus wat je krijgt in de Sahasrara: ‘Nirananda’. In
verschillende stadia van Sahaja Yoga moesten we vanuit ‘Sharirananda’ vertrekken, dat wil zeggen de ‘anand’ van het lichaam;
‘manasananda’ – de vreugde van de ‘manasa’, dat is de psyche. Dan kun je ’ahamkarananda’ noemen, waarbij je over
tevredenheid van het ego moet beschikken.
Maar nu moet de staat van Nirananda in ons gevestigd worden. Waarom er dan huiverig voor zijn? Waarom ‘t dan in overweging
nemen? Je kunt niets overwegen, want waar wil je het aan relateren? Ik kan niet zeggen dat het zus is, of dat het zo is. Er zijn
geen woorden om het absolute te beschrijven. Alleen maar door uitsluiting: “dit niet - dit niet - dit niet”, en wat dan resteert, is
absoluut. Zo bereik je de staat van het absolute. En dat is de staat waarin een volledige verbinding wordt gelegd en binnen die
verbinding bestaat er niemand anders dan het absolute in jou. Dat is de Sahasrara Puja waarvoor jullie hier zijn. Dat is het niveau
waar je naar moet streven. Dat zou de spirituele groei moeten zijn waarop we ons dienen in te stellen.
We hoeven de Himalaya niet in te trekken,we hebben geen drastische aanpak nodig. Om in deze wereld te verblijven, moeten we
het absolute worden – de enige, ‘kevalam’. Daarvoor bestaat geen ‘hoe’, dat word je gewoon. Je wordt dat gewoon, net zoals
bloesem fruit wordt. Dat zit in jullie ingebouwd. Geef het de kans om uit te werken. Door je gewoon over te geven, word je dat.
Geef je over en het zal je verrassen hoe je in die staat terechtkomt, waarin je de vreugde van jouw absoluutheid zult beleven. Het
is absolute liefde, het is absolute compassie, het is absolute kracht. De woorden ontbreken, er is geen beschrijving mogelijk; je
wordt gewoon het absolute en daardoor voel je jouw absoluutheid in die eenheid.
Als er niet iemand bij je is, dan maak je je daar geen zorgen over. Gezelschap is niet nodig. Je bent alleen en je geniet van het
absolute. Daar alleen kun je ook op de beste manier genieten van het absolute in anderen, zonder iets anders dan het absolute te
zien.
Moge God jullie zegenen.
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DEEL 1
Moge God jullie zegenen.
Neem plaats, alsjeblieft. (Alleen om op te nemen, toch?)
Het doet me zo goed om in de ashram in San Diego te zijn. En dit is zo'n mooie plek, die zoveel van Gods liefde uitstraalt, van het
Goddelijke, te zien aan hoe het je bij elke stap wil helpen. Als je een ashram wilt hebben, als je een degelijke woonplaats wilt
hebben, als je op een goede manier voor je kinderen wilt zorgen, als je het werk van God wilt doen, dan wordt er overal voor
gezorgd, dan moet alles wel opgelost worden. Als het niet opgelost wordt, hoe kun je dan je werk doen? Daarom wordt het
allemaal opgelost. En het is zo overduidelijk dat de verschillende ashrams die we hebben zo'n aangename plaatsen zijn, aan heel
redelijke prijzen die betaalbaar zijn voor ons, waardoor we gelukkig kunnen samenleven. Dit is een onderkomen dat uit liefde
voor jullie gecreëerd werd.
Dus het eerste dat we ons moeten herinneren, is dat er onder ons niets dan liefde zou mogen bestaan. We zouden geen mensen
mogen vertrouwen die ons proberen te verdelen, die ons verkeerde denkbeelden proberen in te geven. Het is heel gemakkelijk
iemand te herkennen die een Sahaja yogi is vanuit het hart. Het is heel gemakkelijk om zo iemand te herkennen. Als je hier een
beetje gevoeliger voor wordt dan zul je zo iemand heel gemakkelijk kunnen ontdekken. En ook zij die geslepen zijn kunnen
herkend worden. Vanaf nu kan niemand nog tegen God handelen, want alles zal aan het licht gebracht worden en ontdekt
worden.
Maar wij moeten met onze aandacht volledig bij onze Moeder blijven. Het kan zijn dat sommige mensen enigszins fanatiek
worden omdat ze zodanig gehecht zijn, maar dat is niet erg, dat zal wel in orde komen. Het is beter fanatiek te zijn dan te
twijfelen. Dus al die mensen die in bepaalde dingen overdrijven zouden zich moeten toeleggen op een leven waarin ze alles wat
ze zien, alles wat ze begrijpen uit Sahaja Yoga, alles wat er gebeurt, zullen aanvaarden zonder enige ongerustheid erover.
Het is nu eenmaal een feit dat we ook bepaalde denkbeelden over Sahaja Yoga opbouwen. Maar we kunnen dit niet opbouwen het is wat het is. We kunnen ons beeld over Sahaja Yoga niet opbouwen, door te denken: "Het zou zo moeten zijn, Sahaja Yoga
zou zo moeten zijn" - dit kunnen we niet doen. Je kunt er geen tussenweg in vinden, je kunt echt geen tussenweg vinden. Het
moet zijn wat het is. Het kan niet zijn wat jij wilt dat het is. Je kunt het niet kneden, want het werd lang geleden al vastgelegd. Nu
is het wat het is, en daarom werkt het ook zo goed, zo efficiënt. Maar om het nog efficiënter te maken moet je haar werkwijze
accepteren.
Zoals de timing van gisteren, zie je: ik wist dat er iets moest gebeuren, en dat de tijd daarvoor nog niet gekomen was. De tijd die
ik hier doorbracht zou dan besteed zijn geweest aan het omhoog brengen van hun Kundalini, en zou dus onnodig verspild zijn

geweest. In plaats daarvan had ik maar vijf minuten nodig om hen zelfrealisatie te geven. Alles moet dus in dat licht worden
gezien. Langzamerhand zul je het goddelijke spel gaan zien: hoe alles zich oplost, hoe het je helpt.
Stel nu bijvoorbeeld dat God je in een bepaalde situatie heeft geplaatst. Dr. Worlikar vertelde me daar laatst een mooi verhaal
over, dat heel interessant is, namelijk dat er tussen de Godin van de rijkdom en de Godin van de kennis een klein conflict
bestond. Je kunt het kennis noemen, of Saraswati die, als ze verwaarloosd wordt of als ze teveel opgehemeld wordt, je
egoïstisch kan maken: als je bijvoorbeeld iemand wordt die alleen maar wil leren, leren en nog eens leren dan kun je naar de
andere kant geslingerd worden.
Deze vrouw wilde dus de macht van rijkdom testen. Dus zei ze tegen Lakshmi: "Goed, laat het ons op deze persoon uitproberen."
Die persoon was een bedelaar en hij had geld nodig, heel veel geld. Dus stopte Lakshmi veel geld in een groot voorwerp, dat we
ook wel handa noemen, en legde het op zijn weg. Deze man liep daar dus, en toen kwam Saraswati zijn hoofd binnen. En zodra
Saraswati zijn hoofd binnenkwam werd hij egoïstisch, en hij keek er zelfs niet naar, hij liep er gewoon aan voorbij. Het was
precies dat wat hij nodig had, maar hij liep eraan voorbij.
Dit maakt je dus één ding duidelijk: wanneer mensen egoïstisch worden, hun eigen plannen beginnen te maken, hun eigen
suggesties beginnen te geven en beelden beginnen te vormen, wat er dan gebeurt, is dat het Goddelijke, dat probeert in je
behoeften te voorzien, je wensen te vervullen, je oplossingen te geven, verdwijnt. Dit is wat er gebeurt als we het Goddelijke niet
toestaan zijn spel te spelen. Dit geldt niet alleen op materieel niveau; maar het geldt ook op emotioneel niveau, het geldt ook op
lichamelijk niveau, maar het allerbelangrijkste is dat het ook geldt op spiritueel niveau. Dit moeten we dus goed beseffen. Laat
het Goddelijke zijn werk maar doen, en wij moeten kunnen toekijken.
Zoals Krishna heeft gezegd: "Karmanyevadikaraste" - "Het is aan ons om het werk te doen." We hadden bijvoorbeeld laatst een
puja gedaan, de aarti was gebeurd. Ik zei: "Goed, als we op tijd kunnen zijn, des te beter; zoniet neem ik de avondvlucht." Ik maak
me niet druk of ik nu met de ochtendvlucht ga of met de avondvlucht, dat maakt me niets uit. Ik ben absoluut ontspannen. We
bespraken enkele belangrijke punten die besproken moesten worden, waar wat tijd aan moest worden besteed; dat moet nu
eenmaal gebeuren, dat maakt deel uit van ons leven. Ik maak me niet druk om het feit dat ik de vlucht van 1 uur moet nemen.
Goed, ik zal de nachtvlucht nemen, dat maakt voor mij geen verschil.
Het gaat er dus om een heel ontspannen geest te hebben, en te zien hoe de dingen zich ontwikkelen. Mensen maken zich
onnodig druk.
We hoeven dus alleen maar te begrijpen dat het Goddelijke één groot spel speelt, dat het zo zijn eigen werkwijze heeft, en dat het
hele systeem in ons voordeel werkt, in jouw voordeel, in het voordeel van de Sahaja yogi's. Zodra je dat beseft, voel je je helemaal
ontspannen en dan voel je vreugde. Maar als je begint met: "O, dit had zo moeten gebeuren, dat had zo moeten gaan," dan keert
de hele situatie zich tegen de vreugde. Hoe het ook gaat, het is altijd goed. Eenmaal je die houding ontwikkelt, dan zal de vreugde
compleet zijn.
Ook in jullie emotionele leven heb ik gezien dat jullie veel te veel lijden. De reden is dat je overal over na begint te denken. In India
is bijvoorbeeld de manier waarop we trouwen heel eenvoudig. In onze kindertijd wordt ons al aangeleerd: "Je zult later trouwen,
dus moet je leren met je man samen te leven," en aan een man wordt altijd verteld hoe hij zijn vrouw moet behandelen. Maar ze
weten niet wie hun vrouw of hun man zal worden. De 'man' of de 'vrouw' is gewoon een soort van symbool. Ze weten niet wie het
zal worden; het zou iedereen kunnen zijn. Eenmaal je haar als (een vorm van) een dharma aanvaardt, overkomt het je als een
verrassing, en geniet je er gewoon van. En de hele situatie wordt opgebouwd tot een bepaald punt, tot een moment dat ook
spiritueel gunstig moet zijn. Natuurlijk raadplegen ze ook de horoscopen, dat is een belangrijk aspect, want als je de horoscopen
niet raadpleegt zou het wel eens op een ramp kunnen uitlopen. Daarom raadplegen ze de horoscopen. En als er veel
gemeenschappelijke punten zijn - men zegt dat zesentwintig gemeenschappelijke punten ideaal is - dan worden ze
uitgehuwelijkt, anders niet. Nu is het niet van belang of we elkaar van tevoren al ontmoeten of niet. Soms ontmoeten de mensen
elkaar al en gaan ze een jaar met elkaar om, bijvoorbeeld doordat hun huwelijk wordt uitgesteld omdat het moment niet
spiritueel gunstig is. Dan kunnen ze samen wat tijd doorbrengen, maar nooit in afzondering; ze zonderen zich nooit af. Dat

moment wordt dus bewaard als een heilig moment, het moment waarop je je man of je vrouw zult ontmoeten - dat is een zeer
heilig moment, daarom ben je je heel bewust van dat punt.
Op een zeker moment wordt het ineens besloten. En dat moment moet je nu als een heilig moment beschouwen. Soms kan het
zelfs gebeuren dat er enige tijd tussen ligt, vrij veel tijd, na de beslissing; het kan zijn dat het een tijdje enkel bij een gevoel moet
blijven, wanneer je die persoon ziet. Maar je laat je aandacht niet afleiden, het is een volledig toegewijde inspanning. En het
werkt, omdat je het gewoon aanvaardt.
Maar hier leven mensen eerst drie jaar lang samen, en vervolgens trouwen ze en scheiden ze weer. Ik bedoel, ik kan dat niet
begrijpen: of ze nu drie jaar samenleven, of zeven jaar, of tien jaar, het zal uiteindelijk toch op hetzelfde uitdraaien. Wat heeft het
dan voor nut om elkaar zo lang te kennen, als je uiteindelijk toch gaat scheiden? Maar het werkt gewoon als je begrijpt dat het
een toegewijde ontwikkeling is, waarbij je alles op een toegewijde manier doet, en waarbij je die persoon gewoon ontmoet en
accepteert als je metgezel. Misschien zijn er één of twee die falen, maar als je er niet bij nadenkt dan is er weinig kans dat je
faalt. Want na het huwelijk begin je te denken: "O, ik had dit verwacht, ik had dat verwacht. Ik dacht dat dit zo zou zijn; maar het is
niet zo." En je probeert altijd fouten te vinden bij elkaar, niet bij jezelf - dat is nog het allermooiste; je kijkt niet eens hoe je je aan
die persoon kunt aanpassen. En eenmaal je begint na te denken over je huwelijk, dan is het huwelijk al voorbij, dan heeft het geen
schijn van kans meer. Zoals een kind dat bij je geboren wordt en je, zonder erover na te denken wat voor soort kind er zal komen,
toch van het kind houdt, op dezelfde manier zul je in je huwelijk ook zo'n toegewijde houding moeten ontwikkelen. Alleen op die
manier zullen huwelijken succesvol zijn.
Maar hier gaat het net als wanneer je iets koopt: je koopt iets, goed, en vervolgens denk je: "O, dat was niet goed, ik had beter iets
anders gekocht, dat zou beter zijn geweest", enzovoort. En dan ga je weer op zoek naar iets anders. Met voorwerpen ligt het
anders; voorwerpen zijn maar voorwerpen. Maar mensen zijn levende dingen, het zijn geen dode voorwerpen die je zomaar voor
een ander kunt omruilen: "Ik had die kunnen krijgen, of die." Je kunt op die manier niet met mensen blijven omgaan - dan hou je
het Goddelijke voor de gek.
En dit is het belangrijkste punt waarvan we voelen dat Sahaja yogi’s het moeten leren te aanvaarden, met vreugde, met geluk, en
om niet langer onzinnige ideeën te projecteren. Alleen dan zul je zien dat je vreugde compleet zal zijn. Anders zal het dat niet zijn.
Als we het dan bijvoorbeeld over de lichamelijke kant hebben, dan gaat het als volgt: als een vrouw heel dun is, dan wil ze zo'n
benen hebben, zo'n handen, en zo'n lichaam. Waarom? Ik bedoel, stel je voor dat iedereen ingedeeld zou zijn volgens bepaalde
afmetingen: zoveel centimeter moet de taille zijn, zoveel centimeter moet dat zijn - dat zou afschuwelijk zijn. Ik bedoel, je zou het
grondig beu worden. Maar toch wil je zo worden.
Nu ontstaat de mode dat we op lichamelijk vlak Mr. Amerika moeten zijn, of hoe je het ook wil noemen. En dus gaat iedereen
joggen, iedereen rent als gekken. Maar waarom? Jij hebt je eigen persoonlijkheid, blijf daar toch bij. Je hebt dingen nodig voor je
lichaam die passen bij hoe jij bent. Als natuurlijk je gezondheid niet in goede staat is, dan probeer je het met behulp van je
chakra's te genezen. Maar om met het oog op het uiterlijk te denken: "Ik moet er zo uitzien, ik moet er zo uitzien", dat maakt echt
geen verschil.
Zo ontstaat er weer een nieuwe gekte waardoor mensen erg ongelukkig zijn. Zie je, als je naar deze zogenaamde belangrijke
elitefeestjes gaat waar de meeste mannen heel veel verdienen en een hoge opleiding hebben genoten, mensen die tot de top
behoren, en waar ook de vrouwen heel hoog opgeleid zijn en dergelijke, dan is het enige waar ze over praten hoeveel calorieën ze
eten, enzovoort. Je begrijpt het gewoon niet, wat is er aan de hand met deze mensen? Hun niveau is zo laag. En dat is dan nog
fatsoenlijke taal, maar als ze onfatsoenlijk worden dan kunnen ze daarin ook nog tot het uiterste gaan. Dat toont dus aan dat er
geen evolutie heeft plaatsgevonden in die persoon. Zij denken gewoon in die termen. En als gevolg daarvan worden ze heel
ernstig en bespreken ze al dit soort dingen in alle ernst. Je kunt niet anders dan om ze lachen, hoe dom ze zijn. Al deze dingen
worden dus als erg belangrijk beschouwd in een land als Amerika, of in eender welk ander land; zo zie je welk soort mensen ze
daar hebben.
Ik bedoel, in India maken mensen zich niet zo druk om hun figuur. In mijn tijd hielden mensen in elk geval nooit van heel magere

meisjes, want ze dachten dat die vast heel opvliegend zouden zijn, heel heetgebakerd, en dat ze steeds aan het denken zouden
zijn. Ze hielden nooit van heel magere meisjes, echt, ik zeg het je; zelfs nu nog houdt mijn man er niet van. Hij zegt: "Kijk, de
mannen hebben de vrouwen misleid, en daarom doen vrouwen al dit soort dingen." Zie je, hij is een heel eenvoudige man,
daarom denkt hij dat de mannen hen hebben misleid. Zo gaat het dus, en dan maken ze zo'n benen of zo'n tanden, of zo'n neus,
en je zet een plastic neus op je gezicht - waarom?
Dus ook op lichamelijk vlak ontstaat er onevenwicht als we erover nadenken. Want als we denken botsen we met andere vormen
van denken, en vervolgens vormen we een algemeen denkbeeld, waarna er een algemeen patroon geaccepteerd wordt. En zodra
dat geaccepteerd is zeggen mensen: "Oké, laten we dat doen." Eerst begonnen ze met heel strakke kleding, zie je, en één meisje
schepte bij me op dat ze een kledingstuk acht dagen lang had gedragen en dat ze het nu niet meer uit kreeg.
Ik vroeg: "Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?"
Ze zei: "Dit is iets dat je kunt dragen en waarmee je in bad kunt gaan, en dan krimpt het en kun je het niet meer uit krijgen. Je kunt
er een bad mee nemen, je kunt er alles mee doen wat je wilt."
Ik zei: "Dat is echt smerig."
"Nee, nee, je kunt het netjes wassen en schoonmaken."
"Maar," vroeg ik, "waarom, waarom doe je zoiets waardoor je bloed van binnen helemaal gestremd wordt?"
En nu beginnen ze er last van te krijgen, dus nu hebben ze weer veel te losse kleren, zie je, vodden, vrijetijdskleding, enzovoort.
Dus ze springen van het ene uiterste in het andere, en dit is wat er gebeurt als je erover blijft nadenken en steeds probeert nieuwe
methodes te verzinnen.
Maar met traditie werkt het anders. Traditie ontstaat wanneer mensen traditioneel zijn, en wat er in feite gebeurt, is dat alleen
mensen die gezond verstand hebben traditioneel kunnen worden, omdat zij begrijpen wat ze moeten loslaten en wat ze niet
moeten loslaten. En zij proberen er ook achter te komen hoe we het best kunnen groeien. Dit gebeurt niet door slechts één kant
te bekijken, maar we moeten beide kanten afwegen en onszelf zo in evenwicht brengen, om vervolgens vooruitgang te boeken.
En alles wat moet worden losgelaten moet je loslaten, en alles wat goed is moet je opnemen. Jullie noemen het ook wel het
'vallen-en-opstaan' principe. Kijk, je maakt een fout - goed, geef het dan op; dan maak je een andere fout - goed, geef het op. Alles
wat goed is hou je bij en daar ga je mee verder, en op die manier bouw je een juiste traditie op die andere mensen kunnen volgen.
Maar zij die altijd maar aan nieuwe dingen denken, die steeds maar nieuwe dingen willen hebben, zij hebben het helemaal bij het
verkeerde eind, want dit soort gedrag noemen we ook wel dwaasheid. Met al die nieuwe dingen kunnen ze in de grootste
problemen verzeild raken, en precies dat is er gebeurd in de meeste westerse landen, door alle nieuwe dingen die ze uitproberen.
Nu is de nieuwste rage cocaïne - goed, neem dan cocaïne. Ik bedoel, het zou me zelfs niet verbazen als prins Philip zoiets zou
gebruiken of als gelijk wie zoiets zou gebruiken. Ik bedoel, iedereen wil nieuwe dingen uitproberen, en als je zegt dat je dat niet
wilt proberen dan zeggen ze: "Waarom niet?" Dit is een heel groot probleem van de westerse geest.
Jullie zouden dus allemaal moeten beseffen dat je beter geen nieuwe dingen uitprobeert in Sahaja Yoga. Sahaja Yoga is iets dat
op traditie gebouwd is. Probeer niets nieuws te doen in Sahaja Yoga. Dat wat we hebben is meer dan voldoende, dus probeer
niets nieuws te doen. Alle mensen die nieuwe dingen uitprobeerden zijn in de problemen gekomen, dus probeer niets nieuws te
beginnen.
Iemand zei bijvoorbeeld dat er tegenwoordig, zie je, ik hoorde dat er in Londen mensen waren die lezingen begonnen te geven en
die ineens nieuwe methodes van Sahaja Yoga hadden ontwikkeld. En ze zijn allemaal gek geworden. Ik bedoel, hun vibraties
waren in een hachelijke toestand, ik wist niet wat ik met ze moest aanvangen. Ik was erg verbaasd. Ik vroeg: "Waarom hebben
jullie zomaar een nieuwe methode uitgeprobeerd? Waar was het voor nodig om een nieuwe methode uit te proberen?"

"O," zeiden ze, "Nou, we dachten, laten we dit eens proberen."
Ik zei: "Ik heb jullie alle methodes al gegeven. Heb je ze al uitgeprobeerd, heb je jezelf al geperfectioneerd? Je zou beter eerst de
methodes uitproberen die ik jullie heb gegeven, en daarna kun je mij vragen of je iets nieuws kunt opstarten. Maar je moet goed
weten waar je mee bezig bent."
Ik heb ook gemerkt dat middelmatige Sahaja yogi's altijd zoiets doen, een nieuwe methode uitproberen. Ineens zullen ze
beginnen met: "Nu zal ik je vertellen hoe je je adem kunt laten circuleren." Waarom moet je je adem laten circuleren? Opeens
vinden ze een nieuwe methode uit. Dit komt vaak voor, en soms kunnen het zelfs mensen met slechte bedoelingen zijn die zoiets
doen, dus wees voorzichtig. Het is niet nodig om nieuwe methodes te proberen. Je bent nu in een bewustzijn terechtgekomen
waarin je gewoon sterk moet staan. Dus probeer op dit punt geen nieuwe dingen uit. Maak jezelf gewoon sterk, zorg dat je sterk
staat in je evenwicht - dat is zeer belangrijk.
Het tweede punt is dat iedereen goed geïnformeerd moet zijn, in Sahaja Yoga. Maar sommige mensen zijn zo slecht op de
hoogte dat ik er soms versteld van sta. Er was bijvoorbeeld een man die homoseksueel was of iets onzinnigs, en hij vertelde de
mensen: "Ja, kijk, Moeder zegt dat het in sommige gevallen niet erg is." Dat heb ik nooit gezegd. Ik zou zoiets nooit kunnen
zeggen. En daarna zei iemand: "Drinken - dat is niet erg, heeft Moeder gezegd." Hoe zou ik dat kunnen zeggen? Die mogelijkheid
bestaat gewoonweg niet. En nog iemand zegt: "Het is niet erg, je mag er wel geld aan verdienen." Dat heb ik nooit gezegd. Nee,
dat kan je niet doen, deze dingen zijn niet de bedoeling, het is niet de bedoeling dat je ze doet. Je moet ze helemaal niet doen.
Goed?
Dus wie er ook met dit soort ideeën aankomt, vertel hen maar: "Niets daarvan." Er bestaat niets van die aard, er bestaat geen
compromis in Sahaja Yoga, geen compromis. Alle methodes die we hebben geleerd, laat ons die gebruiken om onszelf te
vestigen en anderen te vestigen. Je moet binnen je maryada's[1] blijven, binnen je grenzen. Probeer niet te vliegen. Sommige
mensen denken dat zij belangrijkere Sahaja yogi's zijn en dat ze dit zullen doen en dat zullen doen. Herinner je dan dat dit
verkeerd is. Je moet jezelf nederig maken, en herinner jezelf eraan dat je pas op het moment dat je nederig wordt zult beseffen
dat alleen de nederige mensen sterke mensen zijn.
Je zou dus volmaakte nederigheid moeten hebben. Probeer steeds meer kennis te verzamelen over Sahaja Yoga. Er zijn zoveel
manieren om dat te doen. Ik heb al mijn lezingen al gegeven, er zijn nu verschillende boeken uit over Sahaja Yoga, en dan is er
ook nog jullie 'Nirmala Yoga' - er zijn zoveel manieren waarop je Sahaja Yoga kunt leren begrijpen. Als je iets niet begrijpt, dan
kun je het aan elkaar vragen; probeer dat te analyseren wat jij graag wilt leren, door de dingen die Moeder zegt, door te kijken wat
ze erover zegt. Want mijn lezingen werden gegeven in heel, heel eenvoudige taal. Ik gebruik een uiterst eenvoudige taal, en ik
vermijd elk formeel taalgebruik, voor zover mogelijk natuurlijk; soms moet ik wel moeilijke woorden gebruiken, maar over het
algemeen niet. Maar achter die woorden stroomt er een zeer subtiele vorm van kennis. Het kan soms moeilijk zijn die kennis te
begrijpen, het kan zijn dat je probeert er een andere constructie van te maken, het kan zijn dat je het anders probeert te
interpreteren. Als je zo'n soort probleem hebt kun je beter iemand raadplegen waarvan je het gevoel hebt dat hij in staat is je
advies te geven. Maar dat advies moet je dan wel aanvaarden. Je mag je eigen standpunt niet op de voorgrond stellen, want dit
zou helemaal verkeerd zijn. Dan zou je als een ontspoorde trein zijn die het spoor bijster raakt.
We hebben een spoor in Sahaja Yoga, dat moet je weten, of je dat nu wilt of niet. Het is geen kwestie van vrijheid, maar het spoor
om spiritueel te groeien. Je kunt niet zonder meer van dat spoor af stappen. Als je denkt dat je er toch een beetje van kunt
afwijken, dat je je even kunt vermaken met allerlei smerigheid en daarna kunt terugkomen naar Sahaja Yoga, dan zal dat niet
kunnen. Als je dat doet dan zal ik hard moeten werken om je uit te zuiveren en van alles te doen. Maar als je jezelf zuiver wilt
houden dan zou je beter op je spoor blijven en er niet van afwijken. Probeer geen nieuwe manieren te vinden om iets te doen als
het niet noodzakelijk is; waarom zou je dat doen? Ik bedoel, het is eenvoudig te begrijpen dat het energieverspilling is. Ik heb het
al voor jullie uitgevonden, waarom wil jij dat dan opnieuw doen?

Net zoals dit type bloes, die ik heb gedragen voor de laatste, ik denk, vijftig jaar of misschien wel meer, dit type bloes. Mijn
kleermaker weet ook dat ik deze bloes zo en zo draag. Hij heeft mijn maten. Dus ik hoef hem alleen te zeggen: "Haal dit soort
stof voor me, en maak dan een bloes voor me." En dan maakt hij het. De laatste zoveel jaar, ongeveer vijfentwintig jaar, had ik
een kleermaker die dit voor me deed. Zo kostte het hem geen moeite en mij ook niet, en was er geen probleem. Maar als ik elke
dag dit patroon wil veranderen, als ik elke keer andere mouwen wil ontwerpen en een nieuw soort bloes, dan zal het me veel
meer moeite kosten, ik bedoel, dat is een feit.
Dus waarom, waarom zou je dat doen? Wat heeft het voor nut? Wie ziet dat, wie houdt zich daarmee bezig? We verspillen dus
onnodig onze energie aan dit soort dingen. Ik zeg ook weer niet dat je beperkt zou moeten worden in je vrijheid, absoluut niet,
maar ik bedoel dat waar je ook maar kunt besparen op de energie die je nodig hebt om te denken, je dat zou moeten doen. Voor
zo'n kleine dingen is het niet nodig zoveel varianten te hebben, zo heb ik jullie bijvoorbeeld al ooit gezegd dat in dit land elke
kraan anders moet zijn, elk handvat moet anders zijn, elke tegel moet anders zijn - waar is dat voor nodig? Waar variatie in moet
bestaan, dat zijn de artistieke dingen. Een sari moet verschillen van andere sari's omdat het artistiek is. Maar waarom zou dat
het geval zijn bij het naaien van een bloes, hier komt geen kunst bij kijken. Artistieke voorwerpen mogen dus van elkaar
verschillen, maar voor gewone dingen hoeft dat niet. Waarom zou een apparaat er in alle soorten en maten moeten zijn, je zou er
gek van worden. Als je naar een winkel gaat zijn er twintig verschillende voorwerpen, waarvan je niet weet welke je moet kopen,
allemaal door machines gemaakt. Deze is goed, maar die is ook goed. En dan komt er iemand anders die zegt: "Dat is niets
waard." En vervolgens voel jij je gekwetst. Het is dus beter om van alledaagse voorwerpen minder versies te hebben, om het
jezelf niet al te moeilijk te maken.
De beste manier om al deze problemen te vermijden is dus het gebruiken van je nieuwe bewustzijn van vibraties. Hierdoor spaar
je je energie. Je energie moet gespaard worden, en kan gespaard worden als je geen aandacht besteedt aan dingen die niet bij
jouw stijl passen, dingen die je niet nodig hebt. Raadpleeg gewoon je vibraties. Als ik ga winkelen - ik ga meestal om
verschillende redenen winkelen, zoals je weet. Eén ervan is mijn vibraties daar te verspreiden, een andere reden is vibraties te
geven aan de mensen die op de markt rondlopen. De derde reden is om alle voorwerpen te bekijken, zodat mijn vibraties in die
voorwerpen komen. En de vierde reden is om iets te kopen om aan anderen te kunnen geven. Maar als ik iets mooi vind, dan is
dat enkel omwille van de vibraties en dan probeer ik het te kopen, zodat ik het aan iemand kan geven of zodat het later ergens
voor gebruikt kan worden. Ik koop het gewoon en hou het bij, zo kan het altijd van pas komen.
Zo'n houding zou jij ook moeten hebben. Maar als je echter blijft hangen in: "Hier hou ik van, daar hou ik niet van," over je vrouw,
over je werk, over alles, dan zul je in een onzekere positie blijven. Tegenwoordig gaan mensen in Amerika ook op een heel
vreemde manier met hun werk om. Ik moet het hierover hebben, omdat jullie dit probleem ook ooit zullen tegenkomen. Vandaag
hebben ze een baan: "Ik vind dit niet leuk, ik mag mijn baas niet," - en ze nemen een andere baan. Daarna nemen ze weer een
andere baan, en dan veranderen ze weer. Dan nemen ze een derde baan, en veranderen weer. Ze houden ervan om steeds te
veranderen - het is om gek van te worden, echt waar. Ze veranderen van vrouw, ze veranderen van huis, ze veranderen alles.
Waarom? Zorg dat je maar één vrouw hebt, dat is beter. En je hoeft in je leven maar twee banen te hebben gehad, dat is beter. En
verander hoogstens maar drie keer van woonplaats, dat is beter. Meer dan dat bezorgt je alleen maar problemen. Ik bedoel, wat
mij betreft, ik ben veertig keer van huis veranderd, omwille van het temperament van mijn man. Maar ik ben anders, ik ben
iemand die totaal niet wordt beïnvloed als er zich veranderingen voordoen. Maar jullie zijn zo niet, dus verspil je energie niet. Het
is dus heel belangrijk dat je dit begrijpt, dat je niet steeds van baan moet veranderen, dat is heel belangrijk. Want dat is alleen
maar een bevlieging, geloof me.
Ik zal jullie vertellen over Douglas. Hij deed dat vroeger ook. En elke keer had hij weer financiële problemen omdat hij steeds van
werk veranderde. Dus op een dag riep ik hem bij me. Ik zei: "Douglas, als je nu nog eens van werk verandert" - want ik zag dat de
vibraties goed waren - "als je nu nog eens van werk verandert, dan zul je mij nooit meer zien." En nu heeft hij een huis, hij heeft
een auto, hij heeft geld op de bank, het gaat uitstekend met hem.
Dat is ook een enorme last voor mij: "Moeder, ik heb geen werk, ik heb geen geld. Wat moet ik doen?" Elke keer zijn er weer
mensen die naar India komen en zeggen: "Moeder, ik heb geen geld, het spijt me dat ik u niet kon betalen." Goed, dat maakt niet

uit. Er zijn minstens, laatst waren er zo ook vijf mensen. Maar de keer ervoor denk ik dat er zo wel ongeveer twintig mensen
waren. Dit gebeurt dus elke keer weer opnieuw. We moeten dus nu beseffen dat we een degelijke baan moeten hebben. We
moeten respectabele mensen zijn. We moeten de juiste diploma's hebben, als het mogelijk is zorg je er best voor dat je een
diploma haalt. Jullie zijn allemaal zeer intelligente mensen en jullie kunnen een diploma halen. Jullie zouden aanzien moeten
hebben in de maatschappij. Anders zullen ze denken dat deze Moeder de Moeder is van alle bedelaars.
Zorg dus dat je gevestigd raakt wat betreft je baan, wat betreft je huis. Om jezelf te vestigen moet je leren niet te veranderen. De
verandering maakt je onzeker - begrijp je wat ik bedoel? Er zou dus geen sprake mogen zijn van verandering. "Ik zal ermee
doorgaan." En als het dan noodzakelijk blijkt, als het niet werkt, dan kun je veranderen. Dit geldt voor alles. Het guru-shoppen is
ook niets anders dan de behoefte aan verandering. Hoe meer guru's je hebt gehad, hoe meer last ik ervan ondervind. Als je maar
één guru hebt gehad, ook al was het een vreselijke guru, dan is dat niet erg, dan is het gemakkelijk om je uit te zuiveren. Maar als
je er twintig hebt bezocht, wat moet ik dan doen?
Er was ooit een man die zoveel verschillende guru's had bezocht dat ik niet meer kon uitmaken wat voor persoonlijkheid hij had.
Ik zei: "Wat is er met hem aan de hand?" Noem een probleem en hij had het. Ik zei: "Wat is dit voor een man?"
Toen zei ik: "Goed, schrijf nu de namen op van alle guru's die je ooit hebt bezocht." Hij schreef drie blaadjes vol aan beide kanten.
Ik zei: "Het spijt me, meneer, maar ik kan u niet helpen."
Hij zei: "Moeder, u moet me helpen, want er is een zeer dringend probleem."
Ik vroeg: "Wat is het dringende probleem dan?" "Ik ben nu in een vrouw aan het veranderen." Ik zei: "Wat?"
"De dokters hebben gezegd dat ik in een vrouw aan het veranderen ben."
Ik zei: "Dat is inderdaad een dringend probleem." Ik zei: "Ik kan zorgen dat het stopt, maar je hebt veel zuivering nodig."
En soms zag hij eruit als Hanumana, soms zag hij eruit als een krankzinnige, hij kon er op allerlei manieren uitzien, omdat er
zoveel guru's in hem aan het werk waren. Uiteindelijk had hij het voor elkaar gekregen zichzelf uit te zuiveren en was zijn
probleem opgelost, maar zelfs nu zou ik hem nog geen Sahaja yogi durven noemen; hoewel hij heel geleerd is, hij weet alles van
Sanskriet, omdat hij zoveel guru's heeft bezocht, hij is naar alle soorten guru's geweest. En dat allemaal door de behoefte aan
verandering - "Wat is daar mis mee?" Als je dus naar Sahaja Yoga komt, stop daar dan mee. Stop met alle andere dingen.
Het tweede punt dat ik wilde benadrukken is dat je, eenmaal je in Sahaja Yoga bent gekomen, je eerst en vooral op mij en op
Sahaja Yoga moet focussen, en pas daarna komt al het andere. Als christenen bijvoorbeeld naar Sahaja Yoga komen, dan
kunnen zij Ganesha niet accepteren. En Indiërs die naar Sahaja Yoga komen kunnen Christus niet accepteren. Moslims die naar
Sahaja Yoga komen kunnen geen puja aanvaarden. Iedereen draagt een zekere last met zich mee. Leg deze last dus beter aan
mijn voeten, afgelopen. Nu zie je alles door mijn prisma, via mij - het is beter om het op die manier te begrijpen. En zij die mij op
die manier hebben begrepen, begrijpen Sahaja Yoga op de perfecte manier. Dan bestaat er geen fanatisme in verband met je
verleden, maar ook niet in verband met Sahaja Yoga. Zij begrijpen dus dat dit allemaal deel uitmaakt van Moeder, en dat het geen
zin heeft om je vast te houden aan het één of het ander. Maar dit betekent niet dat je mij beledigt als je me aanroept als de Godin
Kali, of dat je me blij maakt als je me Mataji Nirmala Devi noemt - het maakt allemaal deel uit van hetzelfde.
Je moet dus begrijpen dat dit allemaal een uitdrukking is van onze eigen hokjesmentaliteit. God heeft geen hokjesmentaliteit. In
zijn gedachten bestaat niet alleen Amerika, in zijn gedachten bestaat helemaal niets in het bijzonder. Kunnen wij soms bestaan
als "nu ben ik alleen mijn Vishuddhi," - kunnen wij zo bestaan? Of "ik ben alleen mijn neus" - kan dat? We bestaan als ons hele
lichaam. God bestaat dus - hij heeft wel een neus, hij heeft oren, bijvoorbeeld, hij heeft alles; maar hij bestaat als God. Hij bestaat
niet apart als een neus, hij bestaat niet apart als alleen Amerika, maar hij bestaat als een geheel, alles is er in relatie tot het
geheel.

En nu er zoiets met ons gebeurt, dat we nu een deel zijn van het geheel, van het Primordiale Wezen, dan zouden we onszelf niet
meer mogen associëren met iets dat ons beperkt door onze conditioneringen. Er zou geen beperking mogen zijn, we moeten in
circulatie zijn. Ik merk dat het moeilijk is voor mensen die katholiek zijn geweest om Shri Ganesha met evenveel respect te
vereren, omdat ze geconditioneerd zijn. Probeer hem in dat geval even achter je te laten, Christus, vergeet hem even helemaal.
Kom naar Sahaja Yoga en dan zul je hem in het juiste licht zien. Want dit is het probleem: je moet eerst binnenkomen en met je
eigen ogen zien dat alle wegen naar één plek hebben geleid, en dat ze dus allemaal hetzelfde zijn, dat er helemaal geen verschil
is. Kom eerst binnen. Geef alles op en kom binnen. En dan zul je zien dat het allemaal op hetzelfde neerkomt. En dit is heel
belangrijk, en als je dit eenmaal ziet, dan zie je zo'n schoonheid dat je geen moeilijkheden meer zult hebben die ontstaan door tot
een bepaalde sekte te behoren of bij een bepaalde guru, of bij een bepaalde organisatie. Zelfs zogenaamde religies zijn net als
sektes, als je ze nader bekijkt, ze zijn net als sektes, ze hebben niets dan conditioneringen. Ze hebben je niets anders gebracht
dan conditioneringen en illusies. We moeten dus niet met illusies leven, we moeten met de realiteit leven. En de realiteit is dat de
essentie van alles één is, en dat wij ons er middenin moeten bevinden om te kunnen zien dat ze allemaal één zijn.
Dit zou ook een heel verstandige keuze zijn in een land als Amerika, denk ik, omdat er hier zoveel verschillende ideeën bestaan,
zoveel verschillende ideeën dat ik er zelf versteld van sta. Noem het maar op, het gebeurt allemaal in Amerika. Laatst hoorde ik
van iets dat 'Mormonen' genoemd werd. 'Mormonen' of zoiets. Mormonen. Noem het maar op en het gebeurt in Amerika. Ik weet
niet hoe al deze verschillende strekkingen hier zijn verzameld. Elk soort guru, ik bedoel, je vindt ze allemaal hier. Ik heb nog nooit
zoveel verschillende namen gehoord. Elke keer als ik hier kwam ontdekte ik weer een nieuwe opkomende guru. Waarom is
Amerika de plaats waar dit allemaal succes heeft, waar ze als paddestoelen uit de grond rijzen, zie je? Een paddestoel die groeit is dat niet een rottingsproces? Alleen paddestoelen groeien in de vorm van schimmels. Is dit land aan het wegrotten? Wat
gebeurt er? Waarom? Het zijn de gedachten van de mensen. De gedachten van de mensen hier verlangen altijd naar nieuwe
dingen, en daardoor ontstaat er een aanbod. Als resultaat daarvan worden ze instabiel. Het grootste probleem van het
Amerikaanse karakter is dat de mensen heel instabiel zijn.
Als je ze vraagt: "Hoe gaat het met je?" dan zeggen ze: ... Probeer daar maar wijs uit te worden. Ze zouden nooit vragen: "Hoe
gaat het met jou?" Hoe kun je daar nu wijs uit worden? Ik bedoel, iemand uit India kan dit niet begrijpen. Als iemand zoiets zegt,
een Indiër, zie je, als je een Indiër vraagt: "Hoe gaat het met je?" en als hij zoiets zegt, dan zouden ze zeggen: "Ben je gek?"
En als je hen dan vraagt: "Begrijp je dit?"
"Ik ben in de war."
Een Indiër zou nooit zoiets zeggen, "Ik ben in de war." Hij is volkomen zeker van zichzelf. "Ik ben in de war", wat betekent dat, ben
je soms gek? Waarom ben je in de war? Is er iets mis met je hersenen?
Al dit soort ideeën, zie je, bewijzen allemaal onze instabiliteit, onze lichtzinnigheid, onze oppervlakkigheid. Je wordt als het ware
gebombardeerd met oppervlakkigheid, echt gebombardeerd, dat zie ik duidelijk. Echt van alle kanten, zie je, de media, dit, dat: het
is niets dan oppervlakkig. Het is echt moordend voor de innerlijke kiem in de mens. En jullie willen ermee leven, je wilt op deze
manier denken, en zo verlies je jezelf helemaal, alle contact met jezelf raakt verloren.
Ondanks al deze omstandigheden moet je je wel bewust zijn van één prachtig gegeven, namelijk dat er zoveel zoekers geboren
worden in dit land. Amerika was het land dat ik als eerste bezocht heb. En ik ben er zeker van dat San Diego de plaats is waar het
van start zal gaan, daar heb ik een sterk voorgevoel over. [Marathi] Dit is dus een zeer belangrijke plaats, en ik vind het fijn, ik ben
blij dat jullie deze prachtige puja hebben voorbereid, en we moeten deze puja doen. En ik ben er zeker van dat er hierdoor een tijd
zal komen, een bijzonder mooie tijd, waarin we enerzijds de Amerikaanse evolutie zullen hebben, en anderzijds de Mexicaanse.
Dit kunnen we vanuit San Diego tot stand brengen.
Het is een prachtige dag, waarop jullie deze puja wilden doen. Ik ben er heel blij mee. Vandaag is de dag van de Godin, [Marathi]
– trayodashi. Trayodashi is de beste, de dertiende dag. [Marathi] Voel de vibraties, je hebt niet eens een puja nodig! Het is echt

niet nodig een puja te doen, het is vandaag zo sterk. Vandaag is het dus een belangrijke dag, en ik ben blij dat hij heeft gevraagd
om deze puja hier te houden.
Dus, om te beginnen... Als jullie nu problemen hebben of vragen, moet je het me laten weten. Eén ding is belangrijk, namelijk dat
een Sahaja yogi geen ernstige persoon mag zijn, dat is heel belangrijk. Het betaamt een Sahaja yogi niet om ernstig te zijn. Je
moet stralen, lachen, genieten. Als iemand een ernstige persoon is, dan is hij geen Sahaja yogi. Ik kan niet meer dan vijf minuten
serieus blijven, maximum vijf minuten. Zelfs als ik iemand moet terechtwijzen dan bereid ik me eerst voor, en dan pas ga ik naar
hem toe en roep ik, maar als ik vijf minuten later niet wegloop dan zul je me weer zien lachen. Ik kan het gewoon niet - het is
allemaal zo grappig!
Niemand zou dus ernstig mogen zijn, dat is één ding. Niemand zou ernstig mogen zijn. Jullie zouden vrolijke mensen moeten zijn
die altijd lachen, omdat er vreugde is in jullie. Wat zou er anders moeten zijn? Als je alleen maar denkt: "Ik voel me ellendig, ik
voel me ellendig," - dat is de Franse stijl! De Fransen, weet je, toen ik daar voor het eerst heen ging zeiden ze me: "Moeder, u ziet
er veel te gelukkig uit, voor de Fransen."
Dus ik zei: "Wat moet ik dan doen?"
Ze zeiden: "Weet u, ze zijn allemaal heel, ze vinden dat ze een heel ellendig leven leiden, enzovoort."
Dus ik zei: "Goed." Ik ging er dus heen en zei: "Kijk nu eens, jullie zijn allemaal net 'Les Miserables'" - je weet toch dat Victor Hugo
deze 'Les Miserables' heeft geschreven - dus ik zei: "Goed, jullie zijn net 'Les Miserables'. Maar ik ben iemand die zich nooit
ellendig voelt. En geen wonder dat je je ellendig voelt als je om de drie huizen een pub tegenkomt, en om de tien huizen een
prostituee, hoe kan het dan ook anders? Ik bedoel, jullie vragen erom." Dat is de reden.
En zelfs Yogi Mahajan zei me: "Moeder, we willen een foto van u waarop u heel ernstig kijkt, en het is heel moeilijk om er zo een
te vinden, en we moeten een heel ernstig gezicht opzetten." Uiteindelijk had hij een foto gevonden die verschrikkelijk was. En hij
vertelde me: "Het is zo'n mooie foto, u ziet er daarop zo sereen uit," enzovoort, en allerlei beschrijvingen. Maar toen ik de foto zag
zei ik: "Dat is een verschrikkelijke foto!"
Hij vroeg: "Echt?"
Ik zei: "Goed, laat me je vertellen wie deze foto heeft gemaakt."
Hij vroeg: "Wie?" En toen ik hem de naam zei was hij geschokt.
Ik zei: "Dat is de vrouw die deze foto heeft gemaakt, en je weet waar ze vandaag komt." Hij was geschokt toen ik de naam 'Jane'
zei. Ik zei: "Dit is de foto die jullie naar de Amerikanen sturen."
Maar ik weet ook dat de Amerikanen deze foto mooi zouden vinden, omdat ze zich zo ellendig voelen, zie je. Maar zo'n mensen,
die zich aangetrokken voelen tot zo'n soort foto, zullen in minder dan geen tijd uit Sahaja Yoga gaan, ze zullen niet blijven - jullie
begrijpen dat nog niet. Zij zijn niet het type mensen dat blijft.
Net zoals in Schotland, ik ging daarheen en ik zag er een bepaalde foto, en ik was geschokt. We waren naar een restaurant
gegaan waar we gingen eten, en toen zag ik mijn foto en ik zei: "Wie heeft deze foto gemaakt?"
Ze zeiden: "Dit is een kopie van een van de foto's van de Australiërs."
Ik zei: "Maar wie heeft hem gemaakt? Want dit is geen goede foto - het is een heel slechte foto."
Dus ze zeiden: "Deze foto werd heel onverwacht door iemand gemaakt." Ik zei: "Ik zal zeggen wie hem gemaakt heeft," en ik

vertelde hen wie hem had gemaakt: Hilary. Ze waren allemaal verbaasd.
Ik zei: "Deze foto is niets waard." Maar ze hadden hem al overal verspreid. Ik zei: "Laat het dan maar." En er kwamen zoveel
mensen naar mijn programma, allemaal ongure types. Sommigen hadden maar één oog, sommigen hadden alleen een neus, met
anderen was er weer iets anders mis, overal miste er wel iets. "O God," zei ik, "dit is het resultaat van de foto." En niet één van hen
kwam er terug. Er kwamen ongeveer vijf tot zeshonderd mensen naar het programma, die er allemaal zo uit zagen, zie je.
[Marathi] En niemand van hen kwam terug, niet één persoon. Alle bhoots[2] werden aangetrokken door die ene bhoot; en ik kon
zien aan mijn foto dat het gewoon weerstand bood aan die bhoot.
Dus wie een foto van mij neemt wordt ook weerspiegeld in de foto. Je zult wel hebben gezien dat de foto's van Ray heel mooi
zijn. Ik weet niet welke van deze van Ray is, maar de foto's van Ray waren altijd van heel goede kwaliteit. Maar deze keer, volgens
mij heeft Ray geen goede vrouw. Hij was naar India gegaan, en de Indiërs zeiden me: "Moeder, ik weet niet hoe het komt dat deze
Ray zo achteruit is gegaan." In India gebeurt zoiets niet. Als ze eenmaal Sahaja yogi zijn, verbeteren ze. Maar met deze man ging
het precies andersom - wat moet je dan doen?
Ze zeiden: "Moeder, hij is heel erg achteruit gegaan, wat moeten we doen?"
Ik zei: "Er zal wel iets mis zijn met hem. Wat is eraan te doen?" En toen ik daarna terugkwam, zie je, had Ray drie of vier foto's van
mij meegebracht. Toen hij ze liet zien was iedereen geschokt. "Dit kunnen Moeders foto's niet zijn." En hij moest ze weer
terugnemen. Zo gaat dat. Diezelfde Ray die zo'n prachtige foto's maakte, maakt tegenwoordig verschrikkelijke foto's.
Dus in alles wat je doet, in alles wat je bereikt, kun je je invloed herkennen. Je verandert plotseling in een heel fijngevoelige
persoon, kun je zeggen, met een finesse, eenmaal je een goede Sahaja yogi bent. En dan komt alles in een goede stroom terecht.
Je kunt het herkennen, want de meest eenvoudige gebaren van zo iemand zijn zo aangenaam en zo kalmerend.
Over dit onderwerp heb ik al veel dingen besproken die ik wilde behandelen, en om te eindigen zou ik zeggen dat jullie, de
Vishuddhi's, de sakshi moeten worden, de getuige. Je moet de getuige worden. En om de getuige te worden moet er een
onthechting zijn. Dat betekent absoluut niet dat je van de wind moet leven, maar probeer een onthechting te ontwikkelen.
God zij dank was de ervaring met de Sahaja yogi's van Amerika deze keer zo slecht nog niet. Het waren heel fijne mensen, ze
pasten zich goed aan en ze genoten ervan. Alles ging goed. En ik hoop dat er zo steeds meer zullen komen en ervan zullen
genieten. En zoals jullie weten zijn er voorbereidingen voor het nieuwe programma. Het is beter dat jullie ons zeggen of jullie
komen of niet. Maar verander ook niet op het laatste moment, want hiermee creëer je problemen voor ons, voor iedereen.
Verander dus alsjeblieft niet; als je niet komt dan is dat niet erg. We zullen er een datum op zetten, en tegen die tijd beslis je, en
verander dan niet meer. Je ziet ook dat het alleen Amerikanen waren die dit deden, niemand anders. En we hadden de mensen
verteld: "Nu is het genoeg, laat ons ook een kans geven aan Amerikanen die komen, we moeten hen meer de kans geven; dus
nee, jullie kunnen niet meer komen."
Dus kwamen de arme stakkers voor tien dagen, of vijf dagen, omdat we niets voor hen konden voorzien. Dus jullie zouden niet
van gedachte moeten veranderen. Als je komt dan kun je tot een bepaald moment beslissen of je komt of niet. Als je niet komt
dan zeg je gewoon: "Nee, we komen niet," en als je komt zeg je gewoon: "Ja, we komen," en dan doe je dat ook. Tenminste hierin
zou je niet mogen veranderen.
Ik verzoek jullie dus opnieuw je aan je schema en je afspraken te houden, want anders brengt het echt alles in de war. Want nu
werken we volgens het ritme van het Goddelijke, en we hebben het recht niet dit ritme te verstoren. Jullie mogen dan Amerikanen
zijn, maar zoals jullie weten hebben Amerikanen in Sahaja Yoga niet zo'n goede reputatie. Jullie weten dat heel goed. In onze
ogen doen Italianen het veel beter; zij voelen zich in Sahaja Yoga als een vis in het water. Amerikanen moeten dus wat harder
werken, zij moeten iets meer moeite doen om zich aan te passen.
Wat vang je ermee aan? Zo'n groots land, zoveel zoekers, maar ze zijn nu al bedorven - wat moet ik daarmee doen? Ik doe mijn

uiterste best. Jullie moeten allemaal helpen en proberen de moeilijkheden te begrijpen, en jullie moeten vriendelijk zijn tegen de
nieuwkomers en ervoor zorgen dat het in orde komt met hen. We moeten dus hier in San Diego met onze spirituele groei bezig
zijn, en vanuit deze hoek zullen we heel Amerika verlichten.
Om praktische redenen heb ik besloten dat Dr. Worlikar de leiding zou moeten hebben over het oosterse gedeelte - [Marathi] het
westerse gedeelte. Voor ons is New York al westers, goed; en het oosterse gedeelte, de kant van New York kan door hem geleid
worden. Want er is een, het is als twee verschillende landen, twee landen, twee verschillende werelden. Op die manier moet het
dus geregeld worden.
Wat geld betreft: jullie zouden je geldzaken moeten regelen met zijn toestemming. Dus ik heb hem verteld dat ik het zo doe, dat
het geld op de bank staat onder de naam die daar geregistreerd is, of wat dan ook, en zij hebben het kasboek, maar ik moet het
ondertekenen. Jullie houden dus het kasboek bij, maar hij moet het tekenen, zodat hij ziet wat jullie uitgeven. Er wordt dus een
rekening bijgehouden. Of jullie doen daar hetzelfde, begrijp je, zodat zij het kasboek bijhoudt, maar jullie ondertekenen het, zodat
je weet hoeveel er uitgegeven wordt. Zo wordt de rekening bijgehouden. Natuurlijk weet ik wat jullie betreft dat het in orde is,
maar toch...
Waarom doe ik nu al deze dingen: gewoon zodat jullie het begrijpen. Als jullie mij bijvoorbeeld geld geven voor de puja, dan hou
ik dat bij. Ik hou het juiste bedrag bij. Dat is eigenlijk niet nodig, want wie zal mij nu vragen wat ik heb gedaan met het pujageld?
Maar toch doe ik het, ik hou het bij. En wat ik vervolgens doe met het pujageld, is dat ik het wil gebruiken voor jullie pujamateriaal,
pujavoorwerpen, voor cadeautjes en andere dingen. Dus ik hou het bij. Ik hoef dat niet te doen, want het is mijn geld, minstens
zoveel is van mij, maar het geeft me zoveel vreugde. Dus zo zou je moeten denken: als Moeder hier zo precies in is, waarom wij
dan niet?
Je moet geld geven op de puja, zonder twijfel, want dat is nu eenmaal zo. Vroeger vroegen we maar één pond. Daarna
veranderde het naar twee pond, dan naar vijf pond, tien pond - en zo is het steeds meer opgeslagen. En voor deze puja's, voor de
belangrijkste puja's die we zullen houden, één ervan in New York, hebben ze een bepaald bedrag vastgesteld. Maar dat hebben
jullie zo beslist, ik heb me hier nooit mee bemoeid, ik was er zelf maar bij betrokken totdat het één pond werd. Verder heb ik er
geen idee van, ik heb deze mensen maar laten doen. Dus wat zij ook beslissen, dat is de standaard, dat is het geld dat ze
verzamelen voor de puja, het geld dat ik moet aannemen voor de Nabhi chakra. Je moet dit met je hart doen, in de stijl van de
Shabari, en dan zal alles op zijn plaats vallen.
Je kunt dus zeggen dat Sahaja Yoga geen extreme organisatie is. Het is waar dat we geld geven; alleen de Sahaja yogi's kunnen
geld schenken. Voor het eten hier moet je bijvoorbeeld betalen, voor het huis moet je betalen. En jullie betalen ook, jullie leven
hier niet als parasieten. We willen geen parasieten om ons heen hebben. Maar dat wil ook weer niet zeggen dat je een Sahaja
yogi compleet moet beroven en een bedelaar van hem maken, en ondertussen je eigen Rolls Royce laat bouwen.
Maar het moet ook niet andersom gebeuren, dat jullie mij beroven. Je moet dus begrijpen dat Sahaja Yoga een zaak is van geven
en nemen, op een correcte manier, en dit moet behoorlijk gebeuren en met fatsoen, met begrip, vanuit het mooie gevoel dat we
allemaal deel uitmaken van het geheel. Het geheel waar Amerika verantwoordelijk voor is, want Amerika moet de Virata[3]
worden. De Vishuddhi moet de Virata worden. Wat een verantwoordelijkheid!
Maak dus geen ruzie onderling, er mag geen ruzie zijn tussen man en vrouw. Probeer in volledige eenheid met elkaar te zijn,
geniet van elkaar. Dat is heel belangrijk. Goed.
Dus moge God jullie zegenen. [Marathi: Dit is de plaats van de Virata] Zelfs nu blokkeert de rechter Vishuddhi. Goed.
[Marathi – de richtlijnen voor de puja]
Nu wil ik dat de mensen die nog nooit eerder mijn voeten hebben gewassen naar voren komen. Eén voor één. Laat ze het zelf
doen. ... Ze kunnen het doen. Danny, kom jij ook maar hier. Nu mogen twee mensen het tegelijkertijd doen. Het is heel koud

water. Heel goed, heel goed. Heel erg goed. Wrijf erover. Wrijf over mijn voeten.
En voel nu gewoon je vibraties. Oké? Goed? Moge God je zegenen. Kom nu maar. Het moet warm zijn. Kom maar, jullie allebei.
Moge God jullie zegenen. Wrijf erover. Giet het hierover. Wrijf erover. Klaar! Kom nu maar - voel je vibraties. En blijf nu maar zo
lachen, dat is goed, dat is niet erg - de sari wordt wel weer droog. Moge God je zegenen. Wrijf het op de ogen en het hoofd. Kom
maar. Heel goed. Moge God je zegenen. Hou het met één hand stevig vast, wrijf er hard over met je andere hand. Ah, goed. Je
kunt de vibraties goed voelen. Je rechter-, linkerhand, wrijf erover - haal de laatste vinger er ook bij. Haal de laatste vinger er ook
bij. Zo is het goed. Voel nu maar je vibraties. Moge God je zegenen. Op de ogen en het hoofd. Kom maar. Je gezicht is hierdoor
veranderd. Oké? Goed. Moge God je zegenen. Perfect.
Dat is alles. Kom maar. Dat is beter. Goed, hou het nu stevig vast. Wrijf met je hele hand. Begrijp je, je hand moet gemasseerd
worden, niet mijn voeten. Haal dat eruit. Hou het goed vast. Ah!
Mm, goed. Ik vind dat het goed gaat. Ga nu maar gewoon zitten, aan deze kant. Goed? Je kunt het niet bijhouden. Breng het aan
op je hoofd. Op je hoofd, en wrijf het dan ook over je ogen. Moge God je zegenen.
Ik vind dat je met hem kunt komen, dat is in orde. Dat is goed. Een beetje water. Nu kunnen ze hetzelfde water gebruiken voor
mijn voeten. Kom maar. Moge God jullie zegenen. Nu... Hou het vast. Wrijf er hard over. Wrijf er hard over. En voel nu. Nu. Goed?
Kijk, links is - een beetje. Goed. Terwijl jullie zitten, kunnen jullie je linkerhand naar mij richten, en de rechterhand op Moeder
Aarde leggen. Goed? Moge God je zegenen.
Goed. Laat het ons nu zelf voelen. Hoe gaat het met je? Goed? Voel je het nog niet? Goed. Heel goed. Moge God je zegenen. Hou
je linkerhand hier. Wrijf erover.
Goed. Probeer het nu zelf te voelen. Goed? Moge God je zegenen. Breng het gewoon eerst aan op je hoofd, en dan op je ogen.
Goed, mooi. Voel je je goed? Stralend, hè? Je kunt deze een klein beetje omhoog tillen aan deze kant; aan deze kant, ja. Dat is
goed. Klaar! Probeer het nu zelf te voelen. Moge God je zegenen. Heeft hij al gewassen? Haar man? Heeft hij mijn voeten al
gewassen? Jullie allebei? Hebben jullie allebei mijn voeten al gewassen? Goed. Maar wil je ze opnieuw wassen? Goed dan. Kom
maar. Is alles goed met je, Jeshua? Beter. Oké. Laat hem maar met het water spelen. Sluit zijn handen. Zeg hem maar dat hij met
het water mag spelen, dat zal het beste zijn. In het water. Zeg hem dat hij zijn voeten in het water mag onderdompelen. Leg ze op
de mijne. Was mijn voeten. Goed, goed, goed. Raak mijn voeten nu maar aan. Leg zijn handen nu op de mijne. Goed. Hallo! Oké.
Dus moge God jullie allemaal zegenen. Nu gaat het goed met hem. Jullie hebben al gewassen, jullie hebben allebei al gewassen.
Gebruik gewoon meer water. Giet het er allemaal maar over. Er is meer nodig. Dat is beter.
De 108 namen. Jullie hebben gezegd dat jullie de 108 namen hebben. 108 namen. Jullie hebben me 1000 namen laten zien die
jullie hadden. Zijn dit... 108. Zijn dit de 108 namen? Van Mahakali. Oh, neem dan maar de 100 namen. Begint het met Shri Mata?
Neem die eruit, goed? Sahasranama. Ja, we hebben Shri Lalita.
Dit is de verering nadat de Godin de twee rakshasa's[4] genaamd Shumba en Nishumba had gedood. Maar nu zijn ze allebei weer
terug. Dus wat de verering van de goden betreft moet je dat op dezelfde manier doen. We zullen nu beginnen - je weet dat hij het
tot een bepaald punt zal lezen, en daarna zal hij jullie zeggen 'Ya Devi sarva bhuteshu' te zeggen - hij zal je zeggen 'Buddhi' te
nemen, dus zo moet je het zeggen: “Ya Devi sarva bhuteshu, Buddhi rupena samsthita.” Dat weten jullie - “Namas Tasyai namas
Tasyai namas Tasyai namoh namah.”
Eerst zal hij het begin ervan zeggen. Op die manier, zie je, vereerden de goden de Godin, nadat ze Shumba en Nishumba had
gedood. Dus... Eerst en vooral moet je de - hoe noem je het ook weer - de ghee[5] nemen. Er is alleen geen lepel. Voor de ghee
heb je in ieder geval een paar lepels nodig. Ook de maan. Ze is net als de maan. Haar gezicht is als de maan... Gewoon water.

Sarva is de essentie. Zij is degene die de heerser is over alles. Uitermate teder, maar ook uitermate wreed. Wij zijn de
intelligentie. Zij is de intelligentie in iedere mens. Zij uit zich als intelligentie, zuivere intelligentie in iedere mens. Jullie kunnen nu
dus gewoon shraddha[6] zeggen. En nu kunnen jullie het samen herhalen. Jullie kunnen shraddha zeggen - zeg het nu maar.
Er zou suiker moeten zijn en daarna water.
Nu de ongetrouwde meisjes. Ongetrouwd. Zij deed dit altijd in Bombay. Nu kunnen jullie het ook op dezelfde manier doen. Goed.
Je zou moeten zeggen: "Sakshat Shri Mataji Shri Nirmala Devi namoh namah. Shri Mata Sakshat Shri..." - wat zeg je? Zeg
gewoon: "Om twameva sakshat Shri Mata", dat is alles - "namoh namah." Ja, dat is alles. Dat is alles.
[Yogi: Dit zijn 108 van de 1000 namen van Mahadevi die in de 'Shri Lalita Sahasranama' beschreven staan.]
De eerste is 'Shri Mata’. Zeg dus nu:
"Pataka nashini," - zij die alle zonden doodt. Dat is dus waarom ik zei dat je je niet schuldig moet voelen. Zij is degene die alle
zonden doodt.
'Maha-pat': de grootste van - 'Maha-pataka nashini'.
'Nistula' - dat betekent 'onvergelijkbaar'.
Je moet het eerst en vooral hier aanraken. Eerst. Ga maar en was je handen. Ongetrouwde vrouwen. Ongetrouwd.
Met de 'Para-shakti' gebeurt al het werk waar ze naar kijkt.
'Yogada'. Ik heb jullie de yoga gegeven, zie je, de eenheid.
'Labdhaa. Punya-labhya' - door de punya's. Zie je, als je geen punya's hebt dan kun je er ook geen vinden. Dus als veel mensen
verloren zijn, moet je je daar geen zorgen om maken; zij hebben geen punya's. Wat kun je eraan doen? 'Punya-labdhaa.'
'Shobhana-sulabha-gati' - 'shobhana' betekent 'gracieus', 'sulabha' betekent 'gemakkelijk' en daardoor, 'gati'... 'beweging'. Zo krijg
je de, je realisatie door 'Shobhana-sulabha-gati'. Er is geen sprake van ongracieus gedrag, of anders is het met heel veel
schoonheid gedaan, en ook 'sulabha', dat wil zeggen 'gemakkelijk'.
'Shubha-kari' - zij is de gever van voorspoed.
Niet het rode. Nee, niet het rode. Nu twee. Ongetrouwd. Eén, maar één persoon. Goed, jullie allemaal. Jullie moeten het allemaal
in jullie handen houden. Hou het nu in je hand, jullie allemaal, hier. Nu aan de bovenkant. Ja, hou het maar vast, in de
rechterhand. Hou het vast met de rechterhand. Hier kun je het vasthouden. Doe het nu. Dank jullie wel.
'Pasha-hantri, pasha-hantri' - Zie je, zij zitten in gebondenheid. Zij is degene die alle gebondenheden doodt, klaar. Moge God jullie
zegenen.
'Vandaru-jana-vatsala' - zij die voor haar buigen, zij is... zij is vriendelijk voor hen als een Moeder. Zij bemoedert hen. Zij
bemoedert al diegenen die voor haar buigen.
Moge God jullie zegenen.

DEEL 2
Sorry. Ik zal je vertellen hoe het moet, zie je. Is het nu beter? Je moet van voren naar achteren gaan, anders komen de haren naar
voren. Is dat in orde voor jullie? Hou het maar vast. Dit is een vrij grote, zie je, gewoon - even wachten, ik zal het aannemen. Hou
het maar vast. Ik zal het gewoon goed zetten. Hou het maar vast. In Krishna's - dit is Krishna's land, zie je, en alles moet hier
andersom gaan. Goed. Dit is een groot probleem. Laat het me maar zien. Nu is het beter. Ja, dat is een beter idee. Doe het maar
zo. Ik lijk nu op een Indiaanse vrouw; van de Inca's, de stijl van de Inca's. Goed? Beide handen. Iemand zou een volledige foto van
mij moeten nemen. Ik hoop dat jullie een paar mirakelfoto's kunnen maken. Aarti... [Marathi] Geef gewoon daar een bandhan. De
Kundalini is altijd heel duidelijk. Nee, tegen de klok in. Nee, nee, daar, bij... Buig maar. Eens zien. Blijf buigen. Wij willen jouw
Kundalini zien. Dat is in orde. Probeer het nu bij hem. Laat het maar opstijgen. Swadishthan. Middenhart. Hou het maar goed
vast, hou het vast. Het gaat nu beter met hem. Voel gewoon zijn Kundalini, bij de Nabhi. Buig maar. Gaat het beter met hem? De
linker Swadishthan en de Nabhi. Kom nu maar. Maak daar maar een bandhan. Nu gaat het beter met je. Het gaat beter. Iedereen.
Laat ons nu voor iedereen voelen. Het is beter het te zien. Kom nu maar gewoon één minuut naar voren. Ik wil van iedereen de
Kundalini zien. Nu is het goed. Nu is alles goed met je, Doug. Je bent in orde. Alleen in de Vishuddhi, in de keel, is er nog wat.
Goed, laat ons nu kijken, één voor één. Richt nu maar je beide handen naar voren. Voel gewoon zijn Kundalini. Kom maar. Voel
zijn vibraties. Ah. Goed? Nee, links - rechts helemaal niet. We zullen nu zien. Michael. Hou je adem in. Hou je adem in. Laat het
los. Laat het los. Ah. Nabhi. Goed? Is alles goed met je? Eens zien. Het is nu begonnen. Jullie zijn allemaal perfectionisten! Hij is
zelf ook een perfectionist. Het hart. Klaar! Je hebt je wat teveel zorgen gemaakt. Je hoeft je nergens zorgen om te maken. Het is
nu in orde, goed? Met haar gaat het nu beter. Met haar gaat het goed. Is alles goed met je? Waarom? Houd het vast, hou het nu
vast. Hou een minuut lang je adem in. Laat het nu los... Komt u nu maar hier. Deze vrouw. Ja, komt u maar hier. Zij blokkeert op
het middenhart. Hou je adem nu maar in. ... Ga zitten, ga zitten. En buig nu. Ha! Laat het los. Middenhart... Void... Is zij naar
bepaalde guru's geweest? Is dat zo? ... Ik weet niet wat dat is... Wat is het?... Bouwers van het... Je blokkeert op het middenhart.
Hou je adem in, alsjeblieft. En laat het los. Hou opnieuw je adem in. Ha! Laat het los. Hou opnieuw je adem in. Voel je je nu beter?
Ha! Laat het los. Hoe gaat het met je? Linker Agnya. Met jou gaat het goed. Gaat het goed met haar? Voel haar vibraties. Zij moet
werken aan haar linkerkant. Links is het probleem, volgens mij. Middenhart [Marathi] Ah! Nu is het goed. ...Nu. Goed. Heb jij er zo
een? Een kleinere? ...Gaat het nu beter met je? Je hebt van anderen een blokkade opgelopen. Maak je niet bezorgd. Er is niets om
je zorgen om te maken. Perfect! Richt je rechterhand daarheen. Zo is het goed. En richt de linkerhand naar mij. Nu. Waarom hoor
je zoveel dingen? Neem het nu gewoon... Heel goed, uitstekend. Vertel haar hoe ze het moet doen. Een klein beetje aan deze
kant. Vertel het haar, een klein beetje aan deze kant. Leg het, hah... Linker Nabhi. Hoe gaat het met hem? Linker Swadishthan.
Beter? Hoeveel dagen heb je dat gedaan? Geen lange periode? Hoeveel jaar ongeveer? Doe dat naast het licht. Hoger. Hou het
licht daar. Tussenin moet je je adem inhouden. [Marathi] Ah! Goed. Het gaat nu beter met je. Goed? Wat gebeurt er in Vancouver?
Je moet regelmatig mediteren, dat is de beste manier. Laat ons nu kijken... Patricia. Zij komt uit een heel strenge ashram - van
Bala de grote! Jij bent helemaal in orde. Met jou is alles in orde. Geen probleem. Bala komt hierheen, net als Hanumana, hij zal
heel binnenkort naar Amerika komen. Maar zie je, als hij iedereen begint te corrigeren en dergelijke dan is alles nog goed met
hem, maar soms wordt hij er zo moe van, en dan wordt hij een meester in het klagen, dat weten jullie - nietwaar? Ik heb hem dus
gezegd dat hij in het vervolg over niemand meer bij mij moet komen klagen, anders zal hij... ...het is klaar. Oké, hij is klaar.
Perfect! Met jou is alles goed, oké, kom maar. Met jou is alles helemaal in orde. Ja, kom nu maar. Als je mij opnieuw wilt
ontmoeten, op je hand. Met jou gaat het uitstekend. Heel goed. Wat je beroep betreft moet je nu bij je baan blijven, goed? Anders
gaat het van rechts naar links, van rechts naar links - en dat is niet goed, toch? Probeer maar eens mijn beroep te doen! Moge
God je zegenen. Ik denk dat het in orde zal komen met je. Maar zie je, je hart blokkeert, en dat komt allemaal doordat je steeds
van werk verandert, dit heeft invloed op je - richt je handen naar mij. Met jou is alles goed, James, en dat ondanks Santa Cruz!
Moge God je zegenen. Ik ben hier echt heel blij om. Ik wist niet dat je daar in Santa Cruz werkte. Dat is iets waar ik me erg zorgen
om maak. Moge God je zegenen. Ik ben heel blij dat je daar werkt. Daardoor werkt er iets uit. Het is goed. Jij hebt een heel goede
persoonlijkheid. Anders zou Santa Cruz - [Yogi: moet ik in Santa Cruz blijven?] Ja, ik denk van wel, jij kunt het. Er zijn heel weinig
mensen die dat kunnen zonder blokkades op te lopen, dus het is beter dat je daar blijft. Moge God je dus zegenen. Nu, wie nog
meer? Is iedereen nu geweest? Heel goed. Uitstekend... Nu. Haal maar beter de... Als het kan. Het is die van mij, oké, haal het er
maar uit, dat is niet erg. Beter? Zo kun je mensen behandelen, zie je? Ah, nu. De linker... de linker Nabhi, linker Nabhi. Met jou is
alles goed. Ha, is het nu beter? Het is beter. [Yogini: Zou ik de andere ringen beter niet dragen?] Het is beter van niet, want soms

zijn je chakra's niet helemaal in orde. Ze geven een druk... Wat? Ja, dat is nodig. Wie nog meer? Kom maar, kom. Nabhi...
Swadishthana... artistiek? Ha! Dat is goed. Je werkt in een restaurant, dus je kunt dit hebben... Met haar is alles in orde. Kom nu
maar, wie nog meer? Ah, dat is beter, nietwaar? Ik vind dat jullie een man voor haar moeten vinden; want ik had die van jullie in
minder dan geen tijd gevonden! Het ging zo snel, zo snel, nietwaar? Iedereen die het vastknoopt kan zijn handen zo houden. Wah,
wah, wah, wah, wah! Volgens mij moet je gewoon een foto gebruiken. Dus, Alex, heeft iedereen het? Kom maar naar voren. Laat
ons kijken. Gaat nu alles goed met je? Beter? Nu is het beter. Laat het uitwerken. Dat is in orde. Ha, is dat zo? Links. De
rechterkant naar links. De rechterkant naar links. Ah, zo is het goed. Ha! Ha! Goed! Is het in orde? Hoe gaat het met hem? Breng
hem maar hier. Waar is de andere baby? Waar is hij? Shaun. Shaun, kom maar hier. Ik wilde dat jullie zouden komen en me dit
lieten dragen. Jullie moeten - goed, nu is alles in orde met jullie. Moge God jullie zegenen - Shaun, nu moet je dit rond mijn nek
hangen; ze is verlegen, zie je. Nu, deze is niet verlegen. Nu, breng mij dat kind maar. Dit kind is niet verlegen. Ohoho! Dit kind is
niet verlegen. Oh! Jij bent aan het huilen, dus begint hij ook te huilen! Hij is ook... Kijk, nu hebben zij de puja gedaan, zij hebben
alles voor mij gedaan, en jullie hebben niets gedaan! Shaun, je moet een beetje - goed, laten we - stoor haar maar niet, ze slapen
allemaal. [Een yogini vraagt iets over een naam die haar kind eerder werd gegeven.] Maak er maar 'Narasimha' van, dat moet
haar naam zijn. Waar was dat? Narasimhini. Ik heb je die naam gegeven! Zij werd geboren - wanneer werd ze geboren? [Yogini:
Op vijf juli.] Ah, daarom, omdat ze een Leeuw is. Je kunt haar ook een andere naam geven, een eenvoudigere naam. Dat is een
van de krachten van de Godin, weet je. Oh! Er komt iemand! Ah! Je kunt haar Kesar noemen. Kesar. 'Kesar' betekent 'de kracht
van de leeuw'. Kesar. 'Kesari' is de leeuw, en de 'Kesar' is de kracht van de leeuw; dat is hetzelfde als Narasimha. Dat is
gemakkelijker, Kesar. Wat wil ze? K-E-S-A-R. Kesar. Goed. Hij wil nog iets hebben. Wat wil je, Shaun, wat wil je? Shaun, wat wil je
hebben? Wil je dit hebben? Welke wil je eten? Welke vind je lekker? Je hebt honger. Neem maar wat je wilt. Is iedereen geweest?
Hallo. Kom maar, kom maar. Wat wil je? Oké, oké. Geef hem daar maar iets van. Het zijn net druiven. Hier. Laten we jou eens
bekijken. Je moet buigen. Jij - zij moet nog komen, ja. Hoe zit het met jou? Je hebt het nu, zie ik. Zo lief. Hij is verlegen, dat is
alles. Met Shaun gaat het uitstekend! Heel mooi, perfect, kijk nu eens! Open nu langzaam je ogen. Hij is een beetje verlegen.
[Yogis: Boter.] Hebben jullie dat gemaakt? Hebben jullie dat hier gemaakt? Echt? Dat is geweldig! Neem het nu maar, het is in
orde. Goed. Moge God jullie zegenen. Kom maar, laat me eens kijken. Gaat nu alles goed met je? Nog niet? Ik denk dat je
gemakkelijker moet gaan zitten. Je bent erg moe. Maak het je gemakkelijk, dat is belangrijk. En laat ons nu eens kijken. Wat is er
aan de hand? Zijn linkerkant is vandaag zo vermoeid. Er is nog steeds linker Agnya. En rechter Swadishthana, Hart... Deze
chakra's. Kom nu maar. David, werk jij maar met deze kaars op zijn rug. Hier. En richt nu je beide handen naar mij, zo. Neem de
kaars in je hand, deze, deze. Die voor je staat. Nu is alles goed met haar. Het gaat goed met haar. Het gaat goed met je. Moge
God je zegenen. Het gaat goed met je. Wie is er nu nog over? In Marathi zeggen we ook 'I', dat betekent 'ik', 'I'. Beter? Nu - het zal
wel uitwerken. [Yogi: Shri Lalita.] Het is geblokkeerd. Leg je rechterhand op de Moeder Aarde. Ha! Het zij is in orde. Je bent in
orde. Moge God je zegenen. Kom. Nu groei je snel op; je moet realisatie geven! Ha! Goed. Zij is in orde. Je bent in orde. Kom jij nu
maar. Jij bent al geweest. Jullie allemaal? Nu, goed. Hart. Rechter Swadishthan. Linker Swadishthan. Hart. Beide kanten. Hart.
Het is een vreemde combinatie - linker- en rechter Swadishthan en Hart; het middenhart. [Marathi] Ha! Hou je adem in. Doe het
zo, doe het zo. Ha! Beter? Nu is het beter. Het is nu beter. Het is beter, maar ze moet er wel aan blijven werken. Hallo! Werk er
aan, want het is geen goede combinatie: linker Swadishthan, rechter Swadishthan, Hart en Sahasrara. E-G-O. Zo simpel is het.
Masseer mijn voeten maar, goed? Nog steeds. Wat je nu moet doen is je rechterhand naar mij richten, en je linkerhand naar
boven. Laten we eens kijken, één voor één. Gaat het nu beter met je? De linkerkant blokkeert nog steeds. Waarom gebruiken jullie
allebei geen citroenen en chilipepers? Dat zou een goed idee zijn. Wat heb je gedaan? Heb je - ik weet niet wat je hebt gedaan. Ik
begrijp het gewoon niet. Je had de rechterkant, maar de linkerkant had je nog niet. Linker Nabhi. Een heel hectische lever. Zo zal
het veel beter met je gaan. Met de linker Nabhi is alles goed, maar er is nog linker Swadishthana. Dat is je karakter. Mediteer je?
Kijk, wat ik ervan denk is dat een verhitte rechterkant kan genezen op een plek waar het rustiger is, zodat je tempo tenminste wat
lager komt te liggen, om te beginnen. En dan zal het in orde komen. Breng gewoon je tempo wat omlaag. 'Ik doe niets', zou je
moeten zeggen. Goed? Leg alles in de handen van God. Is het er nog steeds? Nu is het beter. Het is heel verrassend. Wat is dat?
Een geschenk? Dat is goed. Dankjewel. Wat is dit - twee? Twee dingen zijn niet toegestaan! Wat is dat? Ik heb het geschenk niet
gezien! Dat is een list van hem, zeg ik je: ik wilde het kopen, en hij kocht het! Oh, het is prachtig. Dus we hadden er even een
woordenwisseling over. Het is niet gemakkelijk om Mr. Danny te overtuigen! Maar je hebt er wel een list voor gebruikt. Deze wel,
die niet. Voor deze lag het moeilijk. Voor de andere was het in orde, maar voor deze lag het moeilijk. Maar toch is het een mooi
stuk, nietwaar? Zijn dit magneten? Mooi. Heel fijn. We moeten een koffer aanschaffen waarin je al dit soort spullen kunt
bewaren, in verschillende dozen. Zie je, als je dit hierin stopt... Nee, hij zei dat de dokter had gezegd dat hij een doos had die hij
ervoor zou leegmaken. Maar tot nu toe hebben ze nog niet gebeld, deze mensen. Ah, hij maakt zich daar zorgen over. Nu is het

goed. Beter? Gaat het beter met je? Ik denk dat eerst de financiële situatie moet verbeteren, en dan zal het in orde komen met je.
Ik denk echt als je naar Mexico gaat, dat je dat ook wat geld zal opleveren. En zij is ook heel intelligent. Moge God jullie zegenen.
Maar om zich daar te vestigen, hoe kunnen ze dit zo plotseling doen? Misschien moeten ze de regering hier vragen hen werk te
geven, of iets in die aard. Maar er is hier alvast geen werkloosheidsprobleem. Goed. Dat is een goed idee. Moge God jullie
zegenen. Ik weet ook niet hoe zijn baas is. Misschien heeft hij wel een slechte relatie met zijn baas, of zoiets. Hoe is zijn baas?
[Yogi: Vreselijk, Moeder.] Ah, daar ligt het aan. [Yogi: Garams oom.] Want jij bent zelf helemaal niet slecht. Ik weet het. Ik heb het
gehoord. Dat moet wel, het moet wel aan hem liggen. Zorg dan maar dat daar verandering in komt. Zoals hij zegt, kunnen zij iets
vinden voor jou. Probeer het maar. Want dat zal haar tempo ook omlaag brengen, denk ik, want in jullie land is het tempo heel
traag, ja. Dit is ook een heel hectische plek; Amerika is uitermate hectisch. Zij die niet genoeg snelheid hebben kunnen hier
komen wonen, maar zij die teveel snelheid hebben moeten hier weg gaan. Eerst dacht ik dat het leuk zou zijn als jullie naar New
York zouden gaan, maar in New York is het niet veel beter, dus dat zou geen oplossing zijn. Dus als het in Mexico geregeld zou
kunnen worden, dat zou ideaal zijn. Eenmaal het in orde is met hen dan is er geen probleem meer, eenmaal ze gebalanceerd zijn;
maar nu zijn ze allebei geblokkeerd. En er zijn daar heel fijne mensen, ze zijn vriendelijk, in dat land zijn er echt niet zo'n vreselijke
mensen. Met uitzondering van die zwarte magie die ze daar gebruiken, maar dat kan opgelost worden. Langzaam maar zeker zal
het beter gaan met hen. Alles is daar zoveel goedkoper, zoveel goedkoper... Handgemaakt, ja, dat is ook heel goed, vergeleken
met dingen gemaakt door machines. Dus goed, dank jullie zeer. Moge God jullie zegenen. Dankjewel voor de tas. Moge God jullie
zegenen. Nu jullie mij een tas hebben gegeven, zullen jullie hier wel veel geld krijgen! In deze ashram zullen jullie vast heel veel
geld krijgen. Tot nu toe heeft trouwens nog nooit iemand mij een tas gegeven. Dit is de eerste keer. [Yogi: Voor de voorspoed
hadden we er een dollar in moeten stoppen.] Ah, dat is een goed idee - één dollar dan. Vijf dollar is teveel. Eén dollar. Nee, nee,
nee, nee. Is dit het geld voor de puja? Dit kun je dus geven tijdens de algemene puja, als ze daarmee bezig zijn, goed? Nu heb ik
deze tas al, dat is voldoende. Je hebt zeker niet één dollar, of wel? Goed. Maar hij heeft er nu eenentwintig gegeven. Hij is weer
een ander moeilijk geval! Goed. Wat ik nu wil zeggen, is dat je al het pujageld dat je hebt ontvangen kunt tellen en het in een
pakket stoppen, dan kun je tijdens de algemene puja het geld aan mij geven, maar dan komt het van jullie - goed? Dus de echte
puja zal daar plaatsvinden. Natuurlijk is dit ook een echte puja, vandaag, het was een geweldige puja, maar de Krishna Puja
zullen we daar laten plaatsvinden. Dus dank jullie zeer, het is heel wat voor mij. Heel goed. Deze keer, weet je, heb ik vier
krachten, gelukkig. We moeten die man een bandhan geven.

[1] maryada's: begrenzing van het juiste (rechtschapen) gedrag

[2] bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven

[3] Virata: het grote kosmische lichaam

[4] rakshasa: demon, incarnatie van negatieve of duivelse krachten

[5] ghee: geklaarde (gezuiverde) boter

[6] shraddha: volledig vertrouwen
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Shri Krishna Puja, Englewood, USA, 2 juni 1985 NlTVD 2019-0619 Vandaag zullen we Shri Krishna vereren. Shri Krishna
incarneerde op deze aarde tijdens een periode dat de mensen in India zeer ritualistisch waren. Zij waren slaven geworden van de
zogenaamde Brahmanen die geen enkele notie hadden van God, want zij introduceerden het begrip dat een Brahmaan een zoon
kon hebben die ook een Brahmaan was. De geboorte bepaalde dus iemands kaste. Voordien was het niet zo dat een Brahmaan
een zoon had die ook Brahmaan was. Het is wél waar dat, als je werkelijk gerealiseerd bent, als je een echte gerealiseerde ziel
bent, dat je kind ook een gerealiseerde ziel is. Daarom werd er gezegd dat als de vader een Brahmaan is, een gerealiseerde ziel,
zijn zoon ook een Brahmaan wordt. Omdat je een Sahaja yogi bent, kan je nu begrijpen dat de zoon van een Sahaja yogi normaal
ook een Sahaja yogi wordt. Daarom werd dus overeengekomen dat de kinderen van een Brahmaan ook Brahmaan zouden
genoemd worden. En langzaamaan kwam het erop neer dat elk kind dat uit een Brahmaan geboren werd ook Brahmaan
genoemd werd. Nu hebben we gemerkt dat veel Sahaja yogi’s kinderen hebben die geen gerealiseerde zielen zijn. Misschien
heeft dit te maken met hun eigen karma, of dat van het kind, wat dan ook, maar zelfs ik heb Sahaja yogi’s gekend die
verschrikkelijk duivelse kinderen hebben. Dit toont dus aan dat je door je geboorte niet kunt beweren dat je een Brahmaan bent,
of iemand die Brahma kent. Brahma is de allesdoordringende kracht. Je wordt dus een Brahmaan door je karma, door wat je
doet. Zo hebben we Valmiki gehad, die maar een visser was. Hij schreef de Ramayana; hij was een grote Brahmaan. En dan was
er Vyasa, die de Gita schreef. Hij was de onwettige zoon van een vissersvrouw en hij schreef de Gita. Dit idee werd dus door Shri
Krishna’s incarnatie afgewezen. Hij wilde het idee afwijzen dat Brahmanen de enigen zijn die God kunnen vereren. Om een ander
uiterste te stellen tegenover wat Rama had gedaan, om mensen in het centrum te brengen, want door Rama waren ze gekomen
tot een andere rigide vorm, vastgeroest ritualisme en te veel fundamentalisme. Om daar dus een eind aan te maken, wilde hij de
maatschappij naar een ander uiterste brengen. Het was natuurlijk Shri Rama zelf die incarneerde als Shri Krishna. Daarom begon
hij met een nieuwe visie die bij de tijd paste; het was in de evolutie noodzakelijk dat zo’n nieuwe opvatting zou ingevoerd worden.
En deze nieuwe opvatting was dat alles slechts Leela is. Het is enkel een spel, het is Leela. Het mag dus niet te ernstig genomen
worden, niet zo stroef zijn, niet zo fundamentalistisch, niet zo nauwgezet. Alles is dus Leela. En deze visie werkte hij uit om aan
te tonen dat het een spel is. En dat zie je nu in Amerika; het is voor mensen heel normaal dat het een grap geworden is, het leven
is een grap geworden. En zij denken dat het leven niet zo ernstig hoeft genomen te worden. Er zit meer plezier in allerhande
dingen doen dan in al die remmingen, zoals zij dat noemen, of in allerhande vormen of patronen. Maar voor de Amerikanen is dat
tegenwoordig een mythe, want daarvoor heb je Shri Krishna nodig, je moet je zelfrealisatie krijgen. Vergelijk het met in het water
staan; de golven zijn daar zeer reëel voor jou en als je denkt dat het een illusie is, ga je ten onder. De illusie zal bewijzen dat het
geen illusie is door zichzelf te bekrachtigen. Maar als je in een boot zit, is het water errond een illusie. Het hangt dus af van de
toestand waarin je je bevindt. Als je zelf-gerealiseerd bent, is alles een illusie, anders niet. Dan is het een realiteit. Zij vergaten dit
punt dat je niet in die staat bent om het een illusie te noemen. Alles een illusie noemen, is dus jezelf misleiden, dat het niets
uitmaakt dat het een illusie is [als je niet gerealiseerd bent] . Wat is daar verkeerd aan? Het is erg symbolisch dat dit in het land
van Shri Krishna algemeen aanvaard wordt, dat alles een illusie is. Wie is dus verkeerd, wie is slecht? Niets is verkeerd. Er is niet
zoiets als kwaad, niet zoiets als goed. En sommige mensen gaan zover om te zeggen dat er geen bhoots zijn, geen rakshasa’s
en dat er geen negatieve krachten zijn. Hoe Krishna naar dit soort dingen keek, was dat zelfs een rakshasa doden een spel was.
Een rakshasa vernietigen was ook een spel. In dat spel moest hij vernietigd worden. Hij maakte dus een onderscheid in die zin:
welk spel diende vernietigd te worden en welk spel niet? Het spel van het kwade vernietigde hij door zijn eigen spel. Zeggen dat
het kwade niet bestaat, is dus ook verkeerd. Als je denkt dat alles een spel is, is je houding die van een toeschouwer. Je ziet alles
als een toeschouwer; zoals in een toneelspel ga je erbij zitten en bekijk je alles als een toeschouwer, maar je weet wat een
tragedie voorstelt en wat een komedie voorstelt. Je bent niet inert, want dan ben je voor niets goed. Het betekent niet dat je inert
wordt. Je hebt voldoende onderscheidingsvermogen om te weten wat een komedie en wat een tragedie is. Maar als je een
acteur bent, dan is het voor jou geen komedie of een tragedie, het is werk. Als je acteert, dan acteer je en ben je een acteur, je
geraakt erbij betrokken. Dat is het niet, want je kent het onderscheid niet tussen tragedie en komedie. Je bent gewoon een acteur
zolang je goed betaald wordt; je moet je job goed doen, dan is het een komedie, anders is het een tragedie. Er zijn dus twee
soorten bewustzijnstoestanden, één van de toeschouwer en een andere van degene die het beleeft. In die optiek moet je
begrijpen dat als Krishna dus zei dat alles een spel was, hij bedoelde: voor hem, niet voor anderen. Voor hem is het een spel. Als
ze je zeggen dat het een spel is en een illusie, dan moet je hen antwoorden: Waarom doodde hij Kamsa? Waarom doodde hij

Jarasandha? Waarom doodde hij al degenen die Kamsa volgden? Voor hem was het dus een spel, alles was een spel en hij deed
dit omdat het zijn algemene houding was. Als Shri Krishna’s krachten in je ontwaken, is wijsheid het eerste dat je zou moeten
ontvangen. Wijsheid is echter iets dat je niet kunt beschrijven. Je kunt niet bepalen wat wijsheid is. Ze is zeer moeilijk te
beschrijven of af te bakenen. Wijsheid is een temperament, het is de kwaliteit van een aard die je verwerft als je jezelf met vallen
en opstaan in evenwicht brengt. Alle traditionele landen hebben meer aangeboren wijsheid dan niet traditionele volkeren. Maar
Krishna brak met alle tradities. Daarom zijn jullie hier zonder veel tradities. Hij brak met alle tradities, maar hij was Krishna; hij
had geen tradities nodig. Maar jullie, jullie moeten van volkeren met tradities leren wat wijsheid is. Dat doen we dus met vallen en
opstaan. Wij maken fouten en daar leren we van. Maar als ons ego zo sterk is, zoals in Amerika, dan willen we niet aanvaarden
dat iets verkeerd was als we iets verkeerd doen, ook al was het tegen onze spirituele groei, tegen onze hogere betrachtingen. We
voelen ons voldaan met de lagere betrachtingen, zoals er ook in Sahaja Yoga mensen zijn die rare dingen doen. Zij beseffen niet
dat dit tegen henzelf gericht is, dat wat ze ook doen tegen henzelf gericht is. Zij zouden dit niet mogen doen; het was verkeerd.
Integendeel, zij krijgen verstoringen in de linker Vishuddhi; dat is dus een nieuwe verstoring in de Vishuddhi chakra. Omdat je
geen onderscheidingsvermogen hebt, doe je dus verkeerde dingen. Om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen … Het
resultaat van dit alles is onderscheidingsvermogen, daarom maak je fouten. Als je fouten maakt, in plaats van het
onderscheidingsvermogen te ontwikkelen dat dit een fout was en dat we dit de volgende keer niet meer mogen doen, in plaats
van het onder ogen te zien, voelen we ons schuldig, we vluchten ervoor en beschadigen zo ook nog een andere chakra. Zo krijgen
mensen een probleem in de linker Vishuddhi, en linker Vishuddhi betekent dat je je schuldig voelt. Je schuldig voelen in plaats
van er iets aan te doen. Dat is de beste manier om eraan te ontsnappen. In feite merken we dat de linker Vishuddhi meestal van
het ego komt. Als je ego te sterk is, kan je je ego niet verdragen, dus steek je het in zijn schuldgevoel en je zegt: “Ik ben zeer
schuldig, ik had dit niet mogen doen.” Maar de andere kant die ook erg gevaarlijk is, is de rechter Vishuddhi. Door de rechter
Vishuddhi proberen we al ons onbezonnen gedrag te rechtvaardigen. Dus: “Wat is er verkeerd?” - “Wat is hier verkeerd aan?” “Wat zou het?” Dat zijn allemaal problemen van de rechter Vishuddhi. Het is dus zeer gebruikelijk. Je zegt aan iemand dat het
verkeerd is, bijvoorbeeld je haar te verven. Je zegt hen: “Doe dit niet, het zal je ogen bederven.” Zij zullen zeggen: “En dan? We
hebben het recht om onszelf te schade te berokkenen, we hebben het recht om onszelf te vernietigen”, alsof ze Shri Krishna zelf
zijn en dat ze zichzelf kunnen vernietigen. Kunnen zij dat? Ze kunnen zelfs geen kleine mier creëren, laat staan een mier, ze
kunnen zelfs geen steen creëren. Waar halen ze het recht vandaan om zichzelf te vernietigen? Dit is dus het juiste gedrag, als we
denken dat we het recht hebben om iets te vernietigen. Zoals ik jullie gisteren vertelde: het is zeer belangrijk dat het de ogen zijn
die je inleiden in het spel van Shri Krishna, de kracht van Shri Krishna. Zelfs een vluchtige blik, een korte oogopslag van iemand
die Krishnabewustzijn heeft, zou voldoende moeten zijn om de Kundalini te doen ontwaken, zou in staat moeten zijn om iemand
te verlossen, te troosten, te genezen. Zelfs een zijdelingse blik kan dit bewerkstelligen, als hij Krishnabewustzijn bevat, maar niet
de zelf-verklaarden die zeggen: “Wij zijn het Krishnabewustzijn”, en die de hele tijd de naam van Krishna of een of andere mantra
reciteren. Aan de linkerkant gebeurt de ontsnapping door schuldgevoelens. Als ze zich schuldig voelen, zoeken ze een methode
om dat uit te drukken. Ze gaan dan naar een goeroe en de goeroe geeft hen een soort mantra die zij accepteren en voortdurend
opzeggen. Als gevolg daarvan verstoren ze de linker Vishuddhi nog meer. Want als je een mantra blijft zeggen zonder verbinding,
geraak je helemaal geblokkeerd. De linker Vishuddhi wordt opnieuw aangetast en je mantra’s zijn helemaal waardeloos, ze
vernietigen je. In feite heb ik vele mensen gekend die een hartaanval kregen. Zij die hartbeklemmingen en zelfs kanker krijgen,
zijn diegenen die op die manier mantra’s zeggen, zonder verbinding met het Goddelijke. Als je niet verbonden bent, dit is
bijvoorbeeld niet verbonden, en als ik het teveel gebruik, zal het stuk gaan. Op dezelfde manier zal het centrum aan de linkerkant
beschadigd geraken als je welke mantra ook zegt zonder verbonden te zijn, zonder de kracht van de mantra te voelen. In Sahaja
Yoga hebben we bijgevolg mantra’s om deze mantra’s in de linkerkant te neutraliseren. De rechter kant duikt op als we
opscheppen. Het is een heel gewone zaak voor jullie politici, zij pochen. Zij denken dat ze zeer verantwoordelijk zijn en doen dan
allerhande onverantwoorde dingen. Als je dus die chakra wilt schaden, dan moet je onverantwoordelijke praat verkopen. Zo
kunnen we dus zeggen: “Ik zal dit voor je doen, ik zal dat voor je doen. Ik hou hiervan, ik zal het vinden, ik kan dit beheren” … en
gedaan. Als je in de ego-vorm zegt: “Ik moet dit doen, ik zal dat doen”, dan duikt je ego op. Maar als je integendeel zegt: “Ik moet
dit voor u doen, Vader; ik moet dit voor u doen, Moeder; ik zal uw werk doen”, dan verdwijnt dit allemaal en je verkrijgt die
prachtige kwaliteit die we overgave noemen, wat Islam is. Islam betekent niets anders dan overgave. Je geeft jezelf over door te
zeggen: “Dit is uw werk Vader; ik werk voor u, ik ben uw instrument, ik ben uw fluit.” Je speelt dus de melodie van God. Maar
daarvoor heb je ook vanuit het midden het onderscheidingsvermogen nodig. Telkens opnieuw keer je terug naar het
onderscheidingsvermogen. Zo doen sommige mensen allerlei verkeerde dingen en zeggen: “Moeder, wij deden dat voor u.” Hoe
kan dat nu? Zoals iemand die wil drinken. Hij zegt: “Moeder, ik werd dronken omdat ik u wilde helpen.” Of Hitler kan zeggen: “Ik

doodde zoveel mensen omdat ik alle joden wilde uitroeien die Christus vermoord hebben.” De rechter Vishuddhi bezorgt je dus
een soort brein dat alles probeert te rechtvaardigen en alles probeert uit te leggen. Elke handeling kan verklaard worden.
“Waarom doodde je iemand?” - “Daarom.” - “Waarom deed je dat?” - “Daarom.” Als je begint je verkeerde daden te
rechtvaardigen, gaat je rechter Vishuddhi naar je brein. En wat je ook doet, kan dan gerechtvaardigd worden. Als ik bijvoorbeeld
zeg dat de Amerikanen naar dit land kwamen, dat ze in feite de anderen van hun land beroofd hebben en dat ze nu fijn gesetteld
zijn … Wel, als ik dat zeg, zullen de meesten naar de linker Vishuddhi gaan. “O, we zijn schuldig; we deden dit, we deden dat.”
Maar een echte Sahaja yogi zal dat niet doen. Wat een echte Sahaja yogi zal doen, is zeggen: “Goed, dit hebben mijn voorvaderen
gedaan, ik deed dit niet. Maar ik kan proberen om het recht te zetten, ik zal proberen boven racisme te staan; ik zal zorgen voor
deze mensen die beroofd werden, ik zal hen trachten te geven wat mogelijk is.” Zo zie je het onder ogen en niet door te zeggen:
“O, ik voel mij zo schuldig omdat mijn voorvaders dit alles gedaan hebben.” Maar wat doe je eraan? Zo ging ik naar Zwitserland
en zei: “Voel je niet schuldig.” En een dame zei: “Ik voel me schuldig over Vietnam.” Ik zei: “Wat deed je daar? Waarom voel je je
vreemd genoeg schuldig voor Vietnam; je ging er tenminste niet naartoe om te vechten. Waarom voelde je je dan schuldig?” Ze
zei: “Ik voel me schuldig omdat ik denk dat we iets verkeerds gedaan hebben.” Ik zei: “Waarom noem je jezelf ‘wij’?” Dit is weer
een ander geval dat voortkomt uit een gebrek aan onderscheidingsvermogen, dat we een persoonlijkheid worden die volop deel
uitmaakt van het geheel. We denken dus: “Wij Amerikanen zijn de wereld.” Goed, hoe? De dag dat je de wereld wordt, zullen de
meeste problemen opgelost zijn. Zij zijn de grootste problemen, evenals de Russen. Beide zijn problemen voor de wereld. Als zij
de hele wereld worden, is er geen probleem, is er geen probleem, want dan worden ze de liefde. Maar stel je een situatie voor
waarbij we denken dat wij het zijn, wij. Wie zijn die ‘wij’? Echtgenoot en echtgenote kunnen niet samenleven. Kinderen en vader
kunnen niet samenleven. Een moeder kan niet met de kinderen leven. Wat zijn ‘wij’? Waar zijn ‘wij”? Zo’n versplintering. Ze zullen
over kleine dingen vechten, zoals een pennenmes of zoiets. Welk pennenmes zullen we kopen? Daarvoor zullen ze vechten. Hoe
zijn ‘wij’? Er is geen eenheid, er is geen eensgezindheid. De Vishuddhi chakra is net het tegendeel van dat alles. Vanaf het eerste
begin moet je beseffen dat een gerealiseerd iemand alles moet zien als een spel. Zelfs de vernietiging van het kwaad is
belangrijk, zelfs het doden van het kwaad is belangrijk. Als je het kwaad niet doodt, zal het kwaad overheersen. Denk je dat Hitler
had moeten gered worden en had moeten verantwoordelijk zijn voor God? Hij werd gered door hem te doden. Omdat hij
vernietigd werd, omdat alles vernietigd werd, werd hij gered. We moeten begrijpen dat in zijn leven, in Krishna’s leven, dit het
eerste is dat gebeurt, zodat voor jullie het kwaad moet worden vernietigd. Je dient dus te bidden: “O Heer, maak een einde aan al
het kwaad in de wereld, alle vernietiging in de wereld, alle breinen die groeien naar onze vernietiging toe. Tracht het alstublieft te
neutraliseren.” Dit is wat een Sahaja yogi zou moeten vragen. In plaats daarvan proberen zij zich soms met deze ideeën te
identificeren. Dat is niet correct. Je moet daartegen in opstand komen en zeggen dat het verkeerd is: “Wij mogen niemand
vernietigen, we mogen niemand doden, we hebben daar geen enkel recht toe.” Als Krishna aan Arjuna zei: “Dood al je verwanten,
al je vrienden en degenen die goeroes lijken te zijn, maar zij zijn al dood.” Het was Shri Krishna die dit zei, het was de incarnatie
van Shri Krishna die dit zei. Dat betekent niet dat je nu iedereen moet beginnen doden, alsof je Arjuna wordt … Je bent Arjuna
niet. Zo ontstond Anand Marg, deze organisatie, die iedereen uit de weg ruimde, omdat ze dachten dat ze het recht hadden om te
doden. Hoe? Je hebt geen besef van goed of kwaad. Hoe kan je iemand doden, of hoe kan je iemand redden. Probeer eerst te
redden in plaats van te doden. Stel dat je geconfronteerd wordt met een boot in gevaar, mensen dreigen te verdrinken en je moet
die mensen gaan redden. Zal je die mensen doden of ze trachten te redden? Dit is geen gelegenheid om te doden. Je hoeft je
geen zorgen te maken over ‘doden’, laat God dat doen. Jullie moeten mensen redden, jullie moeten altijd zoveel mogelijk mensen
redden. En vergeet de mensen die aan de verkeerde kant staan. Verdrijf ze. Zet hen buiten. Zorg dat je niets met hen te maken
hebt. Doe wat je wil, maar doodt hen niet. Dit is iets dat jullie als Sahaja yogi’s moeten begrijpen, dat je niet hier bent om iemand
te doden, om iemand te vernietigen, om iemand te kwellen of om iets te doen dat niet in orde is. Het is zelfs niet nodig om harde
woorden te gebruiken. God zal ervoor zorgen. Hij is vandaag de dag zo bezorgd; jullie staan op de scène en hij is er zo op uit om
jullie te helpen op alle mogelijke manieren omdat jullie zijn werk doen. Maar zijn werk doen, betekent niet dat je zijn zwaard
opneemt en iedereen gaat doden. In Sahaja Yoga bestaat er een gewoonte, ik heb gemerkt dat mensen zeer agressief worden en
zeer agressief spreken. Vooral tegenover nieuwe mensen die naar een programma komen. In plaats van vriendelijk, lief,
medelevend, goed te zijn, zeggen ze onmiddellijk: “Je bent een bhoot!” Het gebeurt vaak. Je zult mij dat nooit weten doen, niet?
En dan begin je ook nog agressief te worden tegen mekaar, wat tegen het Vishuddhi-principe ingaat. Je mag niet agressief
worden. Zie je, het gaat allemaal om onderscheidingsvermogen. Onderscheidingsvermogen is diplomatie. De goddelijke
diplomatie wordt uitgedrukt door jullie onderscheidingsvermogen. Als je onderscheidingsvermogen hebt, weet je: deze man is
gevaarlijk, hij zal je last bezorgen. Nu je dit vermogen hebt, zal je die man op zo’n manier uit de groep verwijderen dat er geen
discussie of vernietiging zal zijn. Maar je zal hem integendeel uitdagen en een groot gevecht aangaan. En Sahaja yogi’s kunnen

vechten; soms weet ik niet wat ik over hun gevechten moet zeggen. Je moet dus onderscheidingsvermogen hebben, je moet het
begrijpen. Er ontwikkelt zich bijvoorbeeld een situatie dat iemand je vertelt: “Zie je, deze persoon heeft dit over je verteld.” Dan
vertelt dezelfde persoon dit aan iemand anders: “Die persoon heeft dit over jou verteld.” Dan begin je ruzie te maken in plaats van
uit te vissen wat er aan de basis ligt: “Waarom, waarom gebeurt dit? Waarom is deze situatie tussen ons ontstaan? We waren
vrienden; wat is er gebeurd?” In plaats daarvan begint men te vechten, boos worden. Dat is niet de handelwijze van een
gerealiseerde ziel. Gerealiseerde zielen moeten uiterst voorzichtig, delicaat, mooi zijn. Niemand zou mogen merken dat je op een
of andere manier iets doet, en dan kan je het uitwerken. De incarnatie van Shri Krishna is dus, zoals we al zegden, de incarnatie
van de goddelijke diplomatie. Daarom speelt hij. Ik zal je een voorbeeld geven van hoe hij speelt. Er was eens een rakshasa, een
duivel, die van Shri Shiva een zegening bekomen had dat niemand hem kon doden. Enkel een heilige die heel z’n leven lang zijn
ogen niet had geopend, kon hem doden als hij naar hem keek. Er was een heilige die de zegen bekomen had dat als hij in yoga
ging, yoganidra, de yogaslaap, om het even wie kon doden als hij zijn ogen opende en op die persoon richtte. Maar Krishna was
erg slim. Hij bestreed deze duivel en deze duivel stond op het punt Krishna te doden. En Krishna wist alles over zijn achtergrond.
Daarom liep hij weg van het slagveld; zo kreeg hij de naam Ranchodas. Weglopen van het slagveld wordt als een vernedering
aangezien, want het is niet heldhaftig van het slagveld weg te lopen. Maar Krishna gaf daar niet om, hij liep weg en de duivel
volgde hem. Hij liep binnen in een grot waar die grote heilige lag te slapen in zijn yoganidra. Hij nam zijn eigen sjaal en legde die
langzaam, voorzichtig over de heilige en verstopte zich. Die rakshasa volgde hem. Hij zag die heilige liggen. Hij dacht dat het Shri
Krishna was. Hij zei: “Ah, nu ben je moe, je ligt te rusten. Kom op, open je ogen.” En zodra hij de sjaal zonder veel moeite wegtrok,
stond de heilige op, keek hem aan en hij brandde op. En Krishna vond het niet erg dat hij de minder goede naam van Ranchodas
kreeg. Dat is het teken van diplomatie. Gedurende zijn hele leven was dit onderscheidingsvermogen aanwezig: wat hij moet
doen, wat juist is, wat verkeerd is … Hij heeft daar geen probleem mee. Hij had deze krachten nodig op deze aarde. Hij gebruikte
dus een list. Hij had al deze krachten in de vorm van vrouwen, jonge vrouwen. Hij maakte dat een koning deze vrouwen naar zijn
hof bracht om ze te gebruiken. Maar hij kon ze nooit aanraken. Shri Krishna versloeg deze koning. Hij had een verantwoording
nodig, een religieuze verantwoording om dit te doen. Hij doodde deze koning, hij nam deze vrouwen mee en zij werden allen zijn
zogenaamde echtgenotes. Hij gebruikte allerhande trucs in zijn spel. Ik zal vertellen over zijn Radha-truc. Vandaag draag ik een
sari zoals Radha omdat zij Viratangana is. Zij beschermt onze Sushumna Nadi. Zij is Mahalakshmi en draagt deze sari zo om
ons te beschermen. Zij draagt hem zo, terwijl zij haar linkerhand open houdt, want zij is de shakti van Mahakali, en zij houdt haar
rechterhand gesloten, want de rechterhand is de shakti van Mahasaraswati, de kracht van de schepping, maar de schepping was
al gebeurd. Zij schiep de aarde en de mensen; alles was al gebeurd. Dat is nu voorbij. In India wordt Brahmadeva niet vereerd,
behalve in één tempel waar ze Brahmadeva wel vereren. Voor de rest heeft Brahmadeva geen tempel. Zij [Radha]sluit deze zijde
af, bewaart ze in zichzelf en zij opent haar linkerkant. En de voorzijde verschaft de volledige bescherming aan haar volgelingen.
Zo maakt zij de volledige grote ‘archal’. Normaal gesproken is de ‘archal’ de andere kant, waarin het kind gehouden wordt,
verborgen in een andere sari. Maar in deze sari, in de sari die ze hier gebruiken, wordt het kind hieronder gehouden, zodat
Mahalakshmi helemaal kan opstijgen. En zo wordt Radha’s kracht getoond. Ik zal je nu het laatste verhaal vertellen om deze
toespraak over Radha en Krishna te beëindigen. Op een dag werd een van de vrouwen van Shri Krishna bedrogen door Narada.
Narada zei: “Zie je, Krishna houdt niet van je, hij houdt enkel van Radha. Hij vertelt je verhaaltjes dat hij van je houdt, dat jullie zijn
vrouwen zijn, maar dat is niet zo. Hij is enkel verbonden met Radha.” En dat gerucht geraakte bij de vrouwen. En allemaal
begonnen ze te voelen: “Inderdaad, dat is zo.” Dus gingen ze naar Shri Krishna en zeiden hem: “Je houdt niet van ons, je houdt
enkel van Radha.” Hij zei: “Wie zei dat?” Zij zeiden: “Narada.” - “Nee, nee, nee, wie zei dit?” Ze zeiden: “Narada.” Hij zei: “Narada
vertelt leugens, zie je, hij probeert ruzie te stoken tussen jullie en mij, luister niet naar hem.” Ze zeiden: “Nee, nee, het is waar, we
kunnen het bewijzen.” Hij zei: “Goed, daar weet ik niets van, maar nu krijg ik hevige maagpijn, hevige pijn, ik kan het niet
verdragen.” Dus waren ze allemaal bezorgd. Ze zeiden: “Wat is er aan de hand? Wat voor pijn is het? Wat kunnen we doen om die
pijn te verdrijven?” Hij zei: “Heel eenvoudig, geef mij het stof van jullie voeten om te drinken. Als jullie het stof van jullie voeten
kunnen nemen en mij te drinken geven, dan ben ik gered.” Maar de dames gebruikten hun verstand. Ze zeiden: “Hij houdt niet van
ons en als we hem nu ook nog het stof van onze voeten geven, zullen we zondigen en dan wordt het erger. Wat voor zin heeft het
dus om te doen wat hij vraagt. Hij is heel diplomatisch, laten we het maar vergeten.” Ze zeiden: “Nee, nee, nee, zoiets zondigs als
u het stof van onze voeten geven, willen we niet doen, dat is niet volgens het protocol, dat mogen we niet doen, leer ons geen
slechte zaken.” Dus stopten ze ermee. Toen kwam Narada erbij en hij zei: “Wat nu? Wat moet er gebeuren om uw maagpijn te
verdrijven?” Hij zei: “Er is maar één uitweg. Ga naar Radha en zeg haar dat ik maagpijn heb en dat dit het medicijn is.” Hij ging dus
tot bij Radhaji en zei haar: “Krishna is erg ziek, hij heeft maagpijn en je moet hem het stof van je voeten geven.” Zij zei: “Ja,
waarom niet? Neem het maar om die pijn te verlichten, waarom niet.” Hij zei: “Ben je niet bezorgd over je punyas, ben je niet bang

te zondigen?” Ze zei: “Jij kent Shri Krishna niet, er is in hem geen zonde. Hij doet mij zondigen van ‘s morgens tot ’s avonds.
Waarom zou ik mij zorgen maken over zonde? Ik maak me geen zorgen; neem dit voor hem, dit is zijn zorg.” Dus nam hij het stof
van Radha’s voeten en bracht het naar Shri Krishna. Shri Krishna vroeg: “Gaf ze je het stof?” Hij zei: “Deed ze dat?” Hij [Narada]
zei: “Ja, dat deed ze; ik ben verbaasd; ze is niet bezorgd over haar zonden, zij is niet bezorgd.” Hij zei: “Dat weet ik.” Narada zei:
“Hoe verklaar je dat?” Dus zei hij: “Je zult het zo meteen begrijpen.” Hij nam het stof van Radha’s voeten. Zie je, Radha’s voeten
hingen vol stof van Vrindavan en Vrindavan heeft een gele soort klei, zie je, de grond is gelig en al dat geel was op haar voeten; zij
veegde het af en gaf het hem. En toen Shri Krishna dat stof opdronk, keek Narada in het hart van Shri Krishna: Radha lag er neer
en speelde met haar voeten op de lotus van zijn hart. De lotus was bedekt met pollen en de pollen zette zich neer op haar voeten
en maakte ze geel. Daarom zei ze: “Als ik in zijn hart ben, zijn mijn voeten in zijn hart, wat voor zonde kan ik dan begaan?” En toen
de dames dat hoorden, beseften ze dat hun begrip over Krishna onvoldoende was. Zij moesten Radha zijn om hem te begrijpen.
Zo speelt hij de diplomaat, door enkele eenvoudige trucs hier en daar. En om de schoonheid van de Leela te introduceren, begon
hij met Ras. Ra is energie, Sa betekent ‘met’. Daarom deed hij Radha dansen; zij staat bij hem, geeft hem kracht en iedereen
danst. En zij keken toe hoe Radha en Krishna dansten. Dit is wat hij aanvatte, en om het te voltooien creëerde hij het Holifestival
en zei: “Laat alles los! Laat gedurende één minuut alles los.” En dat loslaten is één dag geworden waarop je alles moet loslaten.
Maar hier is het het hele jaar door Holi geworden. De mensen houden het hele jaar door Holi zonder Shri Krishna en Radha. Hoe
zal die plek er dan uitzien? En daarom denk ik, dat als je anderen probeert aan te trekken met al deze domme dingen, alleen de
bhoots worden aangetrokken en ze dringen in je binnen. En eens ze binnenin je zijn, doe je rare dingen; je weet niet waarom je je
zo gedraagt, waarom dingen op die manier uitwerken. Daarom moeten we beseffen dat we voor God aantrekkelijk moeten zijn.
En voor God ben je enkel aantrekkelijk als je je spirit hebt. Alleen als de spirit schittert, dan krijg je het. Moge God jullie zegenen
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Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Maar de waarheid heeft twee kanten: de illusie die we zien, kan lijken op de waarheid,
en de essentie van de illusie kan er ook uitzien als waarheid. Maar de andere kant is absoluut en moet gevoeld worden, moet
ervaren worden op je centraal zenuwstelsel. Het is geen mentale projectie die we ons kunnen voorstellen, en ook geen
emotionele voorstelling, maar de waarheid is wat het is, het kan niet veranderd worden. Het kan geen compromis sluiten. We
moeten onszelf nederig maken om de waarheid te leren kennen. Nu hebben we in de wetenschap zoveel dingen ontdekt door
nederigheid, die we tot dan toe nog niet wisten. Alles wat aan de buitenkant gekend is, zoals de boom, moet wortels hebben, en
deze wortels kunnen niet gekend worden door alleen naar de boom te kijken. En als iemand spreekt over de wortels dan worden
we door elkaar geschud, omdat we er eerder nog geen kennis over bezaten. We zijn dus geconditioneerd om alleen de boom te
zien, en we kunnen ons verstand niet doen inzien dat hij dan ook wortels moet hebben.
We kunnen dus zeggen dat mensen vrij veel vooruitgang geboekt hebben in de wetenschap, en geëvolueerd zijn en ontwikkelde
landen geworden zijn. Maar ze weten niet dat ze, als ze hun wortels niet zoeken, volledig vernietigd zullen worden. Nu ik hier voor
je zit, moet je in geen enkel opzicht denken dat ik hier ben om je te beledigen, maar ik ben hier gekomen om jullie over de wortels
te vertellen, de grootse eigenschappen die jullie in je hebben. We hebben weet van zoveel energieën om ons heen, zoals
elektriciteit, zwaartekracht, in het wetenschappelijke gebied van kennis. Maar er bevinden zich subtielere energieën in ons, die
we moeten proberen te leren kennen met dezelfde nederigheid als die van een wetenschapper, en een open geest.
De problemen waarmee we hier in het Westen te kampen krijgen zouden we moeten proberen te begrijpen. Zoals iemand mij in
Amerika vroeg: "Wat is er mis met het Westen?" We moeten zien wat er met ons gebeurd is in onze evolutie. Toen we
evolueerden tijdens de industriële revolutie, ontwikkelden we een bepaalde mentaliteit en een bepaald waardesysteem. De
industrialisering was een goed idee, maar er is geen onderscheidingsvermogen wat betreft de begrenzing ervan. En zo komt het
dat, wanneer we naar heel geïndustrialiseerde landen gaan, we het gevoel hebben dat we alleen chemicaliën eten in plaats van
voedsel. Nu moet er een evenwicht gevonden worden, maar hoe? Door kennis te vergaren over de wortels.
Nu is het eerste probleem dat ik ervaar wat de westerse geest betreft, het feit dat ze een mentale instelling heeft; ze heeft dit
mentale vermogen buiten proportie ontwikkeld. In het bedrijfsleven moeten we bijvoorbeeld altijd nieuwe dingen ontwikkelen; als
we producten willen verkopen moeten we steeds nieuwe trends hebben, anders zullen de machines wegkwijnen. Op dezelfde
manier begint ons brein steeds nieuwe dingen te produceren, en zo komt het dat deze dingen kunstmatig zijn. Door middel van
mentale projectie beginnen we steeds nieuwe dingen te bedenken en we waarderen al het nieuwe dat maar op ons af komt. We
moeten ons inderdaad met nieuwe dingen bezighouden, maar niet met iets dat totaal verstoken is van enige traditionele waarde.
Laatst zei ik bijvoorbeeld: "Wat is er zo bijzonder aan Freud, waarom accepteerden jullie hem en waarom niet Jung?" De reden
die men gaf, was dat hij ons heel nieuwe ideeën gebracht heeft. Niet alles wat nieuw is, is goed; plastic is bijvoorbeeld ooit nieuw
geweest, en je weet wat de resultaten zijn van de ontwikkeling van plastic. Als dat de waarheid is over materie, hoe zit het dan
met de Spirit[1]?
Dus ook wanneer we naar de waarheid zoeken, proberen we steeds een nieuwe methode te vinden. En ik denk dat het kwaad, dat

kwam in de vorm van het verkeerde soort guru's, het product is van dit soort behoefte. Nog maar zeventig tot honderd jaar
geleden, zou ik zeggen, in India, ontstond er plotseling een nieuwe golf van verschillende nieuwe ideeën over de kennis van de
wortels. Sommige dingen waar ze over spreken staan niet beschreven in de Veda's[2], niet in de Purana's[3] en ook niet in andere
boeken over oosterse kennis; en in geen enkele van de boeken die geschreven zijn na Christus, zoals de Bijbel, of de Koran na
Mohammed Sahib, en de geschriften van Zoroaster. Het heeft totaal geen relatie met de oude bevindingen met betrekking tot de
wortels. Wat religie betreft hadden we dus een probleem dat op hetzelfde neerkwam.
Laat ons bijvoorbeeld het christendom nemen: Christus kwam op deze aarde, zoals jullie later zullen weten, om een speciaal
soort bewustzijn van de Spirit in ons te creëren. Hij verblijft binnenin ons, in een speciaal centrum, dat we de Agnya chakra
noemen, en hij werd in de Indiase geschriften beschreven als Mahavishnu. En in zijn zuiverste vorm bestaat hij als de Omkara[4],
als de Logos[5]. Er staat zoveel over hem beschreven in het Westen, volgens de westerse kennis, op de mentale manier, maar in
werkelijkheid heeft men veel ontdekt in de Indiase filosofie. Je kunt Christus niet begrijpen door middel van mentale projectie,
want hij gaat het verstand voorbij. Hij heeft zelf gezegd: "Je moet opnieuw geboren worden."
Toen vroeg Nicodemus: "Wat bedoelt u met 'opnieuw geboren worden'? Moet ik terugkeren in de schoot van mijn moeder?"
"Nee", zei hij, "Wat uit het vlees geboren is, zal vlees blijven, maar je moet geboren worden uit de Heilige Geest."
En wat is de Heilige Geest? Men heeft de bisschop van Canterbury ooit deze vraag gesteld, ik zag het op televisie, en toen zei hij:
"Ik ben agnostisch."
Dus vroeg de interviewer hem: "Wat doet u hier dan?"
Hij zei: "Ik doe mijn werk."
Dus de interviewer zei: "Goed dan, ik doe ook mijn werk." - een wederzijds begrip tussen twee vormen van mentale projectie.
De Heilige Geest is de weerspiegeling binnenin je, namelijk deze Kundalini. (Aan de vertaler: Nee, laat hen de Kundalini gewoon
zien. De lagere - nee, nee, laat de Kundalini zien, in het sacrum, nu.)
Nu werd deze Kundalini heel duidelijk beschreven in zoveel verschillende geschriften in India. In de Bijbel staat geschreven: "Ik
zal voor jullie verschijnen als vurige tongen." Dat zijn de centra, en dit is de Levensboom die beschreven is. Nu is het in de Koran
beschreven als 'Assas'. Nergens, in geen enkele van deze oude geschriften, zelfs later in de tijd van Kabira, wat nauwelijks vier,
vijfhonderd jaar geleden was, heeft niemand ooit beweerd dat deze Kundalini je last bezorgt. Maar later heb ik veel mensen
boeken zien schrijven over de Kundalini, en er bestaat zo een heel dik boek, ik stond versteld toen ik de beschrijving zag die werd
gegeven door een Duitse schrijver, over de Kundalini: dat ze je hitte kan geven, ze kan je ziektes geven, ze kan je laten dansen, ze
kan je laten springen.
Dus op die manier heeft men geprobeerd je te conditioneren tegen je evolutieproces in. En de religies die na de grote incarnaties
kwamen probeerden precies dezelfde truc. Paulus is degene die dit soort conditionering creëerde in de Bijbel. In feite had Paulus
niets te maken met Christus. Hoe hij in de Bijbel is terechtgekomen, dat kon ik in mijn kindertijd al niet begrijpen. En later werd hij
opnieuw geboren als Augustinus, die de religie opnieuw uitvond, haar organiseerde, en haar conditioneerde. En vandaag de dag,
verrassend genoeg, twijfelen mensen aan de geboorte van Christus, aan zijn goddelijke krachten waarmee hij wonderen
verrichtte. Nu proberen ze door middel van hun mentale projectie te bewijzen dat hij gewoon net zoals wij was. En ook worden er
lelijke, smerige dingen beweerd over hem en zijn moeder. Dit is de hel die wij gecreëerd hebben met onze mentale projecties.
Hoe durven we deze dingen te beweren over zo'n verheven persoonlijkheid als Christus! Het is ons ego dat ons zodanig
schaamteloos en arrogant gemaakt heeft, dat we onze eigen vernietiging voorbereiden door zulke persoonlijkheden in twijfel te
trekken, die ons echt kunnen beschermen en ons begeleiden in onze spirituele groei.
Dit is opnieuw het resultaat van deze nieuwheid: doordat het verstand steeds iets nieuws wil uitvinden, ontwikkelt het dit ego. Als

je bijvoorbeeld naar Amerika gaat, kan je ze maar beter vragen hoe de kranen in de badkamer opengaan, want elke kraan werkt
anders. Het kan zijn dat je gewoon ergens op drukt en plots kletsnat bent, omdat ze elke plaats nieuw willen maken. En ze
nemen uren en uren de tijd om te beslissen welk soort kranen ze zullen nemen. Als je in de auto stapt, in een Amerikaanse auto,
kan je ze beter eerst vragen hoe de deur opengaat, want voor het geval dat er een ongeluk gebeurt, weet je het maar nooit, het
zou evengoed iets nieuws kunnen zijn. Deze macht om beslissingen te kunnen nemen is zo ver gegaan dat mensen soms echt
domme, kleine kinderen lijken.
Ego maakt een eind aan de volwassenheid van een persoon. De conditionering van het ego is nog het ergst van allemaal, want
die kan niet weggenomen worden. Als je geconditioneerd bent door je superego dan krijg je pijnen, dan krijg je kwaaltjes, maar
als je ego hebt dan maak je het anderen lastig, dan onderdruk je anderen. Vervolgens, om het ego te overstijgen, proberen ze dit
opnieuw met behulp van bepaalde mentale processen, bijvoorbeeld door zich te kleden als primitieve mensen. Door je te kleden
als primitieve mensen zal dit verstand nog niet primitief worden. Ik bedoel, je weet dat het nu zijn hoogtepunt bereikt heeft; het
zou moeten ophouden zich op zo'n domme manier te gedragen.
Als je bijvoorbeeld naar Engeland gaat dan zal je zien dat mensen rare kleuren gebruiken, hun haar verven in rare kleuren, en zich
punkers noemen. Dus vroeg ik sommigen van hen die naar ons programma kwamen: "Waarom doen jullie al dit soort dingen met
jezelf?" Dus ze zeiden dat dit mensen heel aantrekkelijk maakt. In mijn ogen zien ze eruit als clowns, maar voor hen scheen het
alsof iedereen zich daardoor tot hen aangetrokken zou voelen. Dus de tweede vloek die me opvalt is dat we willen dat iedereen
zich tot ons aangetrokken voelt. Maar wat is het nut hiervan? Het is een vreugdeloos streven. Als iedereen zich tot ons
aangetrokken voelt, wat hebben ze hier dan aan, of wat heb jij dan aan die persoon? Ik slaag er niet in dit te begrijpen.
Integendeel, je komt er juist door in de problemen. Ik bedoel, natuurlijk, als je net als punkers wordt dan kan je een vreselijke
blindheid ontwikkelen. Of je zou misschien ook problemen met je hoofdhuid kunnen ontwikkelen.
Maar door de manier waarop je je ogen voortdurend heen en weer beweegt om te zien hoeveel mensen zich tot jou aangetrokken
voelen, weet je wat je hierdoor kan krijgen? Deze Altmisers [Shri Mataji zou 'Alzheimers' kunnen bedoelen] ziekte die nu opkomt,
dat is het vroege stadium van krankzinnigheid. Nu heeft men in Amerika ontdekt dat voor vijfendertigjarige leeftijd één op de vijf
mensen gek wordt - één op de vijf, kan je je dat voorstellen? Eén op de vijf; dat las ik vandaag in Reader's Digest. Ze kunnen gek
worden, het kan. De Altmisers [Alzheimers?] ziekte noemen ze het. De Altmisers [Alzheimers?] ziekte; een nieuwe ziekte, zeiden
ze. Het is de naam van een wetenschapper, Altmiser [Alzheimer?] of zoiets. En ze stellen die ziekte verantwoordelijk als je na je
vijfendertigste deze symptomen begint te ontwikkelen. Maar in een eenvoudig land als India of in andere landen waar ze nog niet
zo ontwikkeld zijn om in het wilde weg te flirten, hebben ze deze ziekte niet. Dat is waarom Christus zei: "Gij zult geen
overspelige ogen hebben." En het is zo moeilijk te begrijpen dat de mensen die naar de kerk gaan dit juist willen.
Het spijt me hierover te moeten spreken, omdat het me overal waar ik kom in het Westen opvalt. Dit is een vreselijke ziekte die
nu naar boven gekropen komt. Het lijkt uiterlijk heel ongevaarlijk, maar dat is het niet, het heeft heel diepgaande gevolgen. De
ogen moeten zo onschuldig zijn dat er geen hebzucht en lust in uitgedrukt zou mogen zijn. De enige oplossing die ik zie, is het
ontwaken van de Kundalini en zelfrealisatie, waardoor Christus binnenin je ontwaakt wordt, in je centrale zenuwstelsel. Hij
verblijft in de Agnya chakra, die zich ter hoogte van het optisch chiasma bevindt - die in het optisch chiasma zit. Als er geen
onschuld is in een persoon, dan blokkeert deze Agnya chakra. En dit is de belangrijkste zuivering die we vandaag de dag nodig
hebben. Stel je voor, de mensen die zeggen dat ze christenen zijn, dit zijn christelijke landen, juist dit zijn de mensen die tegen
Christus in gaan - dat is heel verrassend. Alles wat gepredikt wordt door iemand - zoals er in India gezegd wordt dat in iedereen
de Spirit verblijft; maar de domme intellectuelen van India hebben het te druk met het kastensysteem. Zulke intellectuelen
moeten begrijpen dat ze God niet verstandelijk kunnen beredeneren. Mensen houden er niet van als ik ze vertel dat je jezelf moet
uitzuiveren om een onschuldige persoonlijkheid te worden.
Het probleem van het Westen is nu, dat het zijn waarde verloren heeft voor wat betreft de zuivering. De zuivering is niet die van
het lichaam, het is niet hoe je zuiver leeft aan de buitenkant, het gaat niet om hoe je jezelf naar voren brengt, maar het is van
binnen. De vernietiging zal niet van buitenaf plaatsvinden, maar binnenin onszelf bouwen wij elk moment verder aan onze
vernietiging. Toen ik in 1972 voor het eerst naar Amerika ging, zei ik hen: "Hou je niet bezig met Freudiaanse theorieën, en raak
niet betrokken bij onzinnige perversiteiten. Als je dat wel doet, dan kan je een ziekte ontwikkelen die het hele land zal vernietigen,

en ook andere landen." En zoals je weet ontstond toen de AIDS epidemie.
Het zal je goed doen te weten dat je door het ontwaken van je Kundalini al deze ziektes kan genezen, want als de Kundalini
ontwaakt is, is het meest bijzondere dat er gebeurt dat alles wat je tot dan toe gedaan hebt volledig verdwenen is. Dit gebeurt in
elke chakra, maar vooral in de Agnya. In de Agnya chakra, wanneer ze de Agnya chakra opent, ontwaakt de godheid van Christus.
En het ego en superego die ons tot een eivormige structuur gemaakt hebben worden gewoon naar binnen gezogen, spontaan,
omdat de Kundalini een levende kracht is, en dat zuivert je volledig. Dan zal je geloven dat Christus stierf voor onze zuivering en
reiniging. Hij heeft geleden en hij werd ervoor gekruisigd, zodat hij in die kleine ruimte tussen het ego en het superego kon
komen.
Nu is de tijd gekomen om de woorden van al deze grote incarnaties en alle belangrijke geschriften te bewijzen. Wanneer we het
nu over godheden hebben raken mensen nogal overrompeld, omdat ze er nog nooit over gehoord hebben. Godheden zijn de
mijlpalen, het zijn de mensen die gekomen zijn om ons te redden, de leiders. Zij hadden de goddelijke kracht in zich, en elke keer
dat ze op deze aarde kwamen probeerden ze ons een nieuw bewustzijn te geven. We kunnen bijvoorbeeld beginnen bij de eerste
chakra, daar werd enkel de koolstof gevormd, volgens de chemische periodieke wet. Alleen door de vorming van koolstof kon er
organische chemie plaatsvinden en daardoor kregen we later aminozuren, en vervolgens creëerden de aminozuren het leven.
Daarna ontstond uit het leven, zoals je weet, de amoebe, en komende van de amoebe zijn we vandaag de dag mensen.
Maar waarom denken we niet na over de reden, de oorzaak, waarom we mensen geworden zijn? Hebben we iets speciaals,
waardoor alleen wij mensen tot menselijke wezens geworden zijn? En wat is het doel van onze levens? Is het alleen om naar je
horloges te kijken en je tijd te verspillen met gokken? Is het daarvoor dat we geboren zijn - om geen enkel respect voor onszelf te
hebben? Je frivool te gedragen is een misdaad in de ogen van het Goddelijke. Jullie moeten weten dat jullie zeer diepe
persoonlijkheden zijn. Kijk naar de zeven lagen waaruit je bent opgebouwd. Jij bent het hoogtepunt van alle instrumenten die je
maar zou kunnen bedenken. Wat er nu alleen nog met je zou moeten gebeuren is het laatste zetje. En eenmaal dat gebeurt, word
je gewoon volledig gezuiverd, en dan word je het werkelijke instrument. Zoals elk instrument met het hoofdnetwerk verbonden
moet zijn, op diezelfde manier moet jij ook verbonden zijn. En dan realiseer je je hoe buitengewoon je bent, hoe dynamisch je
bent, welke enorme krachten je hebt. Maar het is niet voor frivole mensen bedoeld, of voor de mensen die geen respect hebben
voor zichzelf. Het gebeurt enkel bij mensen die waarachtig zijn en die oprecht zoeken, die toegewijd en oprecht zoeken. Het is
dus belangrijk voor ons om te weten dat als we de burgers van het rijk van God zullen zijn, we onze realisatie moeten verkrijgen,
ons Zelf.
Boeddha ging hier zo ver in dat hij zei: "Spreek niet over God, spreek alleen over het Zelf." Zelfs Mahavira zei hetzelfde. En in de
Zen filosofie gingen ze zelfs nog verder, hier zei men enkel te spreken over gedachteloos bewustzijn. Dat is het eerste bewustzijn
dat men verkrijgt door het ontwaken van de Kundalini, dat je volledig bewust wordt, zonder enige gedachten. Als je bijvoorbeeld
een prachtig meer ziet, zonder rimpelingen, dan zie je de volledige schepping er omheen erin weerspiegeld, wat je volmaakte
vreugde geeft. Tot nu toe kenden we nog niet het soort vreugde dat geen dualiteit kent. We kennen geluk, dat niets anders is dan
het vleien van het ego, en wanneer het ego een klein deukje krijgt, dan voelen we ons ongelukkig - dat is de illusie die we hebben.
Om toe te treden tot de realiteit moeten we het Zelf zijn, en het Zelf is voorbij het ego en het superego. Dan leef je niet langer op
relatieve basis, maar je leeft met het absolute. Je voelt bijvoorbeeld gewoon de koele bries in je handen, als ware het een
computer die opgestart is, en zo heb je een verbinding met het Goddelijke. Zelfs als je je handen raadpleegt bij een vraag, kan je
het antwoord krijgen in de vorm van een koele bries, met als betekenis 'ja, heel goed', en in de vorm van een warme bries, met als
betekenis 'verkeerd'; maar je zou zelfs blaren kunnen krijgen als je probeert iemand te benaderen die een bezeten persoon is. Alle
informatie bereikt je vanuit het onbewuste, dat nu bewust geworden is op het centraal zenuwstelsel. Dit is wat je moet begrijpen,
dat je onbewuste dat is geworden, dat het in het bewuste moet veranderen. Alle informatie die je dus tot nu toe hebt ontvangen
vanuit het onbewuste wordt nu klaar en duidelijk begrepen door middel van logica.
Het eerste dat er gebeurt met je centrale zenuwstelsel, is: je wordt - opnieuw zeg ik “je wordt”, collectief bewust. Het is geen
mentale projectie, maar je wordt het gewoon. En je kent jezelf ook, omdat je je eigen centra kent, en als je weet hoe je deze
centra kan genezen dan ben je volmaakt, in volmaakte gezondheid, in volmaakte vreugde.

De introductie van Sahaja Yoga is als volgt: 'saha' betekent 'met', 'ja' betekent 'geboren' - het gebeurt spontaan. En 'verbinding'
betekent, verbinding is de betekenis van het woord 'yoga'. En daarnaast heeft het nog een andere betekenis, namelijk yukti, dat
wil zeggen 'de truc'. Yukti. En ook, het betekent ook de vaardigheid om deze kracht te hanteren wanneer die door jou begint te
stromen, om er alles over te weten; het moet dus ontcijferd worden.
Dit alles is van jou. Eén aangestoken licht steekt een ander licht aan. Er is geen verplichting. Het is allemaal van jou, en jij moet
het verwerven en het vervolgens vestigen. Dit moet allemaal gratis zijn, want het is een geschenk van de natuur, het is een levend
proces, je kunt er niet voor betalen. Je kunt Moeder Aarde niet betalen om een zaadje te laten ontkiemen, betaal je daar iets
voor? Hoeveel betalen we de bloemen om in vruchten te veranderen? De natuur begrijpt geen geld; op dezelfde manier begrijpt
God geen geld. Maar door de manier waarop we tot nu toe geleefd hebben, hebben we altijd geld betaald voor het werk van God.
Vooral in Zwitserland geloven mensen dat als je geld stuurt naar bepaalde landen, je het werk van God doet. Armoede wordt
gecreëerd door mensen, niet door God. Een land als India, dat driehonderd jaar lang overheerst werd, wat is er zo verrassend aan
als dat land arm wordt? Dit toont dus aan dat je door het geven van geld niet het werk van God doet. Dat is een menselijk
probleem, gecreëerd door mensen, en opgelost door mensen.
Het werk van God is louter mededogen: mededogen waar geen woorden aan te pas komen, dat niet in geldwaarden uitgedrukt
kan worden. Het stroomt gewoon, het geeft en het handelt. Het verwacht niets, het kan niet gecontroleerd worden, het kan niet
gedood worden, het heeft geen enkele bescherming nodig - dit is wat het is, het werk van God. Want wie is de ander, voor God?
Wij maken allemaal deel uit van zijn lichaam. Als deze hand een andere hand helpt, hoe kan daar dan een verplichting in
bestaan? Je moet dus het verschil beseffen tussen de realiteit van het verrichten van Gods werk en de illusie.
De kwaliteit van het Goddelijke is zodanig dat ze je dorst lest zoals water dat doet. Ze schenkt je het licht dat je leidt, ze geeft je
de kracht om op te staan voor het goede, ze geeft je het mededogen dat je van je deugden doet genieten, ze bezorgt je die
aantrekkingskracht die je naar de hogere sferen van de Spirit brengt. Ze ontdekt alle parels in de oceaan van illusie. Ze geeft je
die rust van binnen en van buiten, waardoor je altijd ondergedompeld bent in de stromen van de zegening van vreugde. Het is je
recht om het te krijgen, je moet het krijgen. Dit is waarom je voorbestemd was om hier te zijn - maar wel met nederigheid. Dat is
belangrijk, als een gebaar van dankbaarheid. Als iemand je een medaille geeft, dan buig je je hoofd. Op dezelfde manier, wanneer
je hiermee bekroond wordt, moet je je hoofd buigen voor het Goddelijke. Wanneer het publiek voor je applaudisseert, je een
ovatie geeft, een staande ovatie, dan buigt de acteur voor hen, hij groet het publiek. Hij groet het publiek - begrijp je? Nu, op
dezelfde manier moeten we het Goddelijke groeten. Dat wat we opgeven is automatisch ons ego en onze conditionering.
Ik hoop dat jullie vandaag allemaal jullie realisatie zullen ontvangen. En wanneer ik overmorgen over de Spirit zelf zal spreken,
hoop ik dat jullie erbij kunnen zijn. Later zal je het volledig moeten vestigen. Anders zal het net zo zijn als in de parabel van
Christus, waarin de zaadjes die ontkiemden ook geen wortels ontwikkelden.
Moge God jullie allemaal zegenen.

DEEL 2
Willen jullie me nog enkele vragen stellen? Goed. Laat ons nu overgaan tot de ervaring.
Vraag: Hoe bescherm je jezelf tegen iemand waarvan je voelt dat er iets in zijn chakra's niet helemaal in orde is?
Een probleem met het ego. Ah, oké. Dat is wat je moet leren. Voor je zelfrealisatie raak je ook geblokkeerd door anderen, maar
dan voel je het niet. Maar na je zelfrealisatie voel je het, maar slechts tijdelijk, net zoals een indicator. Je moet dus leren hoe je
jezelf moet beschermen, en als je naar ons centrum komt zullen ze je alles uitgebreid uitleggen.

Elke keer als ik naar Zwitserland kwam en ook in alle andere plaatsen, merkte ik dat de zalen altijd vol zijn, dat de mensen het fijn
vinden om naar me te luisteren; maar naar één ding luisteren ze niet, namelijk dat ze het tot een gewoonte moeten maken, een
volledig begrip, een complete gebeurtenis. Er is geen cursus, er bestaat geen cursus voor, maar je moet het zelf leren van
anderen die het bereikt hebben, en jullie kunnen zelf ook meesters zijn. Het enige is dat je het wat tijd moet geven. Zwitsers zijn
heel goed in het maken van goede horloges, en ze willen dat mensen op de tijd letten; maar ze hebben geen tijd voor God.
Hetzelfde geldt voor Japanners, die heel goed zijn met horloges, maar ze hebben geen tijd voor God. Ze maken horloges voor
anderen, niet voor zichzelf. Ze hebben het druk met het maken van horloges. Nu moet je ook aan je eigenbelang denken, je moet
voor jezelf zorgen. Je zou beter wat tijd vrijmaken voor God en voor jezelf.
Dus nu zullen we de - als jullie vragen hebben, dan kan je er altijd zeker van zijn dat we een vast centrum hebben in Zwitserland,
en dat je altijd een afspraak kan maken met deze mensen om alle antwoorden van hen te krijgen.
Nu moet ik jullie eerst en vooral verzoeken jezelf te vergeven en alles wat ik gezegd heb te vergeten, want ik wil niet dat jullie je
schuldig voelen over wat dan ook. Dit is het grootste obstakel in het Westen, dat mensen zich overal schuldig over voelen. Ik
bedoel, zelfs als je iets draagt dat niet bij elkaar past, beginnen mensen zich al schuldig te voelen. Het is teveel, hoe wij ons
schuldig voelen, dus ik moet jullie heel nederig verzoeken om je in het geheel niet schuldig te voelen. Wat je ook gedaan hebt in
het verleden, wat er ook gebeurd is, je moet weten dat jij de tempel van God Almachtig bent, en dat je Kundalini zeer goed in
staat is om je zelfrealisatie te geven, en om je volledig te zuiveren; maar voel je nergens schuldig over. Dit is een eerste
voorwaarde: we moeten in het reine zijn met onszelf, omdat we zullen toetreden tot het Koninkrijk van God.
Het tweede dat ik moet verzoeken is dat we ons voordeel moeten halen uit Moeder Aarde, ik weet wel dat het wat koud is, maar
dat is niet erg, je kunt je schoenen uitdoen en je voeten op de grond zetten; want de schoenen zitten soms ook wat strak,
waardoor ze je verhinderen in contact te komen met Moeder Aarde.
Het is een heel, heel eenvoudige methode, ontzettend eenvoudig, omdat we er gewoon klaar voor zijn. Het is ontzettend
eenvoudig omdat jullie er gewoon klaar voor zijn. Eerst en vooral moeten we ervoor zorgen dat we proberen onze eigen chakra's
te voelen en ze zelf uit te zuiveren, want als er enige complicaties zijn, kunnen die worden weggenomen. Daarvoor zal ik je
vertellen waar je je rechterhand moet leggen, maar de linkerhand moet op deze manier naar mij gericht worden, dit staat
symbool voor je verlangen om je realisatie te krijgen.
Nu moet de rechterhand gebruikt worden om de centra aan de linkerkant aan te raken. En het is heel eenvoudig: eerst zullen we
onze hand op het hart leggen, wanneer ik het je zeg. Dan moeten we het op het bovenste gedeelte van de buik leggen, dan op het
onderste gedeelte van de buik, daarna opnieuw op het bovenste gedeelte van de buik, en daarna weer op het hart. Nu moet je je
hand hier leggen, tussen de nek en de schouder - vooraan, zo, niet achteraan. Dit is het centrum dat zich altijd in de slechtste
staat bevindt, het centrum dat geblokkeerd raakt wanneer je je schuldig voelt. Kijk ernaar alsof je naar iets grappigs kijkt. Wat is
er om je schuldig over te voelen? Opnieuw een mentale projectie; het is een illusie. Goed. Nu, daarna moet je je hand op deze
manier op je voorhoofd leggen, en daarna op je achterhoofd. Daarna moet je je hand strekken en dit gedeelte op het
fontanelgebied leggen. Druk er hard op, en je moet het zeven maal met de klok mee bewegen wanneer ik het je zeg. Nu, probeer
niet je gedachten stop te zetten of wat dan ook, het zal allemaal spontaan gebeuren. Als er teveel gedachten zijn, dan kan je je
aandacht hier op het fontanelbeen brengen.
Dus laat ons nu beginnen. Jullie moeten het allemaal doen. Degenen die het niet willen doen zouden naar buiten moeten gaan,
maar val anderen niet lastig, want anderen worden zelfbewust. Het is niet fatsoenlijk. Nu moet iedereen de ogen sluiten. Zet je
bril af, want je hoeft niets te zien, je moet je ogen gesloten houden.
Nu. Richt nu je linkerhand naar mij toe, op deze manier, en heb vertrouwen in jezelf. Vergeef nu jezelf en sluit je ogen, hou je ogen
gesloten. Sluit je ogen, leg je rechterhand op je hart en hou de linkerhand naar mij gericht. Op je hart. De linkerhand hou je naar
mij gericht en de rechterhand gebruik je voor de actie. (Aan de vertaler: Zeg het hen.)

Leg nu alsjeblieft je rechterhand op het hart, de rechterhand op het hart. De linkerhand moet dus op je schoot liggen, handpalm
omhoog. Ga comfortabel zitten, je moet comfortabel zitten. Nu moet je me een heel belangrijke vraag stellen. In het hart verblijft
de Spirit, dus stel me alsjeblieft drie maal de vraag: "Moeder, ben ik de Spirit?" Als je me 'Shri Mataji' noemt is dat goed, of
'Moeder' - datgene waar je je zelf goed bij voelt. Je moet echt vertrouwen hebben in jezelf.
Breng nu deze rechterhand naar beneden, naar je maag, op het bovenste gedeelte aan de linkerkant, en druk erop. Dit is het
centrum van het meesterschap, dat gecreëerd werd door de profeten die op deze aarde kwamen. Dus hier moet je me een
andere vraag stellen. Als je je Spirit bent, dan moet je je eigen gids zijn. Je moet dus zeggen: "Moeder, ben ik mijn eigen gids?
Ben ik de profeet? Ben ik mijn eigen guru, ben ik mijn eigen meester?"
Drie keer. Breng nu alsjeblieft je hand naar beneden, naar het onderste gedeelte van de buik en druk erop. Dit is het centrum van
de kennis over het Goddelijke. Deze kennis is niet mentaal, maar berust op de techniek om invloed uit te oefenen op je centrale
zenuwstelsel. Hier moet je dus iets zeggen, want ik kan je niet dwingen de werkwijze van de Kundalini-ontwaking te accepteren.
Nu moet je zelf het verlangen uitdrukken meer te willen weten over de ware kennis, over de zuivere kennis. Dus zeg alsjeblieft
zes maal: "Moeder, zou ik de ware kennis mogen verkrijgen? Zou ik de zuivere kennis mogen verkrijgen?" Door dit te zeggen zal
de Kundalini in beweging komen. Stel deze vraag alsjeblieft zes maal: "Moeder, zou ik alstublieft de ware kennis mogen
verkrijgen, de zuivere kennis?"
Nu moeten we plaatsmaken voor de Kundalini, die ontwaakt is. Hou je ogen alsjeblieft gesloten. Breng je rechterhand naar boven
en leg ze op het bovenste gedeelte van de buik. Hou nu alsjeblieft je ogen gesloten, open ze niet tussendoor, want de aandacht
moet naar binnen gaan. Op deze plaats, zoals ik al zei, is het centrum van je meesterschap. Nu moet je hier, met het volste
vertrouwen in jezelf, verklaren: "Moeder, ik ben mijn eigen meester. Ik ben mijn eigen gids, ik ben mijn eigen profeet." Zeg dit
alsjeblieft tien maal.
Voel je alsjeblieft niet schuldig terwijl je dat zegt, voel je alsjeblieft niet schuldig. Jij bent de profeet. William Blake heeft gezegd
dat 'mensen van God', dus zoekers, profeten zullen worden, en dat ze de krachten zullen hebben om anderen tot profeten te
maken. Jullie zijn de mensen van God, en jullie zullen profeten worden. Ah - nu is het beter. William Blake heeft geholpen!
Breng nu alsjeblieft je hand naar je hart. Je moet de dingen niet te snel zeggen, maar met begrip en met diepte. Op dit punt moet
je nu opnieuw iets verklaren, met het volste vertrouwen in jezelf, door te zeggen: "Moeder, ik ben de Spirit." Zeg dit alsjeblieft
twaalf keer. Nu, nu is het beter. Het werkt.
Breng nu je hand naar de plek tussen je nek en je schouder. Leg ze ver genoeg naar achteren, zodat je de ruggengraat raakt. Hier
moet je zeggen, met het volste vertrouwen in jezelf: "Moeder, ik ben in het geheel niet schuldig." Je moet weten dat God, die de
oceaan van liefde en mededogen is, bovenal ook de oceaan van vergiffenis is. Wat je schuld dan ook moge zijn, in vergelijking
met de vergevingskracht van het Goddelijke, kan je geen enkele schuld hebben. Zeg dus alsjeblieft zestien maal: "Moeder, ik ben
helemaal niet schuldig."
Sommige mensen zeggen zelfs dat ze niet kunnen geloven dat ze niet schuldig zijn, dus om zichzelf te straffen mogen zij het
108 keer zeggen! Dat is beter. Niemand wil de straf hebben, dat is een goed plan. Beter?
Breng nu je hand naar je voorhoofd, alsjeblieft, en - met de palm naar je voorhoofd gericht, en oefen druk uit aan beide kanten.
Leg ze er dwars op, dwars. Ik bedoel, leg ze horizontaal. En druk nu hard. Hier moet je zeggen, het maakt niet uit hoe vaak, maar
vanuit je hart: "Moeder, ik vergeef iedereen." Sommige mensen denken dat het moeilijk is, maar het is een illusie te geloven dat je
vergeeft of niet vergeeft. Maar als je iedereen vergeeft, dan speel je niet in de kaart van het verkeerd soort mensen - op een
fictieve manier, natuurlijk.
Breng nu je hand naar boven en breng ze naar achteren, naar de achterkant van je hoofd, en hou het stevig vast. Duw je hoofd

wat naar achteren en hou het stevig vast. Nu moet je hier zeggen, meer voor je eigen geruststelling: "O goddelijke kracht, vergeef
mij alstublieft als ik verkeerde dingen gedaan heb tegenover u."
Strek nu je hand, en leg de palm bovenop je hoofd, op het fontanelgebied en druk er hard op, heel hard, in wijzerzin, terwijl je één
ding zegt, namelijk dat je je realisatie verlangt; want, opnieuw, ik kan de grenzen van je vrijheid niet overschrijden. Zeg hier dus
alsjeblieft: "Moeder, ik verlang mijn realisatie. Geef mij alstublieft mijn zelfrealisatie", zeven keer. Druk alleen met de handpalm,
niet met de vingers.
Shri Mataji blaast verscheidene keren in de micro.
Breng nu langzaam je hand naar beneden, en open langzaam je ogen. Richt je rechterhand naar mij, en plaats de linkerhand op
de top van je hoofd. Denk niet, denk niet, kijk of er een koele bries uit komt. Wissel nu alsjeblieft weer van hand. Neem je
rechterhand en ga zelf na of er een koele bries naar buiten komt. Wees niet zenuwachtig; het is subtiel, het is heel subtiel. Wissel
nu opnieuw.
Breng je handen nu zo naar boven en breng je hoofd naar achteren, en stel een vraag. In de microfoon - kom dichter naar de
microfoon. Stel nu de vraag: "Moeder, is dit de koele bries van de Heilige Geest? Is dit de Brahma Shakti? Is dit de
allesdoordringende liefde van God?" Breng nu je handen weer naar beneden, alsjeblieft. Ga het na voor jezelf. Denk niet. Voel je
het in je handen?
Zij die een koele bries voelen in hun handen - dit is heel subtiel - of uit hun hoofd, breng alsjeblieft je beide handen omhoog.
De meesten van jullie hebben het gevoeld. Maar ik zal je nu vertellen hoe je jezelf kan beschermen, jullie moeten allemaal weten
hoe je je kan beschermen; want sommigen hebben het niet gevoeld omdat ze hier een probleem hebben, in de Vishuddhi chakra.
Of misschien hebben ze anderen nog niet vergeven.
Probeer dit. Richt je rechterhand naar mij en hou je linkerhand zo, om in evenwicht te komen - naar de lucht gericht. Zo gebruiken
we de ether. Als je de koelte voelt, of iets onderaan, breng het dan op deze manier terug, als je het onderaan voelt.
Dit soort mensen zijn heel haastig en ze zijn heel rechts, dus dit is het probleem waar zij mee zitten. Maar dat is niet erg, het zal
zich wel oplossen. Ze denken teveel! Heel toekomstgericht, ze zijn toekomstgericht. Alleen door je problemen onder ogen te zien
kan je ze oplossen. Niet door middel van mentale projectie, maar door ze onder ogen te zien, door ze gewoon te zien zoals ze
zijn. Je bent de Spirit, je bent niet het probleem; jij staat boven dit alles. Na je zelfrealisatie verdwijnt het woord 'probleem' uit je
woordenboek.
Leg nu de linkerhand zo en de richt de rechterhand naar Moeder Aarde... Beter, veel beter. Denk niet. Je kan het, nu.
Nu zal ik je vertellen hoe je je kunt beschermen. Het is heel eenvoudig. Je moet bescherming geven aan je aura's. (Je kunt je bril
weer opzetten als je dat wilt.) Dit moeten jullie allemaal doen, of je nu de koele bries gevoeld hebt of niet. Je geeft bescherming
aan je aura's op deze manier, waarbij je je linkerhand op deze manier legt en je met de rechterhand om de aura's heen beweegt,
ga over je hoofd heen en breng het zo naar beneden. De linkerhand hou je naar mij gericht. Goed, laat ons dit zeven keer doen,
voor de zeven aura's. Eén - niet denken. Niet denken! Drie, vier, vijf, zes en zeven. Dit is belangrijk.
Nu, hoe je je eigen Kundalini omhoog kan brengen, dat is opnieuw heel eenvoudig. Plaats nu je linkerhand tegenover je Kundalini
- je kunt dit zelf doen. En je zou naar boven, naar voren en naar beneden moeten bewegen, in wijzerzin, met de rechterhand. De
linkerhand moet stil blijven, ze moet in een rechte lijn blijven. En dan naar beneden. En deze hand moet in een rechte lijn omhoog
gaan. De aandacht moet bij de linkerhand zijn. Probeer nu je hand op de juiste manier te bewegen. Tot boven je hoofd moet je
het brengen, breng het tot boven je hoofd. Buig je hoofd naar achteren, en draai, en draai, maak een grote draai, en maak het vast
als een knoop.

We doen dit opnieuw, om het goed vast te maken. Doe het maar opnieuw. Laten we het nu gewoon voor de tweede keer doen.
Buig nu je hoofd naar achteren en maak een grote draai, en maak een knoop. Nu, de derde keer op dezelfde manier, maar dan
maak je drie knopen. Opnieuw. Nu gaat het snel. Breng het - nu één, maak nu nog een draai; twee, nog een draai; en drie. Kijk nu
naar je handen.
Je zult je veel lichter voelen. Voel het ook boven je hoofd, hoe de koele bries naar buiten komt. Je zult je volledig ontspannen
voelen. Je kunt nu niet meer denken; maar als je dat wil dan kan het. Maar denk er gewoon niet aan, je kunt er niet aan denken.
Voel het gewoon - jullie hebben het allemaal. Goed! Je zult zien, je ogen zullen stralen. Er zal licht in je ogen zijn.
Begin nu niet te denken. Anders zal je de volgende keer dat ik kom zeggen: "Moeder, ik heb mijn vibraties verloren." Als je erover
nadenkt, kan je er niet geraken.
Goed. Als je mij nu een hand wil geven, dan zal ik hier een tijdje voor jullie blijven zitten. Je kunt hierheen komen om me een hand
te geven. Maar Sahaja yogi's hoeven dit niet te doen - anders komt er geen eind aan!
Ah, ah. U kunt hier komen. Hebt u de koele bries gevoeld?Ja? Dat kan ik zien.
Philip, help hem maar, kijk eens - deze man heeft de koele bries niet gevoeld. Hij is meer, eerder rechts. Breng zijn rechterkant
naar... Goed. Eén minuutje, alsjeblieft, één minuutje. Hallo, hoe gaat het met u? Hebt u het gevoeld? Hebt u ervan genoten? Hallo,
hoe gaat het met u? Moge God u zegenen.
Ja, ik zal er zijn. Nee, ik zal - wanneer zal ik weer terug zijn? O, ik begrijp het, en daarna Londen, en hij zal er niet zijn? Heeft hij zijn
realisatie gekregen? O, ik weet het, ja, ik weet het. Goed, dus hij kan naar Londen komen? Ik zal in Londen zijn. Goed... Goed,
goed. Dank u. Heel erg bedankt, dank u. U hebt uw realisatie gekregen. Goed... Ja. Moge God u zegenen. Ik ben zo ontzettend
blij. Nu gaat het goed met u. Nu moet je, jullie moeten helemaal in Sahaja yogi's veranderen, zodat je het volste vertrouwen krijgt.
Je moet het volste vertrouwen hebben, goed? Het zou me heel gelukkig maken als dat gebeurde. Moge God jullie zegenen.
Wat is er met u gebeurd? Goed. Dus bij u is het gelukt? Goed. Zij werd gerealiseerd geboren, een grootse persoonlijkheid. Kijk nu
naar jullie ogen. Kunnen jullie elkaars ogen zien? Nu, maar zij zegt dat iemand met haar gesproken heeft. Wie heeft er met haar
gesproken?
Nee, nee. Zij kan het niet doen. Dat heeft een reden. Dit is een kind dat gerealiseerd geboren is. Hij heeft het bij het verkeerde
eind. Hij heeft het bij het verkeerde eind. Dat zal niet gebeuren. Je moet de volledige kennis hebben, goed? Breng de vrouw die
astma heeft maar hier, hij zal haar genezen, maar zeg hem gewoon de vrouw met astma te gaan halen.
[Hindi] Hoe gaat het met u? Ik ben blij dat u het hebt gekregen. [Hindi]
Je moet jezelf vestigen, dat is belangrijk, en daarna kan je het aan iedereen geven...
Ik zal dat zeggen. Maar zie je, als we eenmaal... Ja, het feit is, zie je, dat je in één lezing niet over iedereen kunt spreken. Maar ik
heb over hen allemaal gesproken - Jezus, want hier vereren ze vooral Jezus. Maar ze zijn allemaal spiritueel, ze horen allemaal
bij ons, er is geen verschil... Dat is goed. Ja, dat is goed, het is goed. Maak het je nu dus eigen, en je kunt luisteren naar mijn
andere lezingen waarin ik over iedereen gesproken heb, goed? Moge God jullie zegenen.
Hij is de broer van... Jij krijgt een lieve schoonzus! ... Is dat je broer? Het zal wel in orde komen met hen, zie je, want de mensen
zijn hier nog maar net, en toen ik kwam had ik een diplomatiek paspoort, maar ze hebben me alleen nagegaan op grond van dat
paspoort en daarna zagen ze mijn ticket, en zo - niemand anders. Ze zijn nu eenmaal zo, heel... Mensen, wat kun je eraan
veranderen? Je weet het niet, je moet nog een paar Indiërs vinden om... Het zal in orde komen met hem, daar twijfel ik niet aan.
En breng hen ook naar Mumbai.

Hallo, hoe gaat het met u? Vertrouwen. Goed, dat is wat ik voel, dat jullie mensen een gebrek aan vertrouwen hebben. Jullie
ideeën worden door elkaar geschud door allerlei onzinnige twijfels die mensen in jullie hebben gezaaid. Je bent de Spirit, en je
moet dat waarmaken. Ik leid je op weg om volledig zelfzeker te worden, goed? Je moet dus ook komen om deze mensen te
ontmoeten, zij zijn... Maar ik kom... Ik zal overmorgen komen, goed? Breng je vrienden maar alvast op de hoogte. Ik moet jullie
allemaal heel, heel zelfzeker maken. Maar je moet absoluut komen, want...
Cambodja? Ah!
Hoe gaat het met u? Geniet gewoon, geniet! Maar je moet vertrouwen hebben, en alles zijn werk laten doen. Opnieuw en
opnieuw... Je moet blijven komen, en dan zal je zien... Heb er een rotsvast vertrouwen in, goed? Moge God je zegenen.
En hoe gaat het met u? Moge God u zegenen. Kom nu maar, u bent heel moedig geworden, nietwaar? Zeg haar dat ik gezegd heb
dat je zou moeten komen, en wel zo snel mogelijk. Heel erg bedankt.
Is alles goed met u? Dat zal niet helpen. Dat is in orde, maar je moet er ook alles over weten, en dit is goed. Kijk, je zou het niet
onzorgvuldig mogen doen... Dat laat ik aan hen over, ze zijn hier al. Blijft u hier? Ja? Overmorgen kom ik opnieuw, en zij zullen je
de adressen bezorgen. Ja, en overmorgen moet je ook je vrienden meebrengen. Van welk land bent u? Peru? Goed, breng ze
maar allemaal mee. Goed? Ik moet hen zien.
Hoe gaat het met u? Hoe voelde u zich? Uit welk land komt u? Puerto Rico! O, een mooi land. Ik moet ooit eens naar al deze
landen gaan. Ik moet erheen gaan. Ik ben er nog niet geweest, maar ik zal nog gaan. We zullen zien...
Bent u hier? O, geweldig! Hoe gaat het met u? Kom maar! En breng je vrienden mee. Zeg hen gewoon dat ze moeten komen.
Goed? Moge God u zegenen.
Nu, hoe gaat het met u?... Nee, hebt u mij nog niet eerder ontmoet? U komt niet uit Bolivië?
Dus, hoe gaat het met u? Nu, maar je moet vergeven. Je moet het zeggen. Je moet vergeven. Je moet iedereen vergeven... Je
moet vergeven. Zeg het gewoon: "Ik vergeef." Zeg dat gewoon: "Moeder, ik vergeef." Zeg het gewoon, vanuit je hart. Ah, zie je het
nu? Zorg nu dat je gevestigd raakt. Dat is heel belangrijk. Anders zal je het vertrouwen niet behouden. Je moet jezelf vestigen. En
nog een aspect waar ik het over heb, kijk naar je... Ook... En dan moet je deze mensen zien.
Ah, zo goed! Ah, fantastisch! Ik ben daar geweest. En ik heb realisatie gegeven aan mensen in Rusland. Ik ga naar... Zij zijn de
eersten die het zullen krijgen. Zij zijn heel goed. Het zijn heel goede mensen. De mensen in Rusland zijn heel goed, heel goed.
Grote zielen! Binnen veertien weken zullen we hen onderwijzen vanuit India. Maar het zijn heel vriendelijke, lieve mensen. We
kunnen heel gemakkelijk contact houden met hen. We zullen dat nog regelen. Ik zal proberen op het niveau van de regering iets
te doen. We kunnen dit doen. Moge God jullie zegenen.
Kom nu. Vestig jezelf. Zeg gewoon: "Moeder, kom in mijn hoofd. Meer niet."

[1] Spirit: de Atman, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

[2] Veda's: geschriften, ontstaan tussen 1500 en 500 v.Chr., bestaande uit religieuze hymnen over God(en), spirituele filosofie,
het universum, de natuur en de juiste levenswijze. 'Veda' betekent kennis.

[3] Purana's: 18 zeer oude, heilige geschriften die verhalen over de geschiedenis van de planeten en de relatie van de mensheid
met de verschillende gedaanten van God.

[4] Omkara: letterteken in het Sanskriet dat de Om of Aum klank voorstelt (\). Aum is de oerklank die ontstond bij de splitsing van
Sadashiva en de Adi Shakti aan het begin van de schepping. De essentie van dit woord wordt uitgedrukt door Shri Ganesha in de
Muladhara, de manifestatie is de Heer Jezus Christus in de Agnya.

[5] Logos: het ‘Woord’ uit het Johannes evangelie; Om, Aum, Amen, de Logos of het Woord hebben dezelfde betekenis.
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Trigunatmika Puja - Den Haag, Nederland - 5 Juli 1985
We zijn dus in Holland, dat het heilige land van Europa is en er stroomt heel veel water door het heilige land van Europa. Het ligt
op een lager niveau dan Moeder Aarde en de zee stroomt er doorheen. Het is hier dus een goede combinatie van de zee en de
aarde. De zee zuivert dus en Moeder Aarde zegent de bevolking van Holland. Maar als ze hun verankering verloren hebben en ze
in de verkeerde richting wegdrijven, dan kan datzelfde heilige land een hel worden. We moeten dus heel voorzichtig zijn en erop
toezien dat we op deze plek meer en meer Sahaja yogi's creëren. Zoals ik het karakter van de westerse mensen begrijp, vind ik
dat ze van nature extreem agressief zijn en in het algemeen erg egoïstisch. Je moet niet denken dat ik over jullie spreek, maar ik
zeg dat jullie Sahaja yogi's zijn, jullie behoren tot het koninkrijk van God, maar ik spreek in het algemeen nu. Houd je ogen open
terwijl ik spreek. Ik weet niet waarom mensen de ogen sluiten, ik begrijp het niet. Nu we in het heilige land zijn, zien we dat
Moeder Aarde de zee heeft toegestaan om naar binnen te stromen en het is een hele goede plek voor mij om je iets te zeggen.
Hier heeft de zee haar toevlucht genomen in de Moeder. De guru heeft zichzelf begrensd met de moederlijke kwaliteiten. Een
mens voelt zich veiliger op de grond dan op zee of in de lucht.
Vandaag is voor mij dus de beste gelegenheid om te zeggen dat we na de guru puja moeten begrijpen dat heilig zijn betekent dat
je de guru tattwa toe moet staan te circuleren in het moederprincipe of dat de guru tattwa gecontroleerd, geleid en mooi
gemaakt moet worden door het moederprincipe. Alleen Moeder Aarde is mooi, omdat ze zoveel variaties kan scheppen, zoveel
drama's, zoveel toneelstukjes. Elk ander element, als je het bekijkt, heeft niets in zich. Zij is het dus die kan scheppen. We zouden
dus de moederlijke kwaliteit meer moeten ontwikkelen en proberen ons guru principe te verbinden met die moederlijke, mooie,
creatieve kracht, zodat we onze aanwezigheid heel aangenaam maken, heel geschikt, heel mooi, vol interesse en variaties, elke
keer nieuwe bloemen, elke keer nieuw fruit, elke keer een nieuw, nieuw ontwerp. Aangezien de Kundalini gemaakt is van Moeder
Aarde, zijn we heel goed in staat om dat te doen. Er zijn guru's en guru's en guru's, maar niemand is tot nu toe zo'n meester van
de Kundalini als jij. Als ze dat waren, hadden ze realisatie aan duizenden gegeven. Waarom, omdat je moeder doorgedrongen is
in je guru principe en je Kundalini heeft laten opstijgen, je de krachten heeft gegeven om de Kundalini omhoog te brengen, door je
zevende chakra te openen, zo duidelijk. Dat is nog nooit bij iemand gebeurd, zelfs incarnaties konden dat niet doen bij grote
groepen, zoals jullie het doen. De Kundalini stroomt uit je handen. Ganesha is actief in jou, maar het zou je nooit ego mogen
geven of de strengheid of de zwaarte van de zee, maar het zou je de schoonheid van Moeder Aarde moeten geven. Moeder
aarde is altijd groter dan de zee, want zij moet de zee bevatten.
De zee kan nooit groter zijn dan Moeder Aarde. Soms lijkt ze, de zee, groter, maar de zee wordt omvat door Moeder Aarde. Ze
kan er niet buiten. Moeder aarde is dus altijd groter, breder, wijder dan de zee. Je moet dus begrijpen dat als de Kundalini
opgestegen is, je alle zeven chakra's geworden bent en niet alleen de guru chakra en als je de guru chakra geworden bent, is
deze ook aan alle kanten begrensd door Moeder Aarde. Onder deze omstandigheden, als we zo vaardig zijn, geven we realisatie
aan zoveel mensen. Als we zoveel dingen bereiken, als we gewoon nederig, aangenaam, mooi kunnen worden, dan kunnen we
meester worden van de hele wereld, maar ik merk in de stijl van Sahaja yogi's, vooral in het Westen en verwesterde Indiërs, dat er
nog zoveel ego wordt geuit in hun taalgebruik, in hun gedrag. Ze zijn niet in staat het te zien, denk ik soms, maar het is beter om
het te zien. Eerst moet je je lief gedragen, misschien, maar je moet het zo leren. Als je niet begrijpt dat al je leiderschap, al je guru
tattwa volledig afhangt van het liefhebbende vermogen van je Moeder, van haar geduld. Ik word boos, maar misschien eens in de
tien of twaalf jaar, zoiets, zelden. Dat is beter, dan heeft de boosheid enige betekenis, maar als je de hele tijd humeurig bent of je
probeert op te scheppen of je hebt zoveel ego dat je blijft opkomen voor verkeerde dingen, dan kun je niet efficiënt zijn. Wat ik
ook gezien heb, is dat ego geen onderscheidingsvermogen heeft, ego heeft helemaal geen onderscheidingsvermogen. Als je
egoïstisch bent, is het onderscheidingsvermogen het eerste wat je verliest. Welk nut heeft dan deze nonsens van een ego dat je
geen onderscheidingsvermogen geeft? En mensen die een groter ego hebben, doen zich dan altijd gelden en jij moet het ermee
eens zijn. Je bent meer onder de indruk van mensen die een groter ego hebben dan dat van jou en je houdt van mensen zonder
enig ego, zodat je hen kunt onderdrukken, maar het onderscheidingsvermogen is erg zwak. Dat kun je merken.

Laatst was een man gekomen die een of andere mantra van zijn guru had gekregen. Hij kon niets horen tegen zijn guru.
Waarom? Omdat zijn ego die guru gekozen heeft, omdat het ego heeft gekozen, hoe kan het ego fout zijn? En het ego is altijd
fout, onmiskenbaar fout. Alles staat op zijn kop als je gericht bent op het ego. Geleidelijk zul je leren dat de mensen in het
Westen een gebrek aan gezond verstand hebben. Ze hebben in alles een compleet gebrek aan gezond verstand. Ik bedoel, als ze
gezond verstand hadden, zouden er veel minder problemen zijn, maar het gezond verstand ontbreekt en ik merk hetzelfde bij
Sahaja yogi's. Ze missen gezond verstand. Je moet zo wijs worden dat je van nature gezond verstand hebt, maar we hebben een
gebrek aan gezond verstand. Zoals vandaag, (mag ik wat water), vandaag besprak ik zeg maar de arbeidsproblemen, wat een
heel algemeen probleem is, wat een heel algemeen probleem is. Jullie hebben een arbeidsprobleem. Je hebt bijvoorbeeld
werkloosheid. Nu is het hele systeem van arbeidsuren, dat hier is opgebouwd en dat wij ook hebben overgenomen, zij het niet in
die mate, heel absurd.
Stel bijvoorbeeld dat je om vier uur opstaat. Ik bedoel, dat is een natuurlijk een hele grote veronderstelling, maar stel je voor dat
we om vier uur opstaan en we nemen ons bad. 's Morgens is het heel vredig, we kunnen mediteren, we kunnen doen wat we
willen. Dan maken we al het werk af dat we moeten doen, maken ons klaar. Zorg dat je klaar bent, neem je ontbijt of thee of wat
je ook wilt hebben. Dan ben je om acht uur klaar voor het werk. Stel dat je om acht uur naar je werk gaat. Dan kun je heel
gemakkelijk van acht tot één uur werken, heel gemakkelijk, geen probleem. Dan kom je om één uur terug naar huis, eet je lunch
een hou een siësta. Als je ongeveer twee uur siësta kunt houden tot drie, vier uur, dan ga je om vijf uur weer aan het werk. Dan
kun je van vijf tot elf werken zonder je moe te voelen, na elf uur zou je het wel kunnen zijn. Zo verzet je veel meer werk, met veel
minder slaap en je blijft fris en jong, maar het vereist, gezond verstand. Hoe kan nu de werkloosheid opgelost worden? Sommige
mensen kunnen 's morgens werken, sommigen kunnen 's avonds werken. Nu degenen die 's morgens werken, de dames kunnen
in het huis zijn, de mannen kunnen buitenshuis zijn. Dan komen de mannen 's avonds thuis en kunnen huishoudelijk werk doen.
De dames kunnen het in hun huis doen of als ze in het huis zijn, kunnen de mannen creatief werk doen, zoals beelden maken,
handwerk, handgemaakte dingen. Zo krijgt iedereen werk, ze worden creatievere, veel gelukkigere mensen en het is zo
gemakkelijk het probleem op te lossen. Maar er is werkloosheid, vanwege werkloosheid zijn er zoveel problemen. Het is heel
gemakkelijk om het probleem van werkloosheid op te lossen, je hoeft geen uitkering of zoiets te geven.
Je geeft hen hun loon en laat ze kortere tijd werken. Als je ze dingen laat maken en verkopen, zullen ze meer geld hebben of ze
kunnen mooie dingen om zich heen hebben. Anders kun je verschrikkelijke dingen hebben, zoals dat (wijst naar een lamp). Je
kunt dus veel dingen hebben die handgemaakt zijn en machinegemaakte dingen, wat je maar wilt hebben. Er zou evenwicht
moeten zijn. Met gezond verstand zouden we moeten weten hoe ver we kunnen gaan, hoe ver om tot evenwicht te komen. Als
een machine als gek doordraait, hebben we er geen controle over. Want we denken dat we geld krijgen, maar dat is niet zo. Na
verloop van tijd moeten de machines stoppen. Je moet dus doorgaan tot … ik probeer de guru tattwa in de moeder tattwa te
stoppen, dat is praktisch. Gezond verstand moet dus toegepast worden en dat kan alleen gebeuren als er geen ego is. Met ego
kan er geen gezond verstand zijn. "Omdat ik het leuk vind, doe ik het". Maar dit "ik" is het ego dat blind is, dat geen discretie heeft,
dat dom is. Uiteindelijk doen we dus domme dingen. Er zou gezond verstand moeten zijn, wat men kan leren door van dit ego af
te komen. Nu zeggen mensen: “Moeder, hoe kom je van je ego af?” Dat is heel gemakkelijk: in Sahaja Yoga moet je links 108 keer
naar rechts brengen. In Sahaja Yoga moet je mensen vergeven. En je kunt naar jezelf kijken. Zie eerst en vooral: kijk je naar
anderen of kijk je naar jezelf? Om te beginnen.
Er was bijvoorbeeld een dame die met me mee reisde, een hele oude dame en ze zei: “Deze man is knap, deze man is niet knap,
deze vrouw ziet er goed uit, ze is mooi" op die manier. Ik zat maar naar haar te kijken. Ik zei: “Deze dwaze vrouw, ze zal echt gek
geworden zijn tegen de tijd dat we uitstappen. Ze blijft elke persoon bekijken, iedereen beoordelen, wie knap is, wie niet. En
iedereen die zij knap vond, vond ik lelijk. Dus ik gaf het op. Ik zei: “Besluit jij maar, ik heb dit soort dingen nog nooit geprobeerd".
Dan: “Deze man is niet goed, hij is heel heetgebakerd, hij is dit, hij is dat, hij praat op die manier, hij loopt op die manier, hij zou
niet zo moeten uitzien", bezorgd over andere mensen. Als je ze iets vertelt, schudden ze de hele tijd zo (zijwaarts) met hun nek,
"Oh, hoe heb je dat kunnen doen?" Maar je doet het zelf. Als ze ja moeten zeggen, dan doen ze het tien keer ja: ja, ja, ja. Als ze nee
moeten zeggen, dan gaan ze er maar mee door: nee, nee, nee, nee. Er is geen gezond verstand. Waarom je nek zoveel bewegen?
Als iemand iets zegt, hoef je niet de hele tijd te reageren. En dan is er nog iets, innerlijke reactie. Eerst is er het uiterlijk, iedereen
zien, iedereen beoordelen, "Oh, ik vind dit station niet prettig, er is teveel stof, deze badkamer is niet goed, die kamer is niet goed,

dat ding is niet goed", op die manier, alsof je de koningin van Engeland bent. Het zou zelfs meer dan dat kunnen zijn, want zij
mag niet eens haar eigen jurk uitkiezen, het parlement moet dat beslissen. Het arme mens kan helemaal geen ego hebben, arm
ding.
Ze moet kiezen wat voor jurk ze moet dragen voor een bepaalde gelegenheid, als het parlement ja zeg, doet ze hem aan. Als ze
nee, nee zegt, een groot probleem voor hen. Maar voor ons, die vrije mensen zijn, moeten we gezond verstand hebben om te
begrijpen wat we moeten doen, waar we het doen, wat te bespreken, hoe te spreken, maar als er ego is, dan kun je geen gezond
verstand hebben. En dit is de reden, denk ik, dat de westerse mensen zo dom geworden zijn in veel dingen. Wat ik ook zie, ik zie
dat het op zijn kop staat. Indiërs, we mogen dan arme mensen zijn, in de dorpen, zijn ze niet zo hoog opgeleid. Jullie zijn allemaal
goed opgeleide mensen, alles is daar, maar het is allemaal uit het ego voortgekomen, dus ontbreekt het gezond verstand.
Degenen die dus te maken hebben met Moeder Aarde, zoals boeren, hebben enorm veel gezond verstand. Nu dacht ik altijd dat
de mensen in Holland een hoop gezond verstand zouden hebben, omdat ze boeren zijn, zie je. Toen ik in 1965 kwam, waren ze
beter af, veel beter, niet zo onzinnig. Ze waren goed gekleed, aardig, redelijke, standvastige mensen. Natuurlijk ontmoette ik ook
wat oudere mensen, moet ik zeggen, maar ik was verrast dat je op de markt geen transistor kon krijgen die in Holland gemaakt
was, je kon helemaal niets krijgen dat in Holland gemaakt was. Dus zei ik: “Hoe kan het dat jullie niets maken, geen machines?"
Jullie zeiden: “Waarom zouden we? Voor onze vijfentwintig tulpenbollen, in die dagen, krijgen we één transistor uit Japan,
waarom zouden we dan een transistor maken?" Gezond verstand. "Wij sturen 25 bollen van hier". En ze hadden velden en velden,
vol met allerlei soorten tulpen, overal, ik bedoel, toen ik hier kwam.
Dus zeiden ze: “Voor 25 bollen krijgen we een transistor, dus waarom zouden we? We exporteren onze bollen naar hen en we
krijgen hun transistors. Waarom zouden we transistors maken?" Toen zeiden ze: “We exporteren onze kaas naar een bepaald
land, onze eieren naar Italië, onze kip naar dit land en we krijgen alles wat we nodig hebben." Ik was verbaasd, zie je ze waren zo,
zo trots op hun landbouw en deden zoveel op die manier, wat heel verstandig was en omdat ze met land omgingen, dacht ik te
vinden dat de mensen uit Holland de beste zouden zijn, maar toen kreeg ik te horen dat mensen helemaal niet goed meer bij hun
hoofd waren. Ze zijn nu als ossen geworden nu, door het land te bewerken zijn ze net ossen geworden, die het land omploegen,
zie je. Ik was verrast. Hoe zijn ze als stieren geworden? Ze waren heel redelijke mensen, heel redelijk, boeren die de dingen
verstandig deden en de dingen op zo'n mooie manier uitwerkten. Heel onschuldige en eenvoudige mensen en zo naïef dat het
schattig was, heel schattig. Toen we hier aankwamen, wilden ze ons blij maken en dus wilden ze de vlag van ons land voor ons
neerzetten, en ze zetten de vlag van Pakistan voor ons neer. Ik was dus zo blij dat te zien. En ze spraken over vegetarisme. Want
toen we aankwamen, was mijn dochter plotseling vegetariër geworden, omdat ze een vreemde misselijkheid had opgelopen op
het schip, zie je. Ze at dus geen vlees of zoiets. Ze zei dus: “Ik ben vegetariër". Toen zeiden ze: “Prima, wil je dan kip?" Zo
eenvoudig waren ze, weet je, heel eenvoudige mensen en nu spreken ze over vegetarisme. Ik ben verbaasd hoeveel ze, tussen
'65 en '85 alleen, in deze twintig jaar, veranderd zijn.
Het was heel fijn en ze waren niet bezig met al deze oefeningen om af te vallen of aan te komen en langs de weg te joggen. Net
nu, gisteren, was ik aan het wandelen en iedereen was als gek aan het joggen. Ze waren heel redelijk, maar ze hebben hun
gezonde verstand verloren, omdat ze misschien niet in contact zijn met Moeder Aarde, ze gebruiken teveel machines. Misschien
is dat een van de redenen en het moet de lucht zijn die uit het buitenland komt en ze denken dat ze ouderwets zijn, dus moeten
ze alles accepteren wat modern is, beschaafd, misschien. Er is een verhaal over een boer die met de trein reisde en er waren een
paar ondeugende jongens die uit de stad kwamen, die de boer voor de gek wilden houden. Eén van jongens vroeg hem dus: “Als
de eieren hier in dit station verkocht worden voor 20 cent en in het volgende station wordt de kip verkocht voor een gulden, hoe
oud ben ik dan?" Gewoon om hem te plagen. De man zei onmiddellijk: “Je moet 22 zijn". Hij zei: “Hoe weet u dat ik precies 22
ben?" Hij zei: “Omdat mijn broer die helemaal gek is, er 44 is." Zie je, ze zijn zo praktisch, als van koper, zie je, zoals ze het in
Amerika noemen, als "koperen insignes". (ze slaan de spijker op de kop) Zie je, ze weten waar het om gaat. Hij keek hem aan en
zei: “22". "Hoe? Waarom?" "Mijn broer die 44 is, is compleet gek". En deze jongens wisten niet waar ze moesten kijken, weet je,
omdat ze hem wilde plagen. En boeren hebben veel gezond verstand.
We hadden bijvoorbeeld een minister die een probleem met zijn nek ontwikkeld had, rechter vishuddhi, zie je. Hij was hoofd
minister. Hij had de gewoonte dit te doen, zijn hoofd ging zo. Een aantal boeren die op bezoek kwamen, zagen hem dus en ze
keken naar hem. Ze zeiden: “Hij zegt nu al nee, wat heeft het voor zin om hem iets te vertellen?" We hebben veel verhalen van

boeren in India die aantonen hoe goed ze het leven begrijpen. Ik had een hele aardige tuinman, hij kwam uit een dorp. En er was
een man, een oude man, een andere tuinman. Hij zei: “Het heeft geen zin om met deze oude man te praten". Ik zei: “Waarom?" Hij
zei: “Als hij een Hindoe is, dan is een oude man een hopeloos geval". Ik zei: “Waarom?" "Omdat ze op jonge leeftijd leven als
asceten en op oude leeftijd worden ze als bhoots (dode geesten), maar als hij een Moslim is, dan leven ze niet als asceten op
jonge leeftijd. Ze genieten van het leven en op oude leeftijd zijn het tevreden zielen. Je kunt dus beter met een oude Moslim
praten dan met een oude Hindoe". Ik bedoel het begrip van dingen is zo correct, weet je. Alles wat hij zei was zo praktisch en zo
redelijk. Ik was heel verrast hoe hij deze dingen kon zeggen met zo'n zachtaardigheid en met zo'n goedheid en hoe hij zoveel
dingen zo goed begreep. En hij was een heel jonge man, ik zou zeggen ongeveer dertig tot tweeëndertig jaar oud. Hij kwam dus
naar Bombay om ons te ontmoeten. Hij wist ons volledig adres niet, hij wist alleen Marine Drive, dus zei hij tegen de man in de
taxi: “Rijd me naar Marine Drive". Hij zei: “Marine Drive is een lange straat". Hij zei: “Rijd me naar waar dan ook in Marine Drive".
Dus reed hij erheen en hij vroeg: “Woont hier ergens een hele lange man in Marine Drive? Zie je, mijn man is een van de langste
Indiërs, begrijp je. Hij ging dus naar de bedienden en vroeg: “Heb je ergens een lange sahib gezien?" Hij zei: “Er woont daar een
lange man, zie je". Zo kwam hij dus bij ons huis. En hij liet hen zijn schoenen zien, Deze schoenen heb ik gekregen van mijn baas,
hij is ook heel lang, zie je. Dus zei hij: “Deze schoenen heeft hij mij gegeven en hij draagt dezelfde stijl van schoenen".
Bedienden merken dergelijke dingen dus op, ze zijn hele praktische mensen. Een andere tuinman die hem ontmoette, zei dus:
“Ja, er is daar een lange man en hij draagt hetzelfde soort schoenen". En zo kwam hij bij ons huis. Hoe scherp ze zijn en hoe hun
ogen alles doorgronden, hoe ze alles over alles weten. Het is opmerkelijk, heel opmerkelijk en zo moeten we zijn. We moeten
guru's zijn onder de invloed van de moeder, de hele tijd gecontroleerd door de moeder, de moeder die ons leidt, de moeder die
ons klappen geeft, de moeder die onze grenzen aangeeft. Moederlijkheid is dus onze zegen. Vandaag breng je je Kundalini
omhoog, omdat je guru een moeder is, anders had je dat nooit kunnen doen en daarom is moederlijkheid zo belangrijk. Eén van
de redenen, misschien, waarom Sahaja yogi's wegrennen van de leiders en soms van de mensen die een ‘follow up’ willen
houden, misschien, is dat we niet weten dat ze net beginnen, net opengaan. Probeer aardig te zijn, ze zijn net uit het ei, de kleine
kuikentjes gaan snel dood zie je. Je moet ze heel, heel voorzichtig behandelen. Ik zeg dit, na het zoveel jaar niet gezegd te
hebben en ik vraag jullie allemaal: tracht dit te ontwikkelen. Zit voor een spiegel en probeer je als een moeder te gedragen. Laten
we zien, oefen het, probeer aardig te zijn, vriendelijk, zachtaardig, geduldig. Als je Sahaja Yoga wilt verspreiden in het Westen,
moeten we dat doen, niet in Maharashtra, de moeders van Maharashtra zijn heel streng, ze zijn rechtdoorzee en de kinderen zijn
eraan gewend. Je zou kunnen zeggen dat mijn moeder een hele strenge vrouw was, maar ik denk, ik mag haar heel graag, want
ze heeft me zoveel dingen geleerd, al mijn zussen zijn experts in koken, we zijn heel goed in het leven, het gaat ons goed in het
leven, we vallen niemand lastig. Al deze dingen komen van onze moeder.
Ze was een strenge vrouw en ze tolereerde geen nonsens. Ze zou zelf nooit een leugen vertellen en als je tegen haar zei: “Ok, als
die man komt, zeg dan dat ik niet thuis ben", "Vraag me niet om te liegen, ik zal hem vertellen dat je me vroeg om een leugen te
vertellen". Zo was ze en zo behandelde ze ons en we leefden daarmee, maar we vonden het niet erg, want wat ze deed was voor
ons bestwil. Wij wisten dat ze het deed voor ons bestwil. Niet in dit land, mensen begrijpen dit feit niet. Ze hebben ego, ze
begrijpen nooit dat dit voor je eigen bestwil is. Ze zullen altijd opvatten dat dit agressiviteit is, omdat ze zelf agressief behandeld
zijn of ze zijn zelf agressief. Als ze agressief behandeld zijn, zijn ze nog erger. Probeer dus te begrijpen wat de situatie van dit
land is. Ik heb me aangepast, jullie zouden jullie hier ook moeten aanpassen aan de situatie hier en daarom zouden we geen
klachten meer mogen horen, nu, moet de guru tattwa weer binnen in de moeder tattwa gaan.
De volgende keer zou ik dus geen klachten meer mogen horen, maar ze zouden allemaal moeten zeggen: “Oh, Moeder, wat een
aardige man, hij is zo vriendelijk, zo zorgzaam, zo lief". Het kost helemaal niets om zo te zijn. Nu, in deze goed atmosfeer, als de
natuur zo overvloedig is en de zon ook haar eigen scherpte verstopt, als alles zo mooi is, zouden we moeten besluiten dat we
ons zullen gedragen op een manier die onze Moeder betaamd en niet vechten, geen ruzie maken, geen nare dingen zeggen.
Zoals iemand nu verondersteld wordt met de trein te vertrekken en ruzie gaat maken met de conducteur. "Dit is mijn stoel, dat is
van mij". Een Sahaja yogi doet dat niet. Sahaj: "Ok, wil je dat niet? Ik ga hier wel zitten. Prima, wat ook volgens de regels is zal ik
doen, wat gepast is zal ik doen. Wil je dat, prima, geeft niets, mag dat niet. Prima." De persoon in kwestie smelt meteen.
Maar als je zegt: “Nee, dit is mijn stoel. Ik heb hem geboekt, dit, dat". En dan haalt je Moeder daar bovenop trucjes uit. Dan kom je
er uiteindelijk op uit dat de stoel niet van jou was en je raakt er helemaal van overstuur hoe een Sahaja yogi beledigd wordt. Zo

gaat het dus uitwerken op deze mooie manier, als we schoonheid van lieftalligheid begrijpen en de schoonheid van onze Moeder
Aarde. Hoe ze alles zo prachtig creëert. Ik zal je zeggen, ze is zelfs zo lief dat als je onder een kokosnootboom slaapt … kun je je
dat voorstellen? Een kokosnoot is zo groot, als ze op het hoofd van iemand valt is het afgelopen, op de buik ook, verschrikkelijk.
Ze kan je botten breken, maar ze zal nooit op een mens of een dier vallen. Kun je dat geloven? Het is een feit. Dat is de Ritambara
Pragnya. Dat is de kwaliteit van de Moeder Aarde. Ze valt nooit op een mens of een dier. Hoe regelt Moeder Aarde dat? En je hebt
ook gezien hoe de bloemen zich vormen, zo lieflijk. Je zult de bloemen nooit zien groeien zoals de moeder dat laat gebeuren,
anders krijgen we problemen, zie je. Plotseling zie je een bloem die... tuk, tuk, tuk... (Shri Mataji maakt een snelle beweging en
lacht). Ze doet het dus langzaam en plotseling: oh! Ze heeft de blaadjes zo mooi geschikt dat ze allemaal zon krijgen. Hoe regelt
ze dat. Dan maakt ze een prachtig schaduwplekje voor je, een kleurenpalet, alles zo mooi. En dan hoe ze dat voedt, want alle
blaadjes vallen naar beneden en geven stikstof terug aan de Moeder Aarde en dan voedt zij ze weer. Maar de bladeren moeten
naar beneden vallen, zodat de zon op Moeder Aarde kan schijnen.
Zij doet het allemaal, maar ze doet het zo mooi dat we ons niet eens bewust zijn van wat ze met ons doet. We weten het niet. Als
je dat ene ding over de Moeder Aarde opmerkt, de schoonheid die ze schept en hoe lieflijk ze dat doet, zou je kunnen zeggen dat
als we zelfs een miljardste daarvan zouden bezitten, we al ergens zouden komen en regeren in het koninkrijk der hemelen. Zo is
het. Aangezien jullie je Kundalini hebben, moeten jullie die zachtheid in jullie op zo'n manier ontwikkelen dat mensen jullie zien en
denken dat jullie grote moeders zijn. Maar zoals jullie weten zijn de moeders in het Westen zo vreselijk, de vrouwen zijn zo
dominant dat mensen ook geen goed beeld hebben van een moeder. Vrouwen zijn extreem dominant. Vrouwen moeten leren dat
het zo makkelijk is om te domineren, een stier kan iedereen domineren, maar kunnen ze als Moeder Aarde zijn, die allerlei
soorten moeilijkheden kan dragen, allerlei problemen. Kunnen we zo zijn? Daarom vooral vraag ik de vrouwen van dit land om
deze mooie kwaliteiten te ontwikkelen en niet die van dominantie. Dominantie betaamt een vrouw niet, het siert haar niet. Het is
alsof ze een stier als een diamanten sieraad om haar nek draagt, het maakt niet mooi.
We moeten dus dat idee van dominantie of onderdrukking van de echtgenoot te opgeven. Hij zegt iets, we zeggen “nee", tegen
kinderen, we zeggen "nee" tegen iedereen die we proberen te domineren. Dat is niet onze aard. Ik denk zelfs dat Roosevelt eens
zei, hij moet natuurlijk echte Indiase vrouwen ontmoet hebben, dat een Indiase vrouw is als een magnolia in een Indiaas bos.
Natuurlijk zijn magnolia’s hier nutteloos, maar in een Indiaas bos, als er zelfs maar één bloem in het bos is, is ze verstopt, je kunt
haar niet zien, maar je kunt haar ruiken. Het hele bos is geurig. Je kunt haar nergens zien. Het is één bloem. Je weet dat het een
magnolia is. En dit is de grootste kwaliteit, want liefde is het meest aantrekkelijke in de wereld. Waarom hangen jullie om me
heen? Vraag het jezelf af. Vanwege mijn vibraties? Mijn foto heeft ze ook. Nee. Jullie voelen dat er van jullie gehouden wordt, dat
ik van jullie houd. Het is een hele grote kwaliteit, maar ik heb dat aangeboren in mij, ik hoef het nergens vandaan te krijgen en
jullie hebben het ook. Onthul het gewoon en laat het zien.
Moge God jullie zegenen. Dank jullie wel.
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Vandaag zijn we hier samengekomen bij de geschikte gelegenheid en op een zeer voorspoedige dag om Shri Ganesha te
vereren. Shri Ganesha is de eerste godheid die geschapen werd, zodat het gehele universum gevuld werd met voorspoed, met
vrede, gelukzaligheid en spiritualiteit. Hij is de bron. Hij is de bron van spiritualiteit. Daaruit volgt al het overige. Net zoals
wanneer het regent en winderig is, je een koelte in de atmosfeer voelt. Op dezelfde manier, wanneer Shri Ganesha zijn kracht
uitstraalt, voelen we deze drie dingen vanbinnen en vanbuiten. Maar het is zo betreurenswaardig, vooral in het Westen, dat de
belangrijkste fundamentele godheid niet alleen volledig verwaarloosd is geworden, maar ook beledigd en gekruisigd.
Dus vandaag, hoewel ik niets wilde zeggen om jullie te verontrusten, moet ik jullie wel vertellen dat het vereren van Shri Ganesha
betekent dat er een grondige reiniging binnenin jezelf moet plaatsvinden. Wanneer je Shri Ganesha vereert, houd je geest dan
zuiver, houd je hart zuiver, houd je wezen zuiver - er mogen geen gedachten van lust of begeerte opkomen. In feite, wanneer de
Kundalini opstijgt moet Ganesha ontwaakt zijn binnenin ons, de onschuld moet naar boven komen, die al zulke ontaarde ideeën
in ons uitwist. Als spirituele groei bereikt moet worden, dan moeten we begrijpen dat we tot rijpheid moeten komen.
Mensen zijn ziek tegenwoordig. Overal in het westerse leven heb je het gevoel dat ze ziek zijn. Ziek, omdat ze Shri Ganesha nooit
erkend hebben. Dat er iemand als Freud kwam, betekent nog niet dat je hem moest accepteren. Maar dat hebben jullie wel
gedaan - alsof het zo belangrijk was; alsof er niets belangrijker was dan dat. Dus vandaag worden we geconfronteerd met de
kracht van onze spirituele groei en de kracht van de conditioneringen die we hadden. Toen Freud sprak over conditioneringen
wist hij niet dat hij een ander soort van afschuwelijke conditioneringen in jullie plaatste, vreselijk.
Seks is helemaal niet belangrijk voor de mens, het is helemaal niet belangrijk. Alleen als men kinderen wil krijgen, dan zal een
mens die van het hoogste niveau is toegeven aan seks. De verleiding, de romantiek, deze onzin en dergelijke bestaan niet in een
zuivere geest; het zijn allemaal menselijke uitvindingen. En het feit dat men slaaf wordt daarvan is zo verbazend, het komt van
een zeer laag niveau binnenin ons. Het komt van het lage niveau van mensen, dat men er slaaf van wordt. Jullie zouden er
meester over moeten zijn. En als ik vandaag rond me kijk in het Westen, dat ook deel uitmaakt van dezelfde schepping, er is
zoveel perversiteit gekomen, ik ben werkelijk verbijsterd, hoe kan ik jullie aandacht nu vestigen op de rijpheid van seks.
Als seks tot rijpheid komt dan word je een vader, een moeder, en een zuivere persoonlijkheid. Als je hoort over een negentigjarige
vrouw, die trouwt met een negentienjarige jongen, ik bedoel, het is onbegrijpelijk, dit is – wat voor soort maatschappij is er
ontstaan in deze wereld, met dergelijk belachelijk gedrag? We moeten tot rijpheid komen. Hiermee bedoel ik niet dat men
ascetisch moet zijn op jonge leeftijd, dat betekent het niet. Dat is een andere absurditeit. Maar natuurlijk moet je tot rijpheid
komen; daar heb je tapasya[1] voor nodig. Wanneer onbelangrijke dingen belangrijk worden en wel zulke onbelangrijke dingen
zoals eender wat we hebben, zoals ons haar. Zelfs als je je haar verliest heeft dat betekenis. Maar als je seks verliest, wat is daar
mis mee? Het is heel goed. Zo word je mooi verlost van domme onzin. Het is zo'n verspilling van energie. Zoveel interesse,
zoveel kostbare aandacht, zoveel voorspoed wordt verspild aan dit soort onzin.

Dus om Ganesha te vereren moet je begrijpen dat we tot rijpheid moeten komen. We moeten rijpheid binnenin ons verkrijgen We
moeten dieper in onszelf gaan; onze aandacht moet spontaan dieper in onszelf gaan. Hoe kunnen we deze diepte bereiken als
we nog op wormen lijken? Anders lijkt het een belangrijke opoffering of een druk die op de mensen staat. Deze gewoontes en
deze druk hebben jullie veel gekost, hebben jullie veel gekost. Jullie hebben zo’n hoge prijs betaald; jullie hebben zoveel
doorgemaakt. Waarvoor?
Dus de prioriteiten moeten veranderen als je Shri Ganesha wil vereren. Wat we vandaag vereren is de onschuld binnenin ons. We
vereren wat spiritueel voorspoedig is, wat onschuldig is. Onschuld, die diep binnenin ons zit - dat is onze aard, dat is onze natuur,
dat is waar we mee geboren zijn - het is de basis van deze hele schepping; het is de essentie van deze schepping.
Dus wanneer de materie actief wordt, goed, de voorplanting komt op gang, het dierlijk stadium ontstaat, dan komt het stadium
van de primitieve mensen, dan komt het stadium waarin mensen ontwikkeld worden. Niet wat wij verstaan onder de ontwikkelde
wereld, verschrikkelijk. Ik zou hen in geen geval ontwikkeld noemen. Ontwikkeling is niet uiterlijk. Het is de innerlijke ontwikkeling
die men moet zien. Hoe zijn we vanbinnen gegroeid? Wat hebben we binnenin onszelf? Alles wat grof is, groot, plastic, van die
aard, wat geen innerlijke kracht ontwikkeld heeft. Stel bijvoorbeeld dat ik je een mango geef.
Ik zeg: “Goed, eet hem maar op.”
Maar je ziet dat het alleen de schil is en dat er niets in zit, wat zal je dan eten? Zal je het plastic opeten? Alles wat op die manier
gegroeid is, is plastic, het is dood. Wat is de essentie binnenin, laat ons eens kijken. Wat is de essentie binnenin ons? Dat is wat
Christus verkondigde - de moraliteit. Dat was zo belangrijk voor hem. Want na het dharma, dat evenwicht was, waarbij natuurlijk
moraliteit heel belangrijk is, was het noodzakelijk voor Christus om te praten over de aangeboren, diepere moraal, die een
wezenlijk deel is van ons wezen, het is niet enkel aangeleerd, of verteld, of gevreesd, omdat er vrees voor God is en voor de toorn
van God. Maar het zou je eigen aangeboren licht moeten zijn, dat is de reden waarom Christus hierover sprak. En diezelfde
Christus heeft men misbruikt om de onschuld te vernietigen.
Ik zou niet zeggen dat de mensen niet gewaarschuwd waren. Freud was niet de enige die geboren is. Laatst ging ik naar het
Prado museum in Spanje en ik zag het ene schilderij na het andere over de hel. En over al deze moderne tijden waarin we
slungels zonder kleren zien rondlopen, zo'n mensen werden er getoond terwijl ze allerlei krankzinnige en belachelijke dingen
deden. Dit was Bosch. Ik was verrast, een Duitser, Bosch, die al deze onzin daar tentoonstelde, zeer duidelijk – de weg naar de
hel, dan de aanval van de dood, al deze dingen. Ik bedoel, hij was een vrij recente persoon. Als je Blake een dwaas noemt, hoe zit
het dan met Bosch? Iedereen is een dwaas, behalve de domme, nutteloze mensen. We hebben al zoveel waarschuwingen
gekregen. Bijvoorbeeld, je kunt stellen dat we al lang het bestaan van de hel kennen. Van alle mensen heeft Mahavira het
duidelijkst over de hel geschreven. Dit is de hel.
Maar in het Westen liggen de prioriteiten totaal ondersteboven. Wat is je kracht? Denk er eens over na. Denk binnenin jezelf. Is
het de mentale kracht die belangrijk is? Ik heb je verteld dat mentale kracht er niets mee te maken heeft, want het is alleen maar
rechtlijnig, het beweegt in één richting, geeft op, komt naar je terug. Het heeft geen werkelijkheid in zich. Het is simpelweg een
projectie van het brein, plastic. Wat is je emotionele kracht? De emoties die je hebt, waar leiden ze je heen? Zie, je hebt emoties,
je hebt zelfs goede emoties. Stel, je houdt heel veel van je vrouw. Waar leidt het je heen? Er was een dichter genaamd Tulsidasa,
die heel veel van zijn vrouw hield en ze was naar haar moeder gegaan. Hij kon dit niet verdragen en ging haar opzoeken en hij
klom omhoog naar haar balkon en ze schrok.
Ze vroeg: “Hoe ben je omhoog geklommen?”
Hij zei: “Jij hebt hier een touw gehangen.”
Zij zei: “Nee.”

En ze zagen dat het een grote slang was die daar hing.
Dus ze zei: "Zoveel liefde die je voor mij voelt, als je deze voor God zou hebben, waar zou je dan zijn?"
Dus waar leiden deze emoties je heen - naar frustraties, naar ontevredenheid, naar onze ondergang. De mentale kracht geeft je
iets vreselijks, namelijk ego, dat anderen vernietigt. En de emotionele kracht bezorgt je niets dan huilen, treuren, en je altijd
ongelukkig voelen: "“Oh, ik heb emotioneel zoveel geïnvesteerd " in die en die persoon en wat heb ik ervoor gekregen?“ Dus het is
niet absoluut, het is relatief. En mentaal gezien ben je niets omdat je anderen niet kunt vernietigen. Emotioneel gezien beteken je
niets omdat je anderen niet kan overmeesteren met je gevoelens. Dus wat is je kracht? Waar ligt jouw kracht? Het ligt in de
Spirit[2]! Maar zelfs voordat de Spirit is bereikt, wat is je kracht? Is het de Kundalini? Zij slaapt. Wat is dan je kracht? Het is je
kuisheid. Als een man kuis is, als hij een kuis karakter heeft en als hij sterk staat in zijn kuisheid, dan functioneert dat, het werkt.
Maar eerst en vooral beloont kuisheid je met een goede gezondheid. Je kan van het gezicht van iemand aflezen dat dit een
eerbare persoon is. Zoals het in onze Shastra's[3] bekend was dat een heilige of een brahmachari[4], hij die nooit in zijn leven
seks gehad heeft, altijd een schittering op zijn gezicht heeft. Zoals we zeggen dat de grootste brahmachari Shri Krishna was, die
zoveel vrouwen heeft. Er is namelijk geen verspilling van energie, van aandacht daarheen. Dus alle energie is binnenin. Ik zal
zeggen, vandaag toen ik met de auto kwam regende het, het was winderig, het was heel koud, maar wij waren in de auto, het kon
ons niet deren, want wij hadden het best warm in de auto. Wij gingen overal doorheen, en niets raakte ons, niets stoorde ons, we
kwamen erdoorheen, alles was in orde. Hoe? Omdat we trouw bleven aan ons eigen vervoermiddel, en het voertuig dat wij
hebben is onze kuisheid.
We staan erop dat anderen ons moeten respecteren, dat anderen ons eer moeten betuigen, anders worden we kwaad. Heb jij
jezelf gerespecteerd? Respecteer jij jezelf? Voor mensen in het Westen klinkt het soms alsof moeder heel erg probeert de
Indische cultuur te bepleiten. Veel mensen denken dat. Maar ik zeg dat men de wetenschap van het Westen moet leren. Goed.
Men moet ook andere dingen van het Westen leren, zoals esthetica, natuurlijk. Schilderijen en kunst, misschien, kleurschema's.
Maar cultuur leer je beter van de Indiërs. Er is hier een gebrek aan cultuur, er is helemaal geen cultuur, vind ik. Wat is een cultuur
waar een vrouw geacht wordt haar lichaam tentoon te stellen? Het is een prostitutiecultuur, simpelweg. Zie het onder ogen. Waar
een vrouw niet geacht wordt de intimiteit van haar lichaam te respecteren, daar is absoluut geen cultuur, in de esthetiek van het
Goddelijke. Tegenwoordig gaat het zover dat ze een film maken waarin Maria als een prostituee wordt uitgebeeld. Ik bedoel, dit
is waar jullie beland zijn. Als je dit in India zou vertellen, dan zullen ze je eens goed slaan – iedereen, of ze nu moslim, hindoe of
christen zijn. Ik bedoel, het is shockerend te horen hoe ze hier over Christus praten. Ik bedoel, voor een Indiër is dit een schok.
Hoe kan je spreken, want zodra je je kuisheid opgeeft, kan je niet begrijpen dat er iemand kan zijn die volledig zuiver is.
Voor een dief is iedereen een dief. Omdat je niet dit respect hebt voor je kuisheid kan je je niet voorstellen hoe Christus geweest
is. Je kunt het je niet voorstellen, je kunt het niet aanvaarden. Ondraaglijke dingen zijn er gezegd over Christus. Ik zeg het je,
ondraaglijk, ik weet het niet. Ik heb zijn kruisiging gezien, die ondraaglijk was. Maar als je zoiets over iemand vertelt; als je zo'n
opmerking maakt tegen een Indiase vrouw, tegen een eenvoudige Indiase vrouw, dan zou ze zelfmoord plegen. Het is niet de
bedoeling dat er iemand naar je toe komt en zegt: “Je ziet er heel mooi uit.” In orde, tegen je moeder kan je zeggen: "Je ziet er
mooi uit", dat is toegestaan, dat is anders. Maar je zegt dat niet zomaar tegen eender welke vrouw. Je moet jezelf omvormen. En
dit is één van de redenen waarom mensen heel heetgebakerd zijn.
De magneet binnenin jullie is Shri Ganesha. Veel mensen weten dat ik een zeer goed richtingsgevoel heb. Dit komt door deze
magneet die in perfecte staat is. Deze magneet doet je je richting bewaren of hem aanpassen of hij zorgt dat je de hele tijd op de
Spirit gericht bent. Als je niet dat gevoel voor kuisheid hebt, zal je van hier naar daar slingeren. Plots word je een heel goede
Sahaja yogi, morgen word je een duivel - omdat er niets is dat je vast doet houden aan het grote idee van de Spirit. Laten we het
onder ogen zien. Nu is de tijd voor ons allen gekomen, voor alle Sahaja yogi's, dat het belangrijkste binnenin onszelf niet seks is,
maar kuisheid. En dat is wat je zal doen groeien.

Het is zo onthutsend hoe sommige mensen zich gedroegen in Bordi. Ik kwam het te weten, ik was verbijsterd, hoe konden ze
zich zo gedragen voor de ogen van de inwoners van Bordi, die onschuldige, eenvoudige mensen zijn? Maar het beste gedeelte is,
dat wanneer je je overgeeft aan frivool en onzinnig gedrag en je kuisheid niet respecteert, je actie werkelijk niet vlot. Zoals
wanneer je je benzine verspilt, je auto niet meer rijdt. Het is hetzelfde, er gebeurt iets met je. De hele tijd blijf je anderen kwellen
en blijf je lichtzinnig praten met elkaar, wat is de noodzaak om al deze dingen te doen, ik begrijp het gewoonweg niet. En
uiteindelijk eindig je in een echtscheiding.
Ik ging ooit naar Selfridges, daar wil ik jullie een interessant verhaal over vertellen. In al deze drukte waren er twee mensen, een
man en een vrouw, die elkaar voortdurend kusten, zonder zich in het minst te storen aan het feit dat er andere mensen waren, die
op dezelfde roltrap stonden. Op de roltrap waren ze aan het kussen, terwijl ze erop stonden kusten ze, ik bedoel, ze kwelden alle
Indiërs die daar waren, of misschien de andere mensen, Chinezen, bijvoorbeeld, Egyptenaren. Zo'n vertoning! En de keer daarop
zag ik hen weer. Ze waren niet aan het kussen.
Ik vroeg: "Wat is er gebeurd?”
“We zijn gescheiden.”
Ik vroeg: "Waarom waren jullie toen zoveel aan het kussen?"
Dus ze antwoordden: "Omdat we op punt stonden te scheiden, dus we wilden het laatste graantje meepikken.”
Wat een niveau is dat. Stel je voor, wat een niveau. Wat voor liefde, welke gevoelens je hebt voor iemand, niets van dit alles. De
hele tijd ruziën ze met elkaar, ze eindigen in echtscheidingen en ze lopen met dit alles te koop. Een diepe persoonlijkheid laat
deze dingen niet uiterlijk blijken. Natuurlijk, er werd mij verteld dat er hier in de openbare school wordt gezegd dat je nooit je
gevoelens moet laten zien. Maar voor de rest kan je alles laten zien, zelfs al is het belachelijk of schaamteloos. Maar niet je
gevoelens. Wat een absurde plaats is dit. Jullie hebben al deze waarden aanvaard zoals een kudde schapen, zonder erover na te
denken.
Ik was bijvoorbeeld eens in Frankrijk en een meisje kwam bij me en ze huilde. Ze zei: "Ik voel me vreselijk, vreselijk, ik zal nooit
meer naar deze psychologen gaan."
Dus ik vroeg: “Waarom?”
“Ze zeiden smerige dingen over mijn vader.”
Stel je voor. En men aanvaardde deze ideeën van die afschuwelijke Freud. Dit is fundamenteel verkeerd. Wat het in historisch
opzicht ook heeft betekend, of wat het ook is, je zou het beter opgeven. Voor het Goddelijke is wat verkeerd is, verkeerd. Voor het
Goddelijke is wat juist is, juist.
Maar er is een werkelijk bezwaar nu, dat mensen als ze naar buiten komen, echtgenoten en dergelijke, dat ze elkaar kussen en
plagen. Wat is de noodzaak? Je kust die persoon en komt je dan bij mij beklagen over hem of haar. Ik heb dat gezien. Als er een
zeker zelfbehoud moet bestaan, dan moet dat je kuisheid zijn, je privacy. Dat is waarom je geen wilskracht hebt om iets te doen,
geen wilskracht. Laat één of andere onnozele kerel je iets komen vertellen, en je zult zeggen: “Goed. We accepteren het.” Wat is
de essentie van je persoonlijkheid? Het is je kuisheid. En in Sahaja Yoga kan je alles herstellen wat je verloren hebt, het kan. Dat
is waarom de diepte ontbreekt. En dit is de reden dat er geen standvastigheid is in het karakter van de mensen, geen
standvastigheid. Vandaag kunnen hier twaalfhonderd mensen voor mijn toespraak zijn en morgen niet één, allemaal verloren.
Omdat er geen basis is, zie je. Zoals een slechte verbinding. Er is geen verbinding, het aansluitingspunt is je kuisheid.
Er is geen standvastigheid, geen sthaapayati. Als je ze zegt: “Je moet ‘s morgens vroeg opstaan, een bad nemen, een puja doen,”

dan is dat teveel voor hen. Maar als je bijvoorbeeld aan een Indische vrouw of aan mij zegt: “Je moet zulke jurk dragen,” dan kan
ik dat gewoon niet, ik kan het gewoonweg niet, nee, onmogelijk. Ik kan de hele nacht wakker blijven, maar zoiets kan ik niet doen,
ik kan het gewoon niet doen.
Dus de prioriteiten zijn veranderd, want waar is je aandacht? Je hebt alles binnenin jezelf. Je bent de opslagplaats van kuisheid,
die ook jullie kracht is. Alles is er binnenin jezelf, niets is verloren geraakt, het is er allemaal. Je hebt al deze essentie binnenin
jezelf, het is allemaal bewaard gebleven. Veroordeel jezelf niet. En jullie hebben zoveel geluk dat ik hier ben om jullie er alles over
te vertellen. Jullie hebben zoveel geluk dat ik bij jullie ben. Begrijpen jullie dat punt? Je hoeft niet naar de Himalaya te gaan; je
hoeft niet op je hoofd te staan. Je hoeft niets van dit alles te doen. Zie je, vroeger zaten deze heiligen, je zal het niet geloven, in
het koude ijswater, of in de Himalaya zaten ze urenlang in de buitenlucht. Nu is dit niet meer noodzakelijk. Het is allemaal zeer
gemakkelijk gemaakt. Maar verander nu je prioriteiten. Eens de hele aandacht naar je eigen Spirit gaat zal je verrast zijn hoe de
hele situatie zal veranderen.
Wat is het allerbelangrijkste? Elke dag mediteren. Ik heb mensen gezien die een opleiding willen volgen, bijvoorbeeld, als ik zei:
“Je zou beter een opleiding volgen.” Elke dag zullen ze naar die opleiding gaan en de lessen volgen en ze zullen eraan werken en
ze zullen voor die opleiding slagen en hem helemaal afwerken en voltooien. Maar meditatie kunnen ze niet op regelmatige basis
doen. Maar nu is er een kleine opening gekomen en je moet begrijpen dat eens we een sprankje van die eeuwige vreugde
ontvangen, dat we ons meer en meer in die richting zullen gaan bewegen, meer en meer en dat we onszelf zullen vestigen in de
oceaan van deze vreugde. Een kleine (opening). Zie je, als iemand je vraagt om te zwemmen, dan ben je bang. Je wilt het niet
doen, want je voelt je heel gelukkig op het vasteland, je wilt niet zwemmen. Iemand duwt je, maar je komt weer terug: “Nee, ik kan
het niet.” Maar eens je leert zwemmen, geniet je van het zwemmen. En als je het fijn vindt dan wil je het elke dag doen,
regelmatig, nauwgezet. Er is dus een kleine opening, die overbrugd moet worden.
Het tweede punt is dat jullie, zoals ik altijd heb gezegd, lotussen zijn, maar in een moeras. En jullie weten wat een moeras is,
terwijl India de oceaan is, dus daar is het heel gemakkelijk voor de lotussen om uit het water te komen. Maar het is heel moeilijk
om uit het moeras te komen. Stel je voor dat er iemand in het moeras valt. Als je spartelt, dan zink je dieper. Als je wat dan ook
probeert te doen dan zink je dieper. Het beste is het te blijven aanschouwen en niet te bewegen. En dat is de beste manier:
getuige te zijn van jezelf. Maar als je aandacht niet goed is, hoe kan je dan getuige zijn? Aandacht wil zeggen: iemand gaat die
richting uit – je kijkt ernaar. Iemand anders gaat die richting uit – je kijkt ernaar, je wil iedereen zien. Maar je ziet niet de bloemen,
je ziet niet de bomen, je hebt geen oog voor Moeder Aarde, je ziet niets. Wat je ziet is iets dat hopeloos verkeerd is, erger dan
jezelf.
Vandaag is de dag waarvan men zegt dat je niet naar de maan zou mogen kijken. Als je de maan zou zien, dan heeft dat een
ongunstige invloed en krijg je een slechte naam. Men zegt over Shri Krishna dat hij de maan zag en dat hij een slechte naam
kreeg; hij werd ranchordas, dat wil zeggen dat hij moest weglopen van het slagveld. Maar dat was zijn list, hij moest wegrennen.
Dus je zou niet naar de maan mogen kijken. De reden waarom dit wordt gezegd is dat we vandaag Shri Ganesha moeten zien, die
Moeder Aarde is, die werkt via Moeder Aarde. Het meeste dat we hebben komt van Moeder Aarde. Dus deze keer moet je naar
Moeder Aarde kijken, naar de Kundalini en naar Shri Ganesha, vandaag. Moeder Aarde heeft Shri Ganesha gecreëerd. Dus kijk
naar niets wat zich buiten bevindt, kijk zelfs niet naar de maan. Kijk enkel naar Moeder Aarde. Want Moeder Aarde heeft in haar
liefde en mededogen zoveel voor ons gedaan, je Kundalini heeft zoveel voor je gedaan. En haar zoon, die de onschuld binnenin
ons is, zou vandaag aanbeden moeten worden, omdat hij het maximum gedaan heeft. Ondanks alle vernederingen die we hem
hebben aangedaan, alle spot, alle smerigheid, allerlei onzin, blijft hij toch rechtop staan als een klein jongentje om ons te
amuseren.
Wanneer Shri Ganesha binnenin je gevestigd is, wordt je als een kind, als kinderlijke onschuld, dan word je niet boos op iemand,
zoals een hond die blaft; ik ken enkele Sahaja yogi’s die de hele tijd blaffen, net als honden of bedelaars in India. Maar je wordt
als een kind, dat zeer lief is, dat altijd probeert je te vermaken, dat altijd probeert lieve dingen te zeggen, dat altijd probeert je
gelukkig te maken. De bron van zulke vreugde. En zo word je een bron van vreugde, een bron van geluk, een bron van vervulling.
De hele tijd bruis je van plezier en geluk, bruis je van mooie dingen. Hoe de kinderen je vermaken, kijk gewoon en zie. Hoe ze
komen aanlopen, en hoe ze met hun kleine, kleine handjes, dingen uitwerken. Hoe ze weten wat juist is. Een kind dat een

gerealiseerde ziel is, is veel gevoeliger dan een volwassene, ik heb dat gezien.
Zoals mijn jongste kleindochter die ongeveer, ik geloof, drie jaar oud was, en de werkster was mijn sari aan het opvouwen en per
vergissing legde ze die op de grond. Dit kind kon dit gewoonweg niet verdragen. Ze raapte de sari onmiddellijk op, bracht hem
naar haar hoofd en legde hem op de zetel.
Ze zei: “Waarom legt u deze sari op de grond, wat weet u over mijn grootmoeder? Zij is de Godin der Godinnen en u legt haar sari
op de grond. De honden zullen je nu bijten,” zei ze. “Pas maar op.”
En ze nam opnieuw de sari, ze kuste en kuste hem en zei: "Moeder, vergeef haar, grootmoeder, alstublieft, vergeef deze vrouw, ze
weet niet wat ze u aangedaan heeft."
Maar deze gevoeligheid komt vanuit de diepte van je kuisheid. Luister naar de kinderen en je zult verbaasd zijn hoe ze praten en
wat ze zeggen, hoe ze zich gedragen, hoe ze je proberen te vermaken. Ik bedoel, in het Westen zijn kinderen heel erg verwend,
moet ik zeggen, zij vermaken je niet zozeer, ze bezorgen je een hoop last. Want het is weer opnieuw hetzelfde. Als de vader en de
moeder geen kuisheid hebben, dan voelen de kinderen zich niet goed, ze voelen zich niet rustig, ze zullen rusteloos worden en zo
ontwikkelen zij dezelfde rusteloosheid in zichzelf. Een kuise persoon kan nooit bezeten raken, neem dat van me aan, hij kan nooit
bezeten raken. Je mag dan zeer intelligent zijn, je kunt eender wat zijn, je zou een groot schrijver kunnen zijn, maar je kunt
bezeten raken. Maar een kuis persoon, een doodgewone kuise persoon kan nooit bezeten raken. Bhoots[5] zijn bang van kuise
mensen. Als er één kuise persoon op de weg verschijnt, dan vluchten alle bhoots. Ze vluchten gewoon. In ieder geval heb ik vele
gevallen gekend maar over enkele hiervan kan ik je vertellen. Er waren er drie die ’s nachts met de motorfiets rond twaalf uur
langs een bepaalde weg gingen. En enkele mensen die bezeten waren schreven mij brieven, waarin ze zeiden: “Sta hen alstublieft
niet toe ’s nachts daarheen te gaan, want waar moeten wij dan blijven?”
Ik was ontsteld. Dit waren de mensen die bezeten waren door een soort van verschrikkelijke bhoots die daar 's nachts in de
bomen gingen rusten, waar deze drie mensen op hun motorfietsen voorbij kwamen en zij schreven mij werkelijk brieven. Heel
bezeten mensen, ik kende hen, ze zeiden: “Zeg hen niet die route te nemen, want waar moeten wij dan wonen?” En zij gedroegen
zich zelf als gekke, krankzinnige mensen.
Ik vroeg: “Waarom schreven jullie dit?”
Ze zeiden: “Als deze mensen die route nemen dan storen ze ons.”
De negativiteit in ons verdwijnt met het licht van Shri Ganesha. Je kunt het zo duidelijk zien bij een ander. Als je zelf geen
kuisheid hebt dan kan je nooit uitmaken wie kuis is en wie niet, je kunt het niet. Iedereen is gewoon hetzelfde, "Zeer goed, zeer
goed, een heel vriendelijke persoon, een heel sympathieke persoon". Ik bedoel, werkelijk bezeten mensen worden bestempeld als
heel goede mensen, ook soms in Sahaja Yoga en dan vraag ik me af: “Wat gebeurt er, wat is dit? Hoe komt het dat deze mensen
beschouwd worden als zodanig? Voelen ze het niet?” Er is geen licht. Zelfs wanneer je je realisatie krijgt, zelfs wanneer je Spirit je
collectief bewustzijn uitwerkt. zelfs wanneer je anderen zelfrealisatie geeft, dan nog ben je nergens als je geen kuisheid bezit.
Het is als een gebroken spiegel die probeert iets te weerspiegelen; het zal nooit het juiste beeld kunnen geven.
Het is zo belangrijk. En ik moet je dit nu vertellen. Dit is mijn moment om het je te vertellen - dit is de hindernis in ons leven. Het
eerste wat mensen zullen vragen is: "Met wie zal ik trouwen?" Waarom zo’n haast? Natuurlijk noem ik het huwelijk een
voorspoedig gegeven, het huwelijk moet er zijn, er zou een collectieve bekrachtiging moeten zijn, dat alles, maar waarom? Om de
kuisheid in ons te vereren. Dan zijn ze getrouwd, dan krijgen ze kinderen. Dan willen ze een huis, daarna willen ze weer iets
anders. En dit hele bekrompen gedoe gaat maar door, en door, en door. En het licht van je leven wordt niet verspreid. Maar ik heb
mensen gekend die gewoonweg in de hel zaten en eruit gekomen zijn en hun licht hebben verspreid, zij hebben prachtige,
atmosferische hoogten bereikt. Ik heb zulke mensen gezien.
Dus vandaag zijn jullie gekomen om Shri Ganesha te vereren - binnenin jezelf. Waarom je mij als Ganesha zou vereren, dat

begrijp ik niet. Want ik bén het. Als je mij vereert, dan wil je dat Shri Ganesha binnenin jou ontwaakt. Laat hem ontwaken binnenin
jou. Laat hetgeen ik zeg de mantra worden om hem in jou te ontwaken, zodat jullie als mijn kinderen van de zegen van kuisheid
kunnen genieten zoals ik er mijn hele menselijke en al mijn goddelijke levens van heb genoten. Dat jullie in dezelfde mate
genieten, dat is wat ik verlang. Je zou er tenminste de smaak van moeten kennen.
Ik vertel jullie nu iets dat je waarschijnlijk nog nooit eerder hebt gehoord. Maar jullie hadden ook nog nooit van de Kundalini
gehoord. Jullie hadden nog nooit van deze vorm van zelfrealisatie gehoord. Maar ik denk dat vandaag per toeval, geheel op
Sahaj wijze, deze puja geregeld is. Ik zou deze puja in Bombay laten doorgaan. Het was allemaal georganiseerd; de mensen
waren allen bereid daarheen te gaan, om deze puja te houden. Ik bedoel, een Ganesha puja in Engeland of in het Westen is zo
belangrijk dat ik dacht dat het beter was deze te houden zonder het juiste tijdstip, in Rome, wat één van de fundamentele dingen
is die de kuisheid van de mensen hebben vernietigd. De Romeinen zijn ermee begonnen en anderen gingen ermee door. Maar het
moest hier gebeuren in Brighton, aan de lotus voeten van Sadashiva. Maar de Engelsen moeten weten dat ze zo'n gouden land
hebben en dat ze dit niet verdienen. Ze moeten het verdienen.
Stel je voor, jullie leven in het land van Sadashiva waar zelfs waterdruppels en ook de sneeuw – zoals gedistilleerd water –
schoon, helder en wit zijn. Waar Shri Ganesha degene is die de voeten van zijn Vader wast. Waar de kuisheid zelf verblijft als
jullie Moeder. En jullie moeten deze begeerde positie verdienen. De Engelse Sahaja yogi's moeten zeer sterk groeien. De
Engelsen waren net het tegenovergestelde. Terwijl ze van Sadashiva’s land kwamen, waren ze net het tegenovergestelde. Een
ongelooflijke arrogantie, zo’n vreselijke arrogantie dat je het je niet kan voorstellen in Shiva's verblijfplaats. Alle onkuise mensen
zijn arrogant. Hoe kunnen zij zichzelf anders vergeven? Als je met eender welke prostituee praat, dan zul je binnen de twee
minuten weten dat zij een prostituee is, omdat ze uiterst arrogant is, Wat is er mis? Ik ben een prostituee, en wat dan nog?
Arrogantie is een teken van een onkuise persoonlijkheid. En zo'n persoon wordt ook bekrompen, omdat hij beschaamd is,
beschaamd om anderen onder ogen te zien. Maar een kuise persoonlijkheid is open, waarom zou hij bang voor iemand moeten
zijn? Hij praat vriendelijk met iedereen, hij is aardig voor iedereen in alle onschuld en eenvoud, zonder verliefd te worden op elke
derde persoon die je tegenkomt. En dit moet je je realiseren, dat dit land jullie gegeven is met een reden en als je niet tot dat
niveau stijgt, zal je weggeworpen worden.
Dus je eigen kuisheid respecteren, is in werkelijkheid mij respecteren, omdat ik in jullie verblijf als kuisheid. Als Shri Ganesha de
voorspoed is, dan verblijf ik in jullie als kuisheid. Kuisheid is nooit agressief, het is nooit hardvochtig, want dat is niet nodig, zie je.
Het is niet nodig, jullie zijn zo machtig, jullie zijn zo machtig, dat het niet nodig is om wie dan ook aan te vallen. Waarom zou je
aanvallen, je bent van niemand bang. Het is zo edelmoedig, het is zo vriendelijk, het is zo mooi, altijd fris en jong, en toch zo
subliem en zo waardig.
Er zijn nu twaalf jaar verstreken sinds ik hier kwam. Nu nog eens twee jaar, waarin zeer intens werk vereist is, binnenin en naar
buiten toe. Binnenin moeten we heel hard werken in deze twee jaar, zeer hard, we moeten echte tapasya ondergaan, ieder van
ons, zowel mannen als vrouwen. En dan zullen we zien. Ik kan zeggen dat we goed werk hebben geleverd, met een kleine sprong,
moed en vertrouwen kunnen we veel bereiken. Heb vertrouwen in jezelf. Geen mentaal vertrouwen, maar echte kuisheid is
vertrouwen. Kuisheid is de versteviging van je vertrouwen. Wanneer je vertrouwen hebt in God, dan ben je kuis. Wanneer je
vertrouwen hebt in jezelf, dan ben je kuis. Wanneer je vertrouwen hebt in je vrouw, dan ben je kuis. Waarom zou je vertrouwen
hebben in je vrouw? Omdat jij een kuise persoon bent, hoe kan zij dan onkuis zijn? Je vertrouwen in je kind is kuisheid, want als
jijzelf kuis bent, hoe kan je kind dan anders zijn? De gekristalliseerde vorm van vertrouwen is kuisheid. En dit kan je zelfs voor de
realisatie hebben. Velen hebben dat. In feite is het net zoals kamfer, dat etherisch is en verdampt in geurigheid, op dezelfde
manier kan je stellen dat kuisheid uitwerkt in vertrouwen.
Als je geen kuisheid hebt dan kan je geen vertrouwen hebben, in niets. Want ofwel heb je te maken met je emoties, zodat je
emotioneel aan mij gehecht bent, ofwel ben je misschien mentaal aan mij gehecht. Maar als je een gevoel van kuisheid hebt dan
zal het vertrouwen zichtbaar zijn. Binnenin jezelf moet je geen vertrouwen hebben op de manier van: “Moeder, nu zal ik
vertrouwen hebben in mezelf.” Dat kan niet. Vertrouwen is iets dat vluchtig is en deze vluchtige essentie komt van de kuisheid.
Dus vanaf vandaag zullen we niet naar de sterren of de maan kijken, maar jullie zullen naar Moeder Aarde kijken. In het

universum staat zij voor de Kundalini, die niets anders dan kuisheid is. Zij is niets anders dan kuisheid. Kan je dat geloven? Wat
een kracht. Het moederschap, alles is kuisheid. Het vaderschap, elke relatie is kuisheid. Zuiverheid is opnieuw het aroma van
kuisheid. Goedheid, mededogen, alles vindt zijn oorsprong in kuisheid, een gevoel van kuisheid, dat niet mentaal is. Als je kuis
bent op een mentale manier, dan kan je verschrikkelijk zijn. Net zoals sommige nonnen zijn of het soort mensen die ascetisch
zijn, niet op die manier. Kuisheid is een aangeboren, ingebouwde Kundalini binnenin jezelf, die werkzaam is omdat ze mij
begrijpt. Zij begrijpt mij. Zij kent mij, zij is een wezenlijk deel van mij, het is mijn afspiegeling. Dus maak je Kundalini sterk door
kuis te zijn. Mensen proberen van alles om er heel aantrekkelijk uit te zien en dergelijke. Verspil je energie niet zo; jullie zijn
heiligen, leef zoals heiligen. Zoals we traditioneel leven, zo moeten we leven en vanuit de traditie evolueren; probeer niet iets
nieuws te doen, iets dat absurd is en onzinnig. We hoeven niemand te verleiden. Kuisheid is het parfum van de bloem, dat de
bijen aantrekt, het is de honing van de bloem, het is de essentie van ons bestaan.
Dus deze keer als jullie allemaal naar India komen, wil ik jullie verzoeken om mij te respecteren door je niet te misdragen. Geen
kinderachtig gedrag zoals je dit ziet in de bioscoop en in films en zulke onzin. Jullie staan boven dit alles. De aandacht, de
successen moeten bekeken worden vanuit de zetel van je kuisheid. We kunnen onze plaatsen niet verlaten, of we nu toegejuicht
worden of niet maakt geen verschil. We kunnen onze plaats niet verlaten. Zoals al deze avaduta's[6] zullen zeggen, ‘takiya sodaa
sana’ – dat betekent dat we onze positie niet zullen verlaten. Wij zitten op onze plaatsen. Dit is onze plaats, in de lotus. We
kunnen de lotus niet verlaten. We zitten in de lotus. Dat is onze plaats. Dan zullen al deze onzinnige dingen die je verzameld hebt,
wegvallen. Je zult zien dat je een prachtig wezen zult worden. Alle bhoots zullen vluchten, alle blokkades zullen verdwijnen. Maar
het is geen ascetisme, dat zeg ik jullie opnieuw en opnieuw. Het is het respect voor je wezen. Zoals je mij uiterlijk respecteert, zo
respecteer je mij ook binnenin. Zo eenvoudig is dat.
Vandaag is het een belangrijke dag voor ons om Shri Ganesha te vereren. Hij is de eerste en belangrijkste die vereerd moet
worden. En als je hem vereert, moet je je realiseren dat je zijn manifestatie ook vereert, namelijk die van Christus. Wie onbeschoft
over Christus praat, zou je moeten verafschuwen. Je kunt Christus niet rationaliseren. Als iemand dit doet, zorg dan dat je met zo
iemand niets te maken hebt. Christus is onschuld. Als je niet de diepte van je kuisheid bezit dan kan je hem niet begrijpen. Je
kunt hem niet vereren. Dat is het ergste wat ze konden doen, je kuisheid te vernietigen zodat je hem nooit zult erkennen. Dit alles
komt tot je via je meditatieve inspanningen. Nu is de enige inspanning die nodig is, dat je meditatief moet zijn. Dat is alles. Blijf
doorgaan met je meditatie. Probeer meditatief te zijn. Bekijk de dingen. De staat van getuige is niets anders dan dat je meditatief
bent.
Dus ik heb ook besloten dat ik de mensen van Brighton hier morgenvroeg zal ontmoeten en ik zal ook alle Engelse mensen
ontmoeten, zo mogelijk overmorgen avond, om hen te vertellen hoe belangrijk het is voor hen om deze staat van zuiverheid te
bereiken. Ik denk dat het in orde zal komen. Ik werk echt heel hard, jullie hebben geen idee hoe hard ik werk. Maar het is ook het
idee dat mensen hebben dat anderen al hun werk moeten doen. Het is zoals met geld sparen, hierop besparen, daarop besparen
en ook besparen op arbeid. Laat moeder al het werk voor ons doen. Moeder zorgt voor ons. Zij moet 's morgens vroeg opstaan.
Zij moet meditatie doen. Er valt niet te sparen. Je kunt op al het andere besparen, als je maar weet hoe je Spirit te bewaren.
Alleen je groei is belangrijk. Eens je spiritueel groeit wordt alles veilig gesteld. Maar zorg eerst dat jijzelf behouden blijft.
Daarvoor moet je inspanningen leveren. Je moet hard werken. Je moet diep in jezelf gaan, jezelf ontwikkelen. Je bent er best toe
in staat. Stel niemand anders verantwoordelijk; stel je vrouw niet verantwoordelijk, je moeder, je vader, je land, niets. Iedereen
kan het zelf oplossen. Kijk niet naar andere mensen, kijk naar jezelf, “Hoever ben ik gekomen? Wat heb ik bijgedragen? Laat mij
ermee doorgaan.” Elk van jullie.
Ik ben dankbaar dat iedereen van overal naar Engeland gekomen is. Op een bepaalde manier was het juist dit te doen, maar dit
land moet tot zo'n niveau stijgen dat naar hier komen voor iedereen als een bedevaart wordt. Het zou integendeel niet zo mogen
gebeuren, dat eens ze naar Engeland komen, ze vervolgens nooit naar Sahaja Yoga komen. Het is mogelijk, het is mogelijk door
de arrogantie die mensen hebben dat het zo zou kunnen gaan, dat ze, eens ze hier zijn, zullen zeggen: “Geen Sahaja Yoga meer,
ik heb er genoeg van.” In India is het precies andersom, eens ze in India zijn geweest dan blijven ze. Ik heb enkele mensen
gekend die naar Engeland kwamen, en door de manier waarop sommige Sahaja yogi's zich gedroegen en hoe sommige ashrams
functioneren, ze gewoon gevlucht zijn. "Moeder, er is niets aan te doen, wij willen niet meer in Sahaja Yoga blijven, nadat wij uw
ontwikkelde Sahaja yogi’s gezien hebben in Engeland, waar u twaalf jaar lang gewerkt hebt.”

Vandaag zitten wij dus in dit mooie land van Engeland en we hebben bepaalde schulden af te lossen, als we in dit land geboren
zijn, en de schuld die betaald moet worden, is dat we grote Sahaja yogi's moeten worden. Je kunt heel eenvoudig uitmaken wie
een echte Sahaja Yogi is. Wanneer je zegt: “Sluit het venster,” dan zal je zien dat de meesten blijven zitten en naar de anderen
kijken. Ik zeg niet dat het allemaal Engelsen zijn, maar het zou kunnen. Anderen het werk laten doen is niet de manier. Je moet
werkelijk erg toegewijd zijn. Jullie zijn niet van dat niveau, geloof me, jullie zijn niet van dat niveau. Kijk niet naar de andere
mensen die hier zijn. Jullie zijn een heel ander soort mensen. Jullie zijn speciale mensen. Probeer waakzaam te zijn, respecteer
jezelf omdat je Engels bent en omdat je een bijzondere verantwoordelijkheid hebt.
Dus moge God jullie zegenen.
Hij heeft dit water helemaal hierheen gebracht vanuit de Godhavari rivier die in de Nasik stroomt, in de rivier Nasik. Zie je, je weet
dat Shri Rama en Shri Sita en Lakshmana allemaal daar geleefd hebben, in Nasik. En deze rivier wordt de Ganges van het zuiden
genoemd. Godhavari. Hij heeft water van de Godhavari meegebracht. Zie hoe de vibraties stromen. In het land waar zelfs de
rivieren als mantra’s zijn, hun namen zijn als mantra’s – alle eer hiervoor gaat naar de heiligen, naar de mensen die zo
godsdienstig geleefd hebben en zo vol van zuiverheid dat zelfs als je de namen van de rivieren uitspreekt de vibraties stromen.
Begrijp je? Waarom zou op een dag niet de Thames zo kunnen worden? Door jullie punya's[7] zou dit moeten gebeuren. Elk
deeltje van deze aarde zou gevibreerd moeten worden enkel en alleen door jullie punya's.
Nu moeten we de toestand van Shri Ganesha zien. De mensen die de puja moeten doen, we moeten zien wie de mensen zijn die
de puja moeten doen. Het is een zeer moeilijke situatie. Haal de kleine kinderen, dat is het beste. Kom naar voren. Nira. Kom
maar. Ja, ja kom allebei maar hier. Heel goed. Perfect. Onder de tien jaar. Goed. Ga zitten. Ze moeten allemaal onder de tien jaar
zijn. Niet onder de twee, maar onder de tien. Goed. Kom, kom, kom, jullie allemaal.
Heel goede kinderen, moet ik zeggen.
Ze zijn geweldig. Nietwaar?
Wat we gaan doen is Shri Mataji’s voeten wassen.
Goed? Hoe wassen we, zij schenkt water op mijn voeten en jij hoeft alleen maar te wrijven. Goed.
Kom maar hier, met z’n vieren tegelijk. Nu, wie zijn deze vier? Zij zal het water schenken, jullie wrijven, wrijf nu maar, jullie wassen
mijn voeten.

[1] tapasya: boetedoening, beproeving

[2] Spirit: de Atman, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

[3] shastra's: spirituele geschriften, leer, in het bijzonder kennis die gebaseerd is op tijdloze, universele principes

[4] Brahmachari: heilige, geleerde die leeft volgens de voorschriften van de ‘Brahmacharya’, een levensstijl gebaseerd op de oude
Veda’s en Upanishaden, waarbij het strikte celibaat kenmerkend is.

[5] bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven

[6] avaduta: krachtige, hooggeëvolueerde, gerealiseerde ziel die een meester is

[7] punya's: de vruchten van goede daden in ons leven, die bijdragen aan het Karma ( = universele principe van actie en reactie;
“wat men zaait, zal men oogsten”)
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De puja van vandaag voor Vishnumaya, die de zus was van Shri Krishna, was niet gepland in de internationale puja's die we
houden. Maar men zegt dat wanneer voor de liefde van God alle volgelingen samenkomen, zelfs God vele regels moet
overtreden, en zo werd aanvaard deze puja te houden. Het moet minstens één keer gebeuren, vind ik, het was een goed idee.
Door jullie liefde en jullie toewijding werd dit verlangd, en daarom zal deze puja gehouden worden.
Het gebeurde gewoon op een spontane manier dat ik toevallig in Engeland was rond deze tijd, want als deze puja ooit
doorgegaan zou zijn, dan zou dat in India gebeurd zijn. Want dit is een puja voor een godheid, Vishnumaya, waarvan het zaadje
niet zo gemakkelijk te planten is in de westerse landen. Nu is de hele opzet van de Shakti op zo'n manier gebeurd dat we eerst
Moeder hebben als Shakti[1], de Primordiale Moeder. Vervolgens hebben we de drie Shakti's die uit haar ontstaan, zoals je weet Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. En dan hebben we hun kinderen: broers en zussen. Dus voordat de kracht van wat we
de vrouw of de echtgenote noemen, gecreëerd werd, werd de kracht van de zus gecreëerd. Dus, zoals je weet werden Brahma,
Vishnu en Mahesha[2] geboren uit deze drie Shakti's, en zij hadden allemaal zussen. En hun zussen huwden - Vishnu's zus is
bijvoorbeeld Parvati en zij huwde met Shiva. Het is heel belangrijk in te zien dat deze drie vormen van krachten altijd invloed
hebben op de chakra's. En als je deze drie krachten begrijpt, hoe ze werken, dan zal je begrijpen wat het belang van Vishnumaya
is. Vishnumaya is de kracht van een zus in een familie. Dus het vrouwelijke is de kracht, en het mannelijke is de kinetische kracht
die de krachten uitdrukt, deze drie krachten die hem omringen. Dus waar de mannelijke kracht naar voren komt, worden al deze
krachten hulpvaardig werkende bondgenoten van die kracht.
Nu is het heel belangrijk Vishnumaya's kracht te begrijpen, omdat de kracht van de moeder het beschermen van je onschuld is,
want dat is het allerbelangrijkste. Het beschermen van je onschuld is de kracht van de moeder. Nu is Vishnumaya's kracht het
beschermen van je kuisheid. Soms heb je geen idee van wat kuisheid is en wat onschuld is. Onschuld is een kracht waarmee niet
gehandeld wordt. Zoals we elektriciteit in ons huis hebben, de elektriciteit is aanwezig zoals de onschuld in ons aanwezig is;
maar de uiting hiervan gebeurt door middel van kuisheid. Iemand kan zeggen: "Ik deed dit op een heel onschuldige manier" - nee,
dat kan hij niet. Want wat je ook doet, als het onschuldig is dan kan het niet schadelijk zijn voor je karakter, voor je onschuld of
voor je rechtschapenheid. Dus mensen die zeggen: "Ik deed het in onschuld" hebben het bij het verkeerde eind, want als je iets in
onschuld doet, wordt het kuisheid. Dus wanneer onschuld in de praktijk wordt gebracht, wordt het kuisheid. Je moet respect
hebben voor je kuisheid. Kuisheid is datgene wat Vishnumaya's kracht in ons is, Gauri's kracht, dat is de zuivere maagd. Zij huwt
niet. Je weet dat toen Vishnumaya geschapen werd, ze vlak na haar geboorte gedood werd door Kamsa.
Om nu het belang van kuisheid in ons te begrijpen, moeten we weten dat kuisheid de basis is van alle dharma's[3]. Tenzij je de
zin voor kuisheid hebt kan je geen dharma hebben. Dharma is dan niet mogelijk, omdat dit de basis is. Het zal als een
kaartenhuis zijn; als je niet de basis van kuisheid hebt dan zal het gewoon in minder dan geen tijd in elkaar storten. Dus kuisheid
is iets heel belangrijks, dat in het Westen door en door op de proef gesteld is, en daarom zeg ik dat het moeilijk is om het zaad
van onschuld te zaaien in dit land. En om dit te laten gebeuren moet er wel een goddelijk plan zijn, denk ik, zodat het zo gebeurde
dat deze belangrijke puja hier gehouden moest worden. Het is geen gemakkelijke puja - het moet gedaan worden door mensen
die onschuldig zijn, door mensen die een heel godsdienstig leven geleid hebben; zij die heel kuis geweest zijn, die hun kuisheid

gerespecteerd hebben. Maar nu, omdat jullie heiligen zijn, is alles dat zich voor je afspeelt zuiver en goed, omdat je nu het leven
van een heilige geleefd hebt. Dat is waarom de zuiverheid ontwaakt is in jou, en zuiverheid werkt in je als Gauri, als je Kundalini.
Dus als je tot de essentie van godsdienstig leven komt, van rechtschapen leven, van Sahaja Yoga leven, is dit kuisheid. Je kunt
het niet van elkaar scheiden. Nu geeft deze kuisheid je de maryada's[4], dat wil zeggen dat het je begrenst.
(Waarom zit je hier? Ga maar verderop, het is beter om vooraan te zitten. Dit is - je doet nu geen puja. Als je de puja doet, dan zit
je hier. Ga anders maar beter zitten. Je zou beter mijn vibraties daar opnemen, vooraan. Hier, kom maar.)
Dus de kuisheid is datgene dat je maryada's geeft, dat je de grenzen geeft. Hoe geeft het je de grenzen? Zoals er in de lucht de
bliksem is. Wanneer de twee wolken, die zoals Sahaja yogi's zijn, kunnen we zeggen, uit de zee komen en er zuiver water is daar
in die wolken, en ze moeten worden uitgegoten; als ze dichter bij elkaar komen en de grenzen van hun ego oversteken, of met
elkaar vechten of op de één of andere manier botsen, dan is er deze kuisheid, de bliksem die plaatsvindt. Deze bliksem die zegt:
"Je bent verkeerd bezig. Waarom vecht je onder elkaar? Waarom overschrijd je elkaars ego?" Dat is de taak van de zus.
Gisteren hadden we hier veel zussen. Nu is de taak van de zus niet om partij te kiezen, maar om te laten zien dat als je de
grenzen overschrijdt van je broederlijkheid, dat er dan een bliksem zal inslaan. Nu is deze kracht van de bliksem een deel van de
kracht van Shri Krishna die hij uit zichzelf heeft genomen. Dat is waarom hij zo'n lieve, zachte incarnatie werd. Hij nam het uit
zichzelf. Hij zei: "Nu ben je mijn zus geworden, en telkens als ze zich proberen te misdragen, los jij het dan maar op." En dat is
hoe Shri Krishna zo'n zachte en zo'n heel, zoals ze het noemen, 'romantische' incarnatie werd; omdat hij het deel van de zus
wegnam en het zelf uitwerkte. Maar zij was altijd bij hem en zij werkte met hem samen; want de zus in de familie moet erop
letten dat de broers niet vechten, dat ze allemaal goed verzorgd worden, dat ze niet door anderen uitgedaagd worden, dat zij hen
de maryada's geeft van hoe ver ze kunnen gaan - hoe ver ze kunnen gaan.
Nu is het heel belangrijk, enorm belangrijk voor ons allemaal om in te zien dat Freud en al deze onzinnige mensen de theorieën
hebben voortgebracht om Vishnumaya uit te dagen, in de zin dat we allerlei soorten rare relaties zouden moeten hebben, wat een
onmogelijkheid is, het is verkeerd. Als er nu zo'n soort relatie bestaat tussen broers en zussen, dan zal de familie zeven
generaties lang aan vreselijke ziektes lijden - zeven generaties lang. Maar als er een ander soort van Freudiaanse relatie is, dan
moet de familie hier veertien generaties lang onder lijden. Dus de begrenzende krachten van Vishnumaya zijn zodanig dat je ego
in toom gehouden wordt, je superego in toom gehouden wordt, je familie in de hand gehouden wordt. Iedereen is onder de
controle, onder de leiding van deze zuivere kracht van Vishnumaya, die in ons allemaal aanwezig is.
En het droevigste is dat in alle westerse landen Vishnumaya ziek is, absoluut ziek. Ik bedoel, ik heb zelfs mijn gehoor verloren,
zover is het gekomen, aan de linkerkant, omdat het besef van kuisheid volledig afwezig is. We moeten nu niet langer nadenken
over de mensen die helemaal geen verstand hebben, maar nu zijn we Sahaja yogi's. Dus als het erop aan komt, moeten we
zeggen dat veel mensen er nog steeds enkele vreemde ideeën op nahouden, zoals: "Ik ben goed bevriend met die man," of: "Ik
ben heel goede vrienden met die en die man," enzovoort. Dit is dan geen maryada. Je kunt geen vriendschap hebben met tussen mannen en vrouwen, dat kan je niet, het is totaal absurd. In het Westen is de hele cultuur gek; want als je naar een etentje
gaat word je verondersteld naast andermans echtgenoot te zitten aan beide kanten - vreselijk! Maar in het Oosten gebeurt dit
niet, omdat Vishnumaya tegen deze dingen is. Zij zal erop toezien dat man en vrouw samen zitten.
Nu, zoals jullie weten, is het gedeelte van de zuiverheid hier zodanig afwezig dat onze linker Vishuddhi's blokkeren. En als ik
erover spreek, raakt het nog meer geblokkeerd. Als je nu zegt dat je niet schuldig bent, geef je dit in feite toe aan Vishnumaya,
aan je eigen zus, als je zegt: "Ik ben niet schuldig." Maar zij houdt er niet van je met schuld te beladen. De echtgenote wil
misschien dat je deze schuld voelt. Zij wil misschien dat je schuld voelt, omdat ze vindt dat haar kracht uitgedaagd wordt en dat
ze iemand heeft die haar rivaal is. Maar niet, niet Vishnumaya; de zus zegt dit niet. Maar een broer en een zus zijn nooit vrienden.
Nu zitten we hier in een groep. Op die manier, in eender welke groep zijn een broer en een zus, weten ze dat ze verbonden zijn als
broers en zussen maar ze klampen zich niet vast aan één persoon, ze praten niet alleen met één persoon, ze raken niet bevriend
met die zus. Wij hadden bijvoorbeeld eens een groot evenement met deze christenen, herinner ik mij, en ik moest toch wel op zijn
minst dertig neven hebben gehad, en vier of vijf broers had ik in die tijd. En we gingen naar dat feest, en onder de Indiase

christenen hebben we christenen van alle strekkingen. Dus er waren ook een paar kwajongens bij, denk ik, ze maakten enkele
opmerkingen over ons, ons zussen, zie je. We hadden geen idee dat we zoveel neven hadden. Ze sprongen allemaal op, zie je, als
een duiveltje uit een doosje, en ze namen het allemaal over en begonnen deze jongens te slaan. En toen beseften we pas hoeveel
neven we hadden. Eerder hadden we dit nooit geweten; ze waren er ergens wel, we spraken niet zoveel met hen, wij praatten met
elkaar, met onze vriendinnen, wij meisjes praatten met elkaar. En opeens ontdekten we dat we zoveel neven hadden en zoveel
broers. Het was enorm verrassend dat we daar zoveel neven hadden die we amper kenden. Onmiddellijk sprongen ze op voor de
bescherming van de zuiverheid van hun zus, want zij vormt de basis van hun zuiverheid. Maar normaal gezien praat je niet zoveel
met je broer, en de broer praat ook niet zoveel met jou, je raakt niet met elkaar bevriend. Maar in moeilijke tijden, in de tijd van de
maryada's, in de tijd van beraadslaging over iets dat belangrijk is voor de familie, komt de zus naar voor.
Laatst schreef mijn eigen broer, mijn jongere broer, mij een brief omdat er een probleem was in de familie. Nu is mijn moeder er
niet meer, en normaal gezien is een zus beter omdat zij gemakkelijker bereikbaar is voor jou dan de moeder. De moeder is zo
druk bezig met de hele familie, al het werk, je weet wel wat ze allemaal doet. Dus het zusterlijke gevoel is heel belangrijk.
Stel je nu toch voor in wat voor slechte staat onze linker Vishuddhi is. Dit komt, natuurlijk, doordat we nooit zorg gedragen
hebben voor onze zuiverheid, doordat we onze zuiverheid niet gerespecteerd hebben. In India is dit niet het geval. Vrouwen en
mannen hebben allemaal een enorm respect voor hun zuiverheid. En ik vroeg het een paar jongens die naar het buitenland
gegaan waren, en ze zeiden: "Ook al deden we allerlei verkeerde dingen zoals zij dat ook deden, we wisten wel de hele tijd dat we
verkeerde dingen deden."
Ik vroeg: "Hoe komt dat?"
Hij zei: "Doordat er zoiets is als de relatie met de zus." Maar nu kan ik zeggen dat Indiase mannen ook net zo worden als jullie, en
hun kracht verloren hebben om hun zuiverheid te bewaren. De mannen moeten hun zuiverheid respecteren, want ze denken dat
ze niets verplicht zijn aan hun zuiverheid. En als de basis van je spirituele bestaan er niet is, dan zal je in geen tijd instorten.
Daarom heb ik al vaak gezegd dat je je aandacht op Moeder Aarde moet richten, op het groen. Groen is de kleur, als je daar je
aandacht op richt dan zal je gespaard worden van deze fouten van overspeligheid die je steeds begaat, als je naar andermans
zussen kijkt, andermans vrouwen, andermans dochters.
Dus de relatie die nu tot uiting komt, zoals je weet, is die van een dochter, van een zus en van een moeder, wat een zeer, zeer
zuivere relatie is. In zo'n mate dat, stel dat je nu je hersenen teveel gebruikt, waarom blokkeert je hart dan - heb je daar al aan
gedacht? Waarom blokkeert je hart als je je rechterkant teveel gebruikt? Wat is de reden van het blokkeren van je hart? Je moet
dit begrijpen, het is hetzelfde. De relatie van, bijvoorbeeld, Shiva tot Vishnu gaat op twee manieren. Ten eerste is hij (Shiva)
getrouwd met de zus van Vishnu. Goed? Wie is dan de zus van Shiva? Shiva's zus is Saraswati. Als je teveel met Saraswati werkt,
zal het hart blokkeren. Het heeft maryada's. Dit is hoe de wederzijdse huwelijken plaatsvonden, waardoor de zusterlijke relatie
uitwerkt om de maryada's van je chakra's in stand te houden. Als je die overschrijdt, kom je plotseling in de linker- of de
rechterkant terecht, omdat je de maryada's hiervan hebt overschreden.
Nu bestond deze zusterlijke relatie ook bij andere incarnaties; Mohammed Sahib had bijvoorbeeld een zusterlijke relatie met eigenlijk moeten we zeggen dat zijn zus in feite Ali's vrouw was, maar dat zij bij hem geboren was als een dochter. Dus ze
kunnen geboren worden als de dochter of als de zus. Ze werd geboren als Nanaka's zus, Nanaki. Ze werd geboren als de dochter
van Mohammed Sahib. Dus het kan een zus zijn of het kan de dochter zijn van een incarnatie. Maar een dochter en een zus zijn
onschuldig, pure kuisheid. Als je nu bedenkt: deze mensen, die het belang van kuisheid niet kunnen inzien, hoe kunnen zij over
welke wetten dan ook spreken? Want 'wetten' betekent maryada's, en het gepaste aanvoelen hiervan komt door de kracht van
Vishnumaya.
Nu zou je kunnen zeggen dat het stelen van andermans bezittingen ook niet gepast is, omdat het iemand anders toebehoort.
Maar wie zal je dat vertellen? Wie is degene die jou zal vertellen dat dit verkeerd is? Natuurlijk is er de politie, maar wie heeft het
zo vastgelegd? De wetgevers. Het gedeelte van het onbewuste dat hierbij een rol speelde is Vishnumaya; want zodra je iets
steelt voel je je schuldig. In de wet wordt ook dit woord 'schuldig' gebruikt. En schuld komt van de linkerkant, dat is Vishnumaya.

Dus hoe belangrijk is het om een besef van kuisheid te hebben. Maar wij zijn heel verdeelde mensen, en zij die morele kuisheid
hebben, hebben misschien geen materiële kuisheid. Zij die materiële kuisheid hebben, hebben misschien geen morele kuisheid.
Morele kuisheid komt eerst, dat is heel belangrijk, omdat het innerlijk is. En als je morele kuisheid perfect onderhouden wordt,
dan komt automatisch de materiële kuisheid. Maar het gevolg blijft hetzelfde. Of je nu in verband met geld bedrog pleegt in
Sahaja Yoga of dat je op morele wijze bedrog pleegt, je linker Vishuddhi zal geblokkeerd raken, en alle problemen zullen ontstaan
vanuit de linker Vishuddhi.
Stel nu dat iemand bedrog probeert te plegen in Sahaja Yoga, het geld van Sahaja Yoga probeert weg te nemen of iets in die
aard. Dan zal zijn linker Vishuddhi onmiddellijk geblokkeerd raken. Zodra de linker Vishuddhi geblokkeerd is zal hij zich op een
vreemde manier beginnen te gedragen, de volledige blokkade zal duidelijk worden. En als je immoreel wordt zal de linker
Vishuddhi ook geblokkeerd raken. Nu komt het hele schuldgevoel daarvandaan. Een zonde tegen de Moeder zou ook een
belediging kunnen zijn, als je op welke manier dan ook Moeder tegenspreekt. Veel mensen hebben de gewoonte, heb ik gemerkt,
om te zeggen: "Nee, Moeder." "Nee," zou nooit gezegd mogen worden, want als je 'nee' zegt dan wil dat zeggen dat je naar de
linker Vishuddhi gaat. De kracht van Vishnumaya zal jouw 'nee' niet tolereren, voor wat dan ook. Veel mensen hebben de
gewoonte van dit te zeggen: "Nee, Moeder." Dit zou niet mogen gebeuren, want eenmaal je geblokkeerd raakt aan je linker
Vishuddhi worden al je chakra's aan de linkerkant zwak, omdat de kuisheid, die de basis vormt van alle chakra's, zwak is.
Dus het is zo belangrijk om de waarde van de linker Vishuddhi te begrijpen. We blokkeren allemaal aan de linker Vishuddhi, en we
vinden dit niet zo'n belangrijk gegeven. Maar we zeggen: "O, als de linker Vishuddhi blokkeert betekent dit dat ik me schuldig
voel." We begrijpen niet: "Wat heb ik gedaan? Ik ben aan mijn grenzen voorbijgegaan, dat is wat er hier duidelijk wordt. Ik heb een
bepaald soort van moraal niet in acht genomen. Ik ben op een verkeerd pad terechtgekomen tegen de Moeder en de Vader, dat is
waarom de linker Vishuddhi geblokkeerd is." De linker Vishuddhi is een aanwijzing van fouten, van verkeerde dingen, van zonden.
We kunnen het ons niet veroorloven linker Vishuddhi te voelen. Sahaja yogi's kunnen het zich niet veroorloven linker Vishuddhi te
voelen.
Om de problemen nog groter te maken roken ze ook nog, nemen ze allerlei soorten dingen. In India nemen ze iets wat men
'tamakhu' noemt, dit is een soort van - wat voor bladeren zijn het? - tabaksbladeren, en ze denken dat ze daar niets verkeerds
mee doen. Maar de linker Vishuddhi raakt geblokkeerd. De linker Vishuddhi is, op een bepaalde manier, de poort naar allerlei
soorten problemen voor jezelf, dus wees op je hoede je nergens schuldig over te voelen.
Bovendien is het een heel vicieuze - een enorme vicieuze cirkel. Bijvoorbeeld, iemand heeft iets verkeerds gedaan. Ik heb
besloten dat ik ze in hun gezicht moet vertellen, of ze het nu leuk vinden of niet, dat dit verkeerd is, voor zover dit mogelijk is.
Natuurlijk probeer ik soms trucs met hen uit te halen zodat ze het begrijpen, als ze niet begrijpen waarom ik ze dit vertel - tot op
zekere hoogte. En vervolgens zeg ik hen: "Ga nu maar beter weg. Ik kan je niet langer in mijn lichaam verdragen." Dus gooi ik ze
uit Sahaja Yoga. Als ze uit Sahaja Yoga zijn dan heb ik er tenminste geen last meer van.
Maar wat ik nu gemerkt heb is dat mensen, wanneer deze negativiteit begint te werken, in plaats van het onder ogen te zien, de
fouten in te zien: "Ik ben fout, ik had dit niet moeten doen, het is verkeerd dit te doen," dat ze verklaringen beginnen te geven.
Eenmaal je verklaringen begint te geven, wordt deze linker Vishuddhi als een groot opgezet gezwel, en dan is het niet meer
mogelijk te genezen, niet mogelijk te zuiveren. Dus mensen beginnen een verklaring te geven: "Waarom deed ik dit, waarom deed
ik dat." Als je dit zegt is het verkeerd, het is verkeerd; het moet toegegeven worden: "Oké, de volgende keer zal ik het niet meer
doen, het spijt me heel erg." Maar 'sorry' schijnt een heel moeilijk woord te zijn, tenminste voor de westerse Sahaja yogi's en ook
voor enkele Indiase Sahaja yogi's, om te zeggen: "Sorry, het spijt me heel erg." Indiërs voelen zich nooit schuldig, dit is een goede
zaak, maar ze zeggen ook nooit 'sorry', dus zijn ze eigenlijk juist hetzelfde.
Nu moet je begrijpen dat wanneer je een fout begaan hebt, dat je een mens bent: fouten maken is menselijk en vergeven is
goddelijk. Maar je moet je ervan bewust zijn dat je een fout begaan hebt. Als je maar verklaringen blijft geven dan is één ding
zeker, namelijk dat je niet door hebt dat God alles weet. Als hij zegt dat je iets verkeerd gedaan hebt, dan is het ook verkeerd. Hoe

kan je dit in vraag stellen, hoe kan je zeggen: "Dit is de reden waarom ik het deed. Dat is de reden." Dit is wat je moet begrijpen.
Want dit is de kracht van elektriciteit, dat moet je beseffen, het geeft je een schok. Het schokt je. En vervolgens besef je: "Ik heb
een fout gemaakt." Creëer dus geen schok voor jezelf. Gedraag je niet op een manier waardoor je uiteindelijk een schok zal
krijgen.
Het is - natuurlijk, de kracht van de Moeder is zo vergevensgezind, Sadashiva's kracht is zo vergevensgezind dat het je
toegestaan wordt, en toegestaan en nog eens toegestaan, om door te gaan waarmee je bezig bent, voor een bepaalde tijd. Maar
het is je verteld, het is je uitgelegd dat dit verkeerd is. Maar stel dat je je grenzen volledig overschrijdt, dan komt plotseling
Vishnumaya tevoorschijn en wordt alles ontmaskerd. In Sahaja Yoga word je ontmaskerd. Dus je moet weten dat, hoewel deze
kracht zo hulpvaardig is, zo leidinggevend, zo verbeterend en verzorgend en beschermend, nog altijd - tot op een zekere hoogte.
Maar van de andere kant is zij degene die je ontmaskert, omdat ze deze onzin niet langer van jou kan verdragen. Dus als je
doorgaat op deze manier, zal ze er gewoon voor zorgen dat het ontmaskerd wordt.
Je hebt gezien dat bepaalde mensen allerlei soorten smerige dingen gedaan hebben. Ik heb verschillende eerste ministers
gekend en al deze presidenten en dergelijke, wanneer ze sterven worden ze ontmaskerd. Niemand zegt dat die en die persoon
een zuivere persoon was. Slechts heel weinig leiders van naties hebben dit certificaat dat ze heel zuivere mensen waren.
Zuiverheid is een zeer, zeer zeldzaam certificaat dat ze krijgen. Want eenmaal je een bepaald soort macht krijgt in het leven dan
denk je dat je de handen vrij hebt om te doen en te laten wat je maar wilt. Je kunt een zuivere persoon zijn, je kunt ook net zo
goed onzuiver zijn, je kunt doen wat je maar wilt. Je wordt min of meer overweldigd door dit idee van: "Ik heb alle macht, nu
bevind ik mij in een heel goede positie." En dit wordt een complete waanvoorstelling voor jou, en je vergeet hoe belangrijk
zuiverheid is. Dus hoe hoger een persoon geplaatst is in het leven, hoe hoger de positie die hij inneemt, hoe meer van het
zogenaamde egovleiende gedoe hij krijgt, hoe meer druk hij krijgt op de linker Vishuddhi. Dus zo'n persoon vlucht weg in de linker
Vishuddhi, omdat hij in het diepst van zijn hart, in zijn onbewuste, zich schuldig voelt. En de hele situatie bevindt zich als schuld,
als schuld in de linker Vishuddhi. En wanneer het zich als schuld in de linker Vishuddhi bevindt dan is het een ingewikkelde
situatie, omdat zo'n persoon extreem gevoelig wordt. Als je iets tegen die persoon zegt, dan voelt hij zich nog schuldiger. Als je
probeert zijn linker Vishuddhi te genezen, dan wordt hij zelfs nog erger. Het is een heel slechte situatie met mensen met linker
Vishuddhi, en deze mensen die linker Vishuddhi hebben geven altijd verklaringen.
Iemand die rechter Vishuddhi heeft zal arrogant zijn, maar mensen met linker Vishuddhi hebben een heel sluwe methode om
tegen te spreken en verklaringen te geven voor alles. Wat je ook zegt, ze zullen zeggen: "Nee, Moeder, dit is zo, dit is zo." Dit is
één ding. Maar dat niet alleen, daar eindigt het niet, het geeft je ook sarcasme. Dat is waarom mensen in het Westen nooit
rechtstreeks iets zeggen, het is altijd sarcastisch. Ze denken dat het dom is om iets rechtstreeks te zeggen, dat het niet
intelligent is, tenzij je op een heel sarcastische manier praat die soms, zoals je weet, moeilijk te vatten is. Zo praten ze, op een
heel geniepige manier. En die geniepigheid komt door dit probleem van linker Vishuddhi. Als je linker Vishuddhi in zo'n slechte
staat is, kan je niets bereiken dat zacht is, dat mooi is, dat waarderend is. Linker Vishuddhi zal nooit iets waarderen.
Zij die aan linker Vishuddhi lijden kunnen nooit een andere persoon waarderen, nooit. Het zal zijn eigen gang gaan, het zal
denken: "Ik ben de beste," omdat het moet blijven bestaan, het probleem moet blijven bestaan, dus hoe? Het is een soort
verdorven ego dat niet wil aanvaarden dat er iemand beter kan zijn dan ik, dat ik iemand zou moeten volgen, dat ik lessen van
iemand anders zou moeten leren. Ik heb vele voorbeelden gekend; ik zie dat vooral de mensen die vaak bij mij zijn, van hen merk
ik dat ze heel snel in de linker Vishuddhi terechtkomen, omdat ze tekortschieten in protocol. Eenmaal ze in protocol beginnen
tekort te schieten komen ze in de linker Vishuddhi terecht. Dus bij mij te kunnen zijn is een zegen, zonder twijfel, maar je moet
ook heel, heel goed oppassen dat je het protocol niet overschrijdt. Probeer je niet op de voorgrond te stellen, al paraderend.
Sommige mensen hebben de gewoonte de grenzen te overschrijden, en zodra je de grenzen overschrijdt wordt de linker
Vishuddhi gevormd. Er zou ontzag voor je Moeder moeten zijn, er zou respect voor je Moeder moeten zijn, wat bewaakt wordt
door de linker Vishuddhi.
Nu is dit een heel goed verborgen kracht van Shri Ganesha. Wat je de kracht van Shri Ganesha kan noemen is de linker Vishuddhi
die handelt in de vorm van kuisheid. Ganesha's krachten komen allemaal tot uiting door de linker Vishuddhi. Dus zij die in
Ganesha geloven, in zuivere onschuld, moeten weten dat er in je dagdagelijkse gedrag, in je dagdagelijkse handelingen, kuisheid

zou moeten zijn. Ganesha wordt uitgedrukt als bloemen van kuisheid. En bedenk gewoon, als er in de goddelijke wet geen
kuisheid zou zijn, hoe kan je dan mensen begrenzen, hoe kan je ze in orde brengen, hoe kan je ze zuiveren, hoe kan je ze doen
evolueren? Stel dat een boom groeit zonder dat er grenzen aan zijn, dat hij maar doorgroeit als iets dat losgeslagen is, dat hij
geen grenzen heeft, wat heb je hier dan aan? Niets. Dus om iemand steeds hoger en hoger te brengen, moet je hem grenzen
stellen. Mijn vader gaf hier altijd een heel goed voorbeeld van, dat als je wat graan neemt, dat het graan...
(Stoor nu alsjeblieft niet. Als je weg wilt gaan kan je weggaan, maar stoor de mensen niet, iedereen die rondloopt.)
Dit is weer een ander voorbeeld, zie je. Al deze dingen zijn niets anders dan het protest van de linker Vishuddhi. Kijk, al dit
aandacht trekken of storen of proberen te overheersen, of een heel brutaal iemand, of verwaandheid, dit komt allemaal van de
linker Vishuddhi, omdat je je linker Vishuddhi wilt overwinnen, daarom doe je dit. En vervolgens wordt dit eraan toegevoegd. Hoe
meer je het probeert te overwinnen, hoe meer eraan wordt toegevoegd.
Nu moet ik jullie het verhaal van mijn vader vertellen, dat hij zei dat je het graan hebt, en als je dit verspreidt, gaat het alle kanten
op, net zoals de aandacht. Maar als je het in een jute zak doet, in een zak, dan kan je het ophopen en kan het hoogte bereiken. Op
dezelfde manier, als je je aandacht verspreidt zonder kuisheid, gaat het alle kanten op; het heeft geen grenzen, het heeft geen
vormen, het heeft geen gedaante. Maar als je het begrenst, dan kom je hoger en hoger en hoger te staan, en zo kan je hogerop
komen in je spirituele leven. Omdat jullie de mensen zijn die een heel spiritueel leven willen leiden, moeten jullie begrijpen dat de
linker Vishuddhi verbeterd moet worden.
Nu, hoe verbeter je je linker Vishuddhi? Ik word soms erg moe van hen, echt - ik word heel… ik geef hen gewoon op. Want als ze
een blokkade hebben en als je hen vertelt: "Je hebt een blokkade," dan worden ze nog erger. Wat is het toch een vicieuze cirkel.
Wat is hier het geneesmiddel voor? Hoe breek je de vicieuze cirkel? Door het onder ogen te zien. Je zou moeten zeggen: "Wat,
waarvoor voel je je schuldig? Je maakt keer op keer dezelfde fout, en nog ga je ermee door." Jij zou jezelf deze stimulans
moeten geven.
Maar in plaats daarvan beginnen ze mij te vertellen: "Nee, Moeder. Nee, Moeder. Nee, Moeder." Vertel jezelf dit maar: "Nee, ik ben
het. Ik heb dit vandaag gedaan, morgen zal ik het ook doen, en overmorgen zal ik het doen. Stop er nu mee, stop." En stop op dat
punt. Dan gebruik je je kracht van Vishnumaya. Als de kracht van Vishnumaya geneutraliseerd wordt, gebeurt dit door je fouten;
maar als het teruggebracht moet worden naar zijn kracht, dan moet je hier Vishnumaya's kracht voor gebruiken door jezelf
schokken te geven. Enkel dan kan je het bereiken. Dus op dat punt, op het punt van Vishnumaya kan ik echt niets voor je doen. Je
moet het zelf doen.
Daarom dacht ik over deze puja; wanneer jullie puja doen voor mij, dat alles wat ik zeg meer Vishnumaya in je zal opbouwen.
Maar dat is de gemakkelijkste manier om er vanaf te zijn, begrijp je - “Ik voel me schuldig” - en je bent klaar. “Ik heb de straf
aanvaard, ik heb mezelf schuldig verklaard.” Het is zoals in de rechtbank waar de jury je schuldig verklaart – in orde, aanvaard
het: “Ik ben schuldig”, maar er volgt geen straf, je geeft jezelf geen straf. Als je iets verkeerd gedaan hebt, straf jezelf dan.
Nu zijn er twee manieren waarop mensen zichzelf straffen. Eén ervan is dat sommige mensen zichzelf straffen door te zeggen:
“Ik zal niet meer eten." Maar deze mensen die de gewoonte hebben niet te eten en dergelijke, kunnen ook agressief worden door
dit soort gewoonte waarmee je anderen last bezorgt door niet te eten. Ik bedoel, mensen zijn erg gewetenloos. Ze weten zichzelf
steeds opnieuw te doden met een slecht mes. Dat is dus niet de manier om jezelf te verbeteren. Als je jezelf moet verbeteren,
moet je jezelf op een fatsoenlijke manier onder ogen zien. Stel dat je iets verkeerd hebt gedaan, dan zou je iets moeten doen dat
je normaal gezien graag zou doen, en jezelf hiermee straffen. Je zou, je zou, sorry, je zou iets niet moeten doen dat je normaal
gezien graag zou doen. Je zou jezelf moeten terechtwijzen. Stel dat iemand bijvoorbeeld erg veel van tuinen houdt, van bloemen;
wanneer je een fout maakt, kijk dan voor een bepaalde tijd niet naar bloemen, sluit gewoon je ogen voor bloemen. Of er zijn
mensen die, veronderstel, heel graag zingen, dus als je verkeerde dingen doet, zing dan gewoon niet meer. Zo moet je jezelf een
schok geven.
Je moet weten dat Vishnumaya als bliksem is, en de berisping moet ook zo zijn. Het kan niet zo zacht zijn, zoals Shri Krishna

was. Het is iets heel krachtigs, waarover ik je vertel en moge God deze kracht van Vishnumaya in je doen ontwaken. Het is het
meest krachtige dat een mens kan bezitten, het meest verhevene; je wordt een heilige persoonlijkheid.
Dit is één van de manieren om godsrealisatie te verkrijgen. Dit was een goede vraag, heel toepasselijk gesteld, op het juiste
moment gisteren, namelijk om je kuisheid te vestigen - niet door bandhans te geven, Moeders vibraties te ontvangen en dan
verloren te lopen, niet op die manier: maar doordat jij jezelf verbetert, van 's morgens tot 's avonds, en dat je jezelf onder ogen
ziet en je niet schuldig voelt, en nieuwe dingen leert. Het is steeds de zus die je onderwijst, de hele tijd, hoe je beter en beter en
beter kan worden, niet de Moeder; want tegen Moeder kan je zeggen: “Nee, Moeder.” Als je dat tegen een zus zegt, dan krijg je
elektriciteit, begrijp je? Steek maar eens je vingers in het stopcontact en je zult het weten - geen verdere uitleg!
Met dit inzicht gaan we vandaag de puja doen, om onze kuisheid te vestigen, kuisheid in onze emoties en kuisheid in ons brein.
Wat je tot nu toe ook gedaan hebt, vergeet het, vergeet het verleden. Dat is ook heel belangrijk, het verleden te vergeten, want dat
is namelijk een heel gemakkelijke manier om alles te verklaren: “Omdat ik dit heb meegemaakt, daarom is dat gebeurd. Mijn
moeder was zo, en mijn vader was zo.” Moeder, vader, iedereen kan je nu vergeten, je behoort tot deze familie, die een heilige
familie is. Mensen die heiligen zijn zitten hier, van hen maak je deel uit. En automatisch zullen deze wetten beginnen te werken,
en ik zal je niet meer hoeven te vertellen of je vriendschappelijk moet zijn met die persoon of niet vriendschappelijk met die
persoon.
Kijk, voortdurende interesse voor het andere geslacht is geen teken van kuisheid. Ik bedoel, het is afschuwelijk, totaal
bespottelijk, je wordt dom. Sommige mannen weten bijvoorbeeld zoveel over wat vrouwen gebruiken, parfum, dit en dat. Wat
heeft dit voor nut? Zijn jullie de slaven van vrouwen, of wat? Ze worden experts in dit soort nutteloze dingen. Jullie zijn mannen,
gedraag je dan ook als mannen. En vrouwen moeten dat gevoel voor kuisheid binnen in zichzelf hebben, want zij zijn de
krachten. Waarom willen jullie zoals mannen worden? Ik bedoel, jullie zijn de krachten achter hen. En vrouwen moeten zorg
dragen voor hun kuisheid. In dat verband moet ik zeggen, dat ik daarvoor moet buigen voor de Indiase vrouwen, de manier
waarop zij nederig zijn, de manier waarop zij zedig zijn, daar moet je van leren – natuurlijk zijn er ook velen die niet zo zijn – maar
nederigheid hebben ze wel.
Er is slechts één categorie die geen nederigheid nodig heeft: dat zijn de incarnaties. Ik kan niet nederig zijn, het spijt me dat te
zeggen. Er zijn bepaalde kwaliteiten die jullie kunnen hebben, waarvan je kunt genieten en die je kunt koesteren, die ik niet kan
hebben. Ik kan mezelf niet nederig maken, ik kan het niet, het spijt me - het is niet de bedoeling dat ik dat doe. Geen enkele
incarnatie was nederig; ze kunnen het niet zijn, omdat ze geen schuld kennen. Ik heb zoveel schuldige personen in mijn linker
Vishuddhi opgenomen dat mijn oren geblokkeerd raken terwijl ik probeer hen uit te zuiveren. Als je je schuld kan uitzuiveren
zullen mijn oren weer verlost worden, mijn ongemak zal verdwijnen. Dus alsjeblieft, ik verzoek jullie je linker Vishuddhi in orde te
houden. Voel je niet schuldig, wees in het midden. Blijf in het midden, bekijk jezelf en zie jezelf onder ogen, geef jezelf een schok,
corrigeer jezelf. Alleen zo'n mensen zullen groeien.
Een andere manier is meditatie. Met je linkerhand naar de foto gericht, met de kaars daar, de rechterhand op Moeder Aarde, kan
je het oplossen. Zet de kaars hier neer, geef een bandhan[5] aan je linker Vishuddhi, zo kan je het oplossen. Maar dit worden
rituelen als je het niet vanuit je hart doet. Dus aanvaard het eerst en vooral, aanvaard het op mentaal vlak volledig, en los het
vervolgens op met deze dingen. Begrijp het ook op gevoelsmatig vlak, in de zin dat de emoties die je hebt geen schuld zouden
mogen bevatten. Dus voor al onze praktische doeleinden mogen we niet al dit soort woorden gebruiken die onze schuld
aantonen - maar die onze nederigheid aantonen.
Nederigheid is heel verschillend van iemand die zich schuldig voelt. Iemand die zich schuldig voelt is iemand die onder dwang
staat, onder druk, maar een nederig persoon is een vrij persoon. Hij is nederig in zijn eigen vrijheid, in zijn eigen overvloed. Net
zoals de bomen, wanneer zij met vruchten beladen zijn buigen ze gewoon naar Moeder Aarde toe. Als je bijvoorbeeld naar de zee
gaat, zal je zien dat alle bomen rond de zee, vooral de kokosnootbomen, allemaal naar de zee toe buigen, omdat de zee hen die
bijzonderheid gegeven heeft. Het water dat in de kokosnoot zit komt van de zee. Dus ze hebben allemaal dat respect, deze
nederigheid ten opzichte van de zee. Op dezelfde manier zal enkel een persoon die niet schuldig is werkelijk nederig zijn, want
schuldige mensen, zoals ik jullie al zei, zijn agressief door hun sarcasme, door hun gemene woorden, door hun tegenspreken,

door hun verklaringen. Maar een nederige persoon is een vrij persoon, vrij om nederig te zijn, vrij om vriendelijk te zijn, om zacht
te zijn, om mededogend te zijn. En dat soort van Sahaja yogi's moeten jullie zijn, zodat als mensen jullie ontmoeten, ze onder de
indruk zijn van jullie nederigheid. Maar nederigheid bevat helemaal geen onderdanigheid - maar onschuld en nederigheid.
Ik, ik mis die kwaliteit volledig. Ik kan niet nederig zijn, en je zou nooit moeten proberen mij nederig te maken, want dat is niet de
bedoeling. Maar niemand kan naar aanleiding van mijn gedrag, als ze mij ontmoeten, zeggen dat ik niet nederig ben. Ik gedraag
me als een heel nederig persoon. Ik kan me gedragen als een heel nederig persoon, maar om eerlijk te zijn, heb ik geen
nederigheid in welke vorm dan ook in mij, geen nederigheid. Mededogen is heel verschillend van nederigheid. Nederigheid is een
menselijke kwaliteit, het is een speciaal soort kwaliteit die alleen de bhakta's[6] hebben. Alleen de bhakta's hebben het, het is
zo'n mooie kwaliteit waarmee je de stromen van gelukzaligheid ontvangt. Degene die de gelukzaligheid schenkt kan niet nederig
zijn, omdat het niets kan ontvangen. Het zijn enkel mensen die nederig zijn, en die het kunnen aannemen en het bereiken en
ontvangen. En de persoon die het niet kan ontvangen is zo eenzaam, zo eenzaam. Zo iemand kan met niemand kameraadschap
opbouwen, omdat hij moet geven, en geven, en geven. Hij is zo eenzaam, en moet alles in zijn eentje tegemoet gaan. Zij die
nederig zijn kunnen wel bevriend raken met elkaar, kunnen hun problemen met elkaar delen. Ik kan dat niet, want jullie hebben
geen oplossingen. Ik moet mijn problemen zelf oplossen. Dus alleen nederigheid kan je helpen je te uiten en onderling contact te
hebben met je vrienden, met iedereen, je moeilijkheden te delen.
Maar toch moet ik je opnieuw waarschuwen, omdat dit altijd gebeurt: je nederigheid zou niet op medelijden mogen berusten.
Nederigheid is een onthechte persoonlijkheid, het is een onthechte eigenschap. Het is niet een eigenschap die gehecht raakt aan
de één of andere persoon. Het is een nederige levensstijl, waarbij je niet onnodig arrogant bent, waarbij je niet tegen mensen
schreeuwt. In India zeggen we bijvoorbeeld dat de koe een heel nederig dier is. Ze geeft melk, ze voorziet in alles, ze valt
niemand aan. Dus nederigheid is zo'n bescherming voor jou. Natuurlijk profiteren mensen soms van nederige mensen, maar dat
maakt niet uit. Zolang jij je nederigheid niet verloren hebt, is alles in orde.
Maar mensen verliezen hun nederigheid. Als mensen proberen hen last te bezorgen veranderen ze in personen met linker
Vishuddhi en vervolgens verliezen ze hun nederigheid, en dat is één ding dat je nooit mag verliezen; want als je verbonden wilt
blijven met het Goddelijke dan moet je nederig zijn. Er is geen andere manier. Als je geen nederig persoon bent dan kan je de
verbintenis niet in stand houden. Kijk, er zijn twee eigenschappen, zoals een stekker en het stopcontact. De stekker moet de
stekker zijn, het stopcontact moet het stopcontact zijn. Op dezelfde manier, als jullie iets nodig hebben van het Goddelijke,
moeten jullie nederige mensen zijn. Door middel van arrogantie zal je niets bereiken, door middel van agressie zal je niets
bereiken, door wat dan ook... Sommige mensen hebben ook het gevoel: "Ik hou van Moeder", maar die liefde moet worden
uitgedrukt door middel van volmaakte nederigheid. Dat is de enige manier, dat is het enige kanaal waardoor je mij kan
benaderen, er is geen andere uitweg.
Dus vandaag eindigen we op een heel hoog niveau. Dit is het begin van godsrealisatie. Maar je moet mijn tempo bijhouden. Het
is niet gemakkelijk om mij te kunnen bijhouden, dus je moet je haasten met mij. Als je op weg bent naar godsrealisatie, vestig
dan eerst je gevoel voor kuisheid en nederigheid.
Moge God jullie zegenen.
Dus nu beginnen we met onze puja. Je kunt mijn voeten wassen als je wilt. De Ganesha Puja moet gebeuren; één Ganesha
stotra.
Nu moet je hiervoor jezelf beoordelen. Ik bedoel, je moet jezelf beoordelen, niet schuld aanvaarden, maar jezelf beoordelen: "Ben
ik een heel brutaal soort van persoon, stel ik me steeds op de voorgrond? Zit ik steeds voor alle andere mensen? Probeer ik
arrogant te zijn tegenover Moeder? Zeg ik 'nee' tegen Moeder? Gedraag ik me zo?" En bekijk al deze punten binnenin jezelf. Het is
niet voor anderen, maar voor jou om te zien: "Hoe ver ga ik? Ben ik verwaand, ben ik opdringerig? Doe ik dingen die ik niet had
mogen doen?" Op die manier ga je hiermee door. ze zijn symptomatisch, symptomen die van binnenuit komen, en eenmaal je je
symptomen begrijpt: "O, ik ben zo. Goed, niets meer hiervan." Zie het onder ogen, vertel het jezelf. Zodra je zegt: "Ik ben niet
schuldig," dan betekent dit niet dat je het niet onder ogen ziet - je ziet het onder ogen.

Goed. We zullen de voetwassing doen.
Vandaag, het spijt me, kunnen alleen de maagden mij vereren, alleen de echte maagden kunnen mij vereren - kleine meisjes, als
er hier zijn. Hallo, er zijn er, ze komen eraan. Kom maar, kom maar, kom maar, alle kinderen. Hallo, kom maar hier. Mooie jurk! Ah,
ha! Ah, ha! O, heel mooie jurk, Athena! Kom! Nu, waar zijn de anderen? Kom maar, alle kinderen, alle kinderen. Alleen de kinderen
mogen het doen. Goed, ga zitten, ga zitten. Kom naar voren. O, iemand draagt een sari! Alle kinderen. Ga zitten, ga zitten, ga
zitten. Alle kinderen moeten hier gaan zitten, goed? Hallo, India, hoe gaat het met je? Pas op voor die kaars, goed? Kan je, kan je
dit een beetje meer naar die kant zetten, ik ben nogal bezorgd om de kinderen, en dan kunnen we het aansteken. Ah, dank je.
Er komen er meer, ze zijn onderweg. In de toekomst zullen we er veel hebben, en misschien zullen jullie allemaal buiten moeten
zitten. Nu zitten zij buiten; over een tijdje zullen jullie allemaal buiten moeten zitten! Dat zou het beste zijn! Ze zullen allemaal
zeggen: "Naar buiten, naar buiten!" Laat ze groeien! Een nieuw leger komt naar voren.
Ik denk dat je... dat kan doen. Geef het maar aan hem, hij zal het doen, gewoon... hij zal het doen. Hij zal het nu voorzichtig doen.
Kom maar, kom maar. Gavin, zet dat gewoon een klein beetje opzij, naar beide kanten. Hallo, kom maar, aan deze kant.
Nu moeten alle kleintjes eerst naar voren komen, alle kleintjes hier. Eén - jullie zijn allemaal kleintjes, goed? Nu, wie zijn de
kleinsten? Nu, komt er nog iemand naar hier? Ga zitten, ga zitten, ga zitten, ga zitten. Goed, kom jij maar hier, wil je hier komen?
Goed, nu, geef hem daar een kans, goed? Laat het nu maar. Breng hem nu maar hierheen. Nu, alle meisjes moeten eerst komen,
en alle jongens later. Moeten we het zo doen, of moeten we eerst de kleine jongens laten komen? Kleine jongens zijn beter, is het
niet - jullie zijn zussen, toch. Laat ons nu eerst de kleine jongens nemen, goed. Alle kleine jongens, en daarna zullen de zussen
het doen. Wie zijn nu de kleine jongens? Ah, allemaal. Nu moeten de zussen even wachten, goed? Kijk, kijk hiernaar, kijk; hoe
gemakkelijk dit wordt geaccepteerd. Alle zussen - nu, zij is een zus - kom nu maar, alle zussen moeten achteruit gaan. Ging zij
mee? Goed, ga jij maar daar staan. Goed, vertel het haar maar. Ga jij daar staan. Kom jij naar voren. Goed. Nu alle jongens, kom
maar. Komen jullie maar hier. Alle jongens moeten het doen, alle zussen moeten wachten. Daar zijn de - zijn daar geen jongens
meer? Kom, kom, kom, kom, kom; kom! Goed. Nu, iedereen.
Als Pats zoon er is kan je hem roepen, Pats zoon, goed. Hij zal het doen. Alle anderen moeten gaan zitten. Ah, goed.
Nu alle zussen, alle zussen gaan eerst zitten. Kijk, de jongens komen eerst, goed? Alle zussen staan hier om op de jongens te
letten. Kom maar. De jongens moeten hierheen komen. Kom, kom, kom; kom, kom. Goed, zorg dat hij gaat zitten, hij is een
jongen. Kom maar, ga zitten, jij bent een jongen! Ah! Ben jij een jongen? De jongens moeten gaan zitten. Als je gaat zitten, hij zal
even gaan zitten, hij zal gaan zitten. Hij is een lieve jongen. Niet verlegen zijn; niemand hoeft hier verlegen te zijn, goed? Ah! Kom
nu maar, alle jongens, zij die verlegen zijn, zijn geen jongens! Nee, hij is een jongen, hij is braaf. Goed. Als jullie jongens zijn,
moeten jullie niet verlegen zijn. Alleen de meisjes zijn verlegen. Hij is verlegen. Het is goed, dwing hem niet, het is goed, dwing de
kinderen niet.
Is Ross hier? Is hij hier niet? Kom maar. Zorg jij maar voor die kant. Geef het hem, zodat hij het zal doen. Jullie moeten mijn
voeten wassen. Goed, kom maar. Zeg de mantra van - zeg het maar gewoon... In je handen. Laat dat maar aan hem over, en dan
kan jij mijn voeten wassen, goed? Wees hier maar voorzichtig mee. Kijk, dat is waarom ik jullie geroepen heb, omdat het kleine
kinderen zijn.
[Mantra's]
Nu, was mijn voeten maar. Vertel hen hoe ze ze moeten wassen. Nu, één voor één, kom maar. Was mijn voeten maar. Ja,
Markandeya, was jij maar, goed. Kom maar, jullie allemaal, was maar. Was maar, was maar hard. Goed, we zullen, we zullen een
tweede groep laten komen, goed? En daarna zullen we ook de tweede groep nemen. Dat is goed. Wrijf maar. Wrijven, wrijf nu
maar. Wrijven. Deze ook. Kom maar, was mijn voeten. Dennis, laat ze mijn voeten wassen. Kom, was, was. Was, was, was. Kom

nu maar - hallo! Kom, was mijn voeten. Was mijn voeten. Goed. Goed. Nu... Nu moeten de andere jongens het doen, goed?
Hebben jullie het gedaan? Goed, nu moeten de andere jongens wassen. Heb je het gedaan, Hanu? Heb je ze gewassen? Goed. De
grotere jongens. Komen jullie maar. Laat ze wassen, goed? Nanaka? Laat ze nu maar wassen, goed? Sta jij maar op. Sta je nu
op? Markandeya? Laat ze komen. Goed? Ah, dat is goed. Jij ook Hanu? Laat ze maar komen. Goed? Kom naar voren. Nu, kom
maar. Je hebt het gedaan, goed? Laat nu de meisjes komen.
[Ganasha Atharva Sheersha]
Nu komen de meisjes. Laat de jongens gaan, de jongens moeten gaan. Heb jij het nog niet gedaan? Goed, vraag hem het te doen.
Kom jij maar, was maar. Nu zouden jullie allemaal moeten opstaan en de meisjes laten doen. Oké, staan jullie nu allemaal op? De
jongens moeten wassen. Ik denk dat hij al gewassen heeft. Heb jij het gewassen? Nee? Oké, kom maar, kom maar. Giet het
water hier. Laat hem komen. Goed, kom naar voren. Laat hem komen. Goed. Sta op, Nanak, sta op. Danya? Eén minuutje, één
minuutje. Sommigen van jullie - ik zal jullie allemaal één voor één roepen, goed? Nu, was maar. Was ze nu, was ze nu. Help hier
maar.
Klaar! Nu, nu, laat de anderen komen, nu. Sta nu maar op. De meisjes moeten nu komen... Alle jongens moeten gaan... Nanaka,
sta nu maar op, sta op, sta maar netjes op. Laat de meisjes naar voor komen. Nu, kom maar. Waar is Olympia? Blijf jij maar hier.
Blijf jij maar hier. Blijf maar hier. De meisjes moeten blijven. De jongens kunnen gaan. Ze moeten nu gaan, want dit is de puja van
de meisjes. Allebei de handen. Goed? Veeg nu je handen af. Goed, doe het op je hoofd. Alle meisjes moeten hier zitten. Olympia,
waar is ze? Ze komt eraan. Ga zitten, ga zitten, ga zittten, ga zitten. Goed. Olympia, kom. Alle meisjes. Jij hebt al gewassen, of
niet? Jij hebt al gewassen, goed. Neem deze weg, laten we deze wegnemen.
Neem nu de namen, honderd en acht namen in één keer, want dat zijn in werkelijkheid de namen van Gauri.
Hard. Wrijf maar hard. Goed.
[Yogi:“Shri Mata. Om twameva sakshat, Shri Mata namaha…”]
Nee, nee. Je moet mijn naam nemen, Gavin, anders stromen de vibraties niet. Je moet het volledig zeggen - wat kan ik anders
doen, want dat is de limiet.
[One-hundred-and-eight names recited in full.]
Wil jij het doen? Je kunt komen. Wees voorzichtig, goed? Want alles komt op de foto.
Nu één minuutje, één minuutje. Ik zal iedereen vragen te helpen. Maak nu geen ruzie. Iedereen zal het kunnen doen. De meisjes
zullen weggaan. Zet het maar hier.
Heel erg bedankt. Het is goed, wrijf je handen maar zo. Alle handen worden rood. Overal. Wrijf het zo overal, alle vingers.
Doe het met je hart, want wat er gebeurt, is dat het allemaal mentaal is. Doe het met je hart. Jullie, wat jullie zeggen, zeggen jullie
tegen mij; ik zit voor jullie - fortuinlijke mensen! Doe het met jullie hart, dan alleen zal het - open je hart, en doe het met je hart.
Kom maar! Zonder je schuldig te voelen, dat is heel belangrijk.
[ Aarti] [ de yogi’s reciteren “Om Nama Shivaya.”]
De sari van Vishnumaya is heel mooi. Hij laat twee soorten bloemen zien en de lichtjes er tussenin. Dit is Frans. Het is van heel
groot belang. Een Franse sari voor Vishnumaya. Zeg gewoon ' Vishnumaya' - dat is alles. Vandaag is het niet de puja van Shiva,
en hoe kan je zijn naam nemen zonder zijn puja? Zeg gewoon Vishnumaya: "Twameva Sakshat Shri Vishnumaya..."

Moge God jullie allemaal zegenen.
Door Shiva's namen zijn mijn beide voeten totaal bevroren geraakt. Goed.
Goed. Buig maar.
Moge God jullie allen zegenen. Moge God jullie allen zegenen. Moge God jullie allen zegenen.
DEEL TWEE
Yogi: Moeder, er was zo'n grote blokkade op het hart de laatste vierentwintig uur.
Open jullie harten, dat is het punt. Waarom openen jullie je harten niet? Open jullie harten. Voor onbelangrijke dingen, onzinnige
dingen openen we onze harten, maar waarom niet voor God? Open het! Jullie zijn als lotussen gemaakt, maar open de lotus. Ah!
Ah! Er zou een dag moeten komen waarop we Shiva's puja in Engeland houden, laat die dag komen! Maar het is niet zo
gemakkelijk Shiva's puja te doen, weet je. Jullie hebben al één stadium bereikt - Vishnumaya. Ha! Maak het maar open. Tot het
moment waarop je je hart opent, kan je Brahmarandra[7] niet open zijn, kan je Sahasrara niet open zijn. Waar maak je je zorgen
om - om het middagmaal? Ik kan al hun horloges doen stilstaan, als je wil!
Goed. Kom nu maar, laten we het doen. Nu is het beter. Ga nu maar, neem je middagmaal.
Of ik hier nog zal zijn na het middagmaal? Ja, ik blijf hier. Gaan jullie allemaal maar, ik blijf wel hier. Ik heb het jullie gezegd, ik heb
gewoon hun horloges stilgezet! Als jullie willen kunnen jullie me geschenken geven en daarna is er tijd voor het middagmaal.
Wat is dat?
Yogi: Shri Mataji, dit is een geschenk van Oostenrijk, om uit te drukken - we willen u bedanken om ons de kans te geven hier te
zijn, en dit is een vaas, handgemaakt.
Zo mooi!
Yogi: Het zou moeten passen bij de beelden die u in Brighton hebt gekregen, van Oostenrijk.
Zo'n schoonheid! Heel erg bedankt, dank je. Jullie hebben al zo'n mooie muziek meegebracht vanuit Oostenrijk, wat willen jullie
nog meer meebrengen? Wat is dat?
Yogi: Een geschenk van Frankrijk, Moeder.
Waarvoor?
Yogi: Met al onze liefde. Voor uw zegeningen.
Goed. Maak het nu maar beter open voor me.
Yogi: Shri Mataji, we hebben een tijdschrift gemaakt in het Italiaans om de mensen op de hoogte te brengen van de verspreiding
van uw lezingen, en we zouden graag willen dat u het zegent.
Moge God jullie zegenen. Oh, heel mooie vibraties! Geweldige vibraties.

Yogi: Het zijn dan ook uw lezingen die erin staan.
Hebben jullie het vertaald? Zo'n vibraties. Hebben jullie dat gedaan? Oh, wow, zo'n vibraties in dit boek! Dit is het eerste boek in
zijn soort, het eerste boek van mijn lezingen is dit - afgezien van onze 'Nirmala Yoga' - het eerste boek.
Yogi: Ja, in het Italiaans. Het is genaamd 'Het Witte Paard.' En we willen een kopie geven aan elk land, om het hen te tonen, voor
het geval er iemand is die Italiaans spreekt, hebben we het hier. En we zouden graag deze raksha bandhan vanuit Italië
meebrengen.
Goed. Wat is dat?
Yogini: Dit zijn enkele bladeren uit onze tuin. Dit is een olijfboom.
Oh, goed, mooi! Wat een idee, om een olijftak te geven. Moge God jullie zegenen.
Yogi: En deze zijn van mijn vrouw, Shri Mataji.
Van je vrouw. Oh, dit is teveel!
Yogi: Ze zijn gemaakt in Gian. Gian is de stad waar het gemaakt is. Gian. De naam van een stad, waar aardewerk wordt gemaakt.
Hoe spel je 'Gian'?
Yogi: Gian. G-i-a-n.
Gian. Echt? Maken ze het zelfs nu nog? Maar dit is eigentijds. Mooi! De Franse kunst gaat voor de rest achteruit. Heel
verrassend! En wat een schoonheid, wat een schoonheid, kijk hier nu gewoon naar. Dit is een bloem waar Shri Ganesha van
houdt.
Hebben jullie dit gemaakt? Mooi. Mooi. Heel goed gedaan, heel erg bedankt, dank je. Mooi. Wat voor kunstenaars we hier
hebben, dat wist ik niet. Ongelooflijk! Heel erg bedankt. Kijk eens hiernaar.
O, ik ben al aan het eten van de Franse kaas, en jullie hebben me zo'n groot stuk gegeven dat het genoeg zal zijn voor het hele
jaar! Dank je, dank je. Kan je het daar leggen? Wat is dat?
Yogini: Dit is van Nederland.
Wat is het? Wat is het? Alweer kaas. Dankjewel. Maar jullie geven me altijd geschenken. Van jullie allemaal? Ah, wat een
schoonheid, hè? Jullie hebben een oog voor schoonheid, moet ik zeggen, echte schoonheid. Het is prachtig, dankjewel.
Grégoires vrouw heeft me een mooie gegeven die hierop lijkt, ik zal ze samen bewaren. Bedankt.
De prijzen stijgen! Vishnumaya. Ah, dat is Vishnumaya, de regenboog is haar teken, want na een regenboog zal er geen - dat is
het teken dat er geen bliksem meer zal komen. Als je de regenboog ziet, dan zal er geen bliksem meer op volgen, dat is een
zekerheid. Mooi, mooi, mooi, mooi! Ik weet niet wat te zeggen. Heel erg bedankt. Prachtig. Moge God jullie zegenen. Breng het
maar naar deze kant. Draai het om. Neem de sari weg. Neem de sari weg.
Yogini: Heel klein, Moeder, Shri Ganesha heeft het voor me gevonden.
Oh, echt? Shri Ganesha kan niet klein zijn. Hij is heel subtiel, hij is in elk atoom en hij is overal, goed? Heel erg bedankt. Moge God

jullie zegenen. Jullie doen het heel goed, moet ik zeggen, in Sahaja Yoga, ik ben heel blij.
Wat is dat? Het is zo mooi, zeg ik je, maar je hoeft het niet open te maken. Het is zo mooi. Mooi. Laat ze maar eens kijken.
Hebben jullie dat gemaakt? Zo mooi.
Het is niet Shri Ganesha. Dat is een sieraad van Shri Ganesha. Het is een geschenk dat te duur is om te geven - koraal en parels dat is teveel! Goed, ik zal het koesteren. Dankjewel. Met deze puja's realiseer ik veel zaken, nietwaar; want als jullie me geld
geven kan ik iets kopen, en kan het alsnog invloed hebben op jullie, maar wat te doen met deze - ze worden permanent een deel
van mij. Dankjewel.
Wat is dat, alweer iets kleins van Brighton? Hester, het is echt geweldig. Oh, het is teveel, teveel, teveel. Ah, hoe symbolisch is dit,
hoe symbolisch. Zeg het opnieuw hardop, tegen hen.
Yogini: Ik zeg, Shri Mataji, dat dit voor de Moeder is van alle broers en zussen, de kinderen van de 'bloesemtijd'. En Moeder,
mogen wij uw bloemen zijn.
Ah, dit is te goed. Heel erg bedankt. Het is mooi, te mooi.
Yogini: Moeder, door uw gratie, ter ere van u heb ik mijn winkel geopend en ik heb hem 'Moeders liefde' genoemd. En gisteren
vond de belangrijkste opening van mijn leven plaats. De winkel is ongelofelijk mooi.
Waar?
Yogini: In Seaford, bij Brighton.
O, ik begrijp het.
Yogini: En dat daar is het logo, dat zich hopelijk over de wereld zal verspreiden. Al mijn spullen zijn ontworpen met uw naam
erop.
Ah, dat is een goed idee. “Met zorg voor jou en je baby's” - geweldig! Ik heb dit altijd in mijn gedachten, dat we een fatsoenlijke
winkel zouden moeten hebben, omdat het moeilijk is om hier katoenen kleding te krijgen, nietwaar?
Yogini: Ik heb een meisje die dingen voor mij maakt, maar ik zou ook graag kant-en-klare spullen willen hebben.
Ik zal proberen rond te vertellen dat je uit India komt. Moge God je zegenen. Moge God je zegenen. Moge God je zegenen. Dat is
een heel goede zaak, wat jullie doen, moge God jullie hiervoor zegenen, omdat er hier niet zoveel zorg voor kinderen is, zie ik; ze
hebben veel aandacht nodig. Wat is dit, opnieuw? Goed. Wat is dat? Uit Lausanne? Zo mooi, zo mooi gemaakt. Dankjewel.
Yogini: Ik was niet voorbereid, maar ik breng u iets dat uit het land komt waar ik geboren ben.
Waarvandaan?
Yogini: Uit Afrika. Het is een gemagnetiseerde steen, en het vangt de negatieve vibraties op.
Ik kan het zien.
Yogini: En het hing rond mijn nek, dus ik hoop dat er niet teveel negativiteit in zit.
O, ik zal dat wel oplossen. Moge God jullie zegenen.

Wat is dat?
Yogi: Shri Mataji, dit is een collectieve inspanning van de Sahaja yogi's uit München. In feite is het eerder een geschenk voor ons
dan voor u. Zou u dit uw zegeningen willen geven, alsjeblieft?
Wat is dat? Het is een heel goede foto, vind ik, een heel goede foto. Voor buitenstaanders is het een heel goede foto. Moge God
jullie zegenen. Heel moederlijk. Dank je. Heel erg bedankt.
Klaar? Zijn we op tijd? Er is nog steeds iets.
(Een groep yogi's van België en Nederland komt naar voren)
Goed. Sommigen van hen ken ik al. Goed, laten we het doen. Ik ben zo blij dat jullie allemaal konden komen, dat is de hoofdzaak.
Dat is het allerbelangrijkste, dat jullie vandaag allemaal konden komen, naar zo'n belangrijke puja. En volgens Warren hebben de
Brusselse en de Nederlandse mensen veel nederigheid. Het zijn heel nederige mensen voor spiritualiteit, en de media zijn er ook
heel goed. Dus ik denk dat de puja vandaag eigenlijk gehouden is door toedoen van jullie. Hij zegt dat het heel nederige mensen
zijn, dat de media heel nederig zijn, en dat er een soort van nederigheid is die daar echt werkzaam is. Dus nu, wat is het? Kom
maar, kom maar. Dominique, hoe gaat het met jou? Wat voor map heb je bij? Wat is het voor een map? Wie schreef het artikel, de
mensen van de krant? Vonden ze het mooi? Goed, goed. Daarom zeiden ze dat de media heel behulpzaam zijn, dat is de reden.
Wat is het?
Yogi: De vertalingen van de Vlamingen, maar niet van de Fransen, Moeder. Het is een mooi artikel. Heel goed, een heel
waarheidsgetrouwe verslaggeving, geen verdraaiingen.
Goed. Dus dat is het dan.
Yogi: Shri Mataji, twee jaar geleden hebben we een fotokopie gemaakt van uw lotusvoeten in Frankrijk, en we brengen deze
poster naar de winkel om hem te laten kopiëren, weet u. En ze zenden, ze verspreidden deze foto van uw lotusvoeten overal,
enkel om te tonen wat ze kunnen doen met de fotokopie, en dus...
Yogi: Moeder, u kent de kopie van de voeten die de Fransen naar India meenamen, en die ze wijd en zijd verspreidden - dat was
die fotokopie. En diezelfde fotokopie gebruiken ze nu als voorbeeld voor het publiciteitsmateriaal.
Die met de voeten een beetje over elkaar heen?
Yogi: Nee, nee, Moeder. Welke dan?
Welke dan? Welke voeten?
Yogi: Dat is die met het witte tapijt, en je kunt het zien.
Alles, de hele puja?
Yogi: Met schitterend goud op uw voeten.
O, ik begrijp het, echt? Waar zagen jullie dat?
Yogi: In Brussel.

Echt? Dus zij doen het in Brussel?
Yogi’s: Ja, en ik denk overal, over de hele wereld voor dit bedrijf, genaamd - dit Franse bedrijf genaamd 'Happy Door Color'.
En ze sturen ze vanuit Frankrijk overal heen?
Yogi: Ik denk het, ja. Zie je, ze geven een voorbeeld van hun werk, en uw voeten zijn het voorbeeld.
Echt waar? Zo grappig, nietwaar? Door mijn voeten zal het er mooi hebben uitgezien, zie je, dus gebruiken ze het idee voor
publiciteit. Wij besteden daar geen geld aan, maar wij krijgen het voordeel! Dat is goed, mijn voeten die overal verspreid worden
is het allerbeste! Dat is geweldig, echt.
Yogi: Er is één ding dat opvalt, Moeder, aan de Belgische en de Nederlandse mensen, namelijk dat we nu ook mensen krijgen uit
de professionele sferen. Het is echt een interessante trend in Sahaja Yoga; we krijgen niet alleen meer hippies en mensen uit de
alternatieve cultuur. Het is een grote verandering.
Nee, we hadden er wel enkele, maar ik vond dat ze allemaal heel goed waren, deze hippies. Het zijn zo'n goede mensen, ze zijn
zo goed, echt. Het is zo'n zegening om hier te zijn; Ik was echt, ik was ongelofelijk blij, omdat het zo goed werkte. Nu moeten
jullie jezelf voorstellen, goed? Laat ons beginnen, één voor één.
Yogi: Dit is Henry uit Brussel. Vlak achter hem zit Jeanine. Zij komt eigenlijk uit Nederland, maar ze woont in Brussel. Slechts vier
weken nadat ze u had ontmoet legde ze het aan nieuwe mensen uit, ze legde hen alles uit over Sahaja Yoga; het was zo'n mooi
programma. En ze vertaalt het ook in het Frans. Zij is heel goed.
Waarheen waren jullie allemaal verdwenen? Ik weet het niet, plotseling zie ik dat al mijn kinderen naar me terugkomen! Goed.
Yogi: Hij is een yogaleraar, en hij wil langzaam maar zeker naar Sahaja Yoga komen.
Yoga moet gebruikt worden, maar dan wel op een specifieke manier. Als de Kundalini opstijgt moet je weten welke chakra's
blokkeren en wat je moet verbeteren. Nu, tot het moment waarop je weet wat er mis is met je, zal je niet weten wat je moet
verbeteren. Op dezelfde manier zou je moeten weten wat er mis is met anderen. Dus als je dit weet, dan weet je welke chakra
verbeterd moet worden, hoe je hem moet verbeteren, welke mantra's gebruikt moeten worden. Het is allemaal één grote
wetenschap, en op die manier moet het ook worden begrepen, want zonder de Kundalini is het geen verbonden wetenschap, dan
is het gewoon op goed geluk.
Yogi: Dit is Herman uit Antwerpen.
O, ik begrijp het. Ik ben al eens in Antwerpen geweest.
Yogi: Er zijn een paar mensen die we toen ontmoet hebben, maar het is heel moeilijk tot hen door te dringen. Ze bellen of ze het
boek kunnen krijgen, het boek van Grégoire.
Dit boek van Grégoire? Je hebt zijn boek gelezen, en zo ben je hier gekomen?
Yogi: Ja. Er zijn mensen overal in België, maar ze kunnen niet naar Brussel komen.
O, geweldig! Goed. Jullie wilden uitbreiden. Hoe gaat het met Nathalie?

Yogini: Ze komt naar de India Tour.
Goed. Dat is goed, dat is goed. Ze zouden de India Tour moeten doen, vind ik. Hoeveel? Echt? Maak er veertien van, dertien is
geen goed getal! Probeer er veertien van te maken. Alleen uit België?
Yogi: Shri Mataji, ik zei hen dat ze zich bij wijze van uitzondering wat later konden registreren, omdat...
Ja, dat kan. Je moet gewoon - zie je, nu ik hier voor langere tijd zal zijn, kan dat. Maar zie je, het is toeval, een groot toeval. Ik
weet het niet in verband met volgend jaar, ik weet niet hoe de situatie dan zal zijn, want dit zal heel interessant en goed zijn, hoe
we hebben gereisd en dergelijke. Ik bedoel, je kunt het niet beter maken dan dat, het programma duurt slechts drie weken. Zie je,
het is een programma van drie weken, je kunt het niet kleiner maken dan dat, toch?
Yogi: Dit is Heidi.
Zij is geweldig, echt waar.
Yogi: En haar moeder komt ook uit Zuid-Afrika.
Je hebt een geweldig kind. Hallo! Wat is je naam?
Yogi: Marilise. Shri Mataji, haar vader verbleef een tijdje in de Himalaya, hij ging daar zijn hoofd tegen de rotsen slaan.
De Himalaya is hier!
Yogi: Maar nu is hij naar Sahaja Yoga gekomen.
Maar het zijn zoekers, zie je.
Yogi: Hij is vrij zwaar beschadigd geweest door de lama's en hij lijdt daar momenteel nog wat onder.
Verschrikkelijke mensen zijn het, deze lama's.
Yogi: Ze hopen naar India te kunnen komen...
Laat ons kijken. Neem je tijd. Er is geen haast bij, maar ik denk dat het een goed idee zou zijn als je dat kon regelen; want dan,
dan zal hij heel goed gevestigd raken in Sahaja Yoga, als je naar India gaat. Want India is een heel ander soort land, waar we
vooruitgaan - je zult dat niet zien bij de lama's of bij wie dan ook.
Yogi: Dit is Nina. Zij is eigenlijk Joods, half Joods. Ze komt uit Brussel, maar ze is Frans. Ze spreekt Frans.
Ja, ze ziet er alsmaar jonger en jonger uit, vind ik. Is het niet zo? Ze is veel veranderd. Al haar rimpels zijn verdwenen - ze ziet er
nu veel jonger uit. Stel je hen allemaal voor?
Yogi: Dit is Claudine, de moeder van Daniël. Zij gaat naar de Canarische Eilanden, en ze wil hier meer over weten.
Jij! Ga jij naar de Canarische Eilanden? En breng Sahaja Yoga daarheen. Deze Canarische Eilanden... Het is een goede plaats. Nu.
Yogi: Nina zou u graag iets willen geven.

Ja, je hebt het me gegeven - waarom gaf je het mij? Ik zou het graag bij me houden, goed? Ik zal zorg voor hen dragen. Zijn zij
zoekers? Ze zullen wel goed terechtkomen, maak je maar geen zorgen.
Yogi: Dit zijn René en Anja, uit Brussel. Hij is een dokter en osteopaat. Osteopaat? Hij is opgeleid in Engeland. Echt? En hij is nu
heel actief betrokken bij Sahaja Yoga in Brussel.
Ja. Ja. Het slaat van alle kanten toe: spierproblemen, botproblemen, zoveel problemen komen er van deze negatieve krachten,
die ook nog eens buiten bereik van de medische wetenschap vallen. Kijk, want waar het de Muladhara betreft begrijpen ze het
niet, ze begrijpen niet dat het met onschuld te maken heeft. Zoveel ziekten komen van de Muladhara, zoveel, en ze hebben er
geen oplossing voor. Maar als ze zich op zoiets willen toeleggen, is het moeilijk voor hen om van deze kennis af te raken. Want
dit is de kennis van de kennis, het raakt de essentie ervan, begrijp je - en dan verandert de hele situatie, het is helemaal anders.
Het lost zich op. We hebben osteopaten nodig, echt, iedereen heeft zo'n slechte Vishuddhi dat die arme Warren alleen iedereens
Vishuddhi heeft zitten corrigeren. En nu kunnen jullie dat ook doen!
Yogi: Dit zijn, daar achter, Marie-Louise en Jack.
Wat is de naam? Uit Brussel. Ik begrijp je uitspraak niet goed. Marie-Louise, dank je. Ze zeggen alleen een 'h' tegen een 'r',
nietwaar? In plaats van 'Marie' zeiden ze 'Mahi'? Ah. Goed, want zie je, Marie' is 'Mary', dat wordt 'meha'; meha' betekent 'regen', in
het Sanskriet. Goed?
Dus hoe gaat het met je, jij ziet er ook veel jonger uit. Hoe voel je je?
Stel je voor, voordat ik naar andere westerse landen ging, ben ik eerst naar België en Nederland gegaan, in '65. Kan je je
herinneren dat ze in Nederland het honderdjarig bestaan vierden van iets in verband met tuinieren of iets dat ze hadden, in '65,
weet je dat? Ze hadden een enorme tentoonstelling, dat is wat ik gezien heb. Daarna ging ik naar Hamburg, en in Hamburg was
er het honderdjarig bestaan van de Hamburgse boten. Dus ze hadden een enorme, grote - hoe noemen jullie het, een viering met
voetzoekertjes en heel veel van dit soort vuurwerk, allerlei soorten dingen, wat een ongelofelijk idee was. En we zaten allemaal
op een rivier, op een boot, en van daaruit konden we dit zien. Ik heb nog nooit zo'n vuurwerk gezien: het barstte uit in de vorm van
bomen, van bloemen, van fruit, alles - het vuur, weet je - ze hadden er zoiets speciaals van gemaakt. Dus dat gebeurde in
Hamburg, en in Nederland was ik ook voor deze grote tentoonstelling, van kilometers lang. Ze hadden fonteinen en ze hadden
kleine meertjes, en ze hadden kleine beekjes die er stroomden en bruggen, prachtig, en allemaal tulpen en zo, prachtig waren ze allerlei soorten bloemen. Het beste uitzicht dat je je kunt voorstellen, de bloemen en de tuin. Nu... Moge God jullie zegenen.
Yogi: Dit is Chandra. Zij heeft een opmerkelijk verhaal, Moeder. Ze werd geboren bij traditionele Indiase ouders in Nederland, en
de opzet en het doel hiervan was dat ze Nederlands bloed zou hebben. Echt? En ze heeft de werkelijkheid van het hindoeïsme in
Sahaja Yoga gevonden. Dat is heel mooi.
Dat is waar. Zonder twijfel. Zie je, terwijl elke religie zich verloren heeft in één of andere vorm van verwarring, zal je enkel door
middel van Sahaja Yoga begrijpen dat ze allemaal op waarheid berustten, allemaal. Elk van hen was waarheidsgetrouw, juist,
geïntegreerd, volkomen één met elkaar. Maar daarvoor moet je de Spirit[8] worden, anders kan je dat niet inzien. Maar er is wel
één ding heel goed aan de Indiase filosofie, namelijk dat ze absoluut over niets anders hebben gesproken dan over spirituele
vrijheid, en over het één worden met de Spirit - over niets anders. Het belangrijkste eerst. En ook over de godheden hebben ze
gesproken. Maar zelfs Boeddha sprak daar niet over. Hij zei: "Spreek niet over godheden, spreek niet over God, spreek over
niemand; spreek alleen over de Spirit." Hij was zo specifiek over het feit dat mensen hun aandacht alleen op hun Spirit zouden
moeten richten, om te beginnen, dan zullen we de kennis krijgen. Mahavira deed hetzelfde - allebei.
Dus zie je, in die filosofie gaat het niet om, één of ander bepaald aspect; maar het kernidee van de hele Indiase filosofie is - of het
nu de hindoe, de boeddhistische, of de jain stroming is, of eender welke andere stromingen die er in India waren - dat de eerste
vereiste het verkrijgen van je zelfrealisatie is. En je hele leven zou moeten zijn ingesteld op dat doel. Er wordt bijvoorbeeld

gezegd dat je chitta[9] onder controle zou moeten zijn. Je zou je aandacht niet moeten toestaan overal bij betrokken te raken.
Dus al deze ideeën, romantische ideeën, dit is verkeerd. Houd je aandacht bij jezelf. Je kunt je aandacht niet besteden aan
dingen waarbij het verspild wordt - chitta nirodha. En toen dat begon, zie je, enkel vanaf dat moment kunnen mensen inzien dat
wanneer je je aandacht op jezelf gericht houdt, dat je aandacht dan hoger rijst, ze gaat niet meer alle kanten op. Dus de essentie
van alle religies is dezelfde, dat is de zelfrealisatie, het allerbelangrijkste; en zonder dat is het wat je noemt 'zonder leven' - zijn we
bezig 'met dode lichamen' - nishpran. Als je een religie volgt zonder leven, heeft het geen betekenis, het is allemaal zonder leven.
Er is niets mis met de religie op zich, maar er zit geen leven in, ze hebben nu het leven eruit weggenomen. Zonder leven wordt het
beschadigd. Leven is Sahaja Yoga. Yoga is de... Moge God jullie zegenen.
Yogini: Dit is Karina, uit Den Haag.
Karima? Oh, we hebben een Karim daar in Nederland. We moeten uitzoeken waar hij is. Heb je het adres van Karim? Hij is jong,
een gerealiseerde ziel, een groots iemand, moet ik zeggen. Hij kwam hier vroeger en nu woont zijn vader in Nederland, die drinkt
veel. Hij zei - ik vroeg hem: "Hoe gaat het met je vader?"
"Hij is net als alle andere Nederlanders."
Ik vroeg: "Wat bedoel je?"
"Ze drinken allemaal veel."
Ik zei: "Nee, nee, iedereen drinkt, niet alleen de Nederlanders." Zijn moeder is Française en zijn vader is Nederlander, en ze waren
gescheiden, dus hij nam de jongen mee. Hij komt hier soms - hij is een grote ziel, Karim. Hoe ben je aan deze naam 'Karima'
gekomen? Hoe kwam het dat ze jou deze naam 'Karima' gaven?
Yogini: Nee, mijn naam is Karina.
Oh, ik begrijp het, het is daar naartoe geëvolueerd. 'Karima' betekent 'Karim', dat wil zeggen 'hij die de schepper is'. 'Karima' is de
kracht van de schepper. Daar kom het woord 'charisma' vandaan, 'charismatisch', 'karishma' komt daarvandaan.
Yogini: Dit is Henno, uit Amsterdam.
Amsterdam - goed.
Yogini: En dit is Herman, uit Den Haag.
Yogi: Henno hoopt naar de ashram te verhuizen samen met de anderen.
Goed. En daar achter is nog iemand.
Yogi: Ze hebben mij al vernoemd, Moeder.
Echt waar? Wat is je naam?
Yogi: Jack, uit Brussel.
Oh, ik begrijp het, Jack komt uit Brussel. Ja, ja, ja, ik weet het. Ik ken Jack.
Het is geweldig, nietwaar? Dus, vertel hen ook maar dat India Tours heel Spartaans zijn, zie je, wat betreft het persoonlijke
comfort, en dit keer zullen de meeste zaken buiten doorgaan. Buiten in de open lucht zullen we tenten opzetten en dergelijke, het

zal als een scoutskamp zijn. Maar ik denk dat jullie ervan zullen genieten, omwille van de natuur en de schoonheid en de rivieren,
en alles zal mooi zijn - hoop ik. Maar de hoofdzaak is dat je in dat land heel snel groeit - ik heb het gezien, begrijp je. Het voedt je
op de één of andere manier, het voedt je wezen, het is een vruchtbaar land voor spirituele groei, en velen hebben er veel bij
gewonnen, dus ik denk dat het een goed idee zal zijn. Doe maar rustig aan, er is geen haast bij. Ik ben hier nog tot het einde van
deze maand, beslist; het kan zijn dat ik nog iets later ga. Dus neem je tijd. Wat er ook maar mogelijk is, deze keer wil ik plaats
voorzien voor zoveel mogelijk mensen als maar kan. Goed? Moge God jullie zegenen.
Geleidelijk aan zullen jullie je thuis voelen in je groep, op dezelfde manier als deze mensen hier, en dan kunnen we een, wat je
noemt een georganiseerd soort situatie hebben, zoals deze mensen een vereniging hebben en dat soort zaken, zodat het op een
behoorlijke manier geregeld kan worden. Natuurlijk houd ik me nooit bezig met de rekeningen van de vereniging, en ik weet niet
hoe het evolueert. Maar je moet enkele mensen de leiding daarover geven, en wat geld verzamelen voor je programma's, als ik
daar kom. Het kan zijn dat je wat geld nodig hebt voor je zalen en dat soort dingen, voor publiciteit. Wat het het ook is, je zorgt
dat er een behoorlijk geldbeheer is en probeer dat nu in orde te brengen, dan kunnen we het misschien ook officieel maken. Maar
voorlopig moet je enkele mensen hebben die de leiding hebben, en die wat geld verzamelen voor programma's. Want ik heb geen
geld nodig, niets, maar natuurlijk zullen jullie geld nodig hebben, want volgend jaar kom ik daar zeker heen, en zal ik daar even
blijven - hoop ik. Dus tegen die tijd heb je wat geld nodig.
Tenslotte zou ik willen dat jullie allemaal Dr. Warren bedanken om daar in zijn eentje heen te gaan, en het zo goed te regelen en
hen allemaal te helpen. Nu, omdat Bogdan naar Genève gaat, zal hij heel Europa onder zijn hoede nemen, en hij zal van het ene
naar het andere land rennen - Bogdan, Dr. Bogdan. En hij zal alles doen wat nodig is. Grégoire is daar natuurlijk ook achter de
schermen, die dit allemaal heeft gedaan; dus hij zal Bogdan begeleiden en iedereen daar, en alles zal...
Kom eens hier, ik kan je niet horen. Kom eens hier.
Yogini: Ik wilde weten of u zou kunnen terugkomen...
Maar als je mediteert, als je je linkerhand naar de foto richt, je rechterhand zo, en zo zou het moeten werken. Nee, nee, nee, nee dat moet je niet doen. Dus Warren zal het erover hebben. Ja, dus Patricia is er, en Antonio kan haar helpen. Oké? Goed. Ik ben
heel blij dat jullie er zijn. Nu zou je beter - zij is daar, en probeer haar te helpen op welke manier ze maar wil; want ze doet het nu
heel goed, ze begrijpt alles goed. Nog iets? Jullie zien er zo mooi uit, jullie allemaal. En Jack, jij woont in België, nietwaar? Dat is
goed.
Ja, ik moet nu naar huis gaan. Ik vind dat we een heel succesvol seminarie gehad hebben, en geef een applaus voor al deze
mensen, die uit Nederland en België zijn gekomen. Ik wilde hen de... Warren? En er zijn daar foto's, die je allemaal kan uitdelen
omdat er zoveel van zijn. Dus zij die nu eerst vertrekken, zouden het eerst moeten krijgen, en dan geleidelijk aan... Dus ik zal nu
vertrekken, dan kan de verdeling gebeuren.
Nu wil ik jullie allemaal bedanken om mij uit te nodigen op dit seminarie, en het was zo mooi. Ik hoop dat jullie niets zullen
krijgen, van wat ik jullie vertelde over deze Vishnumaya. Dat is de kracht, onthoud dat, dat is de kracht. Jullie moeten allemaal die
kracht in je hebben, zodat als jullie zelfs maar een woord zeggen, het als een bliksem werkt, en vervolgens als een regenboog.
Beide zijn de krachten van Vishnumaya. Als de regenboog verschijnt, betekent dat dat er geen bliksem meer zal zijn, en als er
bliksem is zal er geen regenboog zijn. Dus jullie zijn ook de regenboog. Dat wil zeggen dat jullie mooie kleuren kunnen creëren uit
één witte kleur, dat is waartoe jullie in staat zijn. Dus je moet die magie tonen, en soms moet je ook dat bliksemeffect tonen.
Maar hou liever eerder de bliksem binnen en de regenboog buiten, dat zou beter zijn.
Moge God jullie allen zegenen.
[Yogi’s zingen “Jerusalem”]
Moge God de Engelsen zegenen en de anderen, al degenen die ernaar verlangen Jeruzalem in Engeland te creëren - dat is heel

belangrijk! Laat de Engelsen dat ook inzien en zich hiervan bewust zijn, en het uitwerken. Niet alleen de Engelse Sahaja yogi's,
maar alle Engelsen.
Moge God jullie zegenen!

[1] shakti: primordiale (oorspronkelijke) kracht, ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht

[2] Mahesha, Maheshwara: naam van Shri Shiva

[3] dharma: afgeleid van Sanskriet ‘dhr’: ondersteunen. Geheel van leefregels die ervoor zorgen dat de harmonie tussen alles wat
leeft gerespecteerd en ondersteund wordt; spirituele wetten die de mens(heid) op het middenpad van groei en evolutie houden;
rechtschapen gedrag; de wezenlijke natuur van iets.

[4] maryada's: begrenzing van het juiste (rechtschapen) gedrag

[5] bhandan: bescherming

[6] bhakta: toegewijde volgeling

[7] Brahmarandra: top van het hoofd; plaats waar de Kundalini het fontanelgebied doorboort; zetel van de Hart chakra op het
hoofd.

[8] Spirit: de Atman, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

[9] chitta: (verlichte) aandacht
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(Vraag haar, Nathalie, kom maar hier. Geef Danya een hand. Gaat het nu goed met je, Ray? Breng bij iedereen kumkum aan.
Neem dat maar, kijk, je kunt dat hier laten. Breng het maar aan bij alle vrouwen.)
Gisteren stond er een jongen op en stelde me een vraag, namelijk: "Als wij zo'n 'yoga bhumi' zijn, als wij zo'n heilig land zijn,
waarom zijn dan alle wetenschappelijke ontdekkingen in het Westen gebeurd?"
"Een heel goede vraag", zei ik. Ik zei: "Dat is de kennis van de boom, zoals ik jullie al verteld heb; dat is de kennis van de boom. En
aan wat zij bereikt hebben komen nu grenzen, en nu willen ze de kennis van de wortels verkrijgen. Daarom zijn ze hier."
Dus om de kennis van de wortels te verkrijgen, moeten we daar eerst en vooral nederigheid over voelen. We hebben deze kennis
tot nu toe nog niet verkregen, we hebben nooit geweten wat zich in het Koninkrijk van God bevindt. Zoals Krishna gezegd heeft,
groeit deze boom naar beneden, en de wortels bevinden zich in het brein - duidelijk. Het getuigt dus van groei om naar de wortels
te gaan, dat is een andere stijl. De Kundalini moet opstijgen om de wortels te bereiken, en wat we moeten doen om in de wortels
binnen te treden is er kennis over te verkrijgen.
Nu hebben we het over al deze dingen, zoals ik het gisteren had over het dragen van een bindi[1]. Nu is dit ook - God zij dank,
ondanks alle wijzigingen in de Bijbel, staat in de Bijbel beschreven dat je gekend zal zijn door het merkteken dat je zult dragen.
Laat ons nu kijken hoeveel er moedig genoeg zijn, zelfs in India, om dit merkteken te dragen. Dat is waarom jullie zo snel
blokkades oplopen, het is één van de redenen waarom jullie blokkades krijgen. Eerst en vooral zijn de ogen niet stabiel. Jullie zijn
niet gewend aan stabiele ogen, zie je, Indiërs hebben bijvoorbeeld heel stabiele ogen. Van in hun kindertijd wordt hen
onderwezen: "Waar is je aandacht?" De hele tijd wordt hen gevraagd: "Waar is je aandacht?" [*Er staan een paar westerse Sahaja
yogi's achteraan. Geef hen alsjeblieft een stoel om op te zitten, want ze kunnen niet op de grond zitten.*] Waar is dus je
aandacht? Nu is de aandacht steeds zo verstoord, en dat is waarom je heel snel blokkades krijgt, en wanneer je blokkades
oploopt door middel van je ogen, gaat dit doorheen je Agnya chakra. Nu is dit de bescherming van de Agnya chakra; het is in feite
het bloed van Christus dat je draagt. Maar mensen moeten die moed hebben. Ze zullen een kruis dragen, maar niet dit.
In de westerse landen is het heel moeilijk voor mensen om genoeg moed te hebben om dit te dragen. Ze zullen met excuses
aankomen: "Moeder, we zullen onze baan verliezen", dit en dat. Ze hebben allerlei soorten excuses. Maar als jullie moedige
mensen zijn, dan zullen jullie dit ooit moeten gaan dragen. Misschien kan je ermee beginnen dit 's nachts te doen, daarna
overdag. Langzaam maar zeker kan je eraan wennen. Dat is het enige waarvan ik vind dat jullie het moeten dragen - het is
belangrijk. Het zou een goed idee zijn, omdat jullie niet langer zullen blokkeren. Want als je naar buiten gaat, is je aandacht naar
buiten gericht, je ziet wat er buiten gebeurt, er is een slechte atmosfeer. Bovendien, als je dit aanbrengt zal het niet alleen jou
beschermen, maar het zal ook anderen beschermen. Je zult hen een nieuw idee geven. Uiteindelijk kleed je je ook zoals hen, je
bent precies hetzelfde als hen - dat moet ook. Maar je moet je beschermen, en ter bescherming moet je zoiets dragen. Toen ik

voor het eerst naar Engeland ging, merkte ik dat ze me uitlachten als ze mijn rode merkteken zagen. Ik bedoel, als zij lippenstift
dragen dan is dat wel goed, zelfs al zijn het clowns, al zijn het hippies, al zijn het punkers, dat is allemaal goed; maar niet als je
iets fatsoenlijks draagt dat van wetenschap getuigt, het getuigt echt van kennis.
Om de kennis van de wortels te begrijpen moet je dus begrijpen wat het betekent, waarom deze cultuur zo is: omdat het meer
naar de wortels gericht is, de beweging is niet naar de boom gericht. En waar is de boom uiteindelijk geëindigd? Voorbij de
Muladhara chakra. Dus nu keren ze terug. Om van de bladeren terug te gaan naar de wortels is heel moeilijk, maar om van de
wortels naar de bladeren te gaan is gemakkelijker. Voor deze groei moeten we dus nederig zijn, om de kennis te kunnen
verkrijgen - de kennis van de wortels. De reden waarom ze dit dus aanbrengen, allemaal, is dat ze hun Agnya willen beschermen.
Dan is er eerst en vooral geen ingang meer. Daarom groeit een Indiër vanaf het moment dat hij de realisatie krijgt. Hij blijft niet
steeds maar opnieuw blokkeren; ik bedoel, dat gebeurt hier niet. Dit is één van de dingen die je moet doen.
Nu het tweede is de puja. De puja heeft op iedereen een zeker effect, maar enkel naargelang je diepte; en daarvoor heb je
shraddha[2] nodig, vertrouwen. Als je verstand maar blijft denken, kan je niet veel bereiken met een puja. Terwijl voor Indiërs het
bijwonen van een puja het allerhoogste is. Ze maken zich niet druk om mijn lezing, wat dan ook; als ze het programma missen,
dat maakt niet uit, het muziekprogramma maakt hen niet uit, eender welk gebrek aan comfort maakt hen niet uit - zolang ze maar
de puja kunnen bijwonen. Vandaag zijn er mensen gekomen van tweehonderd tot driehonderd mijl ver, voor deze puja, van zo ver,
omdat ze weten dat dit de kennis van de wortels betreft. Daarvoor moet je de puja doen. Als je spiritueel wilt groeien moet je dit
doen. Maar als je je nog steeds op hetzelfde niveau bevindt; als je nog steeds over de stijl van de boom nadenkt, dan zal je
neerwaarts gaan. Om je naar binnen te bewegen heb je al deze instrumenten nodig. Eén daarvan is die van de puja.
Nu, zijn we voorbereid voor de puja? Zijn we nog in de veronderstelling dat het moet beginnen op de tijd waarop het gepland was
te beginnen? Eerst en vooral zijn we heel erg gehecht aan onze horloges. God zij dank ben ik gisteren mijn horloge verloren! Want
we zijn nu zo gehecht aan onze horloges dat een puja die om elf uur gepland is ook echt om elf uur moet beginnen. Dat is niet de
bedoeling - het hangt er vanaf. Het gaat om de natuurlijke groei van ons wezen, het gaat om het natuurlijke proces van de manier
waarop we groeien. Toen ik hier kwam, je zult verrast zijn dat mijn hele rechterkant verlamd was, totaal verlamd. Mijn rechtervoet
was verlamd, ik kon mijn benen gewoon niet bewegen, en mijn beide voeten waren als versteend geworden, en ik wist niet wat er
gebeurde. De reden is dat iedereen teveel aan het nadenken was.
Maar onze aandacht zou moeten zijn bij de staat waarin we verkeren, hoe we onszelf verbeteren, dat is zeer belangrijk; wat we al
bereikt hebben. Maar onze aandacht wordt integendeel verstoord door veel verschillende dingen. Eén ervan zou de huwelijken
kunnen zijn, het feit dat er huwelijken moeten plaatsvinden, wat er gaat gebeuren, en dergelijke. Maar tijdens de puja heeft dit
helemaal geen betekenis. Niets is van groter belang dan het ontwikkelen van jezelf, en dit is waar het om draait: in deze tijd moet
je je wortels ontwikkelen. En het ontwikkelen van je wortels is een heel ander soort wetenschap.
Een ander feit is dat je de boom in beweging kan brengen door middel van agressie, door agressief gedrag. Maar wanneer je het
menselijk verstand agressief behandelt, dan word je meer in de richting van de Muladhara getrokken, in de richting van de
zwaartekracht, en ga je neerwaarts, in de richting van het dode, en het materialisme begint zich te ontwikkelen. Omdat het
omgekeerd werkt, de menselijke groei werkt omgekeerd. Je weet dat het brein zich hier bevindt, niet aan de voeten. Het begint in
het brein, de groei begint vanuit het brein; zoals jullie als dokters weten dat alles zich hier bevindt en dat de zenuwen naar
beneden gaan, ze beginnen niet in de voeten. Wanneer je dus je aandacht begint te richten op je uiterlijke groei, ga je
automatisch in de richting van materialisme. Maar dan ontdek je dat materie niets betekent, dat je jezelf versteend hebt. Dus
daarna kom je hiervan terug.
En nu moet je je gedrag volledig aanpassen aan dit nieuwe leren, en dit nieuwe leren bestaat erin dat je eerst en vooral een
nederige houding moet ontwikkelen. En ten tweede, wat zullen we bereiken in onze groei door te leren over dit ander soort
tantra[3], dit mechanisme, het goddelijke mechanisme - hoe we dit kunnen uitwerken.
Iemand die uitermate efficiënt is op het andere gebied kan volkomen onefficiënt te werk gaan op dit gebied, totaal nutteloos:
bezeten, agressief, nergens goed voor, heetgebakerd, heel heetgebakerd, en verstoken van elke vorm van liefde, affectie,

mededogen. Ze waren hier bijvoorbeeld geschokt te horen dat mensen hun eigen kinderen vermoorden in Engeland, ze konden
het niet geloven. Ze kunnen zelfs niet geloven dat er één kind op die manier vermoord wordt. Ze denken dat de Engelsen
volmaakte mensen zijn, hoe kunnen ze dan hun kinderen vermoorden? Ze zijn absoluut volmaakt in de ogen van Indiërs. Indiërs
hebben geen idee over het soort leven dat men daar leidt. Dus toen ik hen zei: "Jullie hebben het helaas mis, het zijn heel
ongelukkige mensen. Denk maar niet dat door het ontwikkelen van radio's en al deze dingen, ze gelukkig zijn. Ze zijn allemaal
gek. Ze zitten maar voor de televisie, ze kunnen niet zonder, ze veranderen zelf in televisies. En de televisie buit hen uit, stopt
verkeerde ideeën in hun hoofden, en ze zijn gehersenspoeld, ze zijn heel erg geconditioneerd," - ze kunnen dit niet geloven. Ze
kunnen niet geloven dat mensen zo wreed kunnen zijn in het Westen; want de groei is op materialisme gericht, en als gevolg
daarvan worden ze oppervlakkig, ongevoelig, immoreel, en ook verstoken van elke vorm van mededogen en liefde.
Dus eerst en vooral, zoals ik gisteren zei, zou je moeten zeggen: "Ik ben niet Frans," - je zou moeten zeggen: "Ik ben geen
westerling." Laat ons kijken, misschien werkt dit, misschien werkt het beter: "Ik ben geen westerling." Als je je inschrijft aan een
universiteit - als je bijvoorbeeld aan de universiteit van Oxford was en daarna ga je naar de universiteit van Cambridge, dan zal je
het teken van de universiteit van Cambridge moeten dragen. Op dezelfde manier, nu je van nationaliteit veranderd bent, vind ik
dat je moet zeggen: "Ik ben nu niet langer een westerling." Misschien zegt je paspoort wel iets anders, maar dat maakt niet uit.
Maar jullie hebben in India een speciaal voorrecht als Sahaja yogi's, dat weten jullie. Als Sahaja yogi's heeft de regering jullie
aanvaard. Als jullie hier voor altijd willen blijven, zullen zij hier geen bezwaar tegen hebben.
Dus dit, alles waarvan we het gevoel hebben dat het zich ontwikkelt op het niveau van de boom, moet veranderd worden. Hier
wordt alles verenigd, samengebracht. De hele boom is samengebracht in een zaadje. Als je dus de wortel wilt worden, moet je
naar beneden komen, naar de plaats waar alles samengebracht wordt. Nu is het vormen van groepen verkeerd. Als je een groep
vormt onder de Engelsen, dit, dat, of onder de Indiërs, of wat dan ook, dat is verkeerd. In Sahaja Yoga geloven we niet in dit alles.
Er bestaat geen onderscheid tussen de ene Sahaja yogi en een andere Sahaja yogi, omdat het Vishwa Dharma[4] is. Maar hoewel
we zeggen dat dit Vishwa Dharma is, zijn we er nog niet helemaal mee in overeenstemming, we zitten nog niet samen in dezelfde
hal zoals het zou moeten zijn. We zijn nog steeds afgescheiden, we zijn nog steeds verschillend, we moeten ons nog mengen
onder de verschillende landen. We moeten allemaal één worden met elkaar, elkaar begrijpen; dan alleen zullen de problemen van
het Westen verdwijnen.
Als resultaat van deze rechtse beweging heb ik het gevoel dat mensen werkelijk idioot worden. Ik classificeer ze als idioot of
dom, en dergelijke. Ik bedoel, ik weet niet in welke categorieën ze later zullen belanden, in categorieën die nooit eerder bestaan
hebben. Ik bedoel, het zou een nieuwe dimensie van domheid kunnen zijn. Dit is wat ik denk, dat je je nu eerst en vooral deze
nieuwe yantra[5] eigen moet maken, deze nieuwe methode: hierbij kijk je niet naar het lichamelijke comfort, je kijkt niet naar de
zogenaamde emotionele vleierij. Al deze dingen zie je niet langer, maar waar ga je heen - naar de onschuld. De kwaliteit van de
materie zelf is onschuld, de essentie. Dus de kwaliteit, zou ik zeggen, of de essentie van alles, dat word je. Jij wordt de essentie.
Maar daarvoor moet je je naar binnen toe ontwikkelen, en de beweging naar binnen toe is enkel mogelijk wanneer je jezelf
begrijpt en respecteert, en je jezelf bevoorrecht acht dit alles te kunnen doen.
Maar je moet begrijpen waarom ik je dit vertel. Ik heb niets aan jullie te winnen. Nu moet je niet denken dat ik jullie in Indiërs
probeer te veranderen, maar als jullie hier een driedelig pak zouden dragen en een das, wat zou er dan met jullie gebeuren? Ik
bedoel, jullie zouden allemaal uitslag krijgen op je lichaam. Je moet je aanpassen aan het klimaat, en je zult erg van deze kleding
genieten omdat het heel comfortabel zit. Je zult genieten van het baden in de rivier, het is heel comfortabel. In dit land komt dit
jullie beter van pas.
Dus op dezelfde manier moeten we inzien over dit leven waarin we nu binnentreden, dat het uiterlijk niet belangrijk is - het
innerlijk is belangrijk. En daarvoor moeten we alles wat er uiterlijk aangepast moet worden gewoon doen, we moeten het doen.
We moeten het leren, we moeten het begrijpen, wat dit is, wat dat is. Nu, omdat jullie wetenschappers zijn, jullie westerlingen zijn,
hebben jullie een voorsprong op de Indiërs zou ik zeggen, op het vlak van wetenschap, oké. Wat deze kennis aangaat hebben zij
een voorsprong op jullie. Dat is niet erg, het is oké. Zij hebben deze plaats gekozen om te leven, jullie hebben die plaats gekozen
om te leven; omdat jullie moedige mensen zijn, denk ik, ten eerste, en ten tweede omdat jullie daar waarschijnlijk iets goeds
wilden verrichten. Maar daarvoor moeten jullie leren.

We zeggen bijvoorbeeld dat onze wetenschappers hier moedige mensen zijn, omdat ze proberen de wetenschap te bestuderen,
omdat ze naar het buitenland willen gaan en hierover willen leren en de kennis mee terug brengen naar ons. Op dezelfde manier
zijn jullie nu de vertegenwoordigers van goddelijkheid uit al deze landen, vertegenwoordigers van goddelijkheid. Je moet
goddelijkheid uitdragen, omdat het in dit land tot stand gebracht is. En omdat jullie duidelijk kunnen zien dat het zo is, accepteer
het; er is niets om je slecht over te voelen. Dit komt doordat je gehecht bent aan een bepaalde nationaliteit en alles wat je denkt,
maar er is niets om je slecht over te voelen. In India voelen de mensen zich heel trots als ze naar het buitenland gaan om
wetenschap te gaan studeren. Zelfs als ze vegetariërs zijn hebben ze er niets op tegen om aan biologische ontleding te doen of
wat dan ook, omdat het wetenschap is, het is kennis. Dus omwille van de kennis moet je al deze dingen doen. En eenmaal je
beseft dat je omwille van de kennis hieraan werkt, zal dit je een heel eind op weg helpen.
Deze, deze puja van vandaag heeft een speciale betekenis, want gisteren was het Datta Jayanti, dat wil zeggen de geboorte van
Dattatreya. En je kent het verhaal van Dattatreya, de meesten van jullie kennen het verhaal van Dattatreya, namelijk dat Brahma,
Vishnu en Mahesha[6] probeerden de Adi Shakti te testen, genaamd Anasuya. Ze gingen naar haar verblijfplaats en vroegen haar
om aalmoezen. En in India wordt het als een groot voorrecht beschouwd om aalmoezen te geven aan anderen, om - ik bedoel,
het is een groot voorrecht om gasten te verzorgen, het is een groot voorrecht vrijgevig te zijn, het is een groot voorrecht om
dingen aan anderen uit te delen. Het is een groot voorrecht.
Gisteren, zie je, was bijvoorbeeld mijn sari voor deze puja ergens achtergelaten. Ik had een sari gekocht voor een bepaalde vrouw
hier, dus ze zei: "Ik zou graag willen dat deze sari aangeboden wordt tijdens de puja."
Maar ik zei: "Ik zal het je teruggeven."
En ze zei: "Dat is zelfs nog een groter voorrecht." Ze vonden het niet erg dat de sari opzij gehouden werd, maar ze zeiden dat het
nog een groter voorrecht was - wat een houding.
De houding moet dus veranderd worden, zoals we tot nu toe neerwaarts gingen, zo zou de houding nu opwaarts moeten zijn. En
daarvoor moeten we de methode begrijpen waardoor we omhoog kunnen klimmen. Als je bijvoorbeeld naar de bergen gaat,
moet je weten hoe je bergen kunt beklimmen. Je kunt niet gewoon zomaar beslissen: "Nu ga ik naar de Himalaya" - niemand zal
je dit toelaten. Je moet bekwaam zijn, en bij het bekwamen, moet je deze nederigheid hebben, anders zal het niet werken.
Ik moet dus een heel duidelijke stelling innemen, namelijk dat je je nationaliteit moet veranderen van een wereldse nationaliteit in
een hemelse nationaliteit. En daar zullen we alles doen wat er nodig is, we zullen het accepteren, we zullen het regelen. Daarvoor
hoef je niets zomaar ineens te veranderen, maar je moet jezelf transformeren tot een nieuwe persoonlijkheid; een nieuwe
persoonlijkheid, waar je veilig bent.
Kijk nu gewoon, door dit te doen, hoeveel de Agnya tot rust gekomen is - kijk gewoon. Mijn voet was verlamd, totaal verlamd toen
ik hier binnenkwam. Ik kon niet lopen. Ik wist niet hoe ik een bad zou moeten nemen. Ik moest hem masseren, en toen kwam hij
tot rust. Dus kijk gewoon door dit te doen, kijk gewoon hoe krachtig dit werkt. Kijk - de vibraties zijn beginnen stromen.
Maar op de één of andere manier zijn de mensen in het Westen heel bang dat ze hun nationaliteit zullen verliezen. Ik bedoel,
omdat - ik denk door de manier waarop ze erop uit gegaan zijn om de hele wereld te vernietigen en hen allemaal te vernietigen,
en hun eigen nationaliteit aan anderen opgedrongen hebben. Als je naar Amerika gaat - gisteren zei ik bijvoorbeeld: "God zij dank
is Columbus niet naar India gegaan, maar ging hij..." Ik zei: "God zij dank heeft Hanumana hem de andere kant op geduwd.
Anders zou het met ons allemaal gedaan geweest zijn hier, deze..." Zie je, de arme man, hij wilde dit alles zelf niet doen, maar al
degenen die hem volgden gingen erheen en het was afgelopen. Je kan niet één aboriginal vinden, niet één van deze oude
Indianen in Argentinië. Ik ben naar Argentinië gegaan en ze zeiden: "Je kan ze vinden in het museum," - stel je dat eens voor. Niet
alleen in Argentinië, maar ook op andere plaatsen, ik ging bijvoorbeeld ook naar Chili: niet één iemand. Alleen in Bolivië vond ik
enkelen van hen, dat is alles. Maar ook daar was het onklaar, want volgens mij zijn de mensen toen weggevlucht in de bergen en

hebben ze zich daar in stand gehouden. En het beeld dat ze van hen geschetst hebben, alsof zij degenen waren die wreed waren.
De arme zielen, ze zijn allemaal volledig uitgemoord geweest door blanke mannen, daar bestaat geen twijfel over. Het is
afschuwelijk om anderen te vermoorden, hun land in te trekken en het te bezetten omdat je de werktuigen hebt, alles, en je ze
allemaal kan doden. Dit is allemaal gebeurd.
Maar nu treden we binnen in een nieuw tijdperk waar we moeten liefhebben. We moeten niet onderdrukken, we moeten
omarmen. Uiteindelijk is dit een ander tijdperk. De onderdrukking van Napoleon is nu voorbij. We zijn iets nieuws begonnen, in
een andere wereld, en als we meer mensen willen hebben moeten we alles doen samensmelten. En wanneer je je agressief
gedraagt, begin je te analyseren - maar er valt niets te analyseren.
(Voel je je nu beter? Breng er een iets grotere aan. Kijk, je hebt een groot voorhoofd, dus breng er een grote aan, een heel grote waarom maak je het zo klein? ...op haar voorhoofd.) Er zou geen vorm van mode moeten voorkomen in dit soort dingen. Er zou
geen mode moeten ontstaan als het op je godsdienstige taken aankomt, dit mag je niet doen. Er bestaat niet zoiets als mode.
Mode is door mensen bedacht, het is niet goddelijk. Kijk naar deze bomen, hoe modelleren zij zichzelf? Naar de zon. Elk blad
wordt blootgesteld aan de zon, elk blad; omdat het chlorofyl moet krijgen, het moet de kracht van de zon in zichzelf opnemen,
daarom is elk blad naar de zon gericht. Zij doen niet aan mode, of wel soms?
Dus een ander punt is dat het individualisme dat in het Westen ontstaan is, gewoon onzin is. Als je indruk wilt maken in de zin
van: "Ik ben iets bijzonders," dan word je dom. Maar één te zijn met iedereen, dat is het ware individualisme denk ik. Om als
iedereen te zijn, dat is het beste. Het is heel moeilijk, het is heel moeilijk één te worden met iedereen, omdat er zoveel ego is.
Sommige mensen hebben een ego dat anderen kwetst, en sommigen hebben een ego dat gekwetst is - dat is juist hetzelfde. Dus
om al deze dingen te overstijgen, vergeet gewoon deze houding waarbij je naar beneden afglijdt. Maar wat er nodig is voor je
groei, is dat je naar boven kijkt, naar God, dat je omhoog kijkt naar hem met het volste vertrouwen - shraddha. Dan hoef ik je niet
aan te raken, dan hoef je mij niet te zien. Het is overal aanwezig, je kunt overal de zegeningen ontvangen. Je hoeft er niets
bijzonders voor te doen - enkel die shraddha. Maar daarvoor moeten bepaalde mechanismen in orde gebracht worden, vooral de
Agnya is aan herstel toe, vrij ernstig. Dat wiel werkt niet goed meer en moet weer in orde gebracht worden.
Mr. Patankar was gisteren best kwaad op de zogenaamde opgeleide mensen. Ze werden opgeleid in de Engelse taal, dat is het
probleem, de taal is nu eenmaal zo. Ze zijn helemaal vol van zichzelf. Hij zei: "Ze raakten uw voeten niet eens aan." Als ze de
Engelse taal geleerd hebben zullen ze mijn voeten niet aanraken, want volgens de Engelse taal wordt het aanraken van de voeten
als iets afschuwelijks beschouwd, denk ik. Daarom voelde hij zich daar heel slecht over.
Maar al deze architectuur is uit Engeland afkomstig, alles is uit Duitsland of uit Frankrijk afkomstig. Onze telefoons zijn
afkomstig uit Frankrijk. Geen wonder dat ze zo slecht werken! Het zijn de Fransen die dit alles meegebracht hebben, en opnieuw
hebben ze een grote - ik weet het niet, als ik Rajiv Gandhi ontmoet zal ik hem zeggen dat ze ten minste de telefoon niet moeten
uitbesteden aan de Fransen. Ze hebben zo'n grote, enorm grote bestelling geplaatst bij de Fransen. En nu kopen ze de
helikopters van Engeland, God zij dank zijn ze hiermee gestopt. God weet wat er met de helikopters zal gebeuren, die van
Engeland naar India komen. Je ziet dat ze nu ook op die manier afhankelijk zijn van de Derde Wereld voor hun vooruitgang,
omdat ze niet weten waar ze hun eigen spullen kwijt kunnen, die gecreëerd zijn door hun machines. Maar de manier waarop ze
dit doen: ik bedoel, stel je voor wat voor telefoons we hier hebben, allemaal gemaakt door de Fransen, niet door Indiërs. Waarom
de Indiërs daarvoor verantwoordelijk stellen? Het is door de Fransen gedaan, verschrikkelijk, ze zijn al heel lang zo, en ze zijn juist
hetzelfde. En nu hebben we weer een nieuwe bestelling geplaatst bij de Fransen, omdat we dachten dat alleen de Fransen de
Franse telefoons konden herstellen. Ik weet niet of ze ons enig recht zullen doen of niet.
Dus, zoals er aan die machine gewerkt moet worden, zo moet ook onze eigen machine uitgewerkt worden; en die machine is
neerwaarts gegaan. Laten we het opbouwen, omhoog naar God gericht in overgave, in inzicht, want jullie zijn mensen die
speciaal uitgekozen zijn voor dat doel. Als lotussen moeten jullie uit de modder tevoorschijn komen, en zorg dat je niet dieper en
dieper in de modder wegzinkt. Probeer jezelf eruit te duwen, zodat de geurigheid van goddelijkheid zich zal verspreiden over de
modder, en de gehele westerse wereld in een wondermooie plaats zal veranderen, een prachtige plaats. Wat gebeurd is, is
gebeurd. Ik weet één ding: zonder vergiffenis zal niets opgelost raken. Gedane zaken nemen geen keer. Fouten maken is

menselijk, het maakt niet uit; wat gebeurd is, is gebeurd. Wat het ook is dat ze gedaan hebben, het is nu eenmaal zo gebeurd. Het
is in orde, vergeef ze. Vergiffenis is de enige manier waarop ze kunnen groeien. En wanneer ze vergeven zijn, zullen ze zich ook
moeten realiseren dat we moeten groeien; want met de wereld die ze gecreëerd hebben hebben ze zichzelf echt vernietigd. Als
ze nu groeien kan de hele omgeving geurig worden, zoals ik jullie al zei, zoals de lotus die boven de modder uit groeit.
Mensen hebben hier een heel verkeerd beeld over het Westen, namelijk dat jullie de gelukkigste mensen ter wereld zijn. Dus het
is beter dat wij hen vertellen: "Nee, wij zijn daar niet gelukkig. Maar jullie, wat jullie hebben is heel kostbaar." Ze proberen jullie
ook na te volgen, en dat navolgen gaat zo ver dat jullie op een dag misschien zullen moeten komen om hen Sahaja Yoga te
onderwijzen. Want zij staan nu aan de andere kant van de cirkel; zij proberen nu Engels te leren, de Engelse taal te beheersen, en
sahibs[7] te worden. Zij zullen nu met slipjassen naar buiten komen, en jullie zullen hen moeten zeggen dat ze beter hun eigen
kleding dragen!
Dus we zouden wijs moeten zijn, we zouden verstandig moeten zijn, en de dwaasheid en het domme karakter dat we ontwikkeld
hebben, zouden we moeten opgeven. Plotseling kunnen mensen uitvliegen, dat zie ik. Je ziet dat er geen evenwicht is. De rijpheid
is duidelijk zichtbaar wanneer je in evenwicht bent. Je moet gelukkig zijn, dat weet ik; maar de hele tijd lachen en een show
opvoeren, of bijvoorbeeld plotseling rare opmerkingen maken en domme opmerkingen, dat toont aan dat je nog niet rijp genoeg
bent. Je moet tot rijpheid komen. In Sahaja Yoga word je rijper, en als dat niet het geval is dan heeft Sahaja Yoga je niets
bijgebracht. Je moet dus heel, heel voorzichtig zijn wat dat gedeelte aangaat.
Ik hoop dat ik erin geslaagd ben je hier alles over te vertellen.
Wat zou ik jullie nu nog moeten vertellen? Ik heb jullie enkel geprezen, niets anders dan geprezen tegenover anderen. Ik zeg hen
zich niet als dwaze mensen te gedragen, en aan jullie moet ik zeggen dat jullie hen niet blindelings moeten imiteren. Alles wat wij
hebben is een zeer waardevol erfgoed. Dat moet met zorg bewaard worden. Door naar deze mensen te kijken, als we hen
proberen te imiteren zal dit getuigen van dwaas gedrag van onze kant. Hun leven is niet evenwichtig, maar is in uitersten gegaan.
Ik heb daar twaalf jaar lang gewoond. Ik heb daar dus een TUP (twaalf jaar) doorgebracht, daarom wilde ik jullie vertellen dat
jullie hen niet blindelings zouden moeten navolgen. Hoewel oude dingen soms kostbaar zijn, is het ouderwetse niet altijd goed.
Ouderwets is dus niet altijd goed. Het idee van de ouderwetse waarde heeft zich ook maar pas ontwikkeld. Wij hebben
bijvoorbeeld van de moslims geleerd de vrouwen te kwellen, en van de Engelsen hebben we geleerd een bruidsschat te geven.
Nu zijn we binnengetreden in een nieuw soort regelgeving (van het leven) en volgens deze nieuwe regels hoeven we geen
bruidsschat te geven (aan onze dochters die in het huwelijk treden). Men heeft de dochters al het halve eigendom gegeven. Dit
systeem is correct. Maar hier zullen de dochters niets in ontvangst nemen en ook niets geven. We zouden deze dingen dus niet
van hen moeten leren. We zouden moeten proberen een nederig gedrag te behouden, een evenwichtig leven te leiden, zoals we
leerden van onze voorvaderen, en alles wat ouderwets is naast ons neer te leggen. Er zijn veel ouderwetse gewoonten die nog
altijd in ons aanwezig zijn.
Bijvoorbeeld, de overheersing van de brahmins[8] in de tempels zou moeten stoppen. Ze hebben ons allemaal mooi voor de gek
gehouden. Ten tweede moet de gewoonte van het vasten opgegeven worden. Ik heb jullie honderden keren gezegd niet te
vasten, maar te eten wat je lichaam nodig heeft, maar nog vertellen mensen me: "We kunnen het vasten niet opgeven." Maar de
ergste ouderwetse, heel smerige gewoonte die we ontwikkeld hebben is het gebruiken van tabak. We zijn niet in staat de tabak
op te geven, omdat we niet voldoende kracht hiervoor hebben. Tabak, mishri (het kauwen op tabak met limoen), wie heeft al deze
dingen naar ons land gebracht? Waar komt het woord 'tabak' vandaan? Er bestond geen woord voor 'tambakou' in het Sanskriet.
Vroeger verbouwden we geen tabak. Het zijn de Engelsen die dit naar ons land gebracht hebben. De Engelsen hebben het hier
gebracht. Daarom noemen we het 'tambakou', wat van het woord 'tabak' afkomstig is. Waar is het woord voor 'tambakou' in onze
Marathi taal? Het is hierheen gebracht van buitenaf. Oorspronkelijk verbouwden de moslims het in beperkte mate in ons land,
maar deze mensen (de Engelsen) hebben sigaretten en andere dingen op grote schaal naar hier gebracht. Ze gebruiken het in
massale hoeveelheden in hun land. Ze hebben ook tabak en ganja (een soort drug) naar China geëxporteerd. In onze Marathi taal
heb ik nog nooit van het woord ganja of charras (een ander soort drug) gehoord. Als je probeert ganja en charras te gebruiken zul
je net zoals de Engelsen worden. De keuze is aan jullie. Alles is dus hierheen gebracht.

We hebben nooit tabak gehad in ons land, je zult verrast zijn. Er bestaat geen woord voor tabak in het Sanskriet. Dit was
gedeeltelijk, ik zeg uiteraard gedeeltelijk, door de moslims meegebracht en daarna door de - het roken werd ons alleen door de
Engelsen geleerd. We kenden het niet, we wisten niet wat roken was, we hebben het roken nooit gekend. Moslims hadden er een
klein beetje van, maar dat is vrij laat begonnen. Maar in feite zijn deze sigaretten en deze, dit alles is begonnen nadat de
Engelsen gekomen zijn, 'om het praktisch te maken', zie je. Ze hadden tevoren wel hookahs (waterpijpen). Dat was vrij moeilijk
om te maken, dus konden ze het maar heel weinig gebruiken. Dat was lang geleden in de islamitische cultuur. Maar werkelijk,
deze geschiedenis van sigaretten, deze vorm van ego is van de Engelsen gekomen, daar bestaat geen twijfel over. En de
Portugezen, de Portugezen en de Fransen, zij hebben ons al deze dingen geleerd. Dus wat ik hen probeer te vertellen, is dat ze
alle ouderwetse zaken zouden moeten opgeven. Oude dingen zijn kostbaar, maar alle ouderwetse zaken die we junnat noemen,
die zou je moeten opgeven.
Wij hebben de gewoonte sari's te dragen met brede randen. Dit is een zeer goede gewoonte. Brede randen staan symbool voor
de maryada's[9], en wanneer we sari's dragen met brede randen blijven we binnen onze 'maryada's'. Jonge meisjes kunnen
dragen wat ze willen, maar jonge vrouwen, vooral getrouwde vrouwen, zouden sari's met brede randen moeten dragen. Als je niet
langer sari's met brede randen draagt dan zul je alle kunstzinnigheid verliezen, alle kunstzinnigheid. Wevers zullen volledig de
kunst van het weven verliezen. Als wij onze huizen niet langer op de oude manier construeren, dan verliezen we volledig de oude
kunst van het bouwen van mooie huizen. Deze mensen houden van de huizen die volgens de oude stijl gebouwd zijn, niet de
nieuwe stijl. De reden is dat de oude stijl schoonheid in zich heeft, die we zouden kunnen kwijtraken als we zomaar willekeurig
huizen bouwen. Zelfs de hutten van vroeger waren veel beter. In plaats daarvan zal het in een later stadium zo zijn dat eens we
alle kunst verliezen in de toekomst, het te laat zal zijn. Dus al onze oude vormen van kunst moeten bewaard worden, omdat ze
schoonheid in zich hebben.
We hebben bijvoorbeeld een soort van sari's die bugdya genoemd worden, maar nu kennen de vrouwen niet eens meer de naam
van deze sari's. Daarom moeten we altijd de sari's gebruiken die door ons geweven zijn. Die zijn goed. Ik vind dat sari's met brede
randen getrouwde vrouwen beter sieren. Als de sari's geen brede randen hebben, siert dat hen niet. Getrouwde vrouwen zouden
altijd sari's met brede randen moeten dragen. Dat is geen ouderwetse gewoonte, maar een heel mooie gewoonte. Het ziet er
mooi uit, het past bij de vrouwen, het ziet er elegant uit, het geeft het gevoel van een goed opgevoede vrouw. Dit is onze cultuur,
die we niet zouden mogen opgeven om vervolgens net als hen (de Engelsen) te worden.
We zouden niet moeten proberen ons hun cultuur eigen te maken, omdat onze cultuur zo waardevol is. Als we onze weg plaveien
met het inzicht over wat er mis gegaan is in hun cultuur, dan kunnen we goede vooruitgang boeken. We kunnen hun ontwikkeling
in de wetenschap accepteren, maar als we door dit te doen ons culturele erfgoed verliezen dan zullen we net als hen worden. Ze
vermoorden hun kinderen. Man en vrouw kunnen zelfs geen twee jaar samen blijven. Ze zitten allemaal in tehuizen, te wachten
tot de dood hen komt halen. In onze maatschappij moeten we onze goedheid en vriendelijkheid bewaren. Maar in plaats daarvan
hebben we de misstappen van anderen overgenomen. Eerst leerden we het van de moslims, en nu leren we het van deze
mensen. Als wij hun vuil in ons opnemen, hoe kunnen onze huizen dan schoon blijven? Wij werden verondersteld nette en
goedgemanierde mensen te zijn, en nu hebben we zoveel slechte dingen van anderen overgenomen. We moeten deze dingen
dus opgeven en onszelf zuiveren.
Nu heb ik hen verteld over het belang van puja, maar jullie weten deze dingen al, daarom legde ik het jullie niet uit. Maar tijdens
de puja zou je shraddha moeten hebben, en we mogen geen ruzie maken tijdens de puja. Het maakt niet uit wie de puja uitvoert,
omdat iedereen er in gelijke mate voordeel bij heeft, afhankelijk van de shraddha die je hebt, afhankelijk van de shraddha die je
hebt. Je kruiken zullen gevuld worden in de mate dat je shraddha hebt.
Ik zou zeggen dat de vrouwen kunnen komen en meer hier aan deze kant zitten. Het is heel warm voor jullie. Kom maar naar
voren. Vooral mensen die het erg warm hebben moeten niet aan die kant zitten. Zit maar beter... [*Laat die vrouwen alsjeblieft
aan deze kant zitten. Ze kunnen de zon niet verdragen. Laat hen hier zitten. Zij zijn onze gasten.*] Kom maar, aan deze kant.
Als jullie daar iets hadden neergezet, hadden jullie het kunnen regelen. Je moet ook een beetje begrip hebben voor het feit dat zij

alles doen. Wij moeten ook iets doen. Zij bereiden alles voor, en wij komen maar gewoon en gaan zitten als goden; dat is niet
echt netjes, toch? Jullie hadden kunnen - jullie hebben zo lang de tijd gehad, waarom hebben jullie daar niets gezet om jezelf te
beschermen? Dat is niet moeilijk.
Nu wat dit betreft. Kom jij ook maar aan deze kant. Jij kunt aan deze kant komen. Kom maar. [*Geef hen alsjeblieft een plaats
om te zitten.*] Kom maar. Staan jullie maar op. Hallo - staan jullie maar op, jullie drie. Kom maar aan deze kant. De vrouwen die
in de - nee, jullie zitten goed, denk ik. Jullie zitten toch goed, nietwaar? Goed, achter jullie. Achter jullie kunnen deze mensen aan
deze kant komen, kom een beetje meer naar deze kant. [*Niet in de zon, ze zitten nu ook al in de zon. Als we een beetje schaduw
maken aan deze kant...*] Is dat goed? [*Laat ze maar zitten. Er is schaduw aan de andere kant, er is schaduw. Ga maar vooraan
zitten, waar er schaduw is. Ga alsjeblieft zitten.*] Hallo - kom jij maar aan deze kant. Er is hier plaats voor je. Kom maar hier, aan
deze kant. Kom maar aan deze kant. De vrouwen hoeven daar niet heen te gaan, dus kom maar aan deze kant. [*Laat hen maar
zitten.*] De mannen kunnen aan deze kant komen. Ja, de mannen kunnen aan deze kant komen. Nee, nee, je zou beter aan deze
kant komen. Waarom kom je niet een beetje naar deze kant?
We moeten ook een beetje nadenken over wat we kunnen organiseren, op welke manier we hen kunnen helpen. Gisteren
bijvoorbeeld, hoe ze het regelden, organiseerden - toen ik ging, wisten ze niet dat ik naar die plaats ging. Toen ik daarna
terugkwam, hoe ze alles voor me organiseerden, hoe ze van hier naar daar renden. Ik bedoel, ik ben ook jullie Moeder, of niet?
Dan zouden wij ook aan deze dingen moeten denken, wat we kunnen doen, hoe we hen kunnen helpen; iedereen moet dit doen.
[*Laat het maar, laat het maar zo. Ze hebben niets geregeld, dus er kan niets gedaan worden, laat ze maar zo zitten.*]
Je kunt een beetje opschuiven naar deze kant. Hallo - je kunt een beetje naar deze kant komen. Jij kunt ook een beetje
opschuiven. Ik wil niet dat jullie in de zon zitten, je zult er last van krijgen. Nee, maar ze kunnen de geluidsinstallatie wat naar
deze kant schuiven. Schuif het gewoon een beetje op... Zodra de zon hoger komt, zie je, zal het in orde zijn, maar toch... [*Ga
maar in de schaduw zitten, ga zoveel mogelijk in de schaduw zitten. Als er geen schaduw is kan je vooraan gaan zitten. Tijdens
de puja is het beter om in de schaduw te zitten. Ik ben altijd hier, boven jullie. Maak je geen zorgen. Ga alsjeblieft hier voor mij
zitten. Het is beter in de schaduw te zitten. Is er iemand die de mantra's kan zeggen. Roep alsjeblieft Gavin.*]
(Gisteren kwamen jullie niet aan mijn voeten - dat had je moeten doen.) [*Laat het nu maar, anders zal het te laat worden. Laat ze
maar in de zon zitten. (Ze blokkeren op het linker Hart en de linker Swadishthan. Jullie hadden gisteren moeten komen; Ik bedoel,
jullie zullen alles doen tijdens de puja, dus...) [*Is er hier iemand die de mantra's kan zeggen? Is Mr. Gholap aangekomen? Roep
hem alsjeblieft. Weet hij ervan?*] (Het blokkeert heel erg - het Hart, de linker Swadishthan.) [*Zeg maar de Atharva Sheersha. Mr.
Gholap is niet gekomen. Waar is Mr. Gholap heen gegaan? Is hij niet gekomen? Roep hem alsjeblieft om de puja te doen. Begin
alsjeblieft de puja met de Atharva Sheersha. Begin er alsjeblieft nu mee.*]

[1] bindi: afgeleid van het Sanskriet bindu, wat ‘stip’ of ‘druppel’ betekent. Rode stip (ook tikka genoemd) van plantaardig poeder
(kumkum) die aangebracht wordt ter bescherming van de Agnya chakra.

[2] shraddha: volledig vertrouwen

[3] tantra: instrument; mechanisme van het subtiele systeem.(noot: Het woord tantra wordt vaak verkeerd geïdentificeerd met
tantrika’s die de Kundalini als een seksuele energie beschouwen; dit idee druist volledig in tegen de leer en de technieken van
Sahaja Yoga.)

[4] Vishwa Dharma: universele religie

[5] yantra: techniek, methode

[6] Mahesha, Maheshwara: naam van Shri Shiva

[7] sahib: vroegere aanspreektitel van Europeanen in Azië, ‘heer’

[8] brahmin: betekent letterlijk ‘diegene die tweemaal geboren is en de brahmananda of goddelijke zegen kan voelen’. Ook:
hoogste kaste in het kastensysteem in India.

[9] maryada's: begrenzing van het juiste (rechtschapen) gedrag
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Vandaag zijn we hier allen samengekomen om ons respect te betuigen aan Shri Ganesha.
Ganapatipule heeft een speciale betekenis omdat hij Mahaganesha is. De Ganesha in de Muladhara wordt Mahaganesha in de
Virata[1], dat is het brein. Dat wil zeggen dat dit de zetel is van Shri Ganesha. Dat betekent dat Shri Ganesha vanuit die zetel het
principe van de onschuld aanstuurt. Zoals jullie zeer goed weten is dit gelegen aan de achterkant in het gebied van de optische
thalamus, of de optische kwab zoals men het ook wel noemt, en dit is hetgene dat de ogen onschuld geeft.
Toen hij incarneerde als Christus die zich hier aan de voorkant bevindt, in de Agnya, zei hij heel duidelijk: "Gij zult geen
overspelige ogen hebben." Het is een zeer subtiele uitdrukking, waarbij mensen de betekenis van het woord 'overspeligheid' niet
begrijpen. ‘Overspeligheid' betekent kort samengevat 'onzuiverheid'. En onzuiverheid in de ogen “zult gij niet hebben”, dit is erg
moeilijk. In plaats van te zeggen: "zorg dat je je realisatie krijgt en zuiver dan je back Agnya," zei hij dit in een heel korte vorm: "Gij
zult geen overspelige ogen hebben." En de mensen vonden dat dit een onmogelijke opdracht was. Want hij was niet
voorbestemd lang te leven; eigenlijk was zijn openbare leven beperkt tot slechts drieënhalf jaar. Dus alles wat hij gezegd heeft is
van zeer groot belang, dat je ogen niet overspelig zouden mogen zijn. Als er onschuld is dan is er geen overspeligheid: dit
betekent dat er geen onzuiverheid is.
Bijvoorbeeld, met onze ogen zien we iets en we willen het bezitten. We beginnen erover na te denken. De gedachten volgen
elkaar op als een ketting, de ene na de andere. En dan komen we terecht in een web van vreselijke gedachten, en vervolgens
worden we slaaf van deze gedachten. Zelfs zonder het te weten worden onze ogen gericht naar dingen die heel oppervlakkig zijn
en je neerwaarts trekken.
Net zoals Shri Krishna gezegd heeft dat de boom van bewustzijn ondersteboven groeit, dat de wortels zich in het brein bevinden
en dat de takken naar beneden groeien. Zij die op materialisme gericht waren zijn naar beneden gegroeid. Zij die op het
Goddelijke gericht waren zijn omhoog gegroeid, naar de wortels. De belangrijkste wortel, die men de hoofdwortel noemt, de
belangrijkste wortel is onschuld, is Shri Ganesha. En hij wordt Mahaganesha in Ganapatipule. Hier wordt hij omringd door het
vader principe, het guru principe van de zee, de oceaan - de Indische Oceaan. Dat betekent dat hij hier een guru wordt.
Wanneer een Sahaja yogi zijn Shri Ganesha principe vestigt dan is hij nog als een kind. Natuurlijk worden zijn ogen dan steeds
zuiverder en zuiverder, en krachtig en schitterend. Je hebt zeker al gezien dat, wanneer de Kundalini je de realisatie geeft, je ogen
beginnen te stralen alsof er een vonkje in de ogen is, je kunt een vonkje zien. Door ego wordt het bedekt, door ego wordt het
overschaduwd. Door superego wordt het bedekt met tranen. Maar wanneer ze helder zijn dan zie je de schoonheid van de ogen,
dan schijnt Shri Ganesha door in je blik. Nu begint de aandacht te stromen door het venster van Shri Ganesha's tempel.
Maar wanneer je groeit, dan word je Mahaganesha. Dan is Mahaganesha gevestigd in jou en word je een satguru[2], je wordt een
goddelijke guru, je kan anderen onderwijzen. Zelfs een kind zou dat kunnen zijn en zelfs een volwassen persoon kan dom zijn.
Het heeft niets te maken met leeftijd, kleur, geloofsovertuiging of kaste. Het is een staat die je kunt bereiken wanneer je maar wil.

Zoals we hier Gyaneshwara[3] hadden, die op zeer jonge leeftijd het grote Gyaneshwari[4] componeerde. Zoals jullie gisteren
zagen, had Gorakhnath op twaalfjarige leeftijd zijn Mahaganesha gevestigd.
Maar als je niet probeert te groeien, zul je op hetzelfde niveau blijven, zelfs wanneer je ouder wordt. Dus rijpheid is de aanwijzing.
Hier, zoals we zien in Ganapatipule, bestaat Shri Ganesha in zijn volledige, volgroeide vorm zodat we ook onze Mahaganesha
ontwikkelen in onszelf, waardoor onze ogen zuiver, krachtig en goddelijk worden. Als het juist uitwerkt, ben ik zeker dat we deze
staat in onszelf kunnen vestigen.
[Marathi]
Vandaag kwamen we naar Ganapatipule, dit heeft een belangrijke betekenis, temidden van de Ashtavinayaka (acht
swayambhu's[5] van Shri Ganesha). Het is de plaats van Mahaganesha. Mahaganesha is Pithadhish (heerser van alle pitha's[6])
en terwijl hij op deze pitha zit, beschermt hij alle Ganesha swayambhu's. Hij bezit de kennis van alle Omkara's[7], en hij heeft de
Guru Tattwa (het guru principe) verkregen.
Als we kijken naar de omgeving, dan wast de oceaan, zo prachtig en helder, de voeten van deze Ganapati[8], want de oceaan
staat symbool voor de Guru Tattwa, en met deze Guru Tattwa wast hij de voeten van Shri Ganesha, zoals het ook zou moeten
gebeuren met alle Sahaja yogi's. De Ganesha stuthi[9] is gedaan en dan is Shri Ganesha gevestigd en daarna moeten jullie met
de Mahalakshmi Tattwa[10] Mahaganesha's worden.
Deze staat kan bereikt worden door kinderen, klein of groot, oudere mensen, vrouwen en iedereen, als ze oprecht gedrag
vertonen, dat we in Marathi saralya noemen, of men zegt ook wel abhodita of onschuld, en eens we ons dit eigen gemaakt
hebben kunnen we het guru principe bereiken. Een guru die niet deze oprechte natuur heeft en deze onschuld, kan nooit een guru
zijn, hij is een aguru (valse guru).
Alleen hij wiens aandacht altijd op de goddelijke kracht gericht is, kan een echte guru worden. De aandacht van gewone mensen
is vervormd, ze is niet zuiver. Daarom heeft Christus gezegd, dat er geen overspeligheid in je ogen zou mogen zijn, wat betekent
dat, als we onze aandacht ergens op richten, we veel beginnen te denken en er komen vreemde gedachten in ons op, over hoe ik
dit voorwerp kan bemachtigen, en waarom kreeg ik dit ding niet, en andere gedachten over waarom en waarom niet. Als we iets
zien en beginnen te denken, dan ben je de Agnya chakra nog niet overgestoken. Welk voorwerp je ook ziet, je zou gedachteloos
moeten worden, vooral in de hemelse verblijfplaats van weelde en voorspoed waar talloze goden en godinnen zijn, enkel door
hen te zien zou je gedachteloos moeten worden.
Eens we de staat van gedachteloos bewustzijn bereiken zal er geen verdorvenheid meer in onze aandacht zijn. De gedachten die
de geest aantasten zullen niet meer opkomen, dus hoe zal verdorvenheid je nog langer beïnvloeden? Dat betekent, zoals Christus
zei: “Gij zult geen overspelige ogen hebben.” Ze zouden zo zuiver moeten zijn als de stralen van de zon, wanneer ze op de bomen
vallen nemen ze het vuil niet op, maar ze koesteren en voeden hen, niet enkel dat maar ze geven hen ook kracht.
Op dezelfde manier zouden de Sahaja yogi's zo'n schittering in hun ogen moeten hebben, dat zij een zeer zuivere atmosfeer
kunnen creëren in de hele wereld. Zuiverheid in de atmosfeer is wat we nodig hebben tegenwoordig, overal, zodat vrede, vreugde
en goddelijke kracht kunnen zegevieren in deze wereld. Alleen de glorie van Shri Ganesha bezingen zal niet genoeg zijn, Shri
Ganesha moet ontwaakt zijn binnenin ons en hij zou moeten evolueren tot de staat van Mahaganesha.
Enkel na het verwerven van de staat van Mahaganesha kan ons land er voordeel van hebben en via ons land kunnen ook andere
landen voordeel hebben van deze staat. Wij zullen de anderen leiden, maar als we deze verantwoordelijkheid niet op ons nemen,
dan kan ik niet zeggen wat er terecht zal komen van deze wereld.
Ik heb een verzoek aan jullie allen, namelijk om alle overspeligheid uit jullie ogen te bannen. Hiervoor hebben we de mantra van
nirvichara[11] in Sahaja Yoga. Sta de gedachten niet toe je te domineren, als er gedachten komen, zeg dan “Yen neti neti
vachane” (het bestaat niet, het bestaat niet) of zeg “Kshama keli, kshama keli” (ik vergeef, ik vergeef), zodat deze gedachte

vernietigd wordt en eens gedachteloosheid bereikt is, stopt het bederf van de geest.
Iedereen zou zijn best moeten doen, zodat je ogen niet overspelig zijn. "Als er verdorvenheid in de geest bestaat door toedoen
van mijn ogen, dan wil ik zulke ogen niet hebben", zei Tukaram[12], "dan is het beter blind te zijn." Op een bepaalde manier is het
beter blind te zijn dan een verdorven geest te hebben. Je zou beter innerlijke ogen hebben om de goddelijkheid te zien. Wanneer
deze twee principes correct samenkomen dan kan men zeggen dat de Sahaja yogi het guru principe heeft verkregen.
Ik zegen jullie allen, zodat hier in Ganapatipule, de plaats van Mahaganesha, met zijn speciale gratie, jullie allen je guru principe
zo snel mogelijk kunnen verkrijgen.
Eerst zullen ze de vierentwintig namen van Shri Vishnu nemen zodat de Sushumna nadi[13] zal openen. Dan zullen ze de Shri
Sukta zeggen, dat is om de energie binnenin je te doen ontwaken. Dan zullen ze de 108 namen van Moeder Gauri zeggen. Daarna
puja, als de puja voorbij is, zullen we een havan doen.
[Even iets in Hindi]
We hebben elf kunda's, en we zullen de havan doen voor de elf kunda's. Want de Mahaganesha is de heerser, hij is de heerser
van de Ekadasha Rudra[14]. Dus dat moet gebeuren met veel devotie en toewijding. Ik zou voorstellen dat jullie na afloop van
deze puja eerst eten, en daarna zullen we neerzitten voor de havan.

[1] Virata: het kosmische lichaam, het grote Universele Wezen, de manifestatie van God

[2] satguru: werkelijke guru; ook: Adi Guru of oorspronkelijke meester

[3] Gyaneshwara: grote heilige en dichter die leefde in de 13de eeuw (1275-97) in Maharashtra, India. Hij vertaalde o.a. oude
spirituele Sanskriet teksten in het Marathi zodat deze kennis toegankelijker werd.

[4] Gyaneshwari: boek, ook gekend als de Bhavarthadpika, waarin Gyaneshwara de Bhagavad Gita vertaalde in het Marathi en
van commentaar voorzag. In het zesde hoofdstuk beschrijft hij de aard van de Kundalini.

[5] swayambhu: ‘dat wat gecreëerd werd door Moeder Aarde’; swayambu’s zijn stenen, rotsformaties en plaatsen die spontaan
uit de aarde zijn voortgekomen en zeer sterke vibraties uitstralen (bv. Uluru, bepaalde (heilige) plaatsen in de Himalaya, Ganesha
swayambu’s in India,…)

[6] pitha of peetha: plaats, ‘zetel’ van een chakra

[7] Omkara: letterteken in het Sanskriet dat de Om of Aum klank voorstelt (\). Aum is de oerklank die ontstond bij de splitsing van
Sadashiva en de Adi Shakti aan het begin van de schepping. De essentie van dit woord wordt uitgedrukt door Shri Ganesha in de
Muladhara, de manifestatie is de Heer Jezus Christus in de Agnya.

[8] Ganapati: Shri Ganesha als leider van de gana’s (engelen in de hemelse legers)

[9] Ganesha Stuthi: lied waarin de kwaliteiten van Shri Ganesha vereerd en geprezen worden.

[10] Mahalakshmi Tattwa: Mahalakshmi principe; essentie van de kracht van evolutie

[11] nirvichara: gedachteloos bewustzijn

[12] Tukaram: Indische dichter (1598-c.1649), bekend voor het componeren van ‘abhanga’s’ of gezongen versen waarin het
Goddelijke wordt geprezen.

[13] Sushumna nadi: kanaal van evolutie; middenkanaal van het subtiele systeem, waarlangs de Kundalini opstijgt.

[14] Ekadasha Rudra: de elf vernietigende krachten van Shri Kalki.
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Ik hoop dat je allemaal genoten hebt van je verblijf in Ganapatipule. Het probleem was dat we de kookplaats niet dichter bij jullie
verblijfplaats konden voorzien, zodat jullie veel heen en weer moesten lopen. Maar dat wandelen was volgens mij wel goed voor
jullie en het zal jullie wel geholpen hebben. Het is goed tegen diarree en andere problemen die jullie hebben.
Eigenlijk had ik de omgeving al gezien, maar ik had nog niet alle herbergen en verblijfplaatsen gezien. Ter informatie: iemand
heeft mij nu een halve hectare land gratis geschonken, kosteloos, vlak bij de zee aan de andere kant. Het is prachtig. En jullie
zouden hem daarvoor allemaal een dankbrief moeten schrijven. Dus voor volgend jaar ben ik er zeker van dat we iets veel beters
kunnen organiseren, op een veel collectievere manier.
Nu zal de volgende rondreis, zoals je weet, via Pune, Rahuri en Akluj gaan. En deze plaatsen zijn voor ons van een grotere
betekenis, want Rahuri is een plaats waar mijn voorvaderen regeerden, het is dus een heel krachtige plaats, omdat zij grote Devi
bhakta's[1] waren. En ook alle Naths, zoals Machindranath, Gorakhnath, al deze grote geëvolueerde zielen die ook wel
avaduta's[2] genoemd worden en die incarnaties waren van de grote Primordiale Meesters, werkten in dat gebied. Zij zijn
degenen die als eerste openlijk over de Kundalini spraken. En daarnaast wordt Pune, zoals je weet, ook wel 'Punyapattanam'
genoemd, en dit is al eeuwenlang een zeer heilige plaats. Vervolgens zullen jullie naar een plaats genaamd Nira gaan, dat is een
rivier die naar mijn naam genoemd is, en deze rivier heeft veel land om zich heen, dat we gekocht hebben en waar we aan
landbouw gaan doen. En jullie zullen daar ook de Bhima rivier zien, waar jullie je ochtendbad zullen nemen, en waar jullie zullen
genieten van de rivier.
Ze hebben jullie daar ook voor een ceremonie uitgenodigd. Ze hebben een heel grote ceremonie die twee dagen duurt. Daarom
kom ik niet, omdat ik geen enkel programma zou kunnen geven gedurende die periode, maar genieten jullie er maar van. Daarna
gaan jullie naar een andere interessante plaats genaamd Wani, die op een heuvel gelegen is en in een heel mooie omgeving waar
ook een dam is, en daarna zullen jullie terugkeren. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om met jullie te spreken, want ik krijg
maar zelden de tijd om met jullie te spreken.
Wat nu deze uiterlijke zaken betreft, zouden ze jullie allen moeten steunen omwille van jullie spirituele groei. Je moet kijken
hoeveel je van binnen hebt bereikt, wat voor soort karakter je hebt ontwikkeld, hoeveel onthechting, hoeveel collectiviteit en
hoeveel vrijgevigheid. Al deze dingen moet je nagaan. Beoordeel jezelf, vraag niet aan anderen je te beoordelen. Hoeveel balans
heb je, hoeveel wijsheid, want al deze dingen moeten zorgen dat je verankerd raakt. Ik weet niet hoeveel jaren we dit nog kunnen
doen, maar volgens mij is dit heel goed, want nu zie ik het verschil in de vibraties van de mensen. Zelfs tussen de tijd voordat we
in Ganapatipule begonnen zijn en vandaag is er zo'n enorm verschil. Ik voel nu zowaar een koele bries van jullie kant!
Jullie spirituele groei is dus het belangrijkste aandachtspunt en het is de eerste zorg van ons allemaal. Jullie zijn hier gekomen
omwille van je spirituele groei. Ik weet dat er veel moeilijkheden geweest zijn en vele ongemakken; sommige mensen hebben
zelfs hun huid verbrand - dat spijt me zeer. Maar in dit land wordt overdrijven als onfatsoenlijk beschouwd, en daarom moeten
we proberen te vermijden ergens in te overdrijven. Door te overdrijven gaan we in werkelijkheid naar de rechterkant of naar de

linkerkant, dus probeer alsjeblieft alle overdreven gedrag te vermijden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je heel veel houdt van een
bad in de Bhima rivier, maar dat is heel fijn op een plaats waar het ondiep is; maar waar het diep is zou je je niet mogen begeven.
Alleen op dat punt ben ik bezorgd, omdat het nog steeds, je moet begrijpen dat je jezelf volledig onder controle moet houden, en
niet naar plaatsen moet gaan waar het gevaarlijk is. Los van het feit dat het gevaarlijk is voor jou, is het ook gevaarlijk voor de
hele Sahaja Yoga beweging en ook voor mij, omdat ik me veel zorgen maak en erg van streek raak als jullie iets overkomt.
Dus het belangrijkste is dat je moet zorgen dat je in het midden blijft. Ga niet in extremen, in welk opzicht dan ook. Iedereen heeft
respect voor je als je in het midden bent, maar als je in extremen gaat denken ze dat er iets mis is, dat er iets grondig mis is met
je. En het brengt ook nog eens het hele programma in de war. Dus mijn raad is: zorg dat je in het midden blijft, overdrijf nergens
in, doe alles in de juiste proporties; want het is zwaar voor jullie om zo te reizen, om deze zon te verdragen. Dit is de koudste
periode in Maharashtra, dus kun je je voorstellen wat we anders konden doen? Ik bedoel, we moeten bepaalde resultaten
behalen met een maximum aan combinaties.
En het spijt me voor de mensen die verbrand raakten; en doordat ik hen moest verzorgen en dergelijke, werd ik in feite zodanig
opgehouden dat het hele programma maar uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld werd - ik bedoel, het was teveel van het goede.
Maar nu is het afgelopen. Ga alsjeblieft in het geheel niet in de zon, het is niet nodig, jullie hebben al genoeg zon gehad. En de
zon laat je hersenen smelten, en dat maakt mensen gek in dit land: als we teveel in de zon komen eindigen we als krankzinnigen.
Het heeft dus blijkbaar ook een effect op de hersenen, dus is het beter in het geheel niet in de zon te komen - laten we het daarop
houden. Voor even is het niet erg, maar blijf niet in de zon zitten. Het is heel uitnodigend, ik weet het, omdat jullie nauwelijks zon
krijgen, in een levenswijze die je het noodzakelijke evenwicht geeft. maar er zijn genoeg zonnestralen in deze kamer, overal. Je
zou dus in het geheel niet in de zon moeten gaan zitten. Dat kan je echt problemen bezorgen, want de zon in Akluj zal erg
belastend zijn, en ik vertel jullie dit ook omdat ik dan misschien niet bij jullie ben. Dus zorg alsjeblieft voor jezelf, dat is het enige
dat je voor mij kunt doen.
Voor jezelf moet je je meditatie doen, je moet je om je spirituele groei bekommeren, en laat je spullen niet overal slingeren, wees
er voorzichtig mee. Ik ben heel blij met de manier waarop ze jullie waardeerden in de tempel van Mahalakshmi, en dat ze respect
voor jullie hadden en dat ze jullie iets in je oti[3] gaven, en dat is werkelijk heel lief van hen, om jullie zo zonder aarzelen in hun
eigen levenswijze te accepteren en in hun leefgemeenschap, zie je. En ze zeiden: "We konden niet uitmaken wie Indiaas was en
wie niet Indiaas was", want volgens mij is in Ganapatipule jullie huid ook een beetje minder bleek geworden, misschien dat ze
daarom zeiden: "We konden niet uitmaken wie er wie was." Het is dus heel goed dat de omstandigheden er nu voor zorgen dat
we in heel kleine mate gelijkaardige karakters krijgen.
Wat puja's betreft, omdat we eerder al drie puja's hadden en de vierde in Ganapatipule, zullen jullie hier ook drie puja's hebben. In
deze drie puja's ben ik er zeker van, omdat dit een kalmere groep is, dat jullie veel meer zullen bereiken, en dat de
omstandigheden veel beter zullen worden. Als jullie problemen hebben kunnen jullie me dat laten weten, dan kunnen we daar
maatregelen voor treffen. Maar één ding: wees er zeker van dat je jezelf niet oververmoeit, en dat je jezelf ook niet uithongert of
overeet. Alles wat je in te grote mate doet zal niet goed zijn voor deze reis. Ik denk namelijk dat we in de tweede groep veel meer
zullen bereiken dan het resultaat dat we eerder hadden bereikt. De mensen van de tweede groep moeten dus proberen een
normaal leven te leiden, met meer aandacht op de Spirit[4], meer aandacht op hun spirituele groei.
Als laatste, maar niet minder belangrijk, is er het grote nieuws dat er zoveel anderen zich willen verloven. Ik zal hen met alle
plezier verloven, in Pune of in Rahuri. Het zou een heel goed idee zijn voor iedereen die zich wil verloven. En als er mensen zijn
die nog willen trouwen, laat het me dan weten. Misschien zouden we nog iets kunnen regelen in Rahuri. Maar het beste zijn
degenen die zich willen verloven, omdat dit heel gemakkelijk geregeld kan worden, en het zal een goed idee zijn. Dus laat het me
weten voordat we uit Pune vertrekken, iedereen die dit wil.
Als jullie nu vragen hebben of iets willen zeggen, zeg het dan alsjeblieft nu, omdat ik niet meer de kans zal krijgen met jullie te
spreken, we zijn hier namelijk met zo'n kleine groep - anders zijn we altijd op een puja; je zult zien dat er in Pune minstens vijf
keer zoveel mensen zijn dan jullie hier.

Ja? Wat zegt hij? … Moeilijkheden met je aandacht - wat? … Wat is er?
[Vraag: Ze wil weten hoe ze haar aandacht kan verstevigen, en hoe ze dieper in meditatie kan gaan.]
Naar welke plaatsen gaat je aandacht, dat is het punt. Je probeert veel rond te kijken. Zie je, eerst en vooral moet je dit in
meditatie vragen, en er zijn ook vele anderen die het je kunnen vertellen, zij zullen het wel oplossen. En ten tweede is de beste
manier, zie je, om je ogen naar Moeder Aarde te richten. Je concentreren op Moeder Aarde is de beste manier. Wanneer je loopt,
houd dan je ogen op Moeder Aarde gericht. Als iemand tegen je praat, houd dan je ogen op Moeder Aarde gericht. Zie je, dan zul
je alles beter in je opnemen en zul je beter geaard zijn, goed?
Dat is een heel goed onderwerp om je mee bezig te houden, dat onze aandacht niet verstrooid zou mogen raken. Geleidelijk aan
zul je tot rust komen. Ik denk dat de meesten van jullie die voor het eerst gekomen zijn het in het begin een beetje moeilijk zullen
vinden om zich aan te passen, maar geleidelijk aan zal het lukken. Want om te beginnen gaat onze aandacht naar kleine, kleine
dingen, zoals: "Ik moet op de grond zitten," of "We moeten met de bus gaan," of naar één of ander smerig ding dat je ergens ziet.
De aandacht gaat dus altijd naar de gebreken en de tekortkomingen en naar het vuil, omdat de aandacht altijd al zo is geweest.
Maar dan begint het naar de mooie plaatsen te gaan. In heel kleine dingen begin je de schoonheid te zien, in heel kleine dingen
begin je het Goddelijke te zien. En dat is dan de tijd waarin je moet weten dat je aandacht overal van zal genieten.
Maar normaal gezien, zie je, gaat de aandacht, vooral het soort aandacht dat wij hebben, naar de slechte dingen. Waar is er een
tekortkoming? We beginnen iedereen te veroordelen, we beginnen elke plaats te veroordelen. Kijk nu naar deze plaats, als je hier
zit: voor mij is dit heerlijk, in jullie ogen het slechts gemaakt zijn van - dit dunne materiaal, enzovoort; aan zulke dingen zullen
jullie beginnen te denken. Maar in mijn ogen is het prachtig, want ik zie hoe al deze mooie sari's hier uitgespreid zijn, en de
prachtige bloemendecoraties die zo mooi gemaakt zijn, het is allemaal zo speciaal. En de achtergrond, en alles is met zoveel
zorg gemaakt. Hoe zijn ze daar kunnen komen, en hoe kregen ze het voor elkaar om al deze dingen vast te maken? Het is
buitengewoon. Al deze dingen komen in mijn hoofd op, en ik begin zoveel vreugde te voelen over het feit dat mijn jongens zo
hard hebben gewerkt om al deze dingen op te hangen en hoe mooi ze het allemaal hebben geregeld. Al deze gedachten komen
in mijn hoofd op en dan voel ik me zo gelukkig. Ik zie de blikken niet, of wat dan ook. Het gaat erom wat je ziet, waar je aandacht
heen gaat.
Probeer dus de mooie dingen te zien. Er zijn zoveel mooie dingen die je kunt zien. Wat ik nu zie is het hart van mijn kinderen,
waarmee zij dit gedaan hebben, nietwaar? Als je een diepzinnige persoon bent kun je zien met hoeveel liefde ze de sari's
uitgespreid hebben, hoe ze de bloemen uitgespreid hebben, hoe ze het gedaan hebben. Het gaat dus om de aandacht: waar gaat
ze heen? Als je naar jezelf begint te kijken: "Waar is mijn comfort? Ik heb dit nodig, ik heb dat nodig," dan is er geen vreugde.
Maar de vreugde ligt in het zien van de diepere betekenis van wat zij voor ons hebben gedaan, hoe ze voor ons hebben gewerkt,
hoe ze van alles voor ons hebben meegebracht, hoe ze met liefde voor ons hebben gekookt. Jullie doen helemaal niets in
vergelijking met wat deze mensen doen, zonder twijfel. Jullie gedragen je als koninklijke mensen, werkelijk. En zij moesten het
doen. Vooral Ganapatipule was een heel lastige plaats. De mensen moesten helemaal van Nagpur komen, vijftig mensen
kwamen erheen om jullie eten te koken. Niet alles draait om geld. Al zou je geld betalen, dan nog kun je zoiets niet doen. Het is
liefde, het is het gevoel, het is de aandacht, het is de vrijgevigheid van het verzorgen van de gasten.
En zo zou je moeten genieten van hoeveel ze voor ons gedaan hebben, hoe we hiervan genieten. Zo zal je hart dieper en dieper
worden. Maar als je een bol hart hebt dat altijd kijkt naar verkeerde dingen, naar slechte dingen, of naar materiële dingen: "Wat
moet ik kopen, wat moet ik aanschaffen?" Dit kun je allemaal uit je hoofd zetten. Maar als je iets moois wilt aanschaffen vanuit
een goed hart, dan zul je precies datgene vinden wat je wilt. En dan zul je het ook heel snel vinden. Toen ik gisteren grote inkopen
ging doen voor alle centra en dergelijke - voor een waarde van, ik denk, misschien wel één lakh roepies - voor alle Indiase centra,
deed ik dit in minder dan geen tijd. Omdat het voor hen was, lukte dit me veel beter. Als het voor mezelf was geweest, denk ik
niet dat het zo goed was gelukt. Maar je zult verrast zijn, ik koop nooit iets voor mezelf, ik heb er geen tijd voor. Jullie geven mij
zoveel, ik hoef niets te kopen, wat het ook is.

Het gaat er dus om hoe je de dingen bekijkt, hoe je dingen doet, hoe je ermee omgaat. En gisteren was de winkel waar ik heen
ging vol van allerlei geuren. Alles daar was geurig en iedereen voelde het. Dat was enkel en alleen omdat ik overal van genoot,
omdat ik ervan genoot voor anderen iets te doen. Er zijn geen 'anderen' - wie is de ander? Want Sahaja yogi's zijn voor mij niet 'de
anderen'. Ik doe het voor mezelf, maar dan voor mijn grotere wezen, mijn hogere wezen. Zo zouden jullie de dingen ook moeten
bekijken, goed? Dan zul je ervan genieten.
Shri Mataji spreekt in Marathi: [*En wat ik nu moet zeggen tegen de mensen van Sangli is dat we in het verleden hier al ooit een
puja hebben gehad en dat we dit pas geleden nog eens hebben gedaan, en in Sangli is er ook veel in de krant verschenen en
daardoor is er veel tot stand gekomen. En Sahaja Yoga kan zich hier ook vestigen omdat de atmosfeer heel aangenaam en rustig
is, en ook staan alle mensen hier klaar om te helpen. Dus ik zou de mensen van Sangli een klein geschenk willen geven, en ik zou
graag hebben dat ze het accepteren, dat is mijn verzoek. Er is ook nog een ander geschenk, maar dat ligt nog op de markt. Wie
wil het gaan halen? Het ligt nog op de markt. Als het hier is zullen we het ook geven. Wie komt het in ontvangst nemen?*]
Ik heb veel dingen gekocht, maar ze zijn nog niet geleverd, dus kan ik ze maar één ding geven. [*Breng het, kom nu*]. Dit is dus
onze Sahaja yogi, Mr. Tawde, die hier een heel belangrijke ambtenaar is. Hij heeft dit bewerkstelligd. Deze heer is Mr. Mali, die de
regio - wat zeggen we tegen 'regio'? - hij is de regionale landbouwambtenaar hier, die zorg draagt voor de landbouwzaken in de
hele regio, en hij kreeg zijn realisatie in '75. En nu is hij daar gestationeerd, dus kwam hij naar de puja. Zijn hele familie is hier. Dit
is dus Mr. Tawde, die al dat goede werk voor jullie heeft verricht, geef hem een applaus. En ook is hier Mr. Yadav Sahib die alles
in de krant heeft gepubliceerd, en die hier de verantwoordelijke is voor de krant. Mr. Yadav - geef hem een applaus.
Ze hebben zo'n hoge positie, maar zijn toch zo nederig - zie dat nu eens. Hij is degene die de leiding heeft over het hele gebeuren
hier, hij is het brein erachter. En hij is de man die de leiding heeft over alle regionale landbouwactiviteiten, hij is de leidinggevende
ambtenaar. En nog iemand anders is de redacteur van de krant.
Zie je, wanneer mensen egoïstisch worden, brengen ze zichzelf gewoon niet in verband met de omstandigheden. Ze hebben
geen idee hoe ver ze staan. Het is als een bal die je een slag geeft waarna die de lucht in gaat, terwijl je niet doorhebt dat het
slechts een bal is gevuld met lucht. Daarom noemen we dit verwaand, begrijp je? Dus zij die werkelijk standvastige mensen zijn,
die een degelijke scholing en een degelijke opvoeding hebben gekregen, zij belanden niet in valkuilen van het ego, zij belanden
niet in deze valkuilen. Eerst en vooral worden zij heel nederig, en proberen ze te leren nog nederiger te worden, en opnieuw te
leren nog nederiger te worden. Zoals Newton zei: "Ik ben als een klein, ik ben als een klein kind dat kiezelsteentjes verzamelt aan
de stranden van kennis." - iemand als Newton, hij zei dat. Maar tegenwoordig zie ik dat het moeilijk is mensen van dat soort te
vinden. Maar mensen die heel geleerd zijn, zelfs in het Westen heb ik gemerkt dat zij zeer nederige mensen zijn; in hun schrijven,
in hun hele gedrag kun je zien dat het heel nederige mensen zijn. Nederigheid is een teken van kennis. Als de boom overbeladen
is buigt hij naar beneden. Als hij beladen is met vruchten, buigt hij naar beneden. Op dezelfde manier zal iemand die kennis heeft
neerbuigen, zal hij heel nederig zijn.
Lezing in Marathi: [*Nu is de puja van vandaag werkelijk van groot belang, omdat het vandaag de puja van Shri Mahalakshmi is,
en het belang dat we in Sahaja Yoga ondervinden van Shri Mahalakshmi vind je bij geen enkele andere Shakti. Want Shri
Mahalakshmi is de Shakti die we ook wel het Sushumnakanaal[5] noemen, zij verblijft hierin, en via haar wordt het
parasympathische zenuwstelsel geactiveerd. Om deze Shri Mahalakshmi Shakti sterk te maken, hebben er in onze evolutie vele
gebeurtenissen plaatsgevonden, en een van de belangrijkste was de incarnatie van Shri Mahalakshmi. Shri Mahalakshmi heeft
vele incarnaties genomen, en ze was zo moedig om de vorm aan te nemen van een menselijk lichaam en haar geboorte te
nemen in dit universum, en zo heeft zij veel werk verricht.
Het is verbazend dat niemand ons informatie heeft gegeven over al deze incarnaties van Shri Mahalakshmi, en dat niemand er
een diepgaande en gedetailleerde beschrijving van heeft. Nu is het principe van Shri Mahalakshmi gebaseerd op het principe van
Shri Lakshmi. Dat wil zeggen dat Shri Mahalakshmi de moeder van Shri Lakshmi is, zo zouden we het kunnen zeggen, de moeder
van Shri Lakshmi. Dat wil zeggen dat wanneer Shri Lakshmi naar de mensen komt, Shri Lakshmi degene is met evenwicht, ze is
een vrouw in de vorm van een Devi. Ze is zodanig in evenwicht dat ze op een lotus staat. Ze heeft twee lotussen in haar hand.

Een van deze lotussen is roze, en in die lotus is er ook een tederheid. De betekenis van de roze lotus is in die zin dat degene die
een lakshmipati is, dat hij Shri Lakshmi zal hebben, dat wil zeggen dat het karakter van die persoon deze roze kleur zal bevatten;
dat betekent dat hij zachtheid zal hebben in zijn karakter. Hij zou niet droog mogen zijn.
Ten tweede is het zo dat als we een lotus zouden zien, dat er in die lotus, zelfs al komt er een bij in, dan zal deze bij er ook een
plaats in krijgen, en die bij heeft zoveel stekels, maar ondanks dat krijgt ze toch een plaats in de lotus. Dat wil zeggen dat zij ook
welkom is. Zo zal ook iemand die Shri Lakshmi in zich heeft iedereen welkom heten, ongeacht het karakter van de gast. Hij zal
het iedereen naar zijn zin maken, of die iemand nu klein is of groot. Hij zal zorg dragen voor iedereen, ongeacht hun
maatschappelijke positie, hij zal voor iedereen op een gelijkaardige manier gastvrij zijn.
Het derde is dit – (Shri Mataji laat het met haar handen zien: de linkerhand in een gevende positie, en de rechterhand in een
beschermende positie) – de betekenis hiervan is dat je vrijgevig zou moeten zijn. En als er in iemand zijn handen geen
vrijgevigheid bestaat, dan is zo iemand geen lakshmipati. Danat (de kwaliteit van vrijgevigheid) is een kwaliteit die zoveel
vreugde brengt, en het is niet te vergelijken met het bezitten van wat dan ook. Degene die de kracht van vrijgevigheid ontwikkelt,
wat mij betreft is zo iemand het verst geëvolueerd van iedereen, want zo iemand heeft het hoogtepunt bereikt in de evolutie van
de mensheid. Je zou in staat moeten zijn in alle gulheid te geven. Zoals Shri Lakshmi schenkt met haar linkerhand, op dezelfde
manier zou iemand die lakshmiputra is (dit wijst op het principe van Lakshmi in een man) ook in alle gulheid moeten geven met
zijn linkerhand, op zo'n manier dat zelfs de rechterhand er niets van weet. Het geven met de linkerhand symboliseert het geven
op een sahaj manier (spontaan), zonder enige inspanning. En al je verlangens zouden enkel op vrijgevigheid mogen berusten. In
deze wereld zijn er werkelijk zoveel materiële dingen, en ik denk dat al deze dingen slechts één belang hebben, en dat is dat we
deze dingen aan anderen kunnen geven. Door middel van vrijgevigheid kunnen we de grootsheid van ons hart tonen. Zo kunnen
we onze tederheid en warmte uiten, en daarom zijn al deze dingen van belang, anders zijn al deze materiële dingen van geen
enkel belang.
Er zijn zoveel standbeelden van swayambhu's[6]. Onder hen wordt het standbeeld van Shri Mahalakshmi als het
allerbelangrijkste beschouwd door ons in Sahaja Yoga. Dankzij haar stijgt de Kundalini op in het kanaal van Shri Mahalakshmi.
Zij staat boven het Shri Lakshmi principe. Nu staat deze (rechter)hand zo afgebeeld. Deze hand is het symbool voor
bescherming. Het heeft twee betekenissen: onderdak – ze geeft iedereen onderdak, deze hand biedt iedereen bescherming.
Maar in werkelijkheid zien we juist het tegenovergestelde. De lakshmipati's bezorgen iedereen veel moeilijkheden en angst. Zij
(Lakshmi) staat echter gewoon vredig op een lotus, zonder te koop te lopen met iets in het bijzonder aan haar. Normaal gezien
hebben mensen auto's nodig en van alles en nog wat, om te laten zien hoe rijk ze zijn, en hoe superieur in vergelijking met
anderen.
Van de andere kant oefent ze geen enkel gewicht of druk uit op anderen. Zij staat met zoveel gemak, op zo'n subtiele manier dat
niemand door haar in de problemen zal komen. Een ware lakshmipati zal onopvallend ergens zitten, maar hij zal daar zitten in
alle vertrouwen en stilte, en hij zal ook in stilte weer vertrekken. Zelfs als hij iets wil geven zal hij het geven Zelfs als hij iets wil
geven zal hij het geven met de woorden: “Shri Mataji, dit is een geschenk van mij, maar vernoem alstublieft niet mijn naam, en
accepteert u het op die manier. Ik heb dit aan uw lotusvoeten gelegd – en daar laat ik het bij, ik heb er nu niets meer mee te
maken.” Als ik hem dan zeg dat ik geen geld aanneem, maar dat het aan het fonds moet worden gegeven (waarvoor we de naam
van de schenker moeten weten) zal hij zeggen: “U kunt het op naam van iemand anders zetten, daar heb ik geen enkel bezwaar
tegen. Ik heb dit aan u gegeven, maar ik wil niet dat mijn naam gepubliceerd wordt. Alleen als u mijn naam wilt vermelden in
verband met de belasting heb ik er geen bezwaar tegen, maar anders wil ik niet dat mijn naam vermeld wordt, of wat dan ook."
Hij zou heel nederig verzoeken zijn naam niet bekend te maken. Zo iemand kunnen we een ware lakshmipati noemen.
De (rechter)hand van Shri Lakshmi wijst op deze manier naar boven. Dat wil zeggen dat je aandacht boven zou moeten zijn,
gericht op een hoger doel. Wanneer iemand dus een lakshmipati wordt, dan is zijn aandacht in zo'n staat dat hij zal beginnen
denken: “Nu ben ik een lakshmipati geworden, maar hoe kan ik nu God bereiken?” Als een mens in dit stadium komt, dan heeft hij
rijkdom en dan krijgt hij ook veel rijkdom. Hij wordt rijk, en als hij dan nog het gevoel heeft dat hij nog geen innerlijke rijkdom
heeft verkregen, dan kun je zeggen dat het principe van Shri Mahalakshmi in hem is ontwaakt. En in dat principe van Shri
Mahalakshmi ontwaakt ook de Kundalini. Wanneer zij ontwaakt wordt zeggen wij: “Udo, Ambe” – dat betekent: “Shri Kundalini,

ontwaak nu alstublieft.” Dit zeggen we in de tempel van Shri Mahalakshmi, omdat zij enkel kan worden ontwaakt via het kanaal
van Shri Mahalakshmi. En zo ontwaakt zij in het kanaal van Shri Mahalakshmi en doordringt dan de bovenliggende chakra's, en
komt dan omhoog en doordringt volledig de chakra van de Sahasrara.
Laat ons nu eens bekijken hoeveel incarnaties van Shri Mahalakshmi we al hebben gehad. Ten eerste ligt het principe van Shri
Mahalakshmi heel dicht bij een guru, in de vorm van een relatie met heel veel liefde en zuiverheid. Als we het nu van het begin
bekijken, werd zij bij alle Adi Guru's geboren in de vorm van een dochter of een zus. De dochter van Janaka was bijvoorbeeld Shri
Sita – zij was de verpersoonlijking van Shri Mahalakshmi. Zij was het principe van Shri Mahalakshmi. En ze was de dochter van
Janaka. Daarna was ze de zus van Shri Nanaka – Nanaki – zij was ook Mahalakshmi. Toen was haar relatie die van een zus.
Hetzelfde geldt voor de dochter van Mohammed Sahib, Fatima, ook zij was Mahalakshmi. Na haar werd Radha de
verpersoonlijking van Mahalakshmi, en daarna kwam Maria: Maria was Shri Mahalakshmi, en haar relatie was die van zuiverheid.
Zij was zo zuiver dat ze uit haar zuiverheid geboorte gaf aan Shri Christus. Zij was dus de verpersoonlijking van de volmaakt
zuivere Maagd. En omdat zij de verpersoonlijking van de Maagd was, kreeg ze door haar zuiverheid een zoon die zo zuiver was
als Christus. Zij was dus ook Shri Mahalakshmi.
Door deze incarnaties van Shri Mahalakshmi worden onze bovenste chakra's van binnen tot stand gebracht. Dat wil zeggen: de
chakra van Shri Rama ligt aan de rechterkant van het hart – hier is zij aanwezig in de vorm van Shri Sita, hier is ze aanwezig in de
vorm van Radha, hier in de vorm van Maria. En op deze plaats ontmoeten deze drie krachten van Shri Mahakali, Shri
Mahalakshmi en Shri Mahasaraswati elkaar, in de vorm van één kracht, en dat is Shri Adi Shakti. Zij verblijft in de Sahasrara,
maar men zegt ook wel dat zij in de Sahasrara verblijft in de vorm van Mahamaya. Adi Shakti is er in de vorm van Mahamaya. Het
resultaat van alle drie deze krachten is dus de komst van Adi Shakti in deze wereld in de vorm van Mahamaya, en zij kan de
Sahasrara van iedereen doordringen. Zoals je weet, zit zij nu voor jullie en jullie zijn hier heel goed van op de hoogte. Meer hoef ik
er dus niet over te zeggen.
Dus op deze manier incarneerde uit deze Shri Mahalakshmi, Shri Adi Shakti. Zij heeft alle drie de krachten van Shri Mahakali,
Mahalakshmi en Shri Mahasaraswati. Deze krachten maken deel uit van haar. Enkel door dit Shri Mahalakshmi principe kan ons
zuiver verlangen – dat Shri Amba is, die in feite de kracht is van Shri Mahakali – worden ontwaakt. Zij kan dit laten gebeuren.
Daarom is Shri Adi Shakti zo belangrijk, want door deze drie krachten, zelfs als al het andere werk is volbracht, is zij nodig voor
het laatste werk dat moet worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat het werk wordt volbracht met behulp van deze krachten. Zelfs
al is het heel gemakkelijk voor ons om dit te bereiken, want we verkrijgen het inderdaad zonder moeite, moet je toch hard
werken; anders kan deze taak niet volbracht worden. Het is erg moeilijk. Als het mogelijk zou zijn geweest om het enkel met Shri
Adi Shakti te doen, dan was het niet nodig geweest om zoveel verwarring te brengen.
Je moet er hard voor werken, en jouw ondersteuning is van groot belang om de taak te vervolledigen. Jij staat nu op het podium,
niet ik. Je mag mijn krachten hebben en ze gebruiken, maar weet dat jij nu op het podium staat. En om die reden ben je alle lof
waardig. Je bent bijzonder. Wat ben ik? Alle krachten die ik heb, heb ik al sinds de eeuwigheid; daar is niets bijzonders aan. Maar
jij moet ze gebruiken. Jij moet ze in ontvangst nemen, jij moet ze ontwikkelen, je zou er meesterschap over moeten krijgen. Dit is
het ware verlangen van Shri Adi Shakti, dit is haar zuiver verlangen. En voor dit zuiver verlangen levert zij ononderbroken een
harde strijd. En nu hebben jullie dit allemaal terecht gekregen, het bereikt, het met liefde aanvaard, en op jullie weg zijn jullie erin
gegroeid. Dit geeft mij heel veel voldoening. En in die voldoening vergeet ik alles, zoals de pijn die ik geleden heb in het verleden.
In het verleden heb ik vele jaren veel geleden. Hoeveel heeft Sita moeten lijden, hoeveel heeft Radha moeten lijden, hoeveel heeft
Maria moeten lijden: dat hele verleden vergeet ik nu. Ik voel me alsof er in het verleden niets is gebeurd, en dat alles wat er nu
gebeurt heel bijzonder is.
Maar in verband met deze incarnatie moet je één ding onthouden, namelijk dat Shri Mahalakshmi geïncarneerd is in menselijke
vorm – in menselijke vorm. Maar de Godin die wij Shri Mahakali noemen is niet geïncarneerd in menselijke vorm. Zij heeft altijd
bestaan in de vorm van een Godin. Om die reden is het gemakkelijk om in de vorm van de Godin te komen, maar om in de vorm
van een mens te komen is een heel moeilijke taak. En om te vechten als een mens en met de mensen samen te leven is zelfs nog
moeilijker. En ook om zo te leven, om binnen de grenzen van de mensen te blijven, is nog veel moeilijker. Al dit werk in menselijke
vorm werd verricht door alle Deva's, en vandaag de dag genieten wij van de voorspoedige vruchten van al het werk dat in het

verleden is verricht.
Het belangrijke werk dat verricht werd in Ganapatipule is het waard de geschiedenis in te gaan; er is heel wat werk verricht, en dit
zal elk opeenvolgend jaar opnieuw gebeuren. Mijn diepste wens is dat het ten minste de komende drie, vier jaar zo zou
verdergaan. Als dit gebeurt, dan zullen jullie mensen ook gaan inzien, dat hetgene wat we begonnen zijn vanuit Ganapati op
volmaakte wijze de Sahasrara heeft bereikt. Dit alles is zo aditi (van fundamentele aard) dat het moeilijk in woorden uit te
drukken is. En jullie moeten dit allemaal krijgen. Jullie moeten alles krijgen wat mij toebehoort, dat is mijn enige, zuivere
verlangen. En als dit lukt, dan is er niets anders dat ik wil.*]
[*Zo moet je het doen – leg iets onder de voeten en breng kumkum aan op de voeten. Breng kumkum aan op de voeten. Roep
iemand, een paar vrouwen. Neem iets en pak kumkum voor de voeten. Meer naar onderen. Vraag nu iemand. Roep de vrouwen.
Kom, kom.
Kom. Neem een lepel, je kunt ook een kleine kom nemen. Neem deze kom, met de gebogen randen. Daar is het. En roep de
vrouwen. Neem een kom, ga zitten. Neem de kom.
Kom maar, kom maar. Laat de vrouwen de puja doen. Ik zal je vertellen wat je moet doen en laat het hen dan doen. Raak het niet
aan, raak het niet aan met je handen. Voorzichtig, je zou zelfs de kom niet mogen aanraken, je raakt het niet aan met je handen.
Houd het vast aan de randen. Alleen aan de randen, en breng het nu aan. Zeg de mantra van Shri Sukta, en zeg de 'Atharva
Sheersha' van Ganapati.
Dat is goed. Laat hen het doen. Niet met je handen. Houd het daar vast. Nu kunnen alle mannen hier komen, haal eerst dit hier
weg, en zeg hen mijn voeten te wassen. Giet water over de voeten en was ze. Zeg de mantra van Shri Sukta. Giet maar! Haal dat
weg.
Doe het niet met de handen. Haal dit weg, in die schaal.*]
Deze kumkum is heel goed, omdat hij gevibreerd is. Jullie zouden er allemaal wat van moeten nemen, [*straks kun je met een
lepel iedereen er wat van geven*]. Raak het niet aan met je handen.
Breng nu gewoon water, geen warm water.
Een puja zou volbracht moeten worden in stilte en met gemoedsrust. Dan kan er niets misgaan.
Nu zie je dat ze niet het woord 'armoede' gebruiken, maar alakshmi, dat wil zeggen: 'datgene wat niet op het Lakshmi principe
berust' – ze hebben niet het woord daridrya (armoede) gezegd. Ze zeiden niet: "Vernietig de daridrya," maar ze noemden het
alakshmi. Kijk hoe subtiel dat is. Alles dat onvoorspoedig is, alles dat niet op het Lakshmi principe berust, dit alles – het omvat
een onmetelijk groot domein. Dit alles werd geschreven na grondige studie – met behulp van een heldere en correcte denkwijze.
Kijk hoeveel vibraties het geeft.
[*O, niet daarin. Net zat daar water in, nietwaar? Doe het nu maar; er is niets aan te doen, het is nu zo gebeurd. Dat is wat ik net
zei. Giet het nu maar, nu maakt het niet meer uit, het maakt geen verschil. Doe het nu zo, luister nu naar me. Giet water over mijn
voeten, en zet het weg zonder het water aan te raken.*]
Van kamal[7] gaat het naar vishwa[8], daar ligt niets tussenin! Hebben jullie dat begrepen? De beschrijving van de Mahalakshmi,
dat zij heel veel van lotussen houdt, en zij houdt ook heel veel van het hele universum. Niets daar tussenin!
[*Breng het aan op je handen. Begin nu met de 108 namen. Hebben jullie nog iets dat over Shri Mahalakshmi gaat?*]
En dit is iets dat je moet begrijpen: dat de Mahalakshmi Tattwa de Viratangana[9] wordt, dat wil zeggen de buddhi, het brein - het

bewustzijn, zouden we moeten zeggen, dat wordt zij. Narayani Shakti, of we noemen haar ook wel Viratangana, dat is de kracht
van de Virata in de hersenen. [*Als laatste komt dus het principe van Shri Mahalakshmi*] – het centrale zenuwstelsel is ook de
Mahalakshmi Tattwa[10], in zekere zin.
[*Nu is zij Mahamaya[11] geworden, door het Mahalakshmi principe wordt zij Mahamaya. Wanneer het Mahalakshmi principe
opstijgt, dan wordt het Mahamaya. Dat wil zeggen voor de Devi – Mahakali en Mahasaraswati, als zij hiermee bedekt wordt, dan
wordt zij Mahamaya. Dat wil zeggen, dat is de methode van Virata[12], van Shri Krishna. Het verrichten van maya[13] is de
methode van Shri Krishna, goddelijke maya. Mahasaraswati en Mahakali, wanneer Shri Mahalakshmi deze twee krachten
ontmoet, dan ontstaat hieruit Mahamaya, de vorm van Mahamaya komt tot stand. Het heeft namelijk intelligentie, het heeft alles,
en dit gebeurt door middel van de methode van Shri Krishna. Net zoals Shri Krishna, de kracht van Shri Krishna. In het geval van
Kali Devi of eender welke andere incarnatie van Mahakali, is alles wat met haar te maken heeft voor iedereen zichtbaar, zij
verbergt niets. Je ziet alles voor je. Ze staat daar met een zwaard in haar hand, en al haar handen zijn zichtbaar. Mahasaraswati
is echter zuiver, zij huwt bijvoorbeeld nooit, niets: dat wil zeggen dat zij als een vrouw is, als een maagd, volmaakt zuiver, de
verpersoonlijking van kennis, die een witte sari draagt. Maar wanneer de kracht van Shri Mahalakshmi haar ontmoet als één van
deze twee krachten, dan krijgt zij een kleur. Dat wil zeggen: dan ontstaat de verscheidenheid, en dit doet alles ontstaan dat te
maken heeft met de vorm van Mahamaya. Mahamaya ontstaat door deze krachten. Dit is het werk van Shri Krishna.*]
Ik leg hem net uit dat het zo gebeurt dat dit Mahalakshmi principe ontstaat nadat de Lakshmi Tattwa zelf gevestigd is: namelijk,
wanneer Lakshmi zichtbaar wordt in de vorm van voorspoed en de voldoening die voorspoed met zich meebrengt, dan begint het
Mahalakshmi principe zich in ons te ontwikkelen, in de zin dat we ons gaan bekommeren om onze spirituele groei. Dan gebeurt
het zo, omdat we in ons brein drie krachten hebben - namelijk Mahakali, Mahalakshmi en Mahasaraswati - boven de Agnya
chakra. Daar gebeurt het zo dat twee van deze krachten, namelijk Mahakali en Mahasaraswati, dat zij gezegend worden, dat zij
gezegend worden door het Mahalakshmi principe. En het Mahalakshmi principe berust fundamenteel op het principe van
Narayana. Narayana is de godheid Vishnu; en Vishnu wordt Shri Krishna. En deze Shakti van Shri Krishna die zich hier bevindt
wordt op dat punt de Shakti van de Virata - dat is Viratangana.
Maar wanneer zij zich mengt met deze twee, dan begint de kracht van Mahamaya zich te manifesteren, want zij is - je weet hoe
Krishna was, hij haalde altijd listen uit, hij deed van alles, verstopte dit, deed dit, deed dat - al deze dingen ontstaan vanuit deze
kracht. Dat is dus de reden waarom het nog niet volledig open is. De kracht van Mahakali is bijvoorbeeld helemaal open; maar de
kracht van Mahalakshmi is een, is een verborgen kracht, zoals Maria. Niemand zou ooit hebben geloofd dat Maria Mahalakshmi
kon zijn, of Radha, of Sita: zij waren eenvoudig, onopvallend, maar zeer krachtig. Maar in de periode van de Sahasrara verandert
dit in Mahamaya. Mensen hebben geen idee hoe ze de werkelijkheid van de Adi Shakti kunnen ontdekken. Begrijp je dat?
Zij is degene die het gehele universum ondersteunt en zij wordt de Spirit, de Spirit van de gehele Vishwa, de Vishwa waarover
Gyaneshwara geschreven heeft. Hij heeft gezegd: "Vishwatmake Devi" - de God van de Spirit van het gehele universum. Dus zij
wordt vervolgens het universum.
We kunnen twee buitenlandse mannen en twee buitenlandse vrouwen vragen naar voren te komen, die getrouwd zijn. Jij zou niet
moeten komen, Richard, van alle mensen. Blijf alsjeblieft zitten. Jij zult er nog vaak genoeg de kans voor krijgen. Zij die anders
nooit de kans krijgen moeten komen. Hij is de eerste die opstaat, ik zei het jullie al. Ga alsjeblieft zitten. Niet uit Engeland, want
Engelse mensen krijgen altijd de kans, alsjeblieft. Ze moeten uit Australië komen of uit andere plaatsen waar ze nooit de kans
krijgen. Engelse mensen zouden anderen de kans moeten geven. Jullie zien mij zo vaak, dan zijn jullie er en wassen mijn voeten.
Kom maar. Waar is haar man? Hij is Engels, is dat zo? Moge God jullie zegenen. Goed. Zorg dus dat er enkele Australische
mensen komen. Zelfs als, ik bedoel, als je niet met een vrouw uit hetzelfde land getrouwd bent, dat is niet noodzakelijk. Maar een
paar Australiërs of Oostenrijkers, of enkele mensen die normaal gezien de kans niet krijgen. Spaans is goed. In orde. Moge God
jullie zegenen. Engelsen zijn de mensen die het meest bevoorrecht zijn, is het niet?
Wil je mijn voeten masseren? Heb je nog nooit mijn voeten gemasseerd? Goed, kom dan maar. Nu, houd ze vast met de
rechterhand, en masseer het met de linkerhand. Jij hebt ze al ooit gemasseerd - mijn voeten, nietwaar? Jij hebt ze al ooit
gemasseerd. En heb jij mijn voeten al ooit gemasseerd? Heb jij mijn voeten al gemasseerd? Heb jij mijn voeten gewassen met

water? Jij hebt het al ooit gedaan, goed, laat hem het dan doen. Voel nu de vibraties. Houd je handen daar. Is het nu beter? Goed.
Moge God jullie allen zegenen. Moge God jullie allen zegenen. Moge God jullie allen zegenen. Moge God jullie allen zegenen.

[1] Devi bhakta: toegewijde volgeling van de Devi (Godin)

[2] avaduta's: krachtige, hooggeëvolueerde gerealiseerde ziel die een meester is

[3] oti: offerande van fruit, noten, rijst, een sari of doek, aangeboden tijdens een puja met de bedoeling zegeningen te vragen
voor familiaal en sociaal welzijn en voorspoed

[4] Spirit: de Atman, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

[5] Sushumna: middenkanaal van het subtiele systeem, kanaal van evolutie, kanaal waarlangs de Kundalini opstijgt, ook
Sushumna nadi

[6] swayambhu: ‘dat wat gecreëerd werd door Moeder Aarde’; swayambu’s zijn stenen, rotsformaties en plaatsen die spontaan
uit de aarde zijn voortgekomen en zeer sterke vibraties uitstralen (bv. Uluru, bepaalde (heilige) plaatsen in de Himalaya, Ganesha
swayambu’s in India,…)

[7] kamal: ‘als een lotusbloem’, een van de namen van Shri Brahma(deva)

[8] vishwa: wereld; ‘vishu’ in het Marathi.

[9] Viratangana: de kracht van de Virata (het Kosmische Lichaam) in de hersenen

[10] Mahalakshmi Tattwa : Mahalakshmi principe

[11] Mahamaya: opperste illusie

[12] Virata: het grote Kosmische Lichaam

[13] maya: illusie
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Bewustzijn en evolutie Alpe Motta, Italië, 4 mei 1986
Vandaag is een bijzondere dag voor ons omdat het de zestiende Sahasrara Dag is. Dat je in zestien tellen of zestien maten een
hoger punt in het gedicht bereikt, zodat het volledig is. Shri Krishna is een volledige incarnatie omdat Hij zestien bloemblaadjes
heeft. Die volledigheid wordt "purna" genoemd. Dus nu gaan we over naar een andere dimensie. De eerste is degene waar je
zelfrealisatie kreeg.
In het evolutieproces, zie je dat dieren niet bewust zijn van vele dingen waar mensen zich bewust van zijn. Zoals de materie niet
gebruikt kan worden door dieren voor hun eigen doel. Ze zijn zich ook totaal niet bewust van zichzelf. Als je een spiegel toont
aan dieren, reageren ze er niet op alsof ze in de spiegel zijn, behalve, denk ik, chimpansees. Dat wil zeggen dat we redelijk aan
hen verwant zijn! Dus, wanneer we mensen zijn geworden, begonnen we in ons bewustzijn vele dingen te beseffen die bij de
dieren onbewust bleven. Dus met hun brein verstonden ze niet dat ze materie nuttig konden gebruiken.
Als mensen hadden jullie geen besef van de chakra's die in jullie aanwezig waren. Dus jullie bewustzijn werkte nog altijd voor de
helft door de onbewuste werking van de chakra's en de bewuste werking van het verstand. Jullie voelden ook nooit je autonoom
zenuwstelsel of hoe je inwendige organen werken. Je voelde zelfs niet hoe je geraakt werd door andere invloeden.
Als resultaat daarvan, met de vrijheid die mensen bereikten of die hen verleend werd, verzamelden ze allerlei zaken in hun brein,
in hun Sahasrara, zonder het te beseffen. Ze gebruikten hun Sahasrara, hun brein voor allerlei doeleinden die vruchteloos waren.
Ze waren zich weer niet bewust van de waarschuwing die Shri Krishna had gegeven dat als je menselijk bewustzijn gebruikt,
behalve voor spirituele groei dat je dan naar beneden gaat. Het was hun verteld. Niet dat het hun niet gezegd was: ze wísten
ervan. Of het in het Oosten was of in het Westen, iedereen wist dat je opnieuw geboren moet worden.
En zo gebeurde het dat in het Westen mensen dachten dat door hun denkvermogen te gebruiken ze nu de materie kunnen
beheersen; dat ze de materie voor hun eigen doel kunnen gebruiken. Als ze het gedaan hadden na hun zelfrealisatie, zou het een
heel andere situatie geweest zijn, want na de zelfrealisatie zijn jullie allemaal bewust geworden van vibraties, wat de chaitanya is,
en ook van je chakra's. Met dit nieuwe bewustzijn, zou je al het verkeerde vermeden hebben.
Maar het is zoals een hebzuchtig persoon, die een klein beetje geld krijgt en het meteen uitgeeft. Dit probleem heeft jullie
verstand gecompliceerd gemaakt. Je hebt bepaalde denkbeelden, die ver weg zijn van de realiteit.
Zoals we bijvoorbeeld machines begonnen te gebruiken, zo zijn we zelf machines geworden. Zo hebben we geen gevoelens en
kunnen niet omgaan met anderen op een natuurlijke manier.
In het menselijke bewustzijn had je bereikt hoe je kon omgaan met anderen en met de natuur. Maar deze egogerichte aanpak
verwijderde jullie van natuurlijk, echt leven. En we werden artificieel. Het komt voort uit het idee dat we artificieel moeten zijn.
Zoals het in de mode is om arrogant en snobistisch te zijn. Dat is exact het tegenovergestelde van je spirituele groei en van het
proces van de evolutie omdat je het vermogen verloren hebt om te gaan met anderen, dat je als mens verworven had. Alle
organisaties die je opgericht hebt, zelfs in collectief verband, zijn ook artificieel.
Dan begon een beweging dat we 'natuurlijk' moeten zijn. Dat is een andere vorm van artificieel zijn. 'Natuurlijk' betekent niet een
primitieve persoonlijkheid. Natuurlijk zijn is evolueren. De hele bedoeling van de schepping is om te evolueren.
Dus een ander denkbeeld dat jullie gemakkelijk aanvaard hebben, omdat je een verstand hebt, en omdat je alles aanvaardt dat op
je af komt, en je werd zo artificieel dat je de hele tijd sensatie nodig had om jezelf te kunnen voelen.

In alle aspecten van het leven heerst er een conceptueel, artificieel begrip.
Zoals bijvoorbeeld seks, wat zoiets natuurlijks en normaals is - het is niet zo fenomenaal - maar ook dat maakten jullie zo
artificieel dat je nu je seks in je hersenen hebt zitten. Daardoor heb je niet alleen Ganesha in de Mooladhara doen zwijgen, maar
ook Mahaganesha in je hersenen.
Een ander aspect is kunst. Het denkbeeld is zo stupide dat het zegt dat kunst volgens de regels moet zijn. Wat vastgelegd is over
kunst, dat kunst zo of zo of zo moet zijn. Zoals je iemand als barok zal bestempelen, het veroordelen, dan rococo, dan dit, dan
dat. Iedereen veroordelen. En uiteindelijk kom je tot een conclusie dat het meest smakeloze kunst is. Zoals suikerriet, als je alle
sap eruit gehaald hebt, wat overblijft, zal je op een dag kunst noemen.
Dus het verstand dat het hart niet koestert is absoluut een artificieel verstand, zoals een robot. Dus mensen zijn net als robots
geworden. Dit kan gemanipuleerd worden door iemand met een meesterbrein. Omdat je geen eigen hart hebt en je verstand
wordt door iemand bestuurd die meer denkbeelden in zijn brein heeft zitten. Al die denkbeelden zijn destructief. Bv. Hitler had het
idee dat hij een Ariër is en dat hij van een superieur ras is. En om dat idee te realiseren, schrikte hij er niet voor terug om de
wereld te vernietigen.
Hetzelfde geldt op het vlak van religie. Ook daar werd elke religie in de vorm van concepten gegoten.
Het ergste concept dat mensen hebben uitgedacht, is dat geld alles is. Eerst proberen ze te overheersen via de politiek; ze
denken dat politieke overheersing alles is. En nu vinden ze dat geld alles is en dat alle andere verheven zaken denkbeeldig zijn.
In het begin van mijn leven zag ik de gecompliceerde Sahasrara's. En hoe meer ik de complicaties probeerde op te lossen met
mijn eigen bewustzijn, hoe moeilijker het werd. Want op vijftig jaar, mijn leeftijd, kan je zien hoe gecompliceerd mensen zijn
geworden. En na het openen van de Sahasrara, toen ik naar het Westen kwam in die zestien jaar stel ik vast dat ze nu
onverbeterlijk zijn geworden. Voor jullie echter is de weg klaargemaakt om hoger te stijgen.
Dit is de achtergrond die ik jullie beschreven heb.
En je kunt merken dat wanneer je een programma geeft, er 500 mensen zullen komen voor het programma en binnen de twee
weken zijn ze allemaal verdwenen. Omdat wanneer ze opstijgt, de Kundalini het ego opblaast en de persoon dicht bij de realiteit
brengt. Maar dat ego dat zich zo snel opbouwt wint het van de Kundalini in snelheid en bedekt het hoofd. Dan suggereert het:
"Hoe kan je een goddelijk leven hebben? Je zult alle alcohol missen, alle gekte al het plezier in het leven." Dat voelen ze, dat ze de
vrijheid zullen verliezen om gek te worden.
Als je vanuit deze positie ziet hoe mensen reageren, is het verbazingwekkend. Je moet al iets extreem onnozel doen om het in de
markt te kunnen zetten. Onlangs hoorde ik dat iemand rijk werd door blikken als lampen te verkopen. Allerlei onnozele dingen die
de natuurlijke schoonheid niet eens benaderen of natuurlijke vreugde, worden als gesofisticeerd aanvaard.
De andere kant van het verhaal is dat de asuri vidya, de zwarte vidya (=kennis) het overgenomen heeft. Zoals Shri Krishna ook
weer gewaarschuwd had, in hoofdstuk 15, dat wanneer de asuri vidya het overneemt, dat dan de shuddha vidya (=zuivere kennis)
niet op kan tegen de snelheid van de asuri vidya.
Zo was er in Amerika een grote discussie tussen Sahaja yogi's of mijn foto wel of niet in de woonkamer mocht zijn. Maar als je
hun vraagt hun nagels zwart te lakken, hun gezichten en kleren zwart zoals heksen, dat zullen ze wel doen.
Dus zelfs in het stadium dat we Sahaja yogi's zijn, zijn we verlegen over ons goddelijk leven. Wanneer ze hippies werden of punks
of wanneer ze zoiets doms werden, wijdden ze er hun hele leven aan, al hun tijd, al hun geld. Ze veranderden hun kledij en

levensstijl hun gezinsleven, alles veranderden ze, ze gingen tot het uiterste.
En toch zelfs als Sahaja yogi's overtuigd zijn van de goddelijkheid van Sahaja Yoga, blijven ze verlegen.
Je weet dat je Moeder geen geld neemt van jullie in tegendeel, ze geeft geld uit, jullie winnen er allemaal bij. Maar als het op
geven aankomt, is iedereen verlegen.
Vanuit die achtergrond kom je tot het licht van Gods genade. Maar je wilt het niet overhaasten, je wilt je tijd nemen, geleidelijk. Zo
geleidelijk dat je misschien je kans mist.
Dus in het bewustzijn van Sahaja yogi's, hoewel je alles weet over je chakra's vibraties kent en met anderen kan omgaan, toch
gebruik je al die kennis voor persoonlijk voordeel. Dus de schaduw van het verleden blijft voortleven, zelfs als je dit nieuwe
bewustzijn hebt.
Dieren kunnen automatisch zwemmen ze moeten het niet leren. Maar mensen moeten leren zwemmen. Dus ze waren de
technieken vergeten die dieren kenden en hebben de technieken van mensen aangenomen.
Maar in Sahaja Yoga krijg je zelfrealisatie in één leven. En in dat leven moet je groeien. En in dit leven moet je het hoogste
bereiken. Dus de tijd is zo kort! En de achtergrond is zo donker. Jullie worden omringd door mensen die de hele tijd vernietigende
denkbeelden verspreiden. Jullie zijn de mensen die veel sneller dan zij moeten opgroeien.
Maar een soort lethargie - zelfs als je beseft dat je bewustzijn heel anders is dan dat van hen - een soort lethargie belet dat je
Sahaja Yoga aanvaardt zoals je het zou moeten aanvaarden. Ieder van jullie moet elke dag denken: "Wat heb ik vandaag voor
Sahaja Yoga gedaan?" Maar jullie zijn nog altijd druk in de weer met jullie jobs, geld verdienen, omgaan met mensen die helemaal
niet belangrijk zijn in Sahaja Yoga.
We moeten een grote inspanning doen om tot dat punt te komen, dat we handelen in overeenstemming met wat we weten en
waar we in geloven en dat we daar één mee worden. Jullie kunnen dat met denkbeelden, maar niet met de realiteit. Dat is het
probleem. Ik zal dit punt uitleggen.
Stel dat een fanatiekeling gelooft dat hij dit en dat kan doen in zijn godsdienst, dan doet hij dat. Maar dit concept komt niet
overeen met de realiteit, het is niemand tot nut geweest, het heeft niets van substantie teweeggebracht en toch doen mensen
het. Ik zie in mijn eigen land dat wanneer ze vochten voor de vrede - mijn vader gaf zelf al zijn bezittingen op, zijn praktijk, met elf
kinderen in de familie. En wij die in paleizen leefden, gingen in hutten wonen voor dagen, jaren aan een stuk. Voor de
oppervlakkige vrijheid doen we alles, maar voor de subtielere vrijheid moeten Sahaja yogi's al het mogelijke doen.
Het eerste wat je moet doen, is er de hele tijd bewust van zijn dat jullie Sahaja yogi’s zijn. Jullie zijn verder geëvolueerd dan de
rest van de mensheid. De redding van de gehele mensheid hangt van jullie af. Jullie zullen het doel van de schepping helpen
verwezenlijken. Je moet er je dus eerst en vooral bewust van zijn dat je zo belangrijk bent en dat je daarom zelfrealisatie
gekregen hebt. Hoe kan je dan blijven voortleven met je conditioneringen en met je ego?
Die conditioneringen zien er als volgt uit: stel dat je vanuit een christelijke godsdienst komt dan moet je een klein beetje van die
religie meebrengen in Sahaja Yoga. Of als je een hindoe bent, dan wil je daar een beetje van meebrengen. De essentie van alle
religies is in Sahaja Yoga aanwezig, de zuivere essentie, maar we willen niet de oppervlakkige nonsens. Al deze dingen zijn zoals
vuil dat onze Sahasrara bedekt en dat afgeschud moet worden.
En hoewel je nu weet hebt (van je chakra's) en bewust bent van je chakra’s, houd je ze niet zuiver. Gewone mensen trachten hun
kleren en hun huizen zuiver te houden. Maar jullie schamen je niet als je chakra’s onzuiver zijn, omdat je er na een tijd niet meer
bewust van bent dat ze er zijn. Dat betekent dat je wel subtieler geworden bent, maar in je bewustzijn ben je nog niet subtiel.

Er zijn zoveel dingen waarvan jullie weten meer dan mensen die niet gerealiseerd zijn, dat het absoluut de realiteit is.
Bijvoorbeeld: we gebruiken niet eens de vibraties. Wanneer het nodig is, gebruiken we ze niet. Of soms mechanisch, als een
machine, beginnen we bandhans te maken.
Dus jullie zijn nog steeds niet bewust van je chakra's. Een beetje bewust als we ons best doen, maar voor de rest, in ons subtiel
systeem, zijn we nog niet zo bewust. Dat is de reden waarom je niet weet waarom je iets op een bepaald moment moet doen.
Totdat je de Nirvikalpa (=twijfelloosheid) toestand bereikt, kan je niet verder groeien.
Ik besef bijvoorbeeld alles wat ik doe. Ik kan elke kracht oproepen wanneer ik dat ook maar wil. Ik kan elke negativiteit die ik wil,
absorberen en geen hoef geen enkele negativiteit te absorberen die ik niet wil. Ook al zijn jullie duizenden mijlen van mij
verwijderd, ik weet alles over jullie. Ik ken misschien jullie wereldlijke naam niet, maar ik ken jullie als onderdeel van mijn wezen.
Ik kan mij gedragen als een mens, helemaal zoals jullie, ouder worden zoals jullie, zelfs een bril dragen, alles doen wat van mij
volledig een mens maakt. Ik heb deze rol bewust aanvaard, niet onbewust. Niets in mij is onbewust.
Als je dus bewust wil zijn van wat je doet, dan moet je alert zijn.
Het eerste dat je bereikt hebt, is de vrede. De vrede. Maar zelfs nu nog merk ik dat deze vrede, die vreugde zou moeten brengen,
ontaardt tot ruzie. De waarheid in ondeelbaar. Je kunt er niet over argumenteren. Waarheid is homogeen. Ze maakt geen ruzie
met zichzelf. We zijn ons niet bewust van onze vingers, maar als we iets moeten vasthouden, komen ze allemaal samen en
werken het uit.
Dus het onderdeel van dit brein dat hiervoor zorgt, het onbewuste deel, moet bewust worden. Dat is wat evolutie betekent. Dus
blijven hangen aan een concept gaat tegen de evolutie in. Je moet de realiteit leren zien, de realiteit aanvaarden en ernaar
handelen.
Nu zou je kunnen zeggen: "Moeder, dit is een mirakel." Als iets gebeurt: "Dit is een mirakel." Misschien is dat zo voor de mensen,
misschien ook voor Sahaja yogi’s, maar niet voor mij. Ik weet wat het is.
Om boven dat halfbakken bewustzijn uit te stijgen, moet je beseffen hoe je het allemaal uitwerkt. Het hele systeem van omgaan
met elkaar moet volledig veranderen. Dit is erg belangrijk, tenminste voor mensen uit het Westen, want in India weten de mensen
dat menselijke inspanningen tot niets leiden en dat je (spiritueel) moet groeien. Ik bedoel de echte Indiërs, want sommigen
proberen voordeel te halen uit Sahaja Yoga en dan verdwijnen ze weer, sommigen. Maar de meesten beseffen dat je bewust
moet zijn van wat je hebt.
Dus we kunnen zeggen dat we wel zelfkennis hebben maar geen zelfbewustzijn. Neem bijvoorbeeld iemands naam, die van een
grote heilige, en je zult ook de vibraties voelen. Je weet ook waarom: omdat hij een heilige is. Maar waarom gebeurt dat niet met
jullie? Als jullie naam gezegd wordt, waarom stromen er dan geen vibraties? Jullie zijn nochtans bevoordeeld, want de Adi Shakti
zelf zit voor jullie. De heiligen hadden niemand om hen dit alles uit te leggen. Het nadeel hiervan is dat jullie dit als
vanzelfsprekend beschouwen.
Soms is de Franse vertaling kort en soms heel lang.
En als wij iets zeggen, hoe drukken we ons dan uit? Doen we dat dan op een natuurlijke wijze? Doen wij dat vanuit ons hart? Het
bewustzijn dat je dit doet vanuit je hart is wat ik zou willen dat jullie bereiken.
Er zijn yogi’s die zeer hard werken voor Sahaja Yoga. Anderen vinden het allemaal vanzelfsprekend. Zij wensen niet te helpen.
Zij willen alles klaargemaakt ontvangen. Dat wijst erop dat zij zich niet bewust zijn van hun krachten om vreugde te beleven. Als
ze het vanuit hun hart doen, zullen ze niet voelen dat ze er moeite voor gedaan hebben. Ze zullen enkel voelen waar ze mee

gezegend zijn of wat ze bereikt hebben.
Het gevoel iets bereikt te hebben en tevredenheid zullen al je problemen overwinnen, vooral dat van de linker Vishuddhi.
De tweede dimensie zou er in bestaan dat je bewust bent van al wat je doet, en dat je geen fouten meer maakt. En als je iets doet
dat er uitziet als een fout, dan zal dat toch blijken juist te zijn. Niemand is zover, dat wens ik erbij te zeggen, omdat sommigen
denken dat elke lof die ik uitspreek, persoonlijk voor hen bedoeld is. Een heel eenvoudig voorbeeld: daarnet wou ik mijn horloge
juist zetten en ik trok het schroefje eruit. Een eenvoudig voorbeeld. Ik deed dat enigszins onbewust, maar tegelijkertijd ook
bewust, omdat mijn horloge stilviel en ik wist hoe laat het was en hoe laat ik er moest zijn voor de puja. Ik heb dus mezelf bewust
opgezet tegen mezelf. Als het horloge niet stilgevallen was, zou ik vroeger gekomen zijn, maar dat was niet het goede moment
om te komen. Ik moest dus het schroefje eruit trekken om ze te doen stoppen. Je weet dus wat je verkeerd doet en je kunt dat
tegen jezelf richten en dan kan je daar een drama van maken. "O, ik heb een fout gemaakt!" en zulke dingen, maar dan gespeeld.
Maar die toestand is nog ver weg.
Op het niveau waar we nu zijn, maken we nog veel fouten omdat we niet zelfbewust zijn. Op een oppervlakkige manier, verstaan
we onder zelfbewustzijn ongeveer dit: iemand moet naar een gesprek, hij moet een passend kostuum kiezen, hij kamt zijn haar
fatsoenlijk voor hij vertrekt, hij schraapt zijn keel. Zelfbewust.
Maar, zijn we ook zo alert als het om onze spirituele groei gaat? Of gaan we ervan uit dat het vanzelfsprekend is dat Moeder ons
een verfrissend bad geeft, dat ze ons in de wieg legt en ons ernaartoe brengt? Dat is kinderachtig! Je moet volwassen worden in
je spirituele groei.
Misschien vraag je je af: "Wat moeten we doen?" Zie jezelf elke dag onder ogen! Kijk hoeveel tijd je werkelijk besteedt aan
wereldse zorgen en hoeveel aan je spirituele groei.
Heb je alles overgelaten, al je zorgen afgegeven aan God Almachtig? Ben je helemaal losgekomen van je achtergrond? Ben je
volledig opgegroeid, heb je alle nonsens achter je gelaten? Hoe ga ik met anderen om? Hoe praat ik tegen Sahaja yogi’s?
Het verbaast mij geregeld dat, als een Sahaja yogi aangevallen wordt door een niet-Sahaja yogi, de Sahaja yogi-groep de niet-yogi
steunt! Of dat een Sahaja yogi die nog moet groeien meer aandacht besteedt aan negatieve mensen dan aan positieve! Hij gaat
gemakkelijker om met negatieve mensen dan met positieve mensen. Hij is vriendelijker en opener tegenover negatieve mensen
dan tegenover positieve. Je moet je op de positieve richten. Maar het omgekeerde gebeurt altijd. Daar zit heel subtiel ego in. Ik
heb jullie al dikwijls verteld over dit subtiele begrip. Maar met jullie gecompliceerde brein, dat werkt als een machine, als een
kapotte computer slaag je erin daar een conclusie uit te halen die het tegenovergestelde betekent van wat ik zeg.
Stel bijvoorbeeld dat ik zeg: "Vergeet het verleden." Iets heel eenvoudigs. Betekent dat al het goede uit het verleden vergeten? Dat
zou er op lijken dat ik zou wensen dat jullie niet begrijpen waarom je zo handelt. “Vergeet het verleden” betekent: laat het
verleden je niet overheersen. Een eenvoudig brein, dat rechtuit is, dat liefde in zich heeft, begrijpt meteen wat ik bedoel.
Dat gecompliceerde brein moet gecorrigeerd worden en de beste manier is te stoppen met denken. Stop met denken. Dat is wat
je moet doen. Als je stopt met denken is het net alsof je niets meer kan doen, maar met denken alleen kom je er niet.
Ik moet bijvoorbeeld een toespraak houden: als ik daar begin over na te denken, hoor je dan iets? Kan je mijn denken horen? Stel
bijvoorbeeld dat je deze lampen wil doen branden. Je begint erover te denken: "Ik moet de lampen aandoen." Gaan ze dan
branden? Je moet goed begrijpen dat je door te denken niets doet.
Denken is een kenmerk van de luiaard, en wordt gebruikt om werk te vermijden. Ik vroeg eens aan een dame die bij ons thuis
was, of zij iets voor ons wou klaarmaken terwijl wij weggingen. Toen we terugkwamen, had ze helemaal niets klaargemaakt. Ik
kookte elke dag, maar ze had niets klaargemaakt. Ik vroeg: "Waarom heb je voor ons niets klaargemaakt?" Zij antwoordde: "Ik
dacht dat u uit eten zou willen gaan." Het was een westerse dame. Mijn echtgenoot zei: "Goed, wij gaan uit eten en jij blijft hier."

Ik zei dat dat niet lief was. Hij zei: "Laat haar maar voelen dat ze voor zichzelf aan het denken was." Dit is dus de
ontsnappingsroute die je vroeger geleerd hebt, een handigheidje.
Geef dus niet altijd argumenten.
Argumenteer niet over Sahaja Yoga.
Ruzie niet met jullie leiders. Zelfs als je zijn echtgenote bent, argumenteer niet met hem. We hebben het moeilijk met de
echtgenotes van de leiders, omdat zij hun echtgenoten proberen te beïnvloeden. Als het over Sahaja Yoga gaat, hebben zij daar
niets in te zien. Stel dat je in een bureau werkt en dat je echtgenoot een hoge positie heeft en jij een bediende, zal je hem dan
terechtwijzen? In zo’n geval moeten de echtgenotes de organisatie voeden, hun echtgenoot voeden met liefde, vanuit hun hart en
niet vanuit hun brein.
Ik denk dat het prachtig is om zelf als vrouw geboren te zijn want ik kan genieten van het hart, de emoties, de emoties van mijn
liefde, het resultaat en het spel van mijn liefde. Het is zo heerlijk, geen enkele incarnatie kan daarvan genieten zoals ik. Vrouwen
zouden zich bijgevolg niet achteruitgezet mogen voelen als ze voor het hart moeten zorgen. Maar ze zijn ergens op een hoger
niveau. Je kunt leven zonder denken, maar je kan niet leven zonder het hart.
De echtgenoten van de leiders mogen dus niet argumenteren en de anderen ook niet. Ik heb gemerkt dat als de vrouwen teveel
argumenteren hun mannen doof worden. Ze luisteren dan niet meer naar wat de vrouwen vertellen. Als vrouwen zeer agressief
zijn, zwijgen de mannen.
Dus gedraag jullie tegenover elkaar op een natuurlijke manier zoals dat voor een man en een vrouw past. Je zou méér vrouw en
méér man moeten worden en dan zie je pas het plezierige ervan. Stel je voor dat er enkel mannen of enkel vrouwen op de wereld
waren, wat zou ervan gekomen zijn? We moeten dus beseffen dat we bewust moeten zijn in hoeverre het bewustzijn hebben
ontwikkeld voor onze relatie met elkaar. Dat is het collectieve bewustzijn van de Virata, van het brein, dat wil zeggen van de
Sahasrara.
In principe is de Sahasrara de Vishnu Tattwa, maar de godheid is Shri Mataji Nirmala Devi. Je kunt zien hoe deze prachtige
integratie ontstaan is. De krachten van Shri Vishnu werken volgens de (wensen van de) godheid, in volle overgave aan de
lotusvoeten van de godheid. Het bewustzijn van Shri Vishnu is dus volledig in de handen van de godheid. Ik wens over deze
formidabele godheid niet te spreken, dat is teveel, het zou jullie kunnen vervullen met vrees.
Wat er ook aan het uitwerken is, laat het uitwerken. Er wordt gezegd: "geef je Sahasrara over aan de godheid". En voor jullie is dat
heel gemakkelijk omdat de godheid bij jullie is; jullie hebben je eigen Sahasrara en enkel jullie, de mensen die Sahaja yogi's zijn in
deze moderne tijden, hebben de godheid gezien.
Er wordt gezegd dat je God om drie zaken moet vragen: Salokya, Samipya en Sanidhya. Salokya betekent God zien, Samipya is
dicht bij God zijn en Sanidhya betekent vriendschap met God. Jullie hebben echter Tadatmaya: de éénheid met God Dat was niet
zo voor de yogi’s en de heiligen en de zieners van vroeger. Jullie hebben deze Tadatmaya zelfs als je buiten mijn lichaam bent,
terwijl zij die enkel kunnen beleven als ze in mijn lichaam vertoeven maar zij zijn er niet meer.
Je zou deze tijdlimiet goed moeten begrijpen, je zou je eigen grootheid moeten beseffen en je moet beseffen dat jullie
uitverkoren zijn om het hoogste werk in deze schepping te verrichten. Er is dus geen tijd voor lethargie. Je moet wakker worden
en aan de slag gaan.
Ik hoop dat jullie vandaag het Nirvikalpa (=twijfelloos bewustzijn) kunnen bereiken. Maar je zult moeite moeten doen om in die
toestand te blijven, anders glijd je opnieuw naar beneden. Lees deze toespraak opnieuw en opnieuw en begin er niet over te
denken. Denk niet dat ze voor iemand anders bedoeld is, het is voor jou. voor jullie allen, voor elk van jullie, je moet jezelf kennen
en beseffen hoever je elke dag gaat.

Vandaag is een heel speciale Sahasraradag. Als je het zou bekijken volgens de zonnekalender zou Sahasraradag morgen
geweest zijn. Het is een maandag, wat een Sahasraradag is en we hebben het een dag eerder. Je moet weten dat de goddelijke
kalender helemaal anders is dan de menselijke kalender. Volgens sommige kalenders had ik tweeduizend jaar later moeten
incarneren en volgens weer andere kalenders had ik op zijn minst tweeduizend jaar vroeger moeten komen, in deze vorm. De
kalender klopt dus, het tijdstip klopt en alles klopt.
Jullie zijn geen robotten, jullie zijn geen machines. Via een evolutionair proces zijn jullie geëvolueerd en enkel doorheen een
evolutionair proces moeten jullie een hogere persoonlijkheid bereiken. Wat we dus ook doen, en dat zal best in orde zijn, jullie
moeten voor de resultaten zorgen. We kunnen jullie Sahasrara opwekken tot een hogere staat van verlichting, maar dan zal hij
terugvallen. Dus je moet weten dat je het niveau dat je al bereikt hebt zelf moet onderhouden met al de kracht en actie die je
hebt.
Moge God jullie zegenen! Deze toespraak is voor jullie Moeder heel belangrijk. Zie het niet als iets nadeligs. Ik kon dit twee jaar
geleden niet gezegd hebben, of zelfs één jaar geleden, omdat jullie een toestand bereikt hebben die het voor mij mogelijk maakt
om deze dingen te zeggen. Je kunt het nu begrijpen, maar het moet geïntegreerd geraken in jullie bewustzijn. Je hebt een
toestand bereikt waarin je het kunt begrijpen, maar het moet ook nog een onderdeel worden van je bewustzijn. Door vandaag zou
het zo moeten worden, maar hou het daar.
Dus opnieuw, moge God jullie zegenen.
Er zijn een paar heel nieuwe mensen. Jullie moeten me verontschuldigen want ik moest deze dingen vandaag zeggen.
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Dit zijn liederen die gezongen worden in de Himalaya; dat men ze hier zingt is heel bijzonder, nietwaar? Ze hebben ze helemaal
tot hier gebracht om ze hier te kunnen zingen.
Nu vind ik dat ik jullie al een heel erg lange lezing heb gegeven, of een toespraak, zoals jullie dat noemen. Sommige reacties
waren zeer goed en sommigen hebben het heel goed kunnen absorberen, maar anderen zeiden dat ze in slaap vielen. Zulke
dingen gebeuren door toedoen van negativiteit. Je moet de negativiteit in je bestrijden want negativiteit is het deel van je dat
vragen stelt; als ik spreek dan vertel ik namelijk de waarheid, de absolute waarheid, maar toch stelt het vragen en denkt het
erover na. En zodra het begint na te denken gaat er niets meer in je hoofd binnen, omdat je bezig bent met de vorige zin en je niet
mee bent in het heden, en dit alles resulteert in iets als vluchtgedrag, waarbij je ontsnapt door in slaap te vallen. Vandaag heb ik
dus mijn uiterste best gedaan om te zorgen dat jullie met je bewuste verstand aanwezig blijven. Je moet bewust blijven, je moet
alert zijn, want daar hangt alles vanaf: zolang je niet bewust bent, kun je niet groeien. Iemand die abnormaal is kan niet groeien.
Je moet jezelf normaal maken.
Er zijn zovelen van jullie die veel afwijkingen hadden, die naar boven kwamen en vervolgens weggegooid zijn, en velen werden
gezuiverd; maar als er nu nog onder jullie zijn die hier nog altijd mee zitten, dan moeten ze daar echt aan werken. Ze kunnen het
niet steeds maar blijven rechtvaardigen. Meestal trekken negatieve personen ook een negatieve persoonlijkheid aan. Dus als je
gelijk welke vorm van dit soort negativiteit in je hebt, dan zou je nooit naast een andere negatieve persoon mogen zitten, je zou
nooit bij zo iemand in de buurt mogen komen, hou er afstand van, en blijf bij iemand die positief is. Zoals ik zei, leun aan bij en
steun jullie leiders zonder meer, zonder het in vraag te stellen, maar het probleem is dat jullie met je eigen leider beginnen te
ruziën. Als de leider iets tegen je zegt, ga je ruziën met de leider, en je argumenteert met de leider, dus is het afgelopen. Ik spreek
via de leiders, dus stel hen niet in vraag. Als je hen wel in vraag stelt dan zullen er problemen ontstaan, jullie moeten vasthouden
aan jullie leiders die positieve mensen zijn. En als je hen in vraag begint te stellen, zul je nergens komen, er is geen verbinding
tussen jou en mij.
En dit gebeurt overal, zo kreeg ik te horen dat dit ook in Zwitserland het geval was, en in Frankrijk gaat het nu beter, maar daar
was het eerst ook zo, overal, behalve in Italië; naar mijn mening zijn de resultaten in Italië nog het beste. Ga dus niet in conflict
met je leiders; argumenteer niet met hen. Denk niet na over Sahaja Yoga, want wat heb je eraan toe te voegen? Wat weet je
erover? Hoe kun je erover nadenken? In hoeverre heb je er kennis over? Stel je soms ook je chemieleraar in vraag als hij zegt dat
waterstof twee atomen heeft, of één atoom? Zou je dat doen?
En als je dit vanuit je ego begint te doen, dan word je uit het rijk van de evolutie geslingerd. Denk niet na, luister gewoon en
probeer het in je op te nemen. Deze woorden zijn allemaal mantra's; neem ze in je op. Maar in plaats daarvan begin je te

twijfelen, begin je te argumenteren met je leiders en hen advies te geven; doe dit alsjeblieft niet, hou er nu meteen mee op. We
zitten hier niet in de politiek, waar iedereen iets in te brengen heeft en waar iedereen steeds maar iets moet zeggen. Meestal zijn
alleen de bhoots[1] zo; alleen mensen die bhootish[2] zijn, blijven maar proberen advies te geven en hun eigen zegje te doen. En
ze gaan over de hele lijn tegen de leiders in.
Dit geldt vooral voor de oudere mensen, zou ik zeggen, want jullie zijn vaak ouder dan de leiders zelf. En daarom denken jullie dat
je het recht hebt om de leiders te corrigeren, maar dat is niet zo. In Sahaja Yoga gaat het er niet om hoe oud je bent, maar hoe ver
je geëvolueerd bent. Als je je leiders in vraag begint te stellen en begint na te denken over hun gedrag of wat dan ook, of als je
hen tegenspreekt of hen je eigen ideeën probeert in te geven, dan is het afgelopen met je.
Het is als een schakel. Stel dat er een schakel is tussen de chakra's en de cellen, stel dat dit het geval zou zijn. Als je de chakra's
verwaarloost, hoe moet je het dan uitwerken, want ik ben met hen verbonden, en jij bent via hen verbonden (met mij). Maar als je
hen aanvecht, dan valt de verbinding weg. Ik weet wat ik met de leiders moet doen; ik kies hen, ik breng hen in hun positie, ik
regel hun gedrag, ik verander hen; ik weet wat ik met hen moet doen. Dus jullie mogen hen niet uitdagen, want dat is niets anders
dan ego. In India gebeurt dit nooit, het gebeurt gewoonweg niet. Als Moeder iemand heeft aangesteld dan wordt dit aanvaard,
want voor hen is dit de waarheid waarnaar ze altijd al gezocht hebben. Al het andere is allemaal nonsens, het maakt het
ingewikkeld, maar omdat jullie zo ingewikkeld in elkaar zitten lijkt het voor jullie dat andere dingen beter zouden zijn, je denkt dat
je je persoonlijkheid eraan overgeeft. Zo is het helemaal niet! Het gaat erom jezelf te ontwikkelen, jezelf over te geven aan het
levenssap, aan de vitaliteit, aan de essentiële levenskracht; geef je daaraan over, aanvaard het meer, aanvaard het meer. Dit ego
zal je nooit toestaan om zelfs maar het minste in je op te nemen. Wees daar erg voor op je hoede. Het zal je nooit toestaan in alle
rust te kunnen slapen, het zal je niet de minste rust gunnen. Het zal je nooit toestaan te groeien; het zal je nooit jouw eigen doel
laten bereiken, dus geef dat ego van je over.
Dus één ding wil ik je duidelijk zeggen: maak geen ruzie met je leiders, discussieer niet met hen, stel hen niet in vraag en denk
niet over hen na; dat is een eerste vereiste, anders zul je afgesneden worden. Zorg dat je een goede verstandhouding hebt met je
leider. Probeer hem te ondersteunen, vraag hem wat zijn wensen zijn en in hoeverre hij hulp nodig heeft. Hoe meer je je met hem
verbindt, hoe dichter je bij hem komt te staan, hoe meer voordeel je zult hebben.
Maar mensen zijn nu eenmaal erg verkwistend. Ze hebben hun leven vergooid met drugs en allerlei andere nonsens; en vrouwen
hebben nog een andere slechte gewoonte, namelijk te roddelen. Ze willen roddelen, roddelen over die persoon, kritiek uiten op
een ander persoon. Roddelen is een heel slechte gewoonte van vrouwen. Ik bekommer me nooit om iemand die roddelt en ik hou
ook niet van iemand die roddelt; dus roddel niet, spreek niet goedkoop of lichtzinnig over anderen. Je hoeft geen hoge opleiding
te hebben genoten, je hoeft niet van goeden huize te komen, je hebt niets nodig, zolang je maar een Sahaja yogi bent. Je zou een
echte diamant kunnen zijn, maar sta jezelf toe om tot een diamant geslepen te worden. Sta het toe!
Van sommige mensen waren de reacties uitstekend, ze hebben alles geabsorbeerd wat ik gezegd heb, ze namen alles in zich op,
maar anderen vielen in slaap. Nu, als diegenen die toen tegen de slaap vochten het niet begrepen hebben - het is dan ook een
heel moeilijk onderwerp - ik zei jullie dat het een heel subtiel onderwerp is, dat geeft niet. Maar al diegenen die het toen moeilijk
hadden zouden aan zichzelf moeten werken, ze zouden de reden moeten achterhalen. Ik heb één ding ontdekt over linkse
mensen: als ze een kaars naast hun linker Swadishthan zetten, niet te dichtbij, en een andere kaars voor de foto en dan hun
linkerhand naar de foto gericht houden en hun rechterhand op Moeder Aarde leggen, dan werkt dat. En de kaars achter hun rug
zou niet te dichtbij mogen staan, want hij zal gaan knetteren en in verschillende richtingen branden.
Iedereen die ooit drugs heeft genomen, niet LSD, maar andere drugs, mensen die nogal suf zijn, die zich slaperig voelen, wiens
hersenen beschadigd zijn door toedoen van drugs, al deze mensen kunnen hier veel baat van ondervinden. Doe het elke dag.
Toen je drugs nam heb je nooit gemerkt hoe je jezelf eraan overgaf, je had nooit door dat het iets was dat je volledig zou
vernietigen. Je weet dat zoveel mensen ten onder gaan, zoveel mensen sterven eraan, maar toch wilde je het doen, ik weet niet
waarom, waarschijnlijk omdat je ego zei: "Oké, doe maar, probeer het eens. Jij kunt het wel aan, er kan je niets gebeuren." Het is
het ego dat je dit ingeeft. En daarom deed je het. Maar goed, het maakt niet uit, gedane zaken nemen geen keer, dus laat het ons
gewoon uitzuiveren, want wij zijn zoekers.

Zij die zich dus volledig één voelden tijdens de lezing, zonder ook maar iets in vraag te stellen, moeten weten dat ze op de goede
weg zijn. Zij die dingen in vraag stelden, die erover nadachten, moeten weten dat ze ego hebben, en zij die in slaap vielen moeten
weten dat ze links zijn. De linkerkant is nog erger dan de rechterkant, want de rechterkant kan gemakkelijk worden verbeterd, het
is duidelijk zichtbaar. Het is uiterlijk duidelijk zichtbaar, mensen houden er niet van. Zo iemand krijgt altijd kritiek, iedereen zegt:
"Hij is zo egoïstisch," en dergelijke. Iedereen weet dat zo iemand naar buiten treedt zoals Hitler. Maar iemand die links is, zie je,
zo iemand is heel meelijwekkend, waardoor je enorm veel medelijden krijgt met zo iemand; je begint sympathie voor hem te
voelen, waardoor hij je mee omlaag trekt. Zulke mensen zijn veel gevaarlijker en ze zijn moeilijk te genezen, heel moeilijk. Het is
dus geen gemakkelijke opdracht, maar we moeten eraan werken. Ik doe mijn uiterste best, jullie moeten mij ook helpen.
Ik zou het een goed idee vinden als jullie 's nachts wat olie zouden aanbrengen op je hoofd. Als Sahaja yogi's zouden jullie dat
moeten doen. Ik vind dat Sahaja yogi's een andere haarstijl zouden moeten hebben. Deze moderne, modieuze stijl past niet bij
ons. Want hierdoor zullen we uiteindelijk allemaal kaal worden, dat kan ik je wel zeggen, en je zult merken dat de Sahasrara een
kuil vertoont hier. Het is dus beter dat je wat kokosolie neemt en je hoofd hier goed mee insmeert, 's avonds en ook 's ochtends.
Uiteindelijk zie je daar niet zoveel van. En kam je haar netjes, want ik denk ook als jullie gekleed gaan als bhoots en als je haar
eruit ziet als dat van bhoots, dat de bhoots het dan zullen overnemen, omdat ze denken: "O, hier zit een bhoot; ik kan die bhoot
maar beter vastgrijpen."
Kleed je dus op een nette manier, en je zou geen haar over je voorhoofd mogen hebben, kam het glad, zorg dat het er netjes
uitziet en zorg dat je voorhoofd volledig vrij is. Wij zijn Sahaja yogi's. We moeten onze kledingstijl veranderen; we moeten onze
stijl in het algemeen veranderen. Jullie kunnen niet modieus zijn, zoals die domme punkers. Wij zijn een speciaal soort mensen,
dus aan onze haarstijl zouden mensen al moeten kunnen zien dat dit Sahaja yogi's zijn. Dus om te voorkomen dat je kaal wordt,
probeer je beter wat olie op je hoofd aan te brengen. Dit is iets heel belangrijks dat Sahaja yogi's echt moeten doen. Je kunt
gevibreerde olie gebruiken als je dat wilt, en olijfolie is ook geschikt, maar nog beter dan olijfolie vind ik kokosolie, omdat het
beter is voor de haargroei. Maar soms kun je ook amandelolie gebruiken, dat is ook goed, amandelolie is goed als je een
specifiek probleem hebt, bijvoorbeeld als je je uitgeput voelt of als je zenuwen extra aandacht nodig hebben, als je een nerveus
persoon bent, dan is amandelolie goed voor je.
En voor mensen die problemen hebben met hun tanden is het belangrijk er goed zorg voor te dragen. Het heeft geen zin om naar
de tandarts te gaan, want tandartsen creëren alleen maar problemen. Je hoeft simpelweg alleen wat olijfolie en zout te mengen
en er je tandvlees elke avond voor het slapengaan mee te masseren. Daar zullen je tanden gezond van blijven. Het zal je
verbazen dat ik tot op de dag van vandaag nog nooit naar een tandarts ben geweest. Ik ben nog nooit naar een tandarts geweest
en ik hoop dat ik ook nooit naar een tandarts zal moeten gaan. Maar ik heb wel een paar slechte gewoontes, en één ervan is dat
ik mijn tanden nogal vaak poets. Gebruik geen elektrische tandenborstels en van die dingen, maar gebruik een gewone borstel, of
het beste is je vingers te gebruiken om met olie en zout te masseren, dat zou heel goed voor je zijn, en spuug het daarna allemaal
uit en spoel je mond.
De derde gewoonte die ik in Europa zie is dat jullie nooit jullie keel reinigen en jullie tong, en dat is weer iets dat heel schadelijk is
voor de Vishuddhi. Dat is ongetwijfeld een van de redenen waarom jullie Vishuddhi's in zo'n slechte staat zijn. Dus ook al is het
hier niet de gewoonte, in het Westen, toch is het ontzettend belangrijk om twee vingers in je mond te brengen en met je vingers,
niet met een instrument, met je vingers over je tong te schrapen en hem zo schoon te maken zodat 's ochtends al het vuil er
vanaf komt; dat is belangrijk, want anders stapelt het zich op en begint te rotten. Dit moet je dus echt doen, en misschien denk je
dat je dan onaangename geluiden zult maken of zo, maar dat is niet erg; je moet gewoon je keel schoonmaken, en zo zullen jullie
je Vishuddhi's helemaal zuiver houden.
Dat is één ding, en dan is het ook zo dat je altijd water moet gebruiken, zoveel mogelijk, om je te wassen als je naar het toilet
gaat. Je moet water gebruiken; het gebruik van papier is een heel vuile, onhygiënische gewoonte, echt een heel vuile en
onhygiënische gewoonte. Zelfs als je papier gebruikt moet je daarna nog water gebruiken. Het is heel belangrijk dat je altijd
water gebruikt, zoveel mogelijk. Voor Sahaja yogi's is dit ontzettend belangrijk.

Nu zijn er ook enkele mensen die tot de ontdekking zullen komen dat ze op subtiel niveau in zekere zin aan de rand van een
afgrond staan, dat ze nog altijd dit soort problemen hebben dat ze met andere vrouwen willen slapen of dat ze zo'n soort dingen
willen doen, en in dat geval zouden ze beter Sahaja Yoga opgeven. Dan is het beter om ons met rust te laten. We kunnen zulke
nutteloze mensen niet in ons gezelschap toelaten. Zij kunnen dus beter Sahaja Yoga opgeven en ons niet langer lastigvallen,
want we kunnen met gemak duizenden andere mensen krijgen in India, zonder problemen; voor hen is het niet moeilijk, want zij
bevinden zich al op dat niveau. Maar wie nog steeds zo is, wie nog steeds relaties met andere vrouwen probeert te hebben en
zijn ogen naar andere vrouwen laat dwalen; of als er vrouwen zijn die zich zo gedragen, zie je, al dit soort maniakken, ik noem hen
gewoon maniakken, zij zouden Sahaja Yoga moeten opgeven en ons die onzin besparen. Dit is onbetwistbaar.
We hebben altijd al gezegd dat alle mensen die te negatief zijn Sahaja Yoga zullen moeten verlaten, en die dag zal ooit komen,
dus voor jullie allemaal is het van zeer groot belang dat je probeert jezelf uit te zuiveren en dat je nooit in de buurt komt van
iemand die negatief is. Sluit nooit vriendschap met iemand die negatief is. Probeer eerder je hulp aan te bieden aan iemand die
positief is. Zuiver jezelf uit. Reinig jezelf; draag zorg voor jezelf; respecteer jezelf; hou van jezelf. Leef in alle waardigheid.
Goedkope dingen, frivole dingen, nutteloze dingen zou je nooit mogen doen, omdat je daarmee je ego uitdaagt. Laat iemand je
beledigen en probeer geen weerwoord te geven. Sla het gewoon gade, laat je niet kwaad maken. Probeer je ego niet te laten
reageren. Dat kun je gemakkelijk bereiken als je eerst voor de spiegel oefent, als je naar jezelf kijkt en om jezelf lacht, de draak
steekt met jezelf. Denk eens na over jezelf. Wie ben je? Wat heb je? Niets.
De lezing van vandaag was werkelijk - het was niet alleen een buitengewone lezing, maar de woorden waren ook als mantra's.
Het is heel goed voor de hersenen, en ik zou willen dat je deze lezing steeds weer opnieuw beluistert, zodat je ze in je opneemt zonder het in vraag te stellen, neem het in je op, absorbeer het. Ik hoop dat jullie dit begrijpen. Na deze Sahasrara Puja hoop ik
dat jullie nu proberen het niveau dat jullie hebben bereikt te behouden. Ik verwacht van jullie allemaal dat je je leiders steunt, en
hen prijst, en op geen enkele manier discussieert, argumenteert met hen, of hen bepaalde ideeën probeert aan te praten. Zelfs
tegen de echtgenotes heb ik gezegd niet te argumenteren met de leiders.
Anders trek je elkaar als het ware naar beneden; zo werden er ook ooit schorpioenen voor een bepaald onderzoek gebruikt,
afkomstig van verschillende plaatsen. En op een bepaald moment zagen ze dat één van de potten open was, en ze zeiden: "Wat
is dit? Straks springen alle schorpioenen uit deze pot!" En de anderen zeiden: "Dat zal niet gebeuren, want als er één omhoog
klimt dan trekt een ander hem weer naar beneden."
Zo gedragen wij ons ook. Als er dus een leider is dan maakt het ego je jaloers, want het ego zegt: "Jij weet het beter, geef hem
maar beter de oplossing." Dat wil niet zeggen dat je mensen geen suggesties kunt geven, je kan mij ook dingen voorstellen, maar
als het niet geaccepteerd wordt, aanvaard dat dan. Het is een uitdaging voor je ego. Het is beter dat hij 'nee' tegen je zegt, zodat
je voor jezelf kunt nagaan: "Blijft mijn ego zich nog vastklampen aan dat idee?"
Het tweede dat ik altijd heb gezegd, is dat we ons niet mogen laten domineren door misvattingen. Deze keer was de misvatting
dat de Engelsen dachten, de Engelse leiders dachten - wat een grote vergissing was - dat de Italianen het lastig zouden vinden
als ze bleven. Italianen zijn mensen met een heel groot hart, net als Indiërs, dus ze zouden dolgelukkig zijn als zij zouden blijven.
Maar dit ligt aan de Engelse geest. De Engelsen kunnen het zelfs nog niet verdragen dat één persoon twee dagen blijft. Als je
aankomt, zullen ze je onmiddellijk vragen: "Hoe laat vertrek je weer?"
Het waren dus hun eigen gedachten die hun het idee gaven dat ze het lastig zouden vinden, omdat zij het zelf lastig zouden
vinden. Hoewel ze hen gezegd hadden: "Je kunt hier blijven tot maandag, geen probleem, je hoeft dan alleen maar tien pond
extra te betalen", en daarom dacht ik dat ze zouden blijven. Dit is het Engelse idee van vriendelijkheid tegenover anderen. Want
voor hen is het ondenkbaar iemand in hun huis te laten logeren, ze zullen zelfs nog niemand toestaan er binnen te komen. Het
mag buiten sneeuwen of wat dan ook, ze zullen gewoon blijven staan en met hen praten. Ik heb het zelf gezien.
Op een dag, toen ik naar buiten was gegaan terwijl het sneeuwde, zag ik een vrouw ergens voor de deur staan, met een

kinderwagen en een kleine baby, en de andere vrouw was een oude vrouw die van binnenuit met haar sprak, met de deur op een
kier, de deur was dus niet helemaal open. En toen ik na ongeveer een uur terug kwam stond die vrouw nog steeds buiten te
praten. De andere vrouw had niet eens het fatsoen om te zeggen: "Kom maar binnen." Maar de eerste vrouw vond dat ook niet
erg, omdat zij waarschijnlijk hetzelfde doet.
Ze kunnen vriendelijkheid dus in geen enkel opzicht begrijpen. En bovendien was er nog niet eens een probleem: er was jullie
gezegd dat jullie hier konden blijven en dat was ook zo. Maar vandaag moesten we ons ineens heel erg haasten. Dit was
allemaal erg ongemakkelijk, en dat door zo'n kleine vergissing. Ze hadden het mij eerst moeten vragen, want ik dacht dat jullie
allemaal tot maandag zouden blijven, omdat dat de meest logische optie is, het is het meest praktisch. Dit kwam dus door de
misvatting dat we er anderen last mee zouden bezorgen.
Dit overkomt niet alleen de Engelsen, het kan jullie allemaal overkomen. Zodra je begint te denken: "Ik dacht," dan is het met je
gedaan. De ideeën die je over dingen hebt zijn dus in feite heel gevaarlijk. Ik heb de ene ervaring na de andere opgedaan door die
dwaze misvattingen die mensen hebben: "Ik dacht..." Ze proberen vriendelijk te zijn maar uiteindelijk zijn ze onvriendelijk. Ze zijn
in werkelijkheid onvriendelijk. Dat wil dus zeggen dat er iets grondig mis is met de ideeën die ze over bepaalde dingen hebben;
als mensen dus de juiste ideeën zouden hebben wanneer ze denken, zou de wereld er helemaal anders uitzien. Maar ze denken
na op een niveau waarop alles omlaag helt, waardoor je alleen maar achteruit gaat. Zodra je begint te denken, ga je achteruit.
Daarom schieten je gedachten tekort, omdat ze gebonden zijn aan het arsenaal van je misvattingen. Want zie je, wanneer je
denkt ben je begrensd door je misvattingen, waardoor je achteruit gaat.
Vandaag heb ik vele topics niet behandeld die ik had kunnen behandelen, zoals kunst. Zo was ik vol verrukking en enthousiasme
over deze bloem, en het maakt me ook zo overgelukkig om een bloementuin te zien. Maar een gekunstelde geest is eerder onder
de indruk van een stuk steen of iets onzinnigs. Voor hen mag er maar één bloem ergens staan, want de rest van de omgeving
moet dienen als ruimte voor hun ego.
Ze kunnen dus geen schoonheid zien, het is teveel voor hen, teveel, zelfs Sahaja Yoga is nog teveel van het goede voor ons. Ben
je soms een kleine baby, of wat? Wat is er teveel? Het is als een baby die we de fles moeten geven: "Teveel melk, teveel melk...",
zo is Sahaja Yoga ook teveel voor je. Zijn jullie soms kleine dwergjes? Er zit geen inhoud in dat soort onzin. Daarom denk je altijd:
"Dit is gesofisticeerd, dit is mooi," en bekritiseer je iedereen. Mensen zijn zelfs doodsbang om hun huizen te decoreren, omdat
anderen er kritiek op zullen uiten. "Laten we het maar sober houden, wit, gewoon wit." Ze houden zelfs niet van hun neus. Ze
willen hun neus wegnemen, hun ogen, alles, zo sober mogelijk. En stel je voor, dit is het spel van het ego, dat altijd naar
individualisme streeft. Zie je hoe ze precies het omgekeerde doen van wat ze in feite willen?
Als je in een van hun tuinen komt, dan hebben ze maar één boom die daar ergens neergeplant is. En dat noemen ze dan een tuin.
Als je vraagt: "Waar is de tuin?" dan zeggen ze: "Dit is de tuin." Microscopisch klein. "Maar waar is de tuin dan?"
"O, we hebben enkel maar één boom daar gezet, zie je, dan wordt de aandacht daar naartoe getrokken." Dus hier staat er maar
één boom, en als je verder loopt zal er hier een klein struikje groeien en daar nog een. Alles is hen teveel. Maar waarom? Omdat
er teveel ego in hun hoofden zit. Daarom is alles hen teveel.
Deze dwaasheid moet nu ophouden. Je moet verder gaan met dat wat goed is; maar wat er teveel aan is moet je wegnemen,
alles wat er teveel in je aanwezig is moet je opgeven. Dat moet je goed begrijpen. Al deze onzinnige ideeën, er zijn zoveel soorten
onzinnige ideeën; zo wil je bijvoorbeeld een huis kopen, goed, dus je koopt een huis. Toen ik eens ergens kwam zag ik dat de
meeste huizen maar 2,5 meter hoog zijn, maar dat vinden ze mooi.
Ik vroeg: "Waarom dan?"
"Het is een heel oud huis."
Ik vroeg: "En wat dan nog?"

Ze zeiden: "Het komt gewoon doordat het een oud huis is, het is een oud huis," enzovoort.
Ik zei: "Maar waarom vind je dat mooi?"
Nieuwe huizen zijn hoogstens drie meter hoog. Daar heb je dus geen keuze in. Maar waarom wil je een oud huis hebben? Ze
houden niet van Victoriaanse huizen. Waarom? Omdat ze niet zo conventioneel zijn, ze zijn niet zo trendy. Nee, ze moeten een
huis hebben waarin je bijna je nek breekt, waarbij je je in allerlei bochten moet wringen om het toilet in te komen. Je kunt zelfs
niet zitten, of staan, alleen maar halfweg blijven hangen. Dat is een huis met veel karakter. En het 'karakter' zit hem daarin dat het
je ongemakkelijk en vreemd doet voelen. Zo een persoon heeft karakter; ik bedoel, als iemand absurd is, als hij zonderling is,
eigenaardig, vreemd, dan is hij 'een man met karakter'. Zo is de situatie vandaag de dag. "Hij is echt een man met karakter, hij is
zo vreemd, echt een eigenaardige persoonlijkheid." "Waarom dan?"
"Hij kwam laatst met de fiets, met een korte broek aan."
Ik zei: "Echt waar?"
Een man met 'karakter'. "Ja, hij krijgt er artritis van!"
Idiote, rare, dwaze dingen doen wordt beschouwd als iets met grote persoonlijkheid. Nu moeten jullie als Sahaja yogi's dus
beseffen dat jullie niet zo dwaas zijn. Jullie zijn bekroond met je Zelf. Jullie kunnen je dus niet zo gedragen als deze domme
mensen met hun trends, geef het gewoon op. Zij lachen om jullie, en jullie lachen om hen. Als je naar een psychiatrische
inrichting gaat, zullen alle gekken zeggen: "O, dus je komt ons gezelschap houden." Nietwaar? Ze denken allemaal dat ze de
wijsheid in pacht hebben, en je verliest jezelf erin. Uiteindelijk begin je te denken: "Ben ik zelf misschien gek?" Dus als je zo
iemand ziet dan zouden jullie allemaal gewoon om hem moeten lachen.
Zo was er bijvoorbeeld een vrouw die als heel modieus wordt beschouwd, en ze ging ergens heen in een jurk die haar hele
lichaam blootstelde, je kon al haar botten zien, alles. En wij gingen toevallig naar dezelfde plaats, mijn man en ik. Zodra hij haar
zag, kwam hij terug en begon te braken.
Ik vroeg: "Wat is er aan de hand?"
"Toen ik haar zag moest ik braken."
We stapten in de auto, gingen zelfs niet naar binnen en reden weg. Maar zij vond dat ze een uitermate modieuze vrouw was, door
haar botten te laten zien, en haar hele lichaam, verschrikkelijk. Stel je voor, het was alsof er een lijk voor je stond. Maar een lijk
wordt tegenwoordig als heel modieus beschouwd. Iedereen wil zich als een lijk gedragen. Je zou dit moeten bekijken met
gezond verstand. Anders zijn jullie geen Sahaja yogi's. Je moet de onzin zien die er gaande is, want jij bent zelf geen onzinnige
persoonlijkheid.
Als je al deze dingen vanuit een ander gezichtspunt bekijkt - omdat jullie, zoals ik net zei, hogere persoonlijkheden zijn, die een
nieuw bewustzijn in hun chakra's hebben bereikt - dan zal het je verbazen dat je reactievermogen heel anders wordt. Als je iets
zoals dit ziet, dan zeg je: "Ah! Prachtig!" Maar zolang je nog die vreselijke misvattingen hebt, kun je dit niet.
Over een huis dat compleet vervallen is en op instorten staat, zeggen ze: "Wat een karakter!" Het hele karakter zal op je hoofd
vallen! Mensen hebben zulke absurde ideeën. Of ze willen iets moderns, dat gewoon raar is en belachelijk. Zo was er
bijvoorbeeld een vrouw die een modern huis had laten bouwen, en toen we de trap opliepen, zagen we dat ze alle treden in
alsmaar kleinere en kleinere stukjes had onderverdeeld, en we waren zo bang dat we allemaal van de trap zouden vallen! Zie je,
elke trede was onderverdeeld in piepkleine stukjes, elke trede was in kleinere treden onderverdeeld. Dus als je ergens je voet

wilde neerzetten dan wist je niet waar je je voet moest zetten, zie je. Het zal haar ongetwijfeld heel wat geld hebben gekost om
zoiets belachelijks te laten maken, maar zij, zij wilde het iedereen tonen: "Kom hier eens naar kijken!"
En ik weigerde om verder naar boven te gaan, ik zei: "Ik ben niet gek!" En ik ging terug.
"Oké, geen probleem hoor." Als zij verontwaardigd zijn, verwachten ze dat jij dat ook bent. Het is belachelijk, ik kan het niet
begrijpen, dit soort dingen kan ik niet begrijpen. Ik heb het al zo vaak gezien. Ik hou absoluut niet van dat soort dingen, de manier
waarop er ergens één bloem hangt, als ik zo'n soort dingen zie dan hou ik er absoluut niet van. Ik geniet er zelf helemaal niet van.
Als je mij als maatstaf neemt, als ik degene ben die ergens een goed oordeel over kan vellen, dan vertel ik je dat ik helemaal niet
hou van dat soort onzin. Hoe mensen zich tegenwoordig kleden: in mijn ogen zien ze eruit als clowns als idioten, als
armoezaaiers, als - hoe noemen jullie ze ook weer - landlopers. Je kunt de één niet van de ander onderscheiden. Ze dragen
versleten broeken, zie je, ze dragen broeken uit grootvaders tijd, en een bloes van hun grootmoeder erboven, en zo lopen de
vrouwen over straat, zie je; je hebt het gevoel dat er idiote, rare mensen rondlopen en zij denken dat ze modieus zijn. Volgens mij
kunnen we beter alle oude kleren uit India hier brengen en ze voor een hogere prijs verkopen.
Het is zo raar, als je het vanuit dit standpunt bekijkt, vanaf de heuvel waarop je staat; kijk gewoon eens naar deze idiote mensen,
zie hoe krankzinnig ze zijn, hoe dwaas ze zijn, hoe ze zich gedragen, wat ze als mode beschouwen. Als je naar vroeger kijkt, zie je
dat de mensen zich heel mooi kleedden, met allerlei franjes en versieringen, maar nu houden ze daar niet meer van. Dat wat God
ons gegeven heeft zouden we moeten decoreren en respecteren. Ik bedoel, zoals jullie gisteren de zaal hadden gedecoreerd - ik
bedoel, zoals jullie vandaag de hele zaal hadden versierd zag het er ontzettend mooi uit, het zag er prachtig uit. Maar gisteren
had iemand schijnbaar gezegd: "O, laat ons de zaal heel sober houden voor Moeder. Met een vervallen muur op de achtergrond,
die op instorten staat. Dat zou echt karakter hebben." Hoe kunnen deze ideeën ingang vinden bij Sahaja yogi's! Dat begrijp ik
gewoonweg niet. En ze betalen er zelfs voor!
Ze betalen voor deze vreemde ideeën, ze betalen voor al dit soort rare dingen, ze betalen er echt voor. Stel dat er vandaag een
trend is om je haarsnit op deze manier te doen, dan zullen ze daar nog voor betalen. Dan knip je weer op een andere manier, en
ze betalen ervoor. Zelfs voor dit soort lelijke dingen moet je betalen. Het is ook mode om, als je iemand uitnodigt in je huis, een
speciaal glas te hebben voor dit, en een ander kopje of glas voor dat, anders ben je niet in orde. En wat is het andere uiterste? Als
je bijvoorbeeld bij een groep hippies op bezoek gaat, dan geven ze je de meest smerige mokken, zo vuil dat je er niet eens uit
kunt drinken. Je accepteert dus òf deze onzin òf die onzin. Het is gewoon compleet absurd. En ik heb gezien, als er Indiërs in
Engeland zijn, dat zij dat gewoon niet begrijpen; ze negeren hen gewoon compleet, ze negeren hen. Het zijn idiote mensen.
De kwaliteit van hun persoonlijkheid is ontzettend laag, echt heel laag. Neem dat van me aan, het is ontzettend laag. Je kunt ego
hebben, je kunt met dat ego overleven, maar hier gaat het echt te ver. Zie het onder ogen. Er heerst een gebrek aan onschuld, aan
voorspoedigheid en een gebrek aan netheid. Het gevoel voor eenvoud ontbreekt, het is allemaal zo kunstmatig. Zelfs hun ideeën
over eenvoud zijn kunstmatig. Hoe kun je met kunstmatigheid een kwaliteitsvol menselijk leven leiden? Hoe is dat mogelijk?
Jullie zijn kunstmatige mensen aan het worden. Geef dus al deze misvattingen op. Het is niet mijn bedoeling om specifiek de
Indiase cultuur te propageren, maar ik moet zeggen: àls er ergens een cultuur is dan is het wel in India, want dit is geen cultuur
zoals het hoort. Als je rondloopt, ik bedoel, als ik kijk naar de mensen om me heen, dan is het alsof ik een massa gestoorde
mensen zie lopen. Als je hen op straat ziet, dan ziet niet één van hen er normaal uit. In Amerika is het zelfs nog erger. Ze moeten
dit doen of dat doen. Niet één iemand heeft een normaal gezicht. Dit is een feit, ik zeg het je. Door Sahaja Yoga is jullie kwaliteit
verbeterd, het is verbeterd, jullie zijn nu heel goed geworden.
Daarom heb je niet het gevoel dat Lakshmi[3] hier is. Ze hebben wel geld, maar geen Lakshmi. Er ligt geen schoonheid in. Het is
totaal verwaarloosd, als een dor stuk land. Jullie ego heeft alles weggeblazen wat maar enigszins mooi was. Jullie konden
andermans kunst niet verdragen, daarom wilden jullie geen artistieke voorwerpen meer in huis hebben. En jullie hebben niet veel
dingen nodig, dus heb je maar plastic. De schoonheid is weggevlucht uit jullie levens. En ook als je praat is het 'in' om arrogant te
zijn. Stel je voor, arrogant te zijn, kurkdroog te zijn: er ligt geen enkele schoonheid in! Het is allemaal één grote vertoning, er ligt
geen durf in, niets dat verheven is. Op subtiel niveau zijn jullie de draad kwijt; daarom zien jullie niet hoe het op het grovere niveau
zit. Alles wat jullie van binnen kwijt zijn, is van buiten zichtbaar, het is een fiasco, een compleet fiasco.

Je kunt dit bij anderen zien; als ik dit tegen jullie vertel dan heb ik het over de anderen, over zij die nog geen Sahaja yogi's zijn in
het Westen. Probeer dus te begrijpen dat zij zich nog op een veel lager niveau bevinden dan jij; laat je dus niet beïnvloeden door
hun ideeën en hun manier van doen. Zorg gewoon dat je alert blijft. En dan zul je zien dat ze achter je aan zullen rennen. Ego is
als een ezel. Als iemand verder staat dan hen, als ze weten dat iemand hen voor is, dan buigen ze het hoofd. Maar als ze iemand
achter zich zien staan, dan schoppen ze.
Zorg dus dat je je waardigheid behoudt, dat je een speciale stijl hebt, dat je een speciale levensstijl hebt. Wees niet één van hen.
Kleed je netjes, op een fatsoenlijke manier. Misschien heb je maar twee hemden, misschien heb je maar drie hemden; je hoeft
niet veel te hebben, maar zorg dat je iets fatsoenlijks hebt, normaal, comfortabel, iets dat anderen niet uitdaagt. Wij zijn degenen
die onze kunst zullen stimuleren, en wij zijn degenen die alles terug zullen brengen dat verloren gegaan is. We kunnen nu geen
Rembrandt meer hebben; we kunnen geen Leonardo Da Vinci meer hebben; we kunnen geen Michelangelo meer hebben. Voor
mensen als zij is er nu geen plaats meer. Hier denkt iedereen dat hij Michelangelo is. We kunnen bijvoorbeeld zelfs geen Gorky
meer hebben; we kunnen geen William Blake meer hebben, of wel? Iemand met zijn moed? We kunnen geen Abraham Lincoln
meer hebben, of wel soms?
Het zijn allemaal dwergen, allemaal nutteloze mensen. Als je voorbij het oppervlakkige kijkt, dan zie je dat ze nergens goed voor
zijn, nutteloos. Al zulke verheven mensen moeten nu uit jullie midden komen. En hun speciale eigenschap was dat ze een unieke
persoonlijkheid hadden. Ze lieten zich niet meevoeren door trends of wat dan ook. Ze lieten zich niet verleiden door goedkope
populariteit. Uit jullie moeten deze grote persoonlijkheden geboren worden. Omwille van jezelf en omwille van je nageslacht
moet je dus nagaan: "Waar zijn we mee bezig?" Het is zo'n verheven opdracht; het is niet alleen voor jullie plezier dat we een
seminarie hebben: mooie muziek, lekker eten, een mooie plaats, we komen en genieten - nee! Het vermaak is enkel om je
aandacht te trekken. Maar je moet echt ontzettend hard werken van binnen, niet van buiten. Zonder de minste argumenten, het is
zinloos.
Voor een eenvoudig iets, ik zeg dat ik bijvoorbeeld deze doos moet dragen, dan zal er iemand zeggen: "O, ik denk dat we een
bestelwagen nodig hebben."
"Nee, een bestelwagen is overdreven."
"Wat moeten we dan doen?"
En ze blijven maar discussiëren totdat de doos al weg is, tot alles klaar is, en als ik dan terugkom en vraag: "Waar zijn jullie mee
bezig?" dan zeggen ze: "We discussiëren hoe we de doos kunnen vervoeren." Maar de doos is al weg! Dit soort verkwistende
gewoontes moeten we opgeven.
We moeten een nieuw soort wijsheid in ons toelaten. En gooi al die oude kennis maar gewoon weg. Zolang je dat niet doet zal je
ego niet verdwijnen. Het zal je niet verlaten zolang je niet de beslissing neemt om al dit soort ideeën die je nog schijnt te hebben,
weg te werpen. Jullie moeten als kinderen zijn. Probeer steeds iets nieuws te leren; we moeten ons steeds openstellen om
nieuwe dingen te leren. Je moet het leren. Je bent het verloren. Jullie hebben ooit zoveel gehad, dat je allemaal bent verloren. In
plaats van ermee vooruit te komen zijn jullie het kwijtgeraakt. Het zou nog goed met jullie gaan als jullie op het rechte pad waren
gebleven; dan zouden jullie iets hebben bereikt, want uiteindelijk hebben sommige landen een heel oude traditie. Maar ook zij
raakten verloren - Griekenland is bijvoorbeeld ook verloren. Die vreselijke Griekse tragedies, ik bedoel, gaan zitten huilen voor
niets. Er is niets aan de hand, alles is perfect, maar toch gaan mensen gewoon zitten huilen. Het is alsof er iemand zegt: "Deze
persoon is dood. Laten we nu proberen te voelen dat hij dood is. Laten we allemaal gaan zitten huilen." Zo belachelijk is het.
Het zijn allemaal kunstmatig gecreëerde problemen en kunstmatig gecreëerde somberheid; want je bent niet echt somber, je
hebt niet echt een probleem. Ze hebben eten, ze hebben alles, dus in feite creëer je problemen voor jezelf. Daarom hebben jullie
psychiaters nodig, jullie hebben medicatie nodig, jullie hebben dit nodig en dat. Omdat jullie geen problemen hebben zijn jullie op

zoek naar problemen, zo eenvoudig is het. Zij die echt problemen hebben moeten ermee vechten. Zij hebben geen tijd voor dit
soort belachelijke dingen. Maar jullie hebben tevéél tijd. Al je problemen zijn van de baan, wat het materiële betreft, maar toch
laat je je nog heel erg meeslepen.
Zie het dus nu onder ogen, zie het helder en klaar onder ogen, dat we dat niet langer zijn. Wij zijn een ander soort mensen. We
zijn niet langer wormen in de modder, maar we zijn lotussen, we zijn geurig en we hebben krachten, we hebben bijzondere
zegeningen. We hebben een speciaal besef van vreugde; laat ons dus daarvan genieten en het doorgeven aan anderen, en er
dankbaar om zijn, de waardigheid ervan voelen.
Ik ben er zeker van dat het dit keer zal werken, want naar mijn idee heb ik mijn uiterste best gedaan om te zorgen dat deze lezing
echt door jullie allemaal wordt opgenomen.
Goed, zijn er vragen? Mag ik een beetje water hebben? Hebben jullie vragen? Ze denken waarschijnlijk dat ik hieruit zal drinken.
Weer een modern idee, dat ik misschien wel hieruit zal drinken. "We hoeven geen glas neer te zetten, misschien drinkt Moeder
wel graag hieruit."
Goed, zijn er nog vragen?
In gedachteloos bewustzijn. Hou dat nu vast, hou het gedachteloos bewustzijn vast; je bent absoluut weggeblazen, hou het zo.
Hou jezelf zo. Dat wil zeggen, deze ego kwestie is weggeblazen. Hier en daar is het nog een beetje aanwezig, maar hou het
buiten. Dit is meditatie. Waar er geen ego meer is. Je bent in gedachteloos bewustzijn, in totale vervoering. Je kunt niet denken.
Maar het heeft geen nut dat ik dit doe. Jullie moeten het doen. Op dat punt kom ik steeds weer terug. Zorg dat je een eigen
persoonlijkheid hebt. Als punkers zich kunnen gedragen zoals ze doen, waarom kunnen jullie je dan niet verstandig gedragen?
Ik wil ook enkele woorden zeggen over de manier waarop we ons gedragen in ons dagelijks leven, want een Moeder moet erop
toezien dat haar kinderen niet slecht opgevoed zijn. Mensen zouden niet mogen zeggen dat Sahaja yogi's ongemanierd zijn. Het
eerste teken van een onopgevoed kind is dat het zijn bed slordig achterlaat. Het laat al zijn spullen rondslingeren. Toen ik hier
kwam zag ik alle bedden. Wat doen we hier? Niets! Zorg dus dat je de discipline ontwikkelt om een net leven te leiden. Als
Moeder moet ik jullie dit vertellen. Het kost hoogstens tien tot vijftien minuten, dus zeg gewoon tegen jezelf: "Dit is een vorm van
meditatie", doe het op een meditatieve manier. In India hebben we het idee dat westerse mensen ongelofelijk netjes en ordelijk
zijn. Echt waar, ze zouden het nooit geloven. Ze denken dat jullie aan de top van de wereld staan. In hun ogen zijn jullie de meest
nette mensen die ooit geleefd hebben. Ze zeggen wel tien keer 'dankjewel'. Maar ze kunnen niet één keer hun bed netjes
opmaken. Al jullie spullen zouden ordelijk moeten zijn. Je moet zorgen dat je net bent, dat je net overkomt.
En het tweede dat ik heb gemerkt - ik heb het van vele mensen gehoord, maar ik heb het ook zelf gemerkt; als jullie namelijk bij
iemand thuis komen dan zal iemand die geen manieren heeft zomaar de telefoon gebruiken, zonder het eerst te vragen. Het is
belangrijk dat je dit soort dingen beseft. Of je komt de keuken binnen en je begint van alles op te eten. Zulke dingen gebeuren
heel vaak en mensen zien dit, dat jullie als armoezaaiers op het eten af gaan, dat je je als schooiers gedraagt in andermans huis.
Ik had bijvoorbeeld minstens eenentwintig potten honing die mensen mij cadeau hadden gegeven, en toen mijn schoonzoon op
bezoek kwam was er niet één pot over om hem wat honing te kunnen aanbieden. Wie had het allemaal opgegeten? Alle Sahaja
yogi's die op bezoek kwamen aten van de honing. Ik bedoel, het mag wel, maar je moet het eerst vragen. Jullie halen gewoon het
hele huis leeg! Oké, als jullie komen en als er eten is klaargemaakt voor jullie dan mogen jullie dat natuurlijk opeten. Maar als je in
de provisiekast kijkt of als je naar iets op zoek bent dan kun je niets vinden! Al koop je de hele markt op, dan nog zie je dat alles
verdwenen is.
Dus zo kan je iemand die ongemanierd is herkennen. Maar het zal je verbazen dat iemand die goede manieren heeft, als een
andere persoon ook maar iets heel kleins achtergelaten heeft, zal die persoon het bewaren en bewaren, tot hij het teruggegeven
heeft. Ik zal je iets vertellen over mijn eigen man, die zich daarover helemaal geen zorgen hoeft te maken, maar als hij weet dat
we iets hebben dat van een ander is, dan bewaart hij het achter slot en grendel en zorgt dat het daar blijft, tot hij het hem terug
kan geven. Hetzelfde valt te zeggen over mijn kinderen of over iedereen die ik ken; maar het getuigt van een heel armoedige

mentaliteit om iemands spullen te gebruiken, er geen zorg voor te dragen, ze overal neer te gooien en ze te beschadigen.
Maar omdat ik het met mijn eigen spullen had meegemaakt was ik ook niet verrast de leiders te horen klagen dat iedereen die bij
hen thuis komt alles leeghaalt, vanuit de koelkast en overal. Het is alsof Sahaja Yoga een toevluchtsoord is voor alle bedelaars
en schooiers in de wereld, omdat het gratis is. Alle arme mensen komen naar Sahaja Yoga en jij moet ze maar voeden en
verzorgen. Zo zou het niet mogen zijn. Ook al ben je arm, je moet waardig zijn. Zelfs de bedienden in India hebben meer fatsoen.
Zij zouden nooit jullie spullen aanraken zonder het eerst te vragen. Zij zijn veel beter opgevoed. Een slechtgemanierde persoon is
iemand die grof is, die arrogant is. Je kunt hetzelfde ook op een nette manier zeggen.
Wat mij als Moeder werkelijk gelukkig maakt is dat mensen zullen zeggen dat jullie als kind werkelijk ongelofelijk goed opgevoed
zijn. Er zou een bepaalde algemene houding moeten heersen. Een spartaanse houding, er zou een spartaanse houding moeten
heersen. Je zou geen slordige houding mogen hebben. Het moet een spartaanse houding zijn. Wij zijn yogi's, we zouden net
moeten zijn, ordelijk, altijd schoon en slechts enkele dingen moeten hebben. In India zijn mensen vaak geschokt. Jullie dragen
altijd zo'n ongelofelijk grote tassen met je mee, de vrouwen, vooral alle make-up en dergelijke. Waarom zou je make-up dragen in
het bijzijn van de dorpelingen, ze begrijpen er niets van.
Al deze dingen moeten we voor onszelf nagaan. We moeten waardig zijn. We moeten mensen zijn met een bijzondere
persoonlijkheid. Stel je een heilige voor. Ook al zou hij arm zijn, je kunt hem herkennen aan zijn waardigheid. Er was ooit een
heilige genaamd Tukarama[4], je zult wel van hem hebben gehoord; 'Amhi Bi Ghadalo' is door hem gecomponeerd. En hij was
arm, maar ook heel vrijgevig. Hij gaf altijd alles weg, en hij had zelf vaak nog maar weinig over.
En op een dag kwam Shivaji Maharaj, de grote Shivaji, bij hem thuis en hij had veel sieraden, voorwerpen en geschenken
meegebracht die hij aan zijn (Tukarama's) vrouw en kinderen gaf terwijl hij weg was. Ze was heel blij deze sieraden te kunnen
dragen, omdat hij ze had gegeven.
Natuurlijk zei ze eerst ook: "Dat kan ik niet aannemen." Maar toen zei hij: "Nee, dit is voor mij gewoon een manier om mijn respect
te uiten naar jullie toe", enzovoort, en toen gaf hij het hen. En zij droeg het.
Maar toen hij (Tukarama) terugkwam zei hij: "Nee, ik ben een heilige. Neemt u dit maar terug. U bent een koning; u moet als een
koning leven. Als een koning past het u dit te hebben. Maar als heilige niet. Ik heb al deze spullen niet nodig. Mijn vrouw heeft al
deze spullen ook niet nodig. Maar u leeft als een koning, u bent dan wel een gerealiseerde ziel, maar u bent ook een koning, dus
zou u ook als een koning moeten leven."
Maar je moet ook weten dat je je in Sahaja Yoga ook niet als een armzalige persoon zou mogen gedragen. Je moet netjes
gekleed gaan, een net voorkomen hebben. Jullie zouden er niet als bedelaars mogen uitzien, maar jullie moeten er uitzien als de
meest waardige mensen in de samenleving.
Jullie weten bijvoorbeeld dat ik de Godin ben, en de Godin wordt verondersteld om ik weet niet hoeveel sieraden te dragen enkel
en alleen om haar chakra's te sieren. Ik bedoel, ik heb zelf een heleboel juwelen. Maar ik draag ze alleen voor de puja, anders
niet. Ik word dus verondersteld heel veel sieraden te dragen. Waarom doe ik dat dan niet? Omdat het niet gepast is, misschien is
het wel waardig, maar het is niet zo gepast om al die sieraden altijd te dragen. Maar ik zou ze eigenlijk wel moeten dragen. Ik zou
bijvoorbeeld veel meer juwelen aan mijn handen moeten dragen, ringen aan mijn voeten, en ik zou ook voortdurend goud moeten
dragen op de plaats van - hoe noemen jullie het - jullie kennen dat niet, het is een soort juweel dat we hier vastmaken als een
soort riem. Maar dat doe ik niet. Ik beperk het tot een minimum; alleen tijdens een puja draag ik enkele sieraden.
Je zou dus dat onderscheidingsvermogen moeten hebben om te weten wat en hoe iets te dragen, hoe ver je kunt gaan, hoe er
waardig uit te zien en te zorgen dat je goede manieren hebt, zodat je de opvoeding door je Moeder recht doet. Deze keer hoop ik,
als jullie allemaal naar India komen, dat jullie al deze dingen bij de Indiërs zullen zien. Je zult hen nooit zien eten; je ziet hen nooit
hun bad nemen; je ziet hen nooit slapen. Je weet niet hoe ze leven, waar ze leven en hoe ze alles regelen, maar ze staan altijd
klaar als jullie er zijn. Is het niet? Ze nemen hun bad en ze regelen hun zaken in de vroege ochtend, rond vier of vijf uur. Dan zijn

ze al op, spartaans en altijd schoon, of het nu een dorpeling is, of hij nu van de Scheduled kaste[5] is of een Brahmin[6] of wat
dan ook. Iedereen gaat netjes gekleed; je ziet geen verschil tussen hen onderling. Ze zullen altijd schone, witten kleren dragen.
Ze zullen altijd een schone, witte hoed dragen. Ze zullen nooit vuile kleren dragen.
Dit is dus een ander aspect, dat minder verfijnd is, dat eerder van oppervlakkige aard is en minder subtiel, maar toch enorm
belangrijk, want alles wat zich in het subtiele afspeelt, uit zich naar buiten toe. In jullie hele gedrag zullen jullie stralen, als de
duizenden facetten van een diamant, omdat jullie nu de Sahasrara Dag hebben bijgewoond. Laten we nagaan in welk opzicht
jullie duizend facetten hebben die we kunnen laten zien. Hou van elkaar; heb respect voor elkaar; heb respect voor jezelf en zeg
steeds één mantra in jezelf, namelijk: "Ik ben een Sahaja yogi." Dit omvat al je verantwoordelijkheden, al je idealen en alles wat je
bent. Jij bent een Sahaja yogi. Je kreeg je wedergeboorte door Adi Shakti zelf.
Als jullie persoonlijke problemen hebben, moeten jullie me schrijven, en ik zal proberen ze te beantwoorden. Als ik niet antwoord,
weet dan dat ik al voor het antwoord gezorgd heb. Als ik niet antwoord, weet dat ik al voor het antwoord gezorgd heb, maar als je
advies nodig hebt dan zul je dat absoluut nog van me krijgen. Het maakt niet uit over welk probleem het gaat.
Vandaag kwam er bijvoorbeeld een vrouw bij me die huilde om haar man. Dat deed ze eerder ook al, en vandaag zag ik haar
opnieuw huilen. Op die manier zal ze nog gek worden. Een Sahaja yogi zou niet mogen huilen. Zorg dat je je problemen overwint;
probeer met je man overweg te kunnen; probeer alles op te lossen. Ik ben niet zo'n voorstander van een echtscheiding, maar als
er met iemand echt niets aan te vangen is dan kan dat wel. Als het een verloren zaak is, zou ik aanraden om te scheiden. Maar je
zou niet onnodig - alleen omdat je nog niet goed met elkaar overweg kunt - mogen huilen en klagen en al dit soort dingen doen.
Integendeel, je zou juist moeten proberen je persoonlijke problemen op te lossen, want je hebt er de krachten voor.
En je kunt me ook schrijven, zolang de brieven maar niet te lang zijn. Anders ben ik verloren. Echt waar, ik verlies er mezelf in.
Elke ochtend liggen er zoveel brieven die ik moet lezen, de ene nog langer dan de andere, en dan krijgt mijn man ook nog een
hoop post. Maar hij zegt: "Niemand schrijft mij brieven uit liefde, het gaat alleen maar over hun rekeningen die betaald moeten
worden."
En ik zei: "Dat komt toch allemaal op hetzelfde neer." Je mag dat vertalen, Grégoire, als ze het graag willen.
Brieven... die volstaan met problemen.
Ik zei: "Ik moet betalen voor hun liefde." Zo is het namelijk.
Maar kinderen schrijven me heel lieve brieven. Ze maken een tekening of zoiets, of ze maken een paar bloemen of andere
dingen, meer niet. Ze maken een hartje voor me met mijn afbeelding erin, of zoiets. Ze doen alleen maar ongelofelijk lieve dingen,
en je ziet hoe ze gewoon vreugde en geluk willen uiten. Ze hebben nooit problemen. Ze hebben geen problemen. Kinderen
hebben geen problemen. Ze zitten niet zo ingewikkeld in elkaar. Maar jullie trekken problemen aan, dat is het punt. Ze hebben
nooit problemen, van welke aard dan ook.
Maar jullie hebben me nooit verteld - niemand van jullie - wat jullie eraan willen doen. Nu wil ik als laatste nog één ding aan jullie
vragen, namelijk dat jullie naar Warren luisteren, die de programma's voor jullie zal voorlezen die we deze zomer zullen hebben.
Na een tijdje kan het zijn dat ik me op één plaats vestig en dat jullie allemaal daarheen moeten komen, omdat ik dan niet meer in
staat zal zijn om zoveel te reizen, dat kan ik je alvast zeggen. Goed. Maar nu is het anders. Jullie moeten ook beseffen dat
Mohammed ooit de bergen in trok, maar dat de bergen nu naar Mohammed moeten komen.
Goed. Dus dank jullie zeer. Jullie hebben me niet over jullie problemen verteld, dus ik neem aan dat er geen problemen zijn.
Morgenochtend zal ik jullie misschien niet kunnen ontmoeten. Moge God jullie dus allen zegenen. Geef jezelf nu een bandhan[7],
jullie allemaal. Op de juiste manier, met je volle aandacht, in alle waardigheid, met afgewerkte bewegingen. Zie je, helemaal. Je

zou niets op een slordige manier mogen doen. Ik heb niets nodig, maar laten we het doen om iedereen te behagen.
In India stelden ze ooit de vraag: "Als zij de Godin is, waarom zegt ze dan namaskar[8] tegen iedereen?" Ze kunnen niet begrijpen
dat een Godin namaskar zegt.

[1] bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven

[2] bhootish: afkomstig van of onder invloed van bhoots

[3] Lakshmi: Shri Lakshmi is het goddelijke aspect dat staat voor welzijn en voorspoed en staat in relatie tot de Nabhi chakra.

[4] Tukarama, Tukaram: (1598-c.1649) – Indiase dichter, bekend voor het componeren van abhanga’s of gezongen versen
waarin het goddelijke wordt geprezen.

[5] Scheduled kaste: lagere of laagste kaste in het voormalige kastensysteem in India; ze werden ook wel ‘Depressed people’,
‘untouchables’ of later door Gandhi ‘Harijan’ (kinderen van God) genoemd. Ze werden beschouwd als ‘onrein’ en stonden volledig
onderaan de sociale ladder.

[6] Brahmin kaste: hoogste kaste in het voormalige kastensysteem in India. Priesters, dokters, ingenieurs en advocaten in India
zijn vaak afkomstig uit deze kaste.

[7] bandhan: bescherming van (door) de Moeder, kavach

[8] namaskar: ook wel namaste genoemd - eerbiedige begroeting, waarbij men beide handen ter hoogte van de borst of het hoofd
tegen elkaar vouwt en het hoofd buigt; het betekent: ‘Ik buig voor jou’ of ‘Ik groet de Spirit in jou’. De twee tegen elkaar gevouwen
handen symboliseren de eenheid van het ‘Zelf’, waarbij de rechterhand het spirituele of onze hogere natuur vertegenwoordigt en
de linkerhand het wereldse of lagere in onszelf.

1986-0709, ORF Radio Interview- OVER HAAR JONGE JAREN
View online.
Interview - OVER HAAR JONGE JAREN – Wenen - 9 juli 1986
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Q.: Wat waren de omstandigheden waarin U opgroeide?
Shri Mataji: Mijn familie?
Q.: Ja.
Shri Mataji: Ik behoorde tot een familie van zeer verlichte mensen. Mijn vader was linguïst; hij beheerste veertien talen en kende
ongeveer zesentwintig talen en hij vertaalde zelfs Koraneshariv in het Hindi.
Mijn moeder was toendertijd gespecialiseerd in wiskunde. Beiden waren dus zeer goed ontwikkelde en verlichte mensen.
Ten tijde van Mijn geboorte droomde Mijn moeder over iets wat ze niet kon verklaren, maar achteraf had ze het grote verlangen
om een tijger op te zoeken in het open veld.
Mijn vader was een groot jager omdat tijgers een bedreiging waren in de streek waar wij leefden. Het was een (voormalige
Britse) regeringspost die Chinduara heette.
Er was toen een koning die zeer geïnteresseerd was in Mijn vader. Er kwam een brief om te melden dat er een grote tijger uit de
bossen te voorschijn was gekomen en men was bang dat hij gevaarlijk zou kunnen zijn voor de mensen. Daarom nam Mijn vader
Mijn moeder en Mij mee naar die plaats. We zaten daar op wat wij een Machan noemen, iets dat gebouwd was om hoog in een
boom te zitten, vanwaar men gemakkelijk kan schieten. En Mijn moeder vertelde Me dat er een grote, enorme tijger van grote
afmetingen, zeer gracieus te voorschijn kwam op het veld. Zij voelde een overweldigende liefde voor de tijger. Het was een dag
met volle maan. Zij voelde een zeer groot mededogen voor de tijger. En toen Mijn vader zijn geweer schouderde om te schieten,
hield ze hem tegen; ze stond het niet toe. De tijger ging weg en kwam nooit meer terug naar dat woud. Dit voorval zette Mijn
vader aan het denken, omdat hijzelf een gerealizeerde ziel was. Hij dacht dat dit - wat wij noemen - een (incarnatie van de) Godin
Durga zou kunnen zijn, die van een tijger houdt, omdat Zij geboren moest worden via Mijn moeder, omdat de symptomen nogal
raar waren, namelijk dat een dame graag een tijger gaat bekijken. Hij vroeg Mijn moeder: "Ben je nu tevreden, nu ik zo met mijn
geweer geknoeid heb? Is er een Durga in je schoot dat je probeert de tijger te beschermen?" Zij zei: "Ja, ja, stop ermee, ik sta het
niet toe."
Zoals dit waren er veel voorvallen in Mijn leven. Ik stam van een christelijk gezin af. Protestanten.
Toen Ik geboren werd, voelde Mijn moeder geen weeën. Ik werd geboren en ze wist niet hoe. Ik had geen bloed op Mijn lichaam.
Niets. Ik was schoon-gewassen. Daarom gaven ze Mij de naam: Nirmala. Maar Mijn grootmoeder zei dat Zij (Ik) Nishkalanka
moest heten. Dit betekent: "die geen vlekken op zich heeft." Maar dit is een mannennaam. Men besliste toen Mij Nirmala, de
onbevlekte, te noemen, wat hetzelfde betekent.
Al deze voorvallen ... samen met het feit dat Mijn vader een gerealiseerde ziel was ... Hij voelde enorme vibraties vanwege Mij.
Hij voelde dat dit leven groots zou zijn, en dat Zij (= Ik) grote dingen zou verwezenlijken. Ik weet niet hoe, of hij het droomde, of
werkelijk begreep, maar altijd, zoals Ik het Me herinner, wanneer hij met Mij sprak, zei hij dat Ik een manier moest bedenken om
grote groepen "en masse" hun realisatie te geven. Voortdurend. Zoals Ik al zei, was hij een zeer geleerd en een erg belezen man;

hij gaf Mij een degelijke, goede opvoeding in religie, in verschillende religies, en ook een goede opvoeding wat betreft omgang
met mensen.
Wat zijn hun problemen, waarom reageren zij zo? Waarom volgen ze God niet? Waarom zijn ze hypokriet? Over alle dingen sprak
hij met Mij. Hij wist ook een en ander over Kundalini, maar niet zo heel veel. Natuurlijk, toen Ik ter wereld kwam, wist Ik alles over
Kundalini, vanaf Mijn prille jeugd. Ik was een zeer bewust persoon, zeer zelfbewust. Ik wist niet hoe Ik erover moest praten,
omdat de mensen dat bewustzijn niet hadden. Je kan er niet met iedereen over praten.
Ik werd voor een zeer vrolijk en tegelijkertijd zeer ernstig persoon gehouden, zeer diepzinnig. En toen begon Ik Mijn studies als
kind. Ik was niet zo erg geïnteresseerd in de lessen, maar Ik las de biografieën van belangrijke mensen en dergelijke. Op zeer
jonge leeftijd las Ik Bernard Shaw. Terwijl de anderen "Great Expectations" lazen ("Great Expectations" = "Grote verwachtingen"
van Charles Dickens), las Ik Bernard Shaw. Ik had geen interesse in specifieke lectuur, zoals tekstboeken, omdat Ik vond dat ze
kinderachtig waren en er niets te lezen viel. Toen vertelde Ik Mijn vader dat Ik geneeskunde ging studeren. Waarom? vroeg Hij. Ik
zei dat Ik met dokters moest spreken. Hij zei: "Moet je met dokters spreken? "Ik zei: "Ja." Dat is wat er gebeurde in Mijn kindertijd,
toen Ik ongeveer zeven jaar oud was. Mijn vader was lid van de Congrespartij. Hij was bij de Congrespartij gegaan toen Ik vier
jaar was. Hij had een zeer westerse levensstijl. Zijn kleren werden in Londen gemaakt. Dat soort man. Wij hadden gouvernantes,
enzomeer. Hij gooide dit alles overboord en werd een echte Indiër en ging het leven leiden van een martelaar. Toen deed hij ons
onze talen studeren: Sanskriet. Hij liet Me studeren in een Indische school en niet in een missieschool, omdat de missionarissen
zeer onvriendelijk waren. Ze gooiden ons de school uit, toen Mijn vader lid werd van de Congrespartij. Ze waren totaal tegen ons.
Toen Ik zeven jaar werd, ging Ik met Mijn vader naar Mahatma Gandhi. Hij woonde ongeveer 70 mijl van ons vandaan. Maar de
eerste keer dat hij Mij erheen bracht, vond Mahatma Gandhi Mij aardig en vroeg: "Laat het Kind bij mij." Ook al had Ik geen kledij
bij Me, toch bleef Ik daar en Mijn vader stuurde Mij al het nodige. Hij (Gandhi) was erg op Mij gesteld, maar Ik was een klein
meisje. Hij begreep dat er iets speciaals met Mij was. Hij vroeg Mij raad over ernstige problemen, verrassend genoeg soms.
Zoals bijvoorbeeld op een dag toen hij het gebedenboek in orde wilde maken. Hij vroeg Mij: "Hoe zal ik het samenstellen?" ...
Enzovoort. Ik zei hem hoe en hij deed het zo. Gewoonlijk ging Ik terug naar Mijn school, in Mijn dorp. Elk jaar opnieuw en hij
noemde Mij "Nepali". Iedereen noemde Mij Nepali in die periode. Ik groeide zeer vertrouwelijk met hem op. Hij was een zeer lieve
man voor kinderen en anderzijds zeer strikt met zichzelf en anderen. Zeer streng. Een man met een zeer strikte discipline. Hij
deed iedereen om vier uur 's morgens opstaan, een bad nemen om klaar te zijn voor het morgengebed om vijf uur. Hij liep ook
altijd snel. Ik leerde ook snel te wandelen in zijn gezelschap. Hij was een buitengewoon liefdevol en vriendelijk mens. Hij
luisterde ook naar Mij. Als kind dwong Ik hem om meer te eten. Lachend stemde hij toe. Een vriedelijk man. Maar met anderen
zeer streng en Ik vroeg hem dikwijls: "Waarom bent u zo streng met iedereen?" En hij zei: "Maar Jij bent een klein meisje en Jij
staat wel vroeg op. Waarom kunnen zij dat niet?" Ik zei: "Ik ben klein. Daarom sta Ik zo vroeg op. Zij zijn groot, zij kunnen niet
opstaan." Zoals dat, kleine conversaties.
Toen werd Mijn vader en ook Mijn moeder gevangen gezet. Ongeveer vijf keer. Mijn vader twee keer. Eén keer voor ongeveer
twee en half jaar en hij was de enige kostwinner van het gezin. Tussen haakjes, wij stammen af van een zeer oud koninklijk
geslacht: de Shaliwana's. Zij hebben een eigen tijdrekening in Indië. Toen ze Mijn vader in de gevangenis brachten, moesten we
ons huis verlaten en in hutten gaan wonen; maar dat was geen probleem. Ook Mij pestten ze de ganse tijd, omdat Ik heel veel
mensen hielp en de activiteiten steunde op een heel ernstige manier en Ik werd de leider van de jonge mensen. Ik dacht: tenzij Ik
een positieve houding aanneem, kan het niet goed aflopen met hen. Het is niet mooi te zeggen hoe ze Me folterden, wat ze Mij
aandeden - maar ze folterden Me werkelijk. Ik was toen een jong meisje van negentien jaar. Dat is nu voorbij, het is gedaan.
Nadien werd Mijn vader nog een keer gevangen genomen en na zijn vrijlating werd hij verkozen als lid van de centrale regering en
later van de wetgevende vergadering en dan in het parlement.
Ook Mijn broer was parlementslid. Nog later - onlangs - werd hij minister in het kabinet. Een andere broer is rechter aan het hoger
gerechtshof in Bombay. Ondanks het feit dat onze ouders ons op een of andere manier verwaarloosden, omdat zij hun leven
gaven voor het land, hinderde dit ons niet om te studeren en met succes. Toen Ik in 42 in de beweging zat, gooide het lyceum
waar Ik school liep, Me eruit en moest Ik naar een andere school om Mijn studies verder te zetten. Ver weg van Mijn huis in

Punjab. Ik studeerde er twee jaar wetenschappen en daarna geneeskunde, wat Ik niet volledig beëindigde, omdat in 1947 de
rellen losbraken. Het lyceum werd gesloten en Ik wilde niet meer weten, want alles wat Ik wilde weten, had Ik ondertussen
geleerd. Meer had Ik niet nodig en toen huwde Ik.
U moet gehoord hebben dat Mijn echtgenoot nu secretaris-generaal is van de Internationale Maritieme Organisatie. Hij had
hooggeplaatste functies. Hij was ook de Secretaris van Labbado Shastri, die eerste minister is geweest. Een belangrijke man.
Maar hij overleefde het niet lang. Als hij langer geleefd had, zou het wellicht anders gegaan zijn voor ons land, denk Ik, omdat hij
Gandhiaans was (een volgeling van Gandhi). Op en top. Hij leefde net zo. Een ideale Gandhi-personaliteit.
Zo ging het leven verder, maar innerlijk was Ik nog op zoek naar een methode om massale Zelfrealisatie te kunnen geven. Mijn
vader zei: "Praat niet over godsdienst voordat Je deze techniek ontwikkeld hebt om massale realisatie te geven. Vertel niemand
dat Je er iets over weet, omdat ze Je anders zullen kruisigen of iets van die aard." Hij was bezorgd dat de mensen het niet
zouden begrijpen. "Je zou een andere Bijbel of Gita kunnen schrijven, maar het is nutteloos. Eerst en vooral moet Je hen
realisatie geven. Geef hen realisatie en ze zullen begrijpen dat er iets boven dit menselijk bewustzijn bestaat."
Hij gaf bijvoorbeeld altijd een analogie: "Veronderstel dat Je op de tiende verdieping geboren wordt. En iedereen bevindt zich op
de grond. Laat hen tenminste twee verdiepingen klimmen, zodat ze kunnen merken dat er nog iets boven komt. Anders heeft het
geen zin om erover te praten. Dit is de fout van de heiligen en de incarnaties, dat ze zich nooit realiseerden dat de mensen zich
nog steeds op de begane grond bevonden, dat ze nog moesten binnentreden in het gebouw. Hiervoor moet Je steeds oppassen,
dat Je hen eerst realisatie geeft."
Zo zocht Ik steeds methodes en werkwijzen, probeerde ze uit binnenin Mij, door Mijn eigen meditatiestijl, in de zin dat Ik alle
combinaties en transformaties uitwerkte. Veronderstel dat Ik één persoon zou ontmoeten. Ik zou nagaan welke problemen deze
persoon had en hoe Ik op die persoon zou kunnen werken. Ik zou die persoon innerlijk proberen te bestuderen. Ik ging naar veel
mensen en ontdekte dat ze grote hypocrieten bleken te zijn. Ik zag vele van die guru's. De meesten waren hypocrieten,
geldwolven, enz. Ik bezocht ook Rajneesh. Hij verzocht Me naar zijn programma te komen. Ik wist niet welke persoon hij was,
omdat hij over de Gita praatte. Dingen waar Ik misschien wat kon over leren. Ik ging, maar Mijn echtgenoot liet Me niet toe naar
zijn kamp te gaan en hij organiseerde alles in zijn eigen bungalow en Ik ging erheen. Maar zo kon Ik niet zien welke dingen er
allemaal gebeurden. Toen, op die dag, op de een of andere manier, besliste Ik dat Ik over de laatste chakra moest spreken. Dus
werd de laatste chakra geopend. Ik kon de Kundalini, die de Primordiale Kracht binnenin ons is, die de Heilige Geest binnen in
ons is, zien opstijgen. Zoals een telescoop opende Zij zich en op dat ogenblik zag Ik alles opgengaan.
En een grote stroom van olie-achtige regen stortte zich over Mijn hoofd. Ik dacht: "Ik ben er niet meer. Ik ben weg. Alleen die olie
is er nog." Ik kon het helemaal zien gebeuren met Mij. En Ik was verbaasd, toen Ik naar Rajneesh ging, dat vooraleer afscheid te
nemen, hij zich niet had gerealiseerd wat er gebeurd was. Hij was zich van niets bewust. Ik was verrast en dacht: deze man weet
niets over God en toen ontdekte Ik dat ze allen hypocrieten bleken te zijn. Dat ze leugens vertelden. Dit gebeurde in 1973, op 5
mei..., 1970, in 1970, op 5 mei.
Net daarna had Ik een lange spreekbeurt in een zeer grote hal, en duizenden mensen kwamen er naartoe. Ik vertelde iedereen
rechtuit dat die anderen allemaal vals en hypocriet waren. Sommigen noemde Ik duivels, slechte mensen en gaf hun een naam
en waarschuwde hen er niet naartoe te gaan. Er waren ook buitenlanders aanwezig (...) Er waren nog veel anderen met wie Ik
duidelijk over deze dingen praatte en ze werden bang en vroegen Mij niet zo te praten, omdat ze Mij zouden kunnen vermoorden.
Ik zei dat ze dat maar moesten komen doen. Maar niemand deed iets. Niemand ging zelfs naar de rechtbank. Op die manier
probeerde men Mij in een slecht daglicht te plaatsen. Men betaalde smeergeld aan kranten om dingen te publiceren tegen Mij,
omdat Ik steeds zei dat niemand moest betalen. Ze zeiden dat Ik hen op die manier kwetste, omdat Ik zei dat niemand geld mag
aannemen in Gods naam. Als het een werk is, is het in orde, dan kan je het doen, maar Gods werk is geen job.
De strijd begon op de dag dat Ik realisatie begon te geven. Ik begon met één dame die als eerste haar realisatie kreeg. Verder
ongeveer twaalf mensen die hun realisatie ontvingen. Op twee jaar tijd had Ik slechts veertien mensen hun realisatie kunnen
geven. Uiteindelijk, na die veertien, kwamen er heel veel bij die hun zelfrealisatie ontvingen. Ik begon toen ook mensen te

genezen, omdat dit echt veel hielp. Toen werd Mijn echtgenoot in deze functie verkozen en wij moesten naar Londen komen.
Toen Ik in Londen kwam, hielden wij één programma in Bath, dat daar georganiseerd was. De Indiërs die kwamen, waren niet erg
geïnteresseerd in God, méér in geld. Geen enkele bleef en allen liepen weg. Alleen de buitenlanders, zeven hippies, bleven.
Gedurende vier jaar moest Ik op zeven hippies werken om hen realisatie te geven. Het was moeilijk, weet je, hun lever was slecht,
ze waren ziek, hun hoofd was op hol. Gruwelijke tijden.
En toen ging Ik ook naar Indië en daar werd hetzelfde werk verricht. Telkens was Ik er voor drie maand. Wij begonnen in de
dorpen te werken. Verbazend genoeg begon het in de streek waar Mijn voorouders regeerden, op grote schaal te bewegen. Daar
kwamen er enkele Indiërs bij. Enkele Australiërs kwamen naar Indië en het werk begon ook in die richting te bewegen.
Geleidelijkaan begon alles er beter uit te zien. En de mensen beseften dat dit de manier is waarop we onszelf kunnen
transformeren. Velen waren aan de drugs, of de alcohol, waren gek of hadden kanker. Ze voelden zich beter en genazen en het
werd bevestigd dat Sahaja Yoga belangrijk is.
Nu Ik de ganse wereld rondreis - eerst moest Mijn echtgenoot overal voor alles betalen waar we heen gingen, hij moest altijd alle
onkosten voor Mij betalen. Maar gelukkig betalen de mensen nu geleidelijkaan voor de reizen, maar verder moet er niets betaald
worden. Op die manier begon ons werk. Er was veel tegenkanting en de mediamensen wilden het nooit begrijpen, omdat het
geen sensatie was, zoals je zou kunnen zeggen. Niets waarover men zich kan opwinden.
Maar eigenlijk is het een zeer groot iets. Dit is de oplossing voor de ganse wereld. Iedereen zou het moeten proberen te doen.
Toen kwamen er ook "belangrijke" mensen in Sahaja Yoga, zoals de rechter van het hoger gerechtshof, die nu president is en die
Mij karagoa geschonken heeft. Vele advokaten en juristen. We hebben hier een advokaat uit Algerije. Vele dokters, die het toen
overnamen en Mij hielpen Sahaja Yoga te verkondigen. Het was een zware taak in het Westen. In Indië verspreidde het zich zeer
vlug in de dorpen. Stedelingen in Indië zijn ook nogal verwesterd en beginnen alles te analyseren en weten niet veel over het
verleden, ze weten niets van onze erfenis inzake Kundalini enzovoort.
Sommige mensen weten wel iets over zelfrealisatie. Maar deze guru's konden niet in Indië blijven, want niemand wou hen
accepteren; zij moesten allemaal naar het buitenland vluchten. Dit feit was een zegen voor Mij, omdat Ik niet hoefde te vechten
en alles echt begon door te werken en de mensen ontdekten hoe het helpt op alle gebied. Ze beleefden zovele mirakels en op
deze manier kon Sahaja Yoga zich vestigen. Maar nog steeds zijn we niet in bepaalde landen geweest tot nu toe. Ook moet in het
Westen nog heel veel werk gedaan worden. Omdat, van zodra je op een bepaalde plaats begint te werken, willen ze van Mij dat Ik
mensen genees en help met leren genezen. Als Ik daaraan meer aandacht schenk, dan is het hoofdwerk om iedereen tot dokter
op te leiden. Als dat wordt verwaarloosd, word je impopulair. Ze denken: "Ze is niet vriendelijk en dit en dat." Maar zoals het nu is,
kan iedereen genezen, iedereen. Ik genees niemand rechtstreeks. Maar daar houdt men niet van. Ze denken dat Ik aanwezig
moet zijn om hen te verzorgen en dies meer. Het is nogal moeilijk. Wij houden geen verkiezingen, weet je, alsof we anderen
zouden moeten behagen, of zo.
Maar wat ook de realiteit is, als een persoon (voldoende) intelligentie heeft, zuivere intelligentie, dan kan hij zien dat dit iets
helemaal anders is. En hiervoor moet men begrijpen dat je niemand kunt dwingen om zelfrealisatie te krijgen.
Op dezelfde manier kan je Mij niet dwingen om je zelfrealisatie te geven omdat, als het niet werkt, het niet werkt. Het is een
levende kracht, begrijp je? En dit stoort hen zeer vlug.
Ik voel dat de manier waarop de industriële revolutie in het Westen heeft plaatsgehad, heeft meegebracht dat mensen hun
houvast hebben verloren. Ze zijn zo verward, met al die guru's die naar hier komen, hen in verwarring brengen en al die nieuwe
dingen. Ze weten niet meer waar ze eerst moeten kijken. Maar zonder dat je je evolutie afmaakt, je die absolute staat van begrip
bereikt, zal de chaos standhouden.
Daarom moet iedereen dat punt trachten te bereiken. Maar je moet begrijpen dat je er niet kan voor betalen. Er is geen

inspanning nodig.
Nadat je je zelfrealisatie hebt verkregen, voel je je zo tevreden, dat je vergeet hoe ze tot stand kwam. Maar achteraf moet je
weten hoe je ze aan anderen kunt doorgeven. Zoals Christus heeft gezegd dat je het licht dat ontstoken is, niet onder de tafel
mag zetten. Dat is nochtans wat er gebeurt. Ook al geven we honderden mensen hun realisatie, er zullen er slechts vijf of zes
overblijven en naar voren treden om ons te helpen. Maar steeds zeg Ik dat er nog veel werk moet gedaan worden.
Vooral Oostenrijk, Ik ben zeer fier op Oostenrijk. Ze hebben Me nooit problemen bezorgd. Nooit. Zeer goede mensen zijn vanuit
Oostenrijk gekomen. Zeer evenwichtige, verstandige mensen. Zeer verstandig. Geen extremisten die naar extremen of fanatisme
neigen. Gevoelige mensen zijn het. Soms voel Ik Me zo gelukkig dat Oostenrijk bestaat. Ik verwachtte niet dat er zoveel mensen
zouden zijn. Op de een of andere manier vindt water zijn eigen weg. Zo vindt Sahaja Yoga zijn eigen weg. We kwamen gewoon
naar Oostenrijk. We zijn niet naar Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland geweest. Ik bezocht ze wel via het werk van Mijn
echtgenoot, maar Ik ging er niet speciaal heen.
Nu hebben we zestien centra in Australië. Australië is een zeer progressief Sahaja Yogaland. Er zijn nu scholen en de leraars zijn
uiterst bekwaam en idealistisch en ze zorgen zeer goed voor de kinderen. De regering stuurde iemand om te observeren en ze
hebben gemerkt dat al wat ze eisen, nagevolgd wordt en ze gaven ons goede bekwaamheidsbewijzen.
Maar het grootste wat bereikt werd in de wereld, is dat de universiteit van Cambridge, Sahaja Yoga aanvaard heeft als
onderzoeksproject, door Dr. Lee die voor het Sahaja Yoga-onderzoek instaat. Hij is reeds dokter en een andere belangrijke zaak
is dat de universiteit van Delhi aanvaard heeft dat iemand, die reeds dokter (in de geneeskunde) is, een doctoraat kan behalen in
Sahaja Yoga (Ph. D. = dokter in de filosofie), en zo de hoogste graad, namelijk die van dokter in de geneeskunde verwerven. En
misschien zullen ze, in de toekomst, iedereen toestaan dit te doen. Tot hier de geneeskundige kant.
Ook in de landbouw hebben we veel onderzoek verricht. We hebben hier een landbouwexpert. Hij heeft ook veel onderzoek
gedaan. We ontdekten dat met vibraties, na realisatie, als we water vibreren en er de planten mee gieten, kunnen we tot tien keer
meer oogst bekomen. Dit is wat ze deden in Indië aan een landbouwuniversiteit.
Maar ook hier ontdekte men dat er een enorm verschil is met de groei van een gewoon ding (produkt). Nog iets anders dat we
ondervonden in de landbouw, is dat als je vibraties geeft, ook een gewone koe heel veel melk kan geven. Maar met
bastaardkoeien is dit niet goed voor de hersenen, want iemand die melk drinkt van zo'n koe, wordt hybride en zijn hersenen
worden aangetast. Beter is pure melk van een koe die niet aan zo'n experiment onderworpen werd. Ook hybride voedsel is niet
goed; het tast het zenuwstelsel aan. Maar gewone zaden kan je niet kiezen, omdat ze verzwakt zijn en niet kunnen voortplanten.
Maar als we ze vibreren, produceren ze zeer goed, soms zelfs beter dat die hybride dingen.De smaak is ook zeer goed en deze
planten hebben niet al die bijwerkingen. Dit kan helpen in de landbouw in Indië en de regering heeft ons veel land gegeven,
waarop we nu zullen experimenteren, om aan te tonen hoe we dit kunnen gebruiken. Maar vele boeren die Sahaja Yogi's zijn,
hebben veel werk verricht en hebben ontdekt dat zelfs dieren en landbouw worden bevorderd door vibraties. Zo verbetert het de
levens van vele mensen.
Aan de andere kant hebben we op sociaal vlak de internationale huwelijken. Wij organiseren internationale huwelijken tussen
mensen die elkaar eerst moeten leren kennen. Vooraf zijn ze anderhalve maand samen in de Tour om elkaar te zien en zo
worden de huwelijken voltrokken. We hebben gemerkt dat deze huwelijken uiterst geslaagd zijn. Negenennegentig procent zijn
succesvol. Nu en dan is er eens een mislukking, maar er komen nauwelijks echtscheidingen voor. Maar als het niet lukt, hebben
Wij geen bezwaar tegen een scheiding. Meestal werkt het dus goed en krijgen ze kinderen die zeer intelligent en gerealiseerd ter
wereld komen. Er zijn veel minder problemen en het gezinsleven is beter. De kwaliteit van het leven is duizendmaal beter. De
mensen zijn zeer vreugdevol en gelukkig. Ze klagen niet en genieten van het leven en delen met anderen de vreugde die ze
ervaren.
Q.: Wat zijn volgens U de belangrijke punten in de opvoeding van kinderen? Wat is belangrijk om kinderen bij te brengen?

Shri Mataji: Ten eerste dat ze gerealiseerd worden, dat ze tot dat punt van realisatie gebracht worden. Als ze gerealiseerd
geboren worden, is er geen probleem. Maar als ze realisatie ontvangen dan beginnen ze alles vanuit een andere hoek te bekijken.
Ze worden de Spirit. Hun zelfrespect is ontwaakt. Zo'n kinderen gedragen zich op een waardige manier. Ze praten op een
ernstige manier en reiken allerhande oplossingen aan. Ze zijn geweldige mensen, maar wij moeten ze behoorlijk leren en
begeleiden door ons eigen gedrag. De wijze waarop wij ons gedragen, dat is hoe de kinderen leren. Wij testen de kinderen. Wij
zoeken uit hoe ze zijn, we gaan na of er geen lichamelijke problemen zijn en we genezen ze. Als er mentale problemen zijn,
genezen we die. Als er andere problemen zijn, sociale of andere, trachten wij hen te helpen.
Als de mens fundamenteel in orde is vanaf zijn jeugd, dan zijn de fundamenten gelegd en is het niet zo moeilijk een kind degelijk
op te voeden. We zien dat er grote kunstenaars bij zijn, grote muzikanten. Op zeer jonge leeftijd beginnen ze viool te spelen.
Opeens worden ze zeer dynamisch en ook zeer nederig. Zeer nederig en zichzelf respecterend en ze gedragen zich zeer goed.
Het is zeer verrassend hoe de sfeer is, en hoe het uitwerkt.
Gisteren vroeg een dame Mij te spreken over de vrouwen en Ik vertelde haar dat de kracht van een vrouw, als moeder, zeer groot
is. Ze voelde zich daardoor gekwetst. Ik bedoelde niet dat je enkel moeder moet zijn. Wat Ik bedoel is, dat ze als moeder
behulpzaam en troostend, lief en niet agressief is zoals mannen. Dat is een zeer grote kwaliteit, een zeer grote kracht in een
vrouw. Dat is wat Ik suggereerde, dat is wat wij moeten bevorderen. (...?...)
We moeten begrijpen dat we van het leven moeten genieten. Het moet een zegen zijn, geen ellende. Wij scheppen onze eigen
ellende door onze valse ideeën, door onze eigen innerlijke conflicten, door onze mentale projecties, onze eigen hardnekkigheid.
Wat het ook moge zijn, al deze dingen kunnen genezen worden in Sahaja Yoga. Je wordt een evenwichtig, harmonisch en
oordeelkundig persoon. Je wordt een getuige. Je ziet alles als een show, als een toneelstuk. Je wordt onbevreesd. Je begint het
ganse gebeuren als een theater te zien. Dat is wat een mens moet bereiken.
Wij spreken over vrede, we spreken over "nooit meer oorlog" en dergelijke dingen, de atoombom, enzovoorts. Dat lost allemaal
niets op. Enkel de transformatie van de mensen zal iets oplossen. Als de mens zich transformeert, zal alles goed komen.
Absoluut eerste klasse! En niet alleen dat, maar ze zullen genieten van de zegen van het leven. We missen allemaal de kern. Dit is
heel belangrijk.
De mensen moeten zich één ding afvragen: "Wat hebben we bereikt met dit alles?" Eén minuut stilstaan en nadenken!
Q.: Hoe zou U "ziek zijn" definiëren? Wat zijn de oorzaken van ziekte?
Shri Mataji: Het is het fysieke, mentale, emotionele. Of: ziekten worden veroorzaakt door onevenwichten in onszelf. Door ons
extreme gedrag. Bijvoorbeeld: kanker. Kanker wordt veroorzaakt door overactiviteit van het sympatisch zenuwstelsel.
Veronderstel dat iemand zeer droevig is. Hij weent en huilt en voelt zich altijd schuldig omdat hij denkt dat hij de slechtste mens
is die ooit geboren werd. Steeds weer zondigend en al die andere onzin. Dan neigt hij over naar de linkerkant (volgens onze
opvatting) en helt over naar het collectieve onderbewustzijn en wat dokters proteïne 58 en proteïne 52 noemen. Wij noemen het
de "dode zielen". Zij bestaan. En ze krijgen je in hun greep. En zij veroorzaken kanker. Veronderstel dat je je aandacht volledig
daarvan kunt afleiden, tot in het centrum (kanaal). Dan kan je genezen. Het zijn de centra binnen in ons die subtiel zijn. In
essentie gaat het om zeven centra. Er zijn er nog veel meer, maar vooral die zeven. Als je ze opnieuw kunt uitzuiveren, zul je geen
enkele ziekte krijgen.
Q.: Terug naar Uw jeugd ... Kunt U verklaren ... Uw ouders steunden U erg in Uw studies. Is dat correct?
Shri Mataji: Ja, ja, natuurlijk.
Q.: Is het gewoonlijk zo dat ouders hun kinderen helpen?

Shri Mataji: In Indië steunen alle ouders hun kinderen.
Q.: U kon studeren wat U wou?
Shri Mataji: Ja, dat is zo. Ouders zijn zeer welwillend, zeer lief met hun kinderen en voor hen is de opvoeding en de opleiding en
het leven van hun kinderen zeer belangrijk. Dat weten we, we hangen af van hen. Ze zorgen voor ons. Ze zijn wijze mensen. Ze
offeren alles op voor ons. We denken dat alles wat ze zeggen, goed is. En door zo te handelen, hebben we tot hiertoe niets
verloren. Als kinderen uit Indië naar 't buitenland komen, zullen ze altijd doen wat hun ouders vragen: ze zijn zeer gehoorzame
kinderen en ze gedragen zich zeer goed. We kennen al deze problemen niet, zoals het generatieconflict, homosexualiteit ... we
kennen ze gewoonweg niet. Omdat we de ganse tijd zo dicht bij de ouders zijn. Ze letten voortdurend op ons. We hebben geen
drugsprobleem. Niets van dat alles. Alleen een beetje in de steden komt het voor en het verdwijnt weer omdat ouders
voortdurend bij hun kinderen zijn. Ze leven samen, de ganse familie. Niet alleen met de ouders, maar alle familieleden, alle
mensen in de dorpen en de steden. Iedereen kent iedereen. Wij hebben zo'n gezamelijk systeem dat wij normaal gezien niet op
het slechte pad geraken en we geen slechte methoden gebruiken. En we werken ook niet tegen.
Q.: Maar U groeide op in een christelijke familie. In Indië, nietwaar? Dit is toch geen normale situatie, dat Indiërs christelijk zijn?
Shri Mataji: Ja, Ik werd geboren in een christelijk gezin, vrijwillig denk Ik, omdat Ik geloof dat protestanten de grootste fanatici
zijn. Zij zijn zeer gesofisticeerd in hun hersenen. Niemand kan hen verwijten dat ze fanatici zijn. Maar ze zijn het wel. Allemaal.
Maar Mijn ouders waren zeer verlichte mensen en ze begrepen Christus zeer goed. Gisteren sprak Ik u over Paulus. Begrijp je, de
eerste keer dat Ik de bijbel ter hand nam en Ik vroeg Mijn vader: "Wie is deze Paulus?" zei hij: "Hij is een indringer, vergeet hem.
Lees hem niet." Zij begrepen deze zaken zeer goed. En ook omdat Mijn vader gerealiseerd was, zoals Khalil Gibran. Als je Khalil
Gibran leest, merk je dat hij hetzelfde zegt over Paulus.
Zie je, als je verlicht bent, begrijp je de essentie van alles. Om het even in welke religie je geboren mocht zijn. Je negeert andere
religies niet. Je leert zelfs over de andere religies. En je ontdekt dat de essentie in alle godsdiensten gelijk is. Wat is er verder te
ontdekken? Uiteindelijk behoor je tot elke godsdienst. Ik moet zeggen dat Mijn ouders zeer verlichte mensen waren en Ik prijs
mezelf gelukkig dat Ik hen als Mijn ouders uitgekozen heb.
Q.: U was een verlicht kind. Is dit juist?
Shri Mataji: Ja, Ik kwam verlicht ter wereld.
Q.: Voelde U zich soms niet erg eenzaam, omdat iedereen anders was?
Shri Mataji: Neen, niet als je weet hoe je moet delen met anderen. Eigenlijk was Ik als een Moeder voor hen, vanaf Mijn
kinderjaren. Als Mijn ouders in de gevangenis waren, de eerste keer, was Ik vijf en een half jaar oud. Ik had alle huissleutels in
mijn schortje en Ik droeg alles als een grootmoeder. Ik voelde me nooit verloren. Mijn ganse leven is zeer collectief geweest. Ik
ben uiterst collectief. Ik kan gelijk waar leven en slapen. In het oerwoud ook. Daar heb Ik geen problemen. Ik ben zeer collectief.
Ik heb geen exclusief karakter, van kindsaf niet. Ik was zeer vriendelijk met alle mensen in de streek waar we woonden. Mijn
moeder was bekend als Nirmala's moeder, Mijn vader als Nirmala's vader. Ze zeiden: "We hebben onze identiteit verloren
wegens haar." Ik was een zeer vriendelijke persoon. Ik voelde Me nooit eenzaam. En als Ik alleen ben, voel Ik Me nooit eenzaam.
Ik geniet heel erg van Mijzelf.
Q.: U verbleef in Gandhi's ashram. Kunt U enkele indrukken, herinneringen over Gandhi vertellen?
Shri Mataji: O, Gandiji was een geweldige man. Iedereen kan heel veel van hem leren. Hij was in geen geval een hypocriet. Hij was

niet zoals de moderne politici. Hij was zeer oprecht en altijd zeer kritisch tegenover zichzelf. Hij bekende ook altijd zijn fouten als
hij er maakte. Onmiddellijk! Ik herinner Me een groot incident. Toen Ik een klein kind was, werd er een meeting gehouden. En wij
meisjes zaten erbij om hen water en zo te geven. Alle belangrijke mensen waren er, zoals Djawaharlee, Nehroe en Wallalasa. Ze
discuteerden en opeens zei Gandhi: "Het is laat nu, we zullen hier eten." Iedereen stemde toe. Ze moesten naar het gastenverblijf
gaan, dat veraf was. Hij vroeg naar de Bahis, zijn vrouw Sherwana. Hij droeg altijd de sleutel van de provisiekamer bij zich. Hij
opende de provisiekamer en hij vroeg de mensen die het eten moesten klaarmaken, om alles af te meten, in overeenstemming
met het aantal mensen dat bleef eten. Ze deden het en legden de sleutel terug. Hij kwam terug en zat neer. De gasten zeiden:
"Bapu, we wisten niet dat het u zoveel moeite zou kosten om dat ganse eind te stappen en alles te regelen." Al bij al vijftien
minuten. Hij zei: "Wat denken jullie? Dit is het bloed van mijn land. Ik kan niet toestaan dat het verspild zou worden."
Dit is kenmerkend voor iemand die de waarde van gemeenschapsgeld begrijpt. Dat zat in hem. Maar degenen die hem zagen,
voelden aan dat deze man leefde als een asceet in die betekenis dat hij geld van de gemeenschap zelfs niet aanraakte. En dit is
één van de sleutelbegrippen voor alle leiders. Dat ze totaal boven het geld staan. Daarvoor zullen de mensen hen respecteren. Er
is geen andere weg.
Maar tegenwoordig vind je overal, in alle landen, corruptie, hypocrisie, dat het je shockeert.
Q.: Wat denkt U dat de reden is van al deze corruptie, van de politieke onstabiliteit?
Shri Mataji: Het is onwetendheid. Ze denken dat ze gelukkig zullen zijn door meer geld te verdienen, of door hoge posities of door
een grote naam. Ze zullen niet gelukkig zijn. Alleen het ego zal verwend worden. Wanneer het lichtjes gekwetst wordt, zal die
persoon opnieuw ongelukkig zijn. Hij zal voortdurend balanceren tussen gelukkig zijn en ongelukkig zijn.
Maar als hij weet dat het de Spirit is die de bron van vreugde is, dan geeft hij niet om geld, of andere dingen. Hij is niet bang. Hij is
als een koning, omdat hij een koning is. Die wil niets. Een koning wil niets. Ik kom bijvoorbeeld uit een rijke familie. Mijn
echtgenoot ook. We zijn welstellend. Wij hebben een comfortabel leven. Maar Ik kan ook op straat wonen. Ik zou op straat
kunnen slapen. Omdat Ik als een koningin ben. Ik heb niets nodig. Als je iets nodig hebt, dan ben je een bedelaar. Anders ben je
een koning. Dat is wat Ik voel.
Dat is de onwetendheid. Van zodra ze weten dat we eigenlijk onze onwetendheid bevechten, geven ze het op. Het is nonsens en
het brengt geen vreugde. Je deugden zijn een bron van vreugde. Als je weet hebt van de kuisheid, van je onschuld, van je
oprechtheid ... dat verschaft vreugde. Je voelt je zo zelfzeker, zo gelukkig. Zo iemand probeert nooit iemand te kwetsen, of
sarcastisch te zijn. Hij voelt zich totaal vrij, omdat hij aan niets gehecht is. Het zijn allemaal dingen die ons binden en die ons
jaloers, afgunstig, wellustig maken. Het is allemaal onzin... Je moet alleen op je Spirit letten en beseffen dat deze gehechtheden
zijn zoals slangen die op ons kruipen en we houden ons dus vast aan de slangen.
Als mensen sterven ... sommigen die Ik ontmoet heb gaan de geschiedenis in als gruwelijke mensen. Ze worden beschreven als
hypocriet, wreed, als zeer ... met een andere mentaliteit. Dat is allemaal beschreven. Alles wat echt is, blijft zo.
Q.: Voelt U zich nooit angstig?
Shri Mataji: Nee, nooit. Ik ken dat gevoel niet. Wat is er om angstig voor te zijn? Ik nooit, omdat ... als je gelooft en weet dat God
overal is, is er niets om bang voor te zijn. Hij zorgt elk moment voor je. Elke minuut. Waar je ook bent, past Hij op je.
Deze mensen hadden veel soortgelijke ervaringen. Er was een meisje, een Sahaja Yogini, die reed ergens in Duitsland op een
Autobahn. Er was veel verkeer en opeens liet de rem het afweten en de auto slingerde en ze wist niet meer hoe hem in de hand te
houden. Ze vroeg zich af wat ze moest doen. Er was nog iemand in de wagen. En die zei: "Wel, laat ons onze ogen sluiten en aan
Moeder denken." Ze dachten aan Mij en waren niet bang. Opeens voelden ze dat de auto naar één kant van de weg zwenkte en
zeer netjes en zacht zonder één schram naast de weg terechtkwam.

Zie je, het is alleen onze angst die ons verkrampt maakt en stom. Er is niets om bang voor te zijn.
Het is duidelijk te merken hoe God je helpt. Maar mensen willen Zijn hulp niet aanvaarden en God zegt dan: "Breek je hoofd maar
niet over wat je moet doen."
Q.: Soms helpen ook andere mensen?
Shri Mataji: Ja, en je moet weten hoe dat aan te pakken.
Bijvoorbeeld, toen gisteren die kerel als een geslagen hond naar Mij toekwam en Me iets vertelde. Iets wat Ik nog nooit gehoord
had. Zij behoren tot een secte. Zij bestrijden ons altijd. Het zijn een soort christenen. Toen Ik in Genève was, kwam één van de
dames, helemaal opgedirkt naar Mij toe met een bijbel in haar hand en bedreigde Mij. Iedereen was bang dat ze Me ermee zou
slaan. Ze liep op hoge hakken en ze dachten dat ze Me iets zou aandoen. Van zodra Ik haar met die bijbel zag, begon Ik te
lachen. Ik kon er niet tegen. Ik dacht: wat een grap, die komt Me slaan met de bijbel! Hoe is het mogelijk. Ze was ongerust, omdat
Ik zo moest lachen. Het staat op band. De jongens waren bang. Ik niet in het minst. Ik zei dat het in orde was. Ze liep weg, omdat
ze Mij zag lachen. Ik kon het niet helpen dat Ik moest lachen om die grap, namelijk de manier waarop ze Mij wilde slaan met een
bijbel. Met een bijbel! Kan je je dat inbeelden? Zo is dat. Als je bang bent, zitten ze op je hoofd. Je zou niet angstig mogen zijn.
Er is een Chinees verhaal. Er was een koning die hanen had om te vechten. Hij ging er mee naar een guru en vroeg: wil je hen
klaarmaken (voor het gevecht)? De guru stemde toe en trainde hen gedurende een maand voor het gevecht. Vele hanen werden
binnengebracht om elkaar te bevechten, maar de twee hanen bleven gewoon staan en wilden niet aanvallen. Alle hanen vielen
aan, maar zij bleven staan. Iedereen werd bang.
Ja, maar Ik ben niet bang voor hen, tot nu toe is niemand erin geslaagd Mij bang te maken.
Q.: Hij wil weten hoe de Kundalini opgewekt wordt.
Shri Mataji: Ik heb dat gisteren in het Duits uitgelegd, namelijk dat zich aan de basis van onze ruggegraat een kracht bevindt die
een reflectie is van de Heilige Geest binnen in ons. De Spirit bevindt zich in het Hart, dat een reflectie is van de Almachtige God.
De Kracht van God is de Heilige Geest. Het is een vrouwelijke kracht. God is mannelijk. Hij heeft een Zoon en er moet dus ook
een Moeder zijn voor die Zoon. Men wilde echter van geen vrouw weten. Ze kunnen dat niet verdragen. Ze (=vrouwen) mogen
niet gewijd worden. Dit is niet zo in Indië. Daar vind je dit soort onzin niet. Hier hebben vrouwen die nochtans geaccepteerd,
alhoewel ze zo vooruitstrevend zijn. Het is zo dom dat vrouwen hier geen priester kunnen worden. Waarom kunnen zij dat niet,
als mannen het wel kunnen? Om vrouwen dus van het ganse gebeuren te weren, noemde men Het (=de Kracht van God) de
Heilige Geest, zonder erbij te vertellen dat ze vrouwelijk is.
Deze vrouwelijke Kracht is de Shakti, die resideert in het heiligbeen. Wat gebeurt er nu als iemand die daartoe bevoegd is, iemand
die gerealiseerd is, tegenover iemand anders staat? Dan zal de Kundalini spontaan opstijgen. Net zoals wanneer je een zaadje in
de schoot van Moeder Aarde legt, het spontaan zal kiemen. Het is een levend proces. Het gaat door de zes chakra's. De zevende,
de laatste chakra, welke de pelvische plexus (zenuwvlecht van het bekken = mooladhara) ondersteunt en zodoende geen rol
speelt. Dit betekent dat sex hierin geen rol speelt. Je wordt als een kind. De Kundalini gaat door zes centra. De zesde tenslotte is
hier. We noemen hem de Sahasrara: duizendbladige lotus. Het is eigenlijk het limbisch gebied en op de top van het limbisch
gebied, hier op de fontanel, stroomt Ze (de Kundalini) naar buiten en je voelt duidelijk de koele bries uit je hoofd komen. Je voelt
het echt. Het stroomt uit zichzelf naar buiten. Het is een spontaan proces.
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Het spijt me dat ik te laat ben. Ik wist niet dat dit programma op zo'n mooie locatie zou plaatsvinden. En hier zie je een prachtig
schilderij van Michelangelo dat het verlangen uitdrukt van het Goddelijke, jullie Vader, om jullie te redden, om je uit de nood te
helpen, en het uitwerkt.
In Duitsland hebben we zeer ingrijpende, agressieve gebeurtenissen gekend die een verwoestend effect hadden op het hele
westerse leven. De waardepatronen werden geschonden, het idee van dharma[1] werd verstoord, vrouwen begonnen zich als
mannen te gedragen en zoveel mensen kwamen om. Zeer jonge mensen stierven, heel erg jong. Geen van hun verlangens werd
vervuld, hun hele leven bracht hen niets dan oorlog. Het was een soort van een hittegolf die ontstond, die alle subtielere dingen
vernietigde. Wanneer de natuur zich herstelt, of boos is, dan vernietigt zij enkel het materiële maar wanneer mensen beginnen te
vernietigen dan vernietigen zij zelfs de subtielere dingen zoals je waardesysteem, je karakter, je kuisheid, je onschuld, je
verdraagzaamheid.
Dus nu vindt de oorlog op een subtieler niveau plaats. We moeten nu begrijpen dat al deze zaken zo'n vernietigend effect hebben
gehad in het Westen, op de westerse persoonlijkheid. Dus het eerste dat men moet doen is deze herstellen, ze in orde brengen,
overeind helpen. Want mensen hebben hun persoonlijkheid verloren, hun traditie, ze waren niet verankerd, hadden geen wortels
en ze bewogen in de richting van alles dat werd voorgesteld als een soort van intellectuele ervaring. De vrouwen werden heel
zelfstandig en ze dachten dat ze hun eigen problemen konden oplossen. Ze dachten dat ze zoals mannen konden worden. Hier
begon het probleem zelfs op een ergere manier. Want een vrouw is een vrouw en er is een zeer klein gedeelte dat, zeg maar, een
man is in haar en wanneer ze probeert te ontwijken wat ze heeft en iets te ontwikkelen dat ze maar in zeer kleine mate heeft dan
wordt ze raar. Maar ze zou bezeten kunnen zijn door zoveel overleden mannen, haar verlangen om mannelijk te worden kan
zoveel bhoots[2] aantrekken die willen binnendringen in het verstand van een vrouw. En wanneer ze binnendringen dan hebben
ze het uiterlijk van een vrouw en het brein van een duivel. En de vrouwen kunnen dit niet zien omdat ze misschien met deze
duivelse dingen op een aardse manier succesvol zouden kunnen zijn. Ze zouden beter af kunnen zijn. Misschien kunnen ze
iedereen domineren, ze zouden nauwkeurig kunnen worden zoals mannen, absoluut zakelijk, zeer netjes, ordelijk, helder,
verstoken van alle schoonheid en zachtheid. Dan worden deze vrouwen uiteindelijk zoals vampieren, dus hoewel de oorlog
voorbij is werkt het doorheen de vrouwen van Duitsland, denk ik.
Ik heb gehoord dat deze aanval ook eerder heeft plaatsgevonden en dat er vrouwen waren die Amazones genoemd werden. Nu
herhaalt deze geschiedenis zichzelf opnieuw. Laatst had ik een interview met een Duitse vrouw en ik was verbaasd over haar
gedrag omdat ik het gevoel had dat zij van binnen nog altijd een nazi was, dat er een nazi bhoot in haar zat. Ze had een dubbele
persoonlijkheid, aan de ene kant praatte ze op een lieve manier, aan de andere kant was ze een nazi en een fascist. En ze hebben
heel geslepen argumenten. Het eerste dat ze kunnen doen is beweren dat we partij kiezen voor onderdrukte mensen, zoals India.
Indiërs zijn Ariërs, wij zijn Ariërs en wij zijn mensen die sympathiseren met Ariërs. Indiërs zijn spirituele mensen en zij hebben het
gevoel dat ze zoals Indiërs zijn, stel je voor, kan je dat geloven?
De kwaliteit van het leven zou moeten verbeteren, dat is het punt. Mannen hebben andere eigenschappen dan vrouwen, dat heb

ik jullie al vaak verteld. En als vrouwen proberen mannelijk te zijn dan kunnen ze niet echt iets bereiken. We hebben er veel van dit
soort gehad. Je hebt Mao's vrouw gezien. Je hebt mevrouw Chanka Sheik gezien. Nu deze nieuwe mevrouw Carlos, is Carlos
haar naam? Marcos, Marcos. Zo veel van dit soort vrouwen. Ze maken er altijd een puinhoop van als ze proberen mannelijk te
zijn.
In de geschiedenis hebben we veel vrouwen gehad. In India zijn de vrouwen zeer goed toegerust. We hebben vrouwen gehad
zoals Jhansi ki Rani die vocht tegen de Britten. Zij was een weduwe. Ze bond haar kind op haar rug en vocht tegen de Britten.
Men zegt dat haar paard van 180 voet hoog, van de toren van een fort sprong en de Britten schreven: "We hebben Jhansi
overwonnen, dus de overwinning komt ons toe, maar de glorie gaat naar Jhansi ki Rani."
We hebben grootse vrouwen gehad in India. Zoals Nur Jahan, zij was een andere grootse vrouw, we hadden Chanbebi, Ahalyabai
maar ze waren allemaal vrouwen, ze hadden niet het ego van mannen. Als het erop aan komt kan je werken, werken in de
kantoren met mannen, maar ze hoeven geen mannen te worden. Ik zal je een voorbeeld van mijzelf geven. Ik moest ons huis
bouwen in Lucknow. Ik deed dit in een echte vrouwelijke stijl en ik bouwde een heel goed huis, beter dan welke man dan ook zou
kunnen bouwen, op een ongelooflijk goedkope manier. Een man zal bijvoorbeeld eerst en vooral een architect nemen, hij zal alles
gaan meten, dan zal hij vooraf proberen om alles te doen passen. Dan zal hij in zijn ego naar één of andere dure winkel gaan en
iets duurs kopen, daardoor bedrogen worden. Dan zal hij opnieuw vanuit zijn ego enkele zeer dure werkers nemen en iemand
aanstellen die verantwoordelijk zal zijn over alles.
Ik deed het op een heel andere manier. Ik had geld, en ging dus op zoek naar wie de beste mensen had, wie de beste bakstenen
had. Het huis zou met bakstenen gebouwd worden. Wat heb je dan verder nog nodig? Net zoals een vrouw haar eten zou koken,
zie je. Je hebt ook zand nodig, goed. Dan heb je cement en metalen staven nodig, en werkers. Dus ik ging niet te werk zoals
mannen. Ik zocht de man die de beste bakstenen verkocht. Dus hij zei: "Ik heb geen geld, want ik moet deze ovens opstellen en
ze vullen met de bakstenen en daarvoor heb je een startkapitaal nodig." Ik zei: "Goed, ik zal een volledige oven van u kopen, een
volledige. Hoeveel moet u van mij?" Hij zei: "Vijfduizend roepies is voldoende." Maar toen zei hij: "Als de oven mislukt, of als er
iets mis mee is, als het niet werkt, dan is dat uw verantwoordelijkheid." Ik zei: "Geen probleem. Zet één oven op mijn naam." Dus
ik kocht een hele oven van hem, compleet. Een oven is iets waar ze alle bakstenen in stoppen, zie je, en het dan met modder
bedekken en het aansteken aan de onderkant. Soms kan het zijn dat het hele geval mislukt of verschrompelt. Ik zei: "Doe het zo.
Slechts 5000." Als het mooi gebakken is en zo zou het je minstens 50.000 roepies kosten.
Toen ging ik naar de rivier en ik zei: "Hoeveel voor één deel?" - zoals ze het noemen, een groot gebied met zand. Ze zeiden: "In
deze periode, als het zomer is, is het heel weinig, maar in de winter zal het vrij veel zijn." Een man zou zeggen: "Goed, nu heb je
zoveel nodig, neem dat nu. Later zal je meer nodig hebben, neem dat dan." Maar ik deed het niet zo, ik zei: "De zomertijd is goed,
als je het goedkoop krijgt, waarom niet meteen alles kopen?" Dus ik kocht het hele deel, het hele gebied met dat zand.
Goed. Toen ging ik naar de ijzerhandelaars. Ik zei: "Nu, hoe zit het met ijzer?" Ze zeiden: "Je moet het bestellen maar als je in het
groot bestelt dan geven we het je veel goedkoper. En contant moet je zoveel betalen." Ik zei: "In orde." Ik bestelde het. Dus het
was allemaal klaar, net zoals we het met koken doen, je zorgt dat alles voorbereid is, dat het klaar staat.
Wat we toen nodig hadden was hout. Dus ze zeiden: "Het hout komt van Nepal." Ik zei: "In orde. Van waar nog?" Ze zeiden: "Het
kan ook van een ander bos komen." Dus ik ging naar een bos in het centrum van India, Jabal genaamd en daar bestelde ik het.
Het hele bos was gekapt, pas gekapt. En tijdens een veiling kocht ik daar heel veel hout. En ik verkreeg dat allemaal
daarvandaan, en ook het marmer. Dit marmer was nog nooit eerder ergens gebruikt. Ik zei: "Het is heel simpel, ik kan dit marmer
overal voor gebruiken." Dus verkreeg ik het marmer en het hout allebei van deze plaats.
Dan de werkers. Toen vroeg ik mijn vrienden of zij enkele goede werkers kenden die goed waren in metselwerk. Ze zeiden: "Ja,
deze is goed, die is goed," dus ik vroeg ze allemaal. Ik zei: "Zie, je kan nu bij mij in dit huis verblijven en ik zal jullie heel goed
voeden en ik zal jullie eten geven en ik zal heel goed voor jullie zorgen." Dus ze installeerden zich allemaal met hun families en ik
kookte voor hen. Door te koken veroverde ik hun hart en ze zouden alles voor me hebben gedaan. Absoluut. Ze waren zo
vriendelijk voor mij, ze produceerden met een nieuwe, nieuwe techniek die ze kenden, een effect van marmer uit het cement.

Allerlei kunstvormen die ze kenden, gebruikten ze daar.
Dus zo'n groot huis met 20 slaapkamers en vijf salons, eetkamers, was binnen een jaar tijd gebouwd. Dat niet alleen, ook de prijs
van het huis kan niemand geloven, het was een tiende van dat wat de architect zou hebben gevraagd. Maar het was allemaal zo
goed neergeschreven, alles was zo goed gedaan; omdat ik niet wist hoe ik een boekhouding moet voeren, deed ik gewoonlijk zo:
elke dag zei ik: "Goed, vandaag neem ik zoveel geld, dan werd er zoveel uitgegeven." Op deze manier schreef ik het elke dag op
en geen enkele roepie ontbrak daarbij. Dus kon niemand me aanklagen, geen probleem, anders hadden alle ambtenaren die hun
huizen daar bouwden veel problemen moeten doorstaan, hun inkomen werd belast, en zo, niets, niets gebeurde er. En ik kreeg
zo'n enorm huis gemaakt met zo weinig geld en een huis waarvan mensen zeiden dat zelfs de Taj Mahal zou kunnen instorten,
maar dit zal niet instorten. Want ik maakte een goede fundering, alles, omdat ik zo'n goedkope bakstenen had. Deze hele oven
kocht ik voor een spotprijs en de helft ervan verkocht ik weer omdat er zoveel overbleef. Toen nam ik al het zand mee dat ik had
gekocht, ik verkocht de helft ervan omdat ik het niet nodig had, aan de dubbele prijs, dus ik kreeg mijn zand gratis. Het hout dat ik
daarvandaan had meegenomen liet ik netjes bewerken en ik had een kleine tank waar ik het instopte dus werd het geheel
volledig, hoe noem je dat, weerbestendig. Ik kreeg het en de helft ervan gebruikte ik, slechts de helft ervan, voor honderd ramen
en zestig deuren, en de rest verkocht ik. En zelfs de spaanders werden verkocht als brandhout, begrijp je, brandhout, hoe noemen
jullie dat? Dus je kan je voorstellen dat een deel werd verkocht als planken en een deel voor de hutten. Maar ik moest voor hen
koken, ik moest voor hun comfort zorgen, ik gaf ze fijne dekens en fijne bedden om in te slapen en zomeer dus ze waren heel
gelukkig.
Dat is hoe een vrouw het oplost en iedereen was verbaasd. Ze konden geen fouten vinden in mijn rekeningen, ze konden nergens
fouten in vinden en ik vertelde alle vrienden van mijn man om vijf mijl uit mijn buurt te blijven. Omdat hij voor de Eerste Minister
werkte, zouden mensen gezegd hebben: "Oké, zij doet aan omkoperij," enzovoort. Dan was er nog een probleem, ze zouden zijn
gekomen en me hebben verteld: "Dit is niet goed, dat is niet goed." Ik liet hen erbuiten omdat zij alleen argumenteren, mannen
kunnen alleen debatteren. Vrouwen zorgen voor de resultaten. Geen besprekingen, niets. Ik zei: "Er is niets te doen." "Laat mij het
werk zelf doen." Ik bouwde het huis heel goed, in het gezelschap van al deze mensen, een prachtig huis waarvan ik denk dat ze
het hebben gefilmd, en misschien krijg je de kans het huis te zien dat ik daar heb gebouwd.
Dus een vrouw, die een Sahaja yogini is, moet haar speciale kwaliteiten ontwikkelen, want ze is heel intuïtief, een vrouw is heel
intuïtief. Ze komt altijd tot de juiste conclusie in een mum van tijd. Als ze een vrouw is - maar als ze half man is en maar heel
weinig vrouw dan weet ik niet wat voor soort wezen ze is.
Dus een vrouw zou moeten proberen een vrouw te zijn, ze is zo krachtig, ze is krachtig zoals deze Moeder Aarde die alle soorten
dingen kan verdragen en zij kan het beste van haarzelf geven. Buitengewoon opofferend, buitengewoon vrijgevig, verdraagzaam,
liefhebbend, vergevingsgezind. Als mannen de vrouwelijke kwaliteit ontwikkelen dan worden ze heiligen. Maar niet de
vrouwelijke kwaliteit in de zin dat ze achter vrouwen aan lopen. Dit soort van onzin is het niet. Zij moeten vira’s[3] zijn, ze moeten
ridderlijke mensen zijn, ze moeten dapper zijn, maar daarnaast moeten ze mededogen en vergevensgezindheid ontwikkelen.
Maar ik denk dat het in Duitsland vaak andersom is, en ik zie dat ook onder westerse Sahaja yogi's dit een zeer gebruikelijke
gang van zaken is. Vrouwen ontwikkelen vreselijke ego's. In India werken vrouwen. Alles doen ze. We hadden grote redenaars
sinds een lange tijd, beroemdheden. Maar zij hebben geen ego. Mijn moeder behaalde onderscheiding, in die tijd, toen er slechts
twee of drie vrouwen waren die een dergelijke graad hadden, maar ik heb haar geen enkele keer met ego gezien. Mijn eigen
dochters, één van hen heeft architectuur gedaan, en ook interieurdecoratie, zij werkt momenteel niet omdat haar man een goede
job heeft, maar ze maakt huizen voor anderen, ze tekent voor anderen, ze helpt anderen voor niets. En ze heeft zoveel vrienden.
Dus wat is de prestatie van een vrouw? Zij heeft meer mensen om zich heen. Menselijke kracht. Zij heeft meer mensen om zich
heen. En wat is de kwaliteit van mannen? Zij moeten alle rekeningen van het huis betalen, ze moeten betalen voor de verzekering,
de herstellingen van de auto. Laat hen het vuile werk maar doen. Vrouwen krijgen alle liefdesbrieven, van de kinderen, van de
man, van iedereen. Ze zijn geliefd. Er wordt om hen gegeven. Omdat ze nu mannelijk zijn geworden hebben ze al deze voordelen
niet. Zoals vroeger, wanneer je de bus nam, gaven ze een zitplaats aan een dame. Nu doet niemand dat. Er was eens een dame
aan het reizen, een oude dame en er zat daar een jonge kerel. Ik zei: "Waarom laat je haar niet zitten?" Hij zei: "Waarom zou ik? Zij

draagt een broek, ik draag ook een broek." Deze oude dame droeg een broek, dus hij zei: "Waarom zou ik haar een zitplaats
geven, zij draagt een broek, ik draag een broek, wat is het verschil?"
Dus dit alles is ons voordeel en privilege, dat we verliezen door in mannen te veranderen. En wat winnen we? Eigenlijk denk ik dat
tegenwoordig vrouwen veel meer slaven van mannen zijn dan ze vroeger waren. Ze raken erg van streek. Neem bijvoorbeeld een
Sahaja yogini. Ze heeft heel ernstige blokkades en ze heeft bepaalde problemen. Het eerste waaraan ze zal denken is: "O God, nu
zal mijn man me verlaten, hij zal mijn kinderen van me wegnemen, wat moet ik doen?" Ze zal nooit aan Sahaja Yoga denken.
Maar ik heb één buitengewone vrouw ontmoet, ik moet zeggen dat zij een echte vrouw was. Ze zei: "Moeder, omdat ik
schizofreen ben wil ik Sahaja Yoga verlaten. Ik zal van mijn man scheiden, ik wil mijn kinderen niet meer zien, Sahaja Yoga is veel
belangrijker dan ik, dan mijn man en mijn kinderen." "Dàt is nu een vrouw," zei ik. Ze zei: "Ik ben schizofreen van kinds af aan. Ik
heb dat nu ontdekt en het komt naar me terug." Maar meestal zijn vrouwen bekommerd om zichzelf. "Oh God, ik zal mijn man
moeten verlaten," dus dat betekent dat ze al bezig waren met profiteren van hun man. "Ik zal mijn kinderen moeten verlaten."
Maar waarom niet Sahaja Yoga verlaten? Als je denkt dat Sahaja Yoga het belangrijkste is dan zal je ook van je schizofrenie
verlost kunnen worden. Waarom zou God je helpen? Wij denken slechts zoals gewone vrouwen, aan jezelf, alleen bezorgd om
jezelf. Niet bezorgd om Sahaja Yoga.
Hetzelfde geldt voor sommige mannen, maar mannen zijn niet zo bang omdat ze denken dat zij op hun eigen benen kunnen
staan. En vrouwen zouden ook moeten weten dat ze nu Sahaja yogini's zijn, dat zij Sahaja yogini's zijn en dat Moeder voor hen
zal zorgen. Maar als je alleen om jezelf bekommerd bent, om je man, mijn huis, mijn kinderen, dan ben je een verloren geval, je
bent nu niet langer een vrouw. Het is niet het teken van een goede vrouw. Een vrouw is zij die van alle kinderen houdt. Haar
liefhebbende kwaliteit is groot, maar als ze gierig wordt, als ze enggeestig wordt, dan is ze geen vrouw.
Ik heb jullie over mijn kleindochters verteld, ik vroeg hen: "Wat willen jullie worden?" Ze zijn heel klein. Dus ze zeiden: "We willen
verpleegster worden of stewardess." Dus ik vroeg: "Waarom? Wat is er zo geweldig aan deze jobs?" Ze zeiden: "Grootmoeder,
alleen in deze twee jobs kan je mensen te eten geven." Er is geen ander soort werk waarbij je echt anderen kan voeden. De
vreugde om anderen te voeden is groter dan om dossiers te schrijven op kantoor. Werkelijk. Het is een vreselijke job om dossiers
te schrijven op kantoor, zie je. Het is beter om lekker te koken, wetende dat er zovelen van zullen eten en ervan genieten, dan dit
vuile werk te doen. Maar vrouwen hebben hun verstand verloren, ze zijn niet evenwichtig meer. Ze zijn dom geworden.
Nu moet je in Duitsland heel voorzichtig zijn. In Oostenrijk moet je heel voorzichtig zijn. Oostenrijkse vrouwen zijn geweldig, maar
ik zou Duitse vrouwen aanraden, dat ze niet proberen mannen te worden. Eerst en vooral is de beste manier om hiermee te
stoppen niet teveel te praten. Als je als mannen begint te praten dan zullen alle bhoots in je binnendringen en zal je enkel nog als
mannen beginnen te praten. En dan zal je zien hoe de mannen gecontroleerd worden - wij Indische vrouwen weten veel beter hoe
onze mannen te controleren dan jullie. Waarom hebben wij geen scheidingen? Waarom hebben wij geen problemen? We ruziën
wel eens, geen probleem, maar onze mannen lopen niet achter andere vrouwen aan. Wij kleden ons niet zozeer op, wij gaan niet
naar kappers, wij hebben niet al deze schoonheidsmiddelen en zo. Dus ontwikkel je zelfrespect. Jij bent de Shakti[4]. Jij bent de
kracht. Als jullie watjes van jullie mannen maken, wat voor kinderen zal je krijgen? Alleen watjes. Respecteer hen. Maak mannen
van hen, geniet van hun mannelijkheid. Dan zullen ze jou nooit opgeven. Er is geen competitie tussen de twee.
Ik zie dat vandaag het belangrijkste probleem in Duitsland is dat de vrouwen hun verstand hebben verloren. Dit voel ik werkelijk
over Duitse vrouwen. Hou je bezig met muziek, hou je bezig met kunst. Zoveel mogelijkheden. Wie wordt er tegenwoordig
herinnerd? Kijk hier, wie wordt er herinnerd? Een muzikant, Mozart. Iedereen herinnert zich Mozart, zelfs op een chocolaatje vind
je Mozart. Ik weet niet of de arme ziel ooit chocolade heeft gegeten of niet. Of ze zullen zich herinneren, kijk hier, dat ze
Michelangelo hebben of dat ze Leonardo da Vinci hebben, of zo iemand. Niemand herinnert zich wie de ambtenaar was in die
tijd, die met het dossier heen en weer rende.
Dus vrouwen hebben iets waarmee zij van eeuwige waarde kunnen zijn, dat ze zouden moeten ontwikkelen. Het belangrijkste is
dat een vrouw kan liefhebben, en liefhebben en liefhebben. Maar wanneer ze zelfzuchtig en egocentrisch wordt, en zich zorgen
begint te maken over zichzelf dan is er geen schoonheid in haar liefde.

Vandaag heb ik speciaal dit onderwerp genomen omdat jullie mij vandaag vereren als Kartikeya. Kartikeya was de zoon van
Parvati Uma. Zij was gewoon een moeder van deze twee kinderen, Ganesha en Kartikeya. En op een dag zeiden de ouders
Shankara en Parvati allebei: "Diegene van jullie twee, die het eerst rond Moeder Aarde gaat, zal een speciale prijs krijgen. Dus
Kartikeya was de mannelijke kracht, absoluut, en hij zei: "Goed, ik zal vertrekken op mijn eigen vervoermiddel," dat een pauw was.
En Ganesha zei tegen zichzelf: "Zie mij hier, ik ben een kleine jongen, ik ben niet zoals hij en mijn vervoermiddel is een kleine
muis. Hoe zal ik dat aanpakken?" Maar toen dacht hij: "Mijn Moeder is hoger dan het hele universum. Wat is deze Moeder
Aarde?" Dus Kartikeya vertrok en ging rond Moeder Aarde. Shri Ganesha ging drie keer rond zijn Moeder. En hij kreeg de prijs!
Door deze moederlijke kwaliteiten is zij voor hem het hoogste, zelfs hoger dan Sadashiva. Maar verrassend genoeg is het dat
waar Sadashiva van houdt. Dat je je moeder respecteert. Het moederschap in jou. De vrouwelijkheid in jou. "Waar de vrouwen
respectabel zijn en gerespecteerd worden, daar verblijven de goden."
Vrouwen zijn erg belangrijk. Natuurlijk moet ik ook de westerse mannen verantwoordelijk stellen. De manier waarop zij hun
vrouwen slecht hebben behandeld, van religie hebben uitgesloten, hen altijd hebben onderdrukt. Ik bedoel, in India hadden we
moslims die dat deden maar zij zijn zelfs heel geraffineerde agressors en ze deden dit heel erg en hebben hen allen onderdrukt.
Maar het maakt niet uit. Vergeef ze alsnog en probeer vrouwen te zijn. Heel krachtig.
De krachten van een vrouw zijn die van liefde, die de krachten van God zijn. En deze moeten gebruikt worden in plaats van
beredeneerd intellectualisme, allemaal onzin. Verspil je energie daar niet mee. Ik zou willen dat, vooral de Sahaja yogini's van
Duitsland, meer en meer vrouwelijk worden. Dat betekent niet alleen goed koken, maar in je houding tegenover het leven. Om op
een bredere manier te denken dat heel Sahaja Yoga afhangt van ons vermogen om lief te hebben. Wij moeten heel erg
liefhebbend, heel vriendelijk zijn, voor Sahaja yogi's zorgen, hen alle mogelijke vreugde geven.
Anders kunnen ze in dit land als vampieren worden. Let dus goed op en ook tegen mannen zou ik zeggen als er zulke vrouwen
zijn, moet je ze respecteren, je moet hen al hun voorrechten geven, voor hen zorgen. Zij zorgen voor de kinderen, maar geef hen
alle bijstand, al het geld dat ze nodig hebben. Vraag geen verantwoording en dergelijke, laat hen het regelen. Je kan hoogstens
failliet gaan, laat het dan zo zijn.
Maar kijk eerst wat hun houding tegenover Sahaja Yoga is. Ik heb gezien dat in families waar de vrouwen het geld beheren, we
altijd veel meer geld krijgen voor het werk van Sahaja Yoga dan van de gezinnen waar de mannen het geld beheren. Dit is heel
verrassend. Wanneer mannen het geld beheren dan moeten ze aan hun auto denken, dan moeten ze aan veel belangrijke dingen
denken, maar wanneer vrouwen het geld beheren dan weten ze hoe ze geld kunnen uitsparen, zoals ik jullie heb getoond hoe ik
geld heb uitgespaard. Mannen kunnen nooit sparen. Zij kunnen nooit geld sparen. Alleen de vrouwen kunnen sparen, maar enkel
als ze een hoger doel hebben, anders als ze genotzuchtig zijn dan zullen ze al het geld opmaken, en als ze naar de winkel gaan
om een hemd voor een man te kopen zullen ze allemaal sari's voor zichzelf kopen. Dat gebeurt. Maar als ze een bredere kijk
hebben, als ze een hoger belang nastreven, dan kunnen ze geld op zo'n slimme manier gebruiken dat ze altijd iets overhouden
om voor anderen uit te geven. Wat doe ik? Wat mijn man mij ook geeft om voor het huishouden te zorgen - het is vrij veel moet ik
zeggen - maar ik bespaar op dingen, ik ga naar de grote markten, ik doe mijn inkopen daar, ik probeer daar geld te besparen, hier
te besparen, op mijn kleren te besparen. Slechts voor het eerst heb ik mijn truien naar een goede droogkuis gebracht. Dat is hoe
een vrouw bespaart en dan geeft ze geld uit voor het algemeen belang. Want dat is haar werkelijke voldoening. Als we dit soort
van een evenwichtige kijk op ons huwelijksleven ontwikkelen, op ons sociale leven dan zullen we ideale mensen zijn in deze
wereld.
Ook in verband met school, heb ik het gezegd, heel duidelijk. Nu, als je hierover wil horen zou ik voorstellen - heb je die folder bij
je? Je wilde het voorlezen. Hè? Nee, je hebt het niet. Dat is echt iets voor mannen. Zij hebben zelf gezegd dat ze het hier wilden
lezen, zie je. Als je mannen vraagt te koken dan zal alles ontbreken.
Gregoire: Shri Mataji, mag ik u uiterst respectvol vragen, is er ook maar één voordeel een man te zijn?
Shri Mataji: Zonder de man kan de vrouw zichzelf niet uiten. Ze kan zich niet uiten, want zij is het potentieel. Hij is de beweging.

Het zijn volkomen relatieve termen. Je kan niet bestaan zonder een man, onmogelijk. Zelfs als, stel, als je alle geurigheid in de
Moeder Aarde hebt, als er geen bloemen zijn, hoe zal je dan weten dat er geurigheid in Moeder Aarde is?
Mannen zijn uiterst belangrijk, wat zullen zij anders doen? Al hun energie zal volledig bedorven raken. Dus als vrouwen de
Moeder Aarde zijn, dan zijn jullie de bloemen. Welk voordeel? Jullie zijn de mensen die iedereen ziet,
Gregoire: Heen en weer rennend zoals Kartikeya.
Shri Mataji: Wat kunnen we doen? Zo zijn jullie. Jullie kunnen niet thuis zitten. Zelfs niet in de trein, als je reist, zal je zien dat
zodra de trein stopt, alle mannen uitstappen. Ze kunnen daar niet blijven zitten.
Ik vroeg mijn man bijvoorbeeld: "Wat is er toch dat je de hele tijd het huis uit rent? Waarom kan je niet voor even binnen blijven?
Je moet zitten." Dus hij zei: "Nee, als bij ons een man binnen blijft dan wordt hij gharghusra genoemd," dat betekent 'die altijd in
huis blijft', zie je. En ik zei: "Hoe noemen ze de man die altijd wegrent van het huis: gharbhagna." Dat betekent 'de renner, de
wegloper, hij die wegrent'. Er zou iets tussenin moeten zijn. Wel, dit is mannelijk, het is in orde. Maar wat wij met Sahaja Yoga
kunnen doen, is een beetje evenwicht brengen tussen beide. Dat is wat Sahaja Yoga is, het geeft evenwicht. Dan zal je zoveel van
elkaars gezelschap beginnen te genieten dat je zelfs in huis geniet, en buiten geniet je ook. Dus je kan samen binnen zijn, en ook
buiten zijn. De interesses zijn hetzelfde omdat het belang hetzelfde wordt.
Zoals de bloemen die op Moeder Aarde vallen, Moeder Aarde geurig maken en dan kunnen we zeggen dat Moeder Aarde geurig
is. Even mooi.
Goed. Dus in verband met onderwijs heb ik al instructies gegeven en ik heb er al over gesproken dat we niet veel ophef moeten
maken over deze Maria Montessori en dergelijke. Wij zullen Sahaja Yoga scholen hebben. Allemaal onzin, want ik heb gezien dat
de vrouwen die onderwijzen in de Maria Montessori stijl, vreselijk zijn geworden. Ik was verbaasd over de omvang van het ego
dat zij in zichzelf ontwikkeld hadden. Dus jullie worden Sahaja Yoga leraressen en het zal een Sahaja Yoga school worden. In
Sydney of in Melbourne. We hebben de school in Melbourne heel goed opgestart en nu zullen ze het in Sydney op dezelfde
manier doen. En het is openlijk een Sahaja Yoga school, er bestaat geen angst over. Het is openlijk een Sahaja Yoga school, en
zo hebben mensen hier zoveel mee bereikt. Waarom zouden wij ons moeten verbergen? We zouden ons volledig moeten
inzetten om te zeggen dat het een Sahaja Yoga school is. Dus jullie, de leraars, worden ook experts in Sahaja Yoga, dus het
moeten goede Sahaja yogi's zijn, yogini's of Sahaja yogi's. Ze mogen niet egoïstisch zijn, er zou geen ego in hen mogen zijn, ze
zouden geen blokkade mogen hebben, iedereen met een blokkade is geen goede leraar voor Sahaja Yoga. Het is niet zoals in een
Maria Montessori school dat de lerares 's avonds drinkt, rookt, en 's ochtends een Maria Montessori lerares is. Hier moet je eerst
een Sahaja yogini zijn en dan pas kan je lesgeven in een Sahaja Yoga school. Je moet die kwaliteit hebben, dat is zeer belangrijk,
omdat het belangrijk is dat we studenten krijgen die gerealiseerde zielen zijn of die de realisatie kunnen krijgen.
Goed, dus de puja van vandaag is speciaal voor Kartikeya. Kartikeya vertegenwoordigt de grote leider van alle gana's[5], van
allemaal, zoals een opperbevelhebber. Ganesha is de koning, maar hij is de opperbevelhebber en omdat het de Duitse aard is het
gezag te voeren over alles zullen we deze puja houden waarbij de mannen het gezag voeren over hun Spirit en hun mannelijke
kwaliteiten en de vrouwen het gezag voeren over hun vrouwelijke kwaliteiten. Het gezag voeren is anders dan een meester zijn.
De meester bezit, een gezagvoerder bezit niet. Hij bezit niet. We bezitten niet, we voeren enkel het gezag. En dat is de staat die
we nu moeten bereiken, van de Ganesha staat tot de staat van Kartikeya. Het tegenovergestelde.
Ganesha is vriendelijk, hij is de koning, die heel fijn neerzit met alle krachten, goed? Op een manier is hij aanwezig maar Kartikeya
is degene die de onschuld beheerst, die jou de kracht geeft van deze beheersing. Hij beheerst. Na de Guru Puja is het beter dat
we de kracht zouden hebben om anderen te leiden en dit leidende karakter komt in de mannen door hun manier van spreken,
door hun dynamisme, door hun persoonlijke prestaties; voor de vrouwen door hun liefhebbende kracht, door hun
verdraagzaamheid, door hun gracieuze gedrag, vergiffenis, mededogen. Dus laat ons dat vandaag ontwikkelen, dat we het gezag
kunnen voeren, dat betekent dat het niet draait om wat we hebben maar dat we in een positie zijn om het gezag te voeren. Ik
hoop dat jullie begrijpen wat Kartikeya is.

Moge God jullie zegenen.
Laat ons met de puja beginnen. Wie heeft dit gemaakt? Heb jij het gemaakt - deze Ganesha? Zoiets liefs. Je bent heel goed, moet
ik zeggen. Moge God je zegenen!
Vraag ook enkele Duitse mensen om de Puja te doen.
Laat ons hier nog enkele mensen van Duitsland hebben. Vrouwen ook, natuurlijk.
Sahaja Yogi’s: Shri Ganesha mantra’s & Shri Ganesha Atharva Sheersha
Shri Mataji: Zij die de Ganesha gemaakt heeft - is ze ook Duits? Zij zou ook de voeten moeten komen wassen.
Al degenen die mij brieven hebben geschreven om naar Duitsland te komen, zouden moeten komen om mijn voeten te wassen.
Moge God je zegenen! Moge God je zegenen! Dankjewel!
Neem dat maar weg. Het is niet nodig.
(opzij naar een baby) We noemen haar Kamala, Kamala. Kamala is de naam van de godin, goed? Kamal Lakshmi. Kamala. Moge
God je zegenen.
We kunnen een beetje zingen, omdat er nog twee vrouwen zijn. En Hugo moet nog komen.
Goed. Dat is alles. Moge God je zegenen.
Kom naar de andere kant.
Wie zijn nu de vrouwen? Zijn er nog meer dames? Klaar? Goed. Gebruik hetzelfde water. Ze kunnen hetzelfde water gebruiken,
want er is al teveel water.
Nu kunnen we de duizend namen van Kartikeya zeggen. Nee, 108. Ik dacht dat 1000 een goed idee zou zijn, maar laat het 108
zijn. Laten we zien hoe het uitwerkt met 108. Zeg ze luid. Spreek luid, het is niet duidelijk. Nee, nog niet. Geef hem nog een
microfoon, laat hem er nog één hebben, want het moet duidelijk zijn, anders heeft het geen betekenis.
In deze 108 namen, als het jullie is opgevallen, hebben ze laten zien dat Kartikeya de onschuld is die handelt aan de rechterkant,
in de Pingala. En dat is ook zeer verwant aan Prana. Het geeft je Prana. Prana is de levensadem die we ademen - inademen en
uitademen. Dus het heeft verband met de rechterkant. Verder heeft het ook verband met de eeuwigheid - Anantari. Anantar is de
slang, de Shesha, die de broer van Vishnu is. Dus hij is het die hier voorgesteld wordt als Kartikeya. Hij wordt Anantar genoemd.
Dus hij is het vuur. Hij is degene die binnenin jou de kwaliteit ontsteekt om de kracht te gebruiken, ook het vermogen om de
mensen te leiden en ook het vermogen om een briljante persoon te zijn. Zie je, een onschuldige persoon zou heel briljant kunnen
zijn. Al deze kwaliteiten worden tot uitdrukking gebracht in Kartikeya's Swarupa, in zijn staat. Vandaag, door Kartikeya te vereren,
moeten we weten dat Kartikeya nu binnenin ons ontwaakt is. En met deze kwaliteit moeten we vechten.
Uiteindelijk is hij de Nishkalanka. Hij is degene die de strijder is. Dus van Ganesha tot Christus tot Nishkalanka. Dit zijn de drie
stadia waardoor de onschuld is gegaan. Van Ganesha tot Kartikeya en nu tot Christus. En van Christus tot Nishkalanka. In de
vorm van Nishkalanka is hij onschuldig. Dus er is geen kalanka, er is geen smet op hem, niets. Hij is volledig zuiver, vlekkeloos.
Bovendien is hij vurig. En hij heeft alle kwaliteiten van Ekadasha Rudra. Dat betekent de elf kwaliteiten of de krachten van Shiva
die kunnen doden. Dus hij heeft het vermogen om dat wat slecht is te doden en te vernietigen, en om zegeningen en moed aan

zijn volgelingen te schenken.
Dit is de laatste incarnatie, die Kalki genoemd wordt. In normale woorden noem je het Kalki, maar eigenlijk is het Nishkalanka.
Het is het witte paard. Het is Kartikeya die op het witte paard zit. Dus hoe onschuld nu binnenin je groeit is tot aan het punt van
Kartikeya. Dit werd vandaag gedaan in dit land, Deutschland zoals jullie het noemen, waar Kartikeya in jullie geboren moet
worden, in jullie ontwaakt moet worden.
Moge God jullie zegenen!
Sahaja Yogi: Bolo Shri Kartikeya Nirmala Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Ki - Jai! Shri Nirmala Devi Ki - Jai! Shri
Nirmala Devi Ki - Jai!
Shri Mataji: Nu, als jullie willen, kunnen jullie enkele liederen zingen zoals 'Ya Devi Sarva Buteshu', wat jullie willen. Ik zou hier
graag dames hebben, zeven gehuwde dames gewoon om me te helpen.
Eerst kunnen de kleine meisjes komen als die er zijn. De kleine meisjes moeten hierheen komen.
Wat later, wanneer jij me een bloemenkrans omdoet, goed? Nu moeten de meisjes komen. Waar zijn de meisjes? Alle meisjes
moeten komen. Wie zijn alle andere meisjes die hier zijn? Goed. Kom hier. Oké, kom hier. Komen jullie ook hier, allebei. Goed,
komen jullie ook, allebei. Ga zitten. Ga zitten. Als er een ongetrouwd meisje is, een groot ongetrouwd meisje - kom alsjeblieft.
Iemand die nog niet getrouwd is. Iemand - kom.
Haal dit weg, denk ik. Vraag iemand dit weg te halen.
Gregoire: "Shri Mataji, eerst voordat we de lofzang aan de Godin zingen zouden we u graag een aangepaste versie van het Onze
Vader voorlezen."
"Onze Moeder die op aarde zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk kome
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel
Geef ons heden Uw goddelijke vibraties
En vergeef ons onze schulden
Zoals wij vergeven aan onze schuldenaren
En leid ons niet in maya (illusie)
Maar verlos ons van het kwade
Want van U is de Vader, de kinderen en de glorie
Tot in de eeuwigheid.
Amen."

Shri Mataji: Zo ongelooflijk lief.

[1] dharma: geheel van leefregels die ervoor zorgen dat de harmonie tussen alles wat leeft gerespecteerd en ondersteund wordt;
spirituele wetten die de mens(heid) op het middenpad van groei en evolutie houden; rechtschapen gedrag

[2] bhoot: geest van een overledene

[3] vira: één van de namen van Shri Mataji is ‘Shri Vira Mata’: Vira betekent ‘toegewijde die competent is’

[4] shakti: primordiale (oorspronkelijke) kracht, moederlijke oerkracht

[5] gana’s: strijders in het goddelijke leger, waarvan Shri Kartikeya de opperbevelhebber is.
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Vandaag zijn we hier samengekomen om een puja te houden ter ere van Moeder Aarde. We noemen het ook wel de Bhoomi Puja,
de Shri Dhara Puja. Zij wordt ook wel Dhara genoemd. Zoals je weet betekent 'dha' 'ondersteunen'. 'Ra-dha' - degene die de
energie ondersteunt is Radha. En Dhara, zij die zelf de ondersteuning is, zij ondersteunt ons. Wij leven op haar.
Zoals je weet draait deze Moeder Aarde met een enorme snelheid, en zonder haar zwaartekracht hadden we hier niet kunnen
leven. Bovendien is er ook een grote atmosferische druk op haar. Zij begrijpt, denkt, coördineert en creëert. Dit kun je alleen
ontdekken als je een gerealiseerde ziel bent. Je hebt gezien hoe ze je negativiteit in zich opneemt als je met blote voeten op haar
staat, als je haar respecteert en haar vraagt om je negativiteit te absorberen, met een kaars voor je, terwijl je voor mijn foto zit. Zij
kent mij, want zij is mijn moeder. Zo kunnen we ook wel stellen dat zij jullie grootmoeder is; en daarom voedt ze jullie en verzorgt
ze jullie.
Als we 's ochtends vroeg opstaan en onze voeten op haar zetten moeten we eigenlijk zeggen: "O Moeder, vergeef ons alstublieft
voor het feit dat we u met onze voeten aanraken." Maar dit is niet erg, kinderen mogen hun moeder aanraken met hun voeten of
met hun handen - dat maakt geen verschil. Maar zij heeft het lichaam van Shri Ganesha gecreëerd. Zij is degene die in ons
vertegenwoordigd is als de Kundalini. Zij draait zelf spiraalsgewijs rond de zon. De zon beweegt ook omhoog en omlaag, terwijl
zij spiraalsgewijs om de zon heen draait; maar omdat ze beide ten opzichte van elkaar bewegen kun je de beweging van de zon
niet zien. De relatie tussen Moeder Aarde en alle andere sterren, planeten en constellaties wordt met grote zorg constant en
variabel gehouden.
Als we het over materialisme hebben dan is dat een houding die tegen onze Moeder Aarde in gaat. In plaats van te leren van haar
subtielere kwaliteiten proberen we van haar te profiteren, haar uit te putten en haar te gebruiken voor onze zelfzuchtige
motieven. Maar wat doet zij voor ons? Zij creëert deze heerlijke vruchten, zodat jullie ze kunnen eten. Ze creëert prachtige
bomen, zodat jullie daar meubels van kunnen maken of mooie huizen. Ze geeft je het groene gras om je zenuwen te kalmeren.
Ze draagt zoveel rivieren en zoveel reusachtige oceanen op haar lichaam. Maar zij is altijd groter dan de grootste oceaan. Zij is
zo'n groots iets, maar het enige dat we met haar doen is haar volledig uitbuiten, zonder enig onderscheidingsvermogen. En dan
ontstaan er daar reacties op. De mooie cyclus van de natuur wordt onderbroken door onze agressieve en totaal onbescheiden
houding. En Moeder Aarde zelf doet hier niet echt iets tegen, niet veel in elk geval; maar dan begint de ether te ageren, en dan
krijg je problemen zoals zure regen, plastic, allerlei problemen die voortkomen uit het creëren (van zaken) zonder onderscheid.
Toen we machines begonnen te maken, begonnen we zonder enige evenwichtigheid machines te produceren, als bezetenen. Het
resultaat daarvan is dat we nu slaven zijn geworden van de machines. We kunnen niets meer met onze eigen handen doen.
Door machines zijn mensen werkloos geworden. Zo heb ik al vaak gezegd dat de machines er voor ons zijn, maar wij zijn er niet
voor de machines. Maar vandaag de dag is de situatie precies omgekeerd. We zijn volledig afhankelijk van de machines opnieuw door hetzelfde gedrag zonder onderscheid, opnieuw door hetzelfde gebrek aan evenwicht.

Moeder Aarde brengt ons evenwicht bij. Als zij niet in evenwicht zou zijn, dan zouden wij er allemaal niet meer zijn. Zij brengt ons
zwaartekracht bij. Zij leert ons hoe we aantrekking kunnen uitoefenen op iemand anders zonder dat de ander zich daar bewust
van is, zonder dat hij het voelt. Zonder diegene tot slaaf te maken, zonder te hypnotiseren, zonder iemand te dwingen, om
gewoon de ander aan te trekken en te geven zonder iets terug te verwachten. Zij geeft ons alles zonder iets terug te verwachten,
ongeacht of we haar respecteren, ongeacht hoe we haar behandelen, en ongeacht wat we haar ervoor teruggeven. Maar soms
wordt ze heel kwaad, zoals in - jullie zullen wel hebben gehoord dat ze in Mexico is uitgebarsten.
En je weet wat er in Mexico gebeurde, ik heb jullie dat lang geleden al verteld, dat ze daar allerlei vormen van zwarte magie
gebruiken en dat ze er allerlei soorten drugs produceren. En in Colombia doen ze hetzelfde. En als je al dit soort dingen doet om
mensen schade te berokkenen, dan raakt ze in een vulkanische toestand, waardoor er uiteindelijk een vulkaan uitbarst. Zoals je
weet dreigt in Los Angeles en alle andere plaatsen aan de westkust van Amerika nog altijd het gevaar van vulkaanuitbarstingen.
Allerlei soorten guru's zijn erheen gegaan en hebben zich daar gevestigd, allerlei vormen van zwarte magie zijn in gebruik. Er is
hekserij die officieel wordt toegestaan. Het is officieel erkend. En niemand heeft er enig bezwaar tegen dat dit allemaal gebeurt,
want ze zeggen dat je als mens de vrijheid hebt om de meest duivelse dingen te doen. Onder het mom van menselijke vrijheid
doen ze de meest afschuwelijke dingen. En als gevolg daarvan komt de Moeder met een reactie. En dit is altijd een collectieve
reactie. Het is altijd een collectieve reactie, onthoud dat alsjeblieft goed. Toen Sita bijvoorbeeld Shri Rama wilde verlaten, opende
zij (Moeder Aarde) zichzelf en nam haar in zich op. Zo werd ze door de Moeder ontvangen, zonder dat er een vernietiging of een
uitbarsting plaatsvond. Maar een uitbarsting brengt op collectief vlak schade toe, en soms worden er hierbij ook onschuldige
mensen gedood.
Dood bestaat niet, in de taal van het Goddelijke. Zij die gedood zijn kunnen opnieuw geboren worden. Maar soms wordt de dood
gebruikt om mensen te straffen, om hen te vernietigen, om hen van het toneel weg te nemen. Dat is wat Moeder Aarde doet.
Soms kan haar woede zo groot zijn dat ze met uiterste nauwkeurigheid duizenden en duizenden kilometers land kan vernietigen,
waardoor vele mensen vernietigd worden die uitermate ongodsdienstig en oncollectief waren.
Ook in Sahaja Yoga worden de mensen die oncollectief zijn, of die proberen oncollectief te zijn, door haar gekwetst; maar dit
gebeurt op een heel geheimzinnige manier, dat moeten ze beseffen, of we kunnen zeggen op een heel subtiele manier. Als
Sahaja yogi's oncollectief worden, als ze zeggen: "Dit is mijn huis, mijn thuis, dit is mijn privacy. Dit is mijn vrouw, mijn kind, dit
zijn mijn spullen. Ik kan niet naar de puja komen omdat ik dit probleem heb. Ik kan geen werk voor Sahaja Yoga doen omdat ik
dat probleem heb" - als ze oncollectief worden, dan gebeurt het op een heel subtiele manier dat deze Moeder Aarde, die in ons
vertegenwoordigd is als de Kundalini, boos wordt. En als zij boos wordt, dan begint ze zich te gedragen op een manier die voor
sommige mensen heel gevaarlijk kan zijn.
Bezitsdrang is geen kwaliteit van Moeder Aarde. Zij wil niemand bezitten. Als je bijvoorbeeld een Indiër bent, dan kun je naar
Engeland gaan, je kunt overal naartoe gaan, je kunt overal gaan wonen. Zij wil niemand op die manier bezitten, het zijn wij
mensen die deze wereld hebben onderverdeeld in verschillende landen en verschillende streken - dit zijn allemaal onze eigen
domme ideeën. Er is maar één wereld, er is maar één wereld die God heeft geschapen. Hij heeft niet... (Dit is nogal onhandig. Ja,
nu is het beter.) Zij heeft al deze verschillende landen niet gecreëerd. Er zijn alleen diepe kloven waar brede rivieren doorheen
stromen. En soms, op de plaatsen waar ze zich heeft opgericht, zijn er bergen. Dit zijn haar verschillende gedaanten en
verschillende vormen, die er enkel en alleen zijn om schoonheid te creëren. Stel dat de hele wereld eruit zag als het hoofd van
een kale man, wat zou er dan met ons gebeurd zijn? Om te beginnen zouden we er volgens mij al vanaf zijn gegleden! Of wat zou
er gebeurd zijn als er overal niets anders was dan alleen maar bossen, of alleen maar bergen, of alleen maar rivieren?
Met het doel om schoonheid te creëren heeft ze al deze dingen gebruikt om ons gelukkig te maken, om ons vreugde te geven,
om ons te vermaken. Zij heeft dit prachtige toneel voor ons geschapen. En wat doen wij? Wij hebben haar in stukken
onderverdeeld, 'dit is mijn land, dat is jouw land, dat is hun land'. Als we sterven, wat is ons land dan? Dan zijn we allemaal lijken,
en of je nu in een kerk begraven wordt of buiten, je zult altijd in Moeder Aarde liggen. Ons land is Moeder Aarde. We moeten dus
inzien dat dit lichaam is voortgekomen uit diezelfde Moeder Aarde waar het ook weer naar zal terugkeren, en dat het dwaasheid
is te geloven dat we tot dit land of dat land behoren.

Natuurlijk is dat het grootste wonder van de maya[1], dat mensen dit weten, maar dat ze het toch niet willen geloven. Er zijn
zoveel waarheden die ze kennen: ze zijn er zeker van, ze zijn ervan op de hoogte, maar toch willen ze het niet geloven. Of ze
geloven het wel, maar ze willen het niet accepteren. En zelfs als ze het accepteren, dan willen ze er niets van weten. Het is echt
een vreemd menselijk wonder dat ze weten dat niets van ons is. Als we op deze aarde komen dan zijn onze handen leeg; en als
we weer gaan, dan zijn ze opnieuw leeg. Maar ondanks dat, ondanks dat besef, spelen we nog steeds spelletjes met onszelf, we
bedriegen onszelf en proberen te geloven dat we tot dit land behoren of tot dat land, dat we zo geweldig zijn, enzovoort.
Maar in bepaalde landen werden er eerder mensen geboren dan in andere landen. En dat heeft zeer zeker een verschil gemaakt
in verband met hun traditie en hun inzicht in het leven, het menselijk leven. De kunst kan hetzelfde blijven, maar iets anders kan
veranderen. Als het klimaat anders is, zullen de vruchten ook anders zijn. Het is allemaal een vorm van aanpassing. Het hele plan
is opgesteld met zo'n goed aanpassingsvermogen, zonder ruzies en zonder problemen; er is gewoon altijd verscheidenheid. Stel
dat er over heel de wereld alleen bananen werden geteeld, wie zou ze dan nog willen hebben? Als je bijvoorbeeld bananen geeft
aan Indiërs, dan zullen ze erom lachen. Maar als je ze appels geeft, dan zullen ze zeggen: "O, appels, wacht!" En voor de Engelsen
is het precies andersom: als je iemand een appel cadeau wilt geven, dan zullen ze denken: "Wat is er met hem aan de hand?"
Dit is dus opnieuw haar eigen speelse karakter, waarmee ze jullie verschillende klimaten geeft en verschillende soorten
producten, zodat jullie overal van kunnen genieten. Als er geen verscheidenheid is, dan kun je er niet van genieten. Ze begrijpt
jullie zo goed, maar hoe goed begrijpen wij haar? Voor een Sahaja yogi is het belangrijk te begrijpen dat we van hier niets kunnen
meenemen. Het is allemaal niets dan klei. En die klei zal hier blijven en voor eeuwig verdwijnen. Wat kunnen we met ons mee
nemen? Wat kunnen we bij ons houden? Alleen onze evolutie, en dat is nu onze Spirit[2]. Wij zijn dus de Spirit: we zijn niet dit en
ook niet dat. Wat wij zijn is de Spirit, en wij zullen absoluut op geen enkele manier besmet raken door alles wat onder de noemer
materie valt.
We moeten dus naar de essentie van Moeder Aarde kijken, naar het feit dat Moeder Aarde haar materie gebruikt om anderen
vreugde te geven. Als wij op dezelfde manier haar gebruiken om anderen vreugde te geven, dan volg je haar pad. Maar als je haar
echter probeert uit te buiten, dan is het alsof je gaten graaft in diegene die jouw Moeder is. Als je haar in stukken wilt verdelen,
dan hak je in feite haar lichaam in stukken. Al deze menselijke ideeën zijn tegen de Moeder. Maar het ergste, het allerergste is
dat we Shri Ganesha in ons niet respecteren, die de creatie is van deze Moeder Aarde. Shri Ganesha, die de onschuld is in ons,
respecteren we niet. We hebben de onschuld die we kregen niet gerespecteerd. De manier waarop kinderen gemarteld,
afgeslacht en misbruikt worden is echt onvoorstelbaar: hoe kan het dat de mensen niet bang zijn dat er op een dag een grote
vulkaan zal uitbarsten in een land als dit, waar de kinderen zo behandeld worden? In zo'n geval zal Moeder Aarde alle mensen
vernietigen die zich zo gedragen, en ze zal alle lieve kinderen in haar schoot opnemen, en ze zal hen ergens anders geboren laten
worden.
Het is heel belangrijk dat je begrijpt dat zolang we Shri Ganesha in ons niet respecteren, onze onschuld, onze kuisheid, we
onszelf geen Sahaja yogi's mogen noemen. Dat is het begin, de eerste stap in onze spirituele groei. We mogen nog nergens
anders over spreken, totdat deze fundering is gelegd in Moeder Aarde.
Daarom heb ik vandaag besloten dat we een Bhoomi Puja moeten houden in Engeland. Ik hoop dat hierdoor de onschuld in dit
land gerespecteerd, geliefd, beschermd en verzorgd zal worden. Hierdoor zal ook de onschuld in volwassen mensen ontwaken,
waardoor ze hun onschuld en hun kuisheid boven alle andere zaken zullen respecteren. Met deze Bhoomi Puja respecteren we
de essentie van Moeder Aarde, die de Kundalini is in ons, en hierdoor respecteren we ook onze zelfrealisatie.
Ik hoop dat wat ik vandaag ga doen het mogelijk zal maken dit land tot zijn ware vorm te transformeren, wat ik ook wel het ‘Hart
van het universum’ noem. Ik hoop dat Moeder Aarde hierdoor de versteende harten in dit land tot prachtige lotussen kan
versmelten, tot geurige madeliefjes die overal bloeien.
Moge God jullie zegenen.

De puja van vandaag zal maar heel kort zijn, we zullen niet zo'n lange puja houden. Het zal alleen de Shri Ganesha Puja zijn en
een Gauri Puja, maar het zal niet zo'n lange puja worden. Het enige is dat jullie vandaag met volle aandacht moeten gaan zitten
met je linkerhand naar mij gericht en de rechterhand naar Moeder Aarde; op Moeder Aarde, de rechterhand op Moeder Aarde. Als
je op een stoel zit kun je ook je linkerhand naar mij richten en je rechterhand naar Moeder Aarde.

[1] maya: illusie, verwarring

[2] Spirit: de Atman, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is
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Vandaag vieren we in het land van Shri Krishna de verjaardag van Shri Ganesha. Het is zo'n unieke gebeurtenis van zo'n grote
waarde dat jullie de verjaardag van de zoon van Shri Krishna in zijn eigen land vieren. Je weet dat Shri Ganesha op deze aarde
geïncarneerd is als Mahavishnu en hij was ook de zoon van Radha, hij incarneerde als de Heer Jezus Christus. Door vandaag
deze verjaardag te vieren erkennen jullie dus de allerhoogste waarheid, namelijk dat de Heer Jezus Christus de zoon van Shri
Krishna was.
Er bestaat een verhaal over dat je kunt lezen in de Devi Mahatmayam[1], hoe het Primordiale Kind de vorm van een ei aannam en
hoe de ene helft ervan de vorm van Shri Ganesha behield en de andere helft Mahavishnu werd. Gedurende het evolutieproces
werden al deze gebeurtenissen uit de Oudheid opgetekend, maar vandaag voel ik me zo dankbaar voor het feit dat men op
menselijk niveau begrepen heeft dat Christus de incarnatie is van Heer Ganesha. Hij is het eeuwige kind, maar toen hij in de vorm
van Christus kwam, kwam hij als de zoon van Shri Krishna.
Maar toen Parvati Shri Ganesha maakte, was hij enkel de zoon van Parvati. Er was geen vader. Parvati wilde zelf een eigen kind
hebben. Er waren engelen die toegewijd waren ofwel aan Vishnu, ofwel aan Shiva, de gana's[2] waren bijvoorbeeld alleen
toegewijd aan Shiva. Daarom wilde zij dus haar eigen zoon hebben die haar krachten kon verspreiden op deze aarde. Dus om te
beginnen, toen de Shakti dit universum schiep en Sadashiva haar creatie gadesloeg, was het eerste dat ze op deze aarde
creëerde de onschuld, en de belichaming van die onschuld was Shri Ganesha.
Het hele universum was gehuld in onschuld, die we ook wel Omkara[3] noemen. Deze onschuld beschermde de volledige
schepping van de wereld en drong door in alle materie. Materie is onschuldig. Als je materie slaat dan zal het je terugslaan,
omdat het zo gebouwd is. Het heeft niet de intentie je op enigerlei wijze schade te berokkenen, maar als je het probeert te slaan
dan slaat het je terug, volgens zijn eigen natuur. Zo noemde men het ook wel jada, datgene dat reageert volgens zijn ingebouwde
natuur.
De onschuld in de dieren is van een andere aard, omdat dieren niet weten dat ze zonden begaan. Als dieren bijvoorbeeld een dier
doden, een ander dier, of als ze je domein betreden en voor overlast zorgen, dan weten zij niet dat ze een zonde begaan of dat ze
bepaalde wetten niet naleven. Zij leven volgens de wetten die in hen zijn ingebouwd, daarom worden ze ook wel pashu's
genoemd, dat betekent 'gebonden' - de pasha. ‘Pasha' betekent 'gebondenheid'. Zij zijn gebonden aan de wetten van God. Shri
Shiva wordt ook wel Pashupati[4] genoemd. Tot dat stadium blijft de onschuld intact, omdat er zich geen ego in hen ontwikkelt.
Daarom zijn ze onschuldig. Een tijger kan een koe opeten, maar toch blijft hij onschuldig, of een olifant kan een mens
vertrappelen, maar toch blijft hij onschuldig.
Maar in een verder stadium wilde de Moeder Shakti, de primordiale Moeder een persoonlijkheid creëren die de onschuld van de
mensen zou beschermen. Dus boven de materie, boven de dieren verheven, schiep ze Shri Ganesha. En je kent het verhaal van
Shri Ganesha, hoe hij het hoofd van een olifant kreeg - dit staat symbool voor het feit dat Shri Ganesha, hoewel hij eigenlijk een

mens is, op een dier lijkt waar het zijn hoofd betreft, vandaar de naam Shri Gajanana, om te benadrukken dat hij het hoofd heeft
van een olifant, het meest wijze dier van het dierenrijk. In zo'n soort hoofd, een onschuldig hoofd, kan zich dus geen ego
ontwikkelen. Er is geen ego aanwezig. Het is een staat zonder ego.
Maar mensen zijn op een andere manier geschapen, en toen er koolstof aangebracht werd om aminozuren te maken, bracht dit
ook een nieuw soort evolutie in de mens tot stand, waardoor mensen op het niveau van de Vishuddhi hun hoofd op deze manier
gingen oprichten. Dieren houden hun kop dicht bij de grond, waardoor hun energie neerwaarts stroomt, in Moeder Aarde, maar
toen de mens zijn hoofd oprichtte, tegen de energie van de zwaartekracht in, ontstond er een nieuwe complicatie in de
energiestroom en zo ontstond er ter hoogte van de Vishuddhi een probleem waardoor de Kundalini niet meer in staat was
ondersteuning te geven of zorg te dragen voor die problematische Vishuddhi chakra.
De reden hiervoor is dat wanneer je je hoofd opricht, van Moeder Aarde af, dan verwijder je jezelf van de natuurlijke kracht van
Moeder Aarde. Wanneer je je Vishuddhi op die manier opricht, dan zie je het resultaat daarvan in dit land, het land van de
Vishuddhi chakra: jullie zijn machines beginnen maken die tegen de natuur zijn, die de natuur uitputten, die de natuur ontregelen,
door atoombommen te maken, door het atoom te veranderen, kapot te maken. Jullie gingen met andere woorden tegen de
natuur zelf in door je hoofd op te richten. Als jullie dit hadden gedaan in volle overgave aan God, met je hoofd gebogen naar
Moeder Aarde, dan zou het je geen schade hebben berokkend. Maar als je jezelf volledig afscheidt van die natuur, die zo
overvloedig is, die zo genadig is... Gisteren zagen jullie de prachtige foto's van de natuur die jullie omringt in dit land. Zo'n rijk
land als Amerika richtte zonder enige dankbaarheid tegenover haar Schepper haar hoofd op - en zo begon het probleem met de
Vishuddhi.
In elke rang en stand was de hele sociale structuur opgebouwd om de natuur te bestrijden, niet om samen te werken met de
natuur. De eerste aanval die zich voordeed was op de onschuld zelf - op de Muladhara zelf. Dus werden de natuurlijke
gedragswijzen van de Muladhara opgegeven. Het huwelijkssysteem bestond hier al lang voor Christus, lang voor Abraham, lang
voor Mozes, en het heilige huwelijk, gezegend door de samenleving, werd al geruime tijd in ere gehouden. Maar in zijn arrogantie
protesteerde de mens tegen het huwelijk, tegen de natuurlijke manier om een gezond leven te leiden.
Als de manier waarop mensen nu hun privéleven leiden natuurlijk zou zijn, waarom krijgen ze dan allerlei ziektes? Als je een
natuurlijke persoon bent, dan krijg je geen ziektes. Het gebeurt omdat je anti-natuur bent, en dat is ook de reden waarom er in dit
land nu zoveel mannen en vrouwen vermoord werden omwille van jaloezie. Als het natuurlijk zou zijn om verliefd te zijn op tien
verschillende mannen en tien verschillende vrouwen, waarom ontstaat er dan jaloezie? Je zou gelukkig moeten zijn, dat is heel
natuurlijk. Omdat men het hoofd oprichtte ter hoogte van de Vishuddhi chakra zonder overgave aan Shri Krishna, begon er een
anti-leven en een antibiotische atmosfeer te groeien. En deze levensstijl heeft dit grootse land nu tot op de rand van complete
vernietiging gebracht.
De aanval op de onschuld is de grootste zwakte van dit land. De onderwaardering van de kracht van kuisheid en een kuis leven is
de grootste fout die ooit gemaakt is door diezelfde mensen die vervolgens allerlei trends en rages begonnen te creëren. Ganesha
is de bron van de schepping. Als je tegen Shri Ganesha ingaat dan verlies je je basis, je hebt helemaal geen basis meer.
Vervolgens raak je verwikkeld in allerlei dwaasheden, in allerlei opkomende nieuwigheden. En dat in zulke mate dat iemand als
Freud verafgood werd en dat ze Christus vergaten, hij die zei: "Gij zult geen overspelige ogen hebben." Dit is Ganesha op een
niveau waarop zelfs de ogen onschuldig moeten zijn. Er mag geen lust in je ogen zijn. Maar in hun arrogantie begonnen ze te
denken: "Wat is daar mis mee? Wat is hier mis mee? Wat is daar mis mee?" En nu staat het hele land oog in oog met een enorme
crisis, te wijten aan hun arrogante ondernemingen. En dan nog verheffen ze alles dat destructief is tot martelaarschap.
Dit is een enorme verantwoordelijkheid voor de Sahaja yogi's die in het land van Shri Ganesha leven. Maar voor de mensen die in
het land van Shri Krishna leven ligt de verantwoordelijkheid werkelijk als een last op je schouders, zodat je er onmogelijk onderuit
kunt komen. Zolang jullie het belang niet inzien van onschuld in je leven kunnen jullie dit land niet redden, wat ik er ook voor
probeer te doen. Alleen jullie zullen je land redden. Alleen jullie zullen het kunnen doen. Wanneer de Kundalini opstijgt dan
ontwaakt Shri Ganesha in je, dezelfde Ganesha die je nooit gerespecteerd hebt ontwaakt langzaam uit zijn slaap, en ondanks de
pijn en de wonden die hem zijn toegebracht staat hij toch op. Maar dan nog... Hoe gaan we hem voeden? Hoe kunnen we hem

laten groeien?
De verantwoordelijkheid van de Sahaja yogi's van Amerika is heel groot. Ze kunnen zichzelf niet langer voor de gek houden. Ze
kunnen niet langer tevreden zijn met hun arrogantie. Er zijn ernstige fouten gemaakt. Beschouw het dus als een missie om die
fouten ongedaan te maken, om je Shri Ganesha in zijn volledige vorm te vestigen, zodat hij je het noodzakelijke evenwicht geeft
en de wortels om jezelf te kunnen voeden. Eerst en vooral is het schokkend. Ik bedoel, je kunt het gewoon niet begrijpen; het is
onmogelijk te begrijpen hoe jullie zulke absurde ideeën hebben kunnen accepteren; hoe jullie zulke krankzinnige dingen hebben
kunnen doen, die ronduit afschuwelijk waren. Beseffen we de betekenis niet van bepaalde woorden zoals prostitutie? En alle
andere smerige woorden die ze gebruiken, die ik hier niet eens wil uitspreken, hebben die soms hun betekenis verloren? We
waren er ons allemaal van bewust, we wisten er allemaal van.
(Doe dat niet... Je moet dat niet doen. Als ik spreek moet je stil zijn, oké?)
Hebben we alle wijsheid in ons verstand verloren, waardoor we niet kunnen zien wat we onszelf hebben aangedaan? We hebben
geen zelfrespect. Zo'n hoge graad van arrogantie is erg gevaarlijk en uitermate onvoorspelbaar. En God weet wat er terecht zal
komen van al deze gevaarlijke ondernemingen waarmee we ons hebben ingelaten.
Aan de Sahaja yogi's zou ik zeggen dat ik mensen een aantal richtlijnen heb gegeven - hoe ze de privacy van hun leven moeten
respecteren, vooral de vrouwen van Amerika. Als zij shakti's[5] moeten worden, dan moeten ze hun kuisheid respecteren. Maar
het is zo verbazingwekkend, wanneer we in de buitenwereld al dit soort dingen zien gebeuren, dat zelfs na Sahaja Yoga
sommigen van ons nog bij degenen willen horen die naar de hel gaan. Als je hen wilt redden, probeer dan je positie duidelijk te
stellen.
Shri Ganesha heeft vier handen en de hand die het vernietigende wapen parasha draagt, is die waarvoor je het meest moet
oppassen. Dat is zijn werk, en als je hem verwaarloost dan zal die kracht in werking treden en wel met zo'n hevigheid dat je
ondanks je realisatie waarschijnlijk niet in staat zult zijn om jezelf te redden. Beschouw je realisatie niet als vanzelfsprekend.
Zolang je Ganesha nog niet gevestigd is, heeft je realisatie geen enkele betekenis. Hou jezelf in de gaten: heb je overspelige
ogen? Heb je overspelige gedachten? Wat zijn je verwachtingen over Sahaja Yoga? Er zijn er zovelen die denken, als God je
zegent in Sahaja Yoga, dat je dan een goede gezondheid moet krijgen, veel geld en status, macht.
Maar het eerste waar je om moet vragen is een zuivere Ganesha, Nirmal Ganesha. "O Moeder, geef ons alsjeblieft de zegeningen
van de vestiging van de zuiverheid in ons Ganesha principe." In je relaties, in je opvattingen, in je gedrag, probeer jezelf te
beoordelen: ben je onschuldig? Christus heeft gezegd dat alles tegen hem nog getolereerd kan worden, maar niets tegen de Adi
Shakti[6]. Maar als jullie Moeder moet ik jullie vertellen dat dit niet waar is. Misschien kunnen sommige dingen tegen mij wel
getolereerd worden, maar niets tegen Christus, de Heer, niets tegen de Heer Ganesha.
Alles wat je doet dat tegen hem ingaat na je realisatie zal tegen je getuigen totdat je uiteindelijk uit het koninkrijk van God
gegooid zult worden, als volkomen onteerde mensen. Dat is één ding dat niet getolereerd zal worden, dat niet vergeven zal
worden, en dat nooit geaccepteerd zal worden. Alles wat je gedaan hebt in het verleden is nu voorbij, want je bent als een
pasgeboren vogel. Maar als je na dit te zijn geworden nog dit soort verkeerde ideeën wilt overnemen of je ermee wilt inlaten, dan
kan ik je absoluut niet helpen. Shri Ganesha is tenslotte mijn zoon, omdat hij zuiver is.
Maar hij is niet meer mijn enige zoon. Ik heb zo veel zonen en dochters, en ik heb jullie op dezelfde manier gemaakt als ik Shri
Ganesha geschapen heb, zonder vader, eigenhandig. En je Moeder kun je alleen gelukkig maken met een zuiver hart en een
zuiver lichaam. Alles wat onzuiver is moet weggegooid worden. Mijn eigen naam betekent zuiverheid. Je kunt het. Je bent
gemachtigd om het te doen. Je hebt de Kundalini om het te doen. Maar het eerste dat je moet doen is het te zuiveren en over de
rest hoef je je geen zorgen te maken, Shri Ganesha zal er zorg voor dragen. Je hoeft maar één chakra zuiver te houden, voor de
rest wordt er gezorgd.
Al jullie ongeneeslijke ziektes, alle spierproblemen zoals mellitus [diabetes m.] enzovoort, al je ongeneeslijke ziektes zoals

kanker en dergelijke, al jullie psychosomatische problemen zoals schizofrenie, het is allemaal te wijten aan een verstoring in de
Muladhara. Als de wortels niet in orde zijn, hoe kun je de boom dan genezen? Maar als de wortels in orde zijn, dan kan elk
medicijn elk centrum bereiken, elk gebied, elke plaats, elke vrucht. Maar als de wortels niet in orde zijn, hoe kun je het dan
oplossen?
Vandaag hebben jullie me gevraagd om hier te komen, om Shri Ganesha te vereren, in mij. Shri Ganesha is een machtige
identiteit in mij. Als jullie hem vereren moet je weten dat je deze krachtige energie in jezelf moet verankeren, en met behulp van
die verankering kun je zorgen dat de krachten van Shri Ganesha zich manifesteren, en de kracht van Shri Ganesha's grootsheid is
voorspoed. Het is een coëfficiënt; het is een formule, om het in wetenschappelijke taal te zeggen, die voorspoed uitstraalt. Er zit
een magneet in Moeder Aarde. Diezelfde magneet zit in jou, en dat is Shri Ganesha. Laat me alleen en ik kan je vertellen waar het
noorden, het zuiden, het oosten en het westen is. Al zou ik mijn ogen sluiten, dan nog kan ik het je zeggen. Zoals je weet zijn er
zoveel vogels die helemaal naar Australië vliegen, of naar Siberië, omdat ze die magneet in zich hebben, ze hebben die onschuld
in zich. Er zijn ook zoveel vissen die een echte magneet in zich hebben. Wetenschappers zouden dit moeten onderzoeken.
Op dezelfde manier is Shri Ganesha in ons magnetisch. Dus een persoon die Shri Ganesha in zichzelf ontwaakt heeft, wordt
magnetisch en een magneet trekt staal aan - het trekt geen gedroogde bladeren aan - maar staal. En staal is als de Guru
Tattwa[7]. Zoals een man van staal, zeg maar. Een 'man van staal' - iemand die karakter heeft, innerlijke overtuiging, en die niet
gedomineerd kan worden door verleidingen is een man van staal. Deze magneet trekt dus dat staal aan. Staal heeft maar één
mindere eigenschap, en dat is dat het niet plooibaar is, het is nogal stug, maar de magneet trekt het aan, het creëert die
bijzondere eigenschap in het staal waardoor het naar de magneet toe beweegt.
Zo gaat het ook als deze magneet in jullie ontwaakt is, je zult er versteld van staan. Waar de mensen eerst wegvluchtten uit jullie
ashrams, zullen ze nu naar je toe komen rennen. Ik vind het ongelofelijk. Naar welk huis ik ook ga, als ze te weten komen dat ik er
ben, God help me - overal, het maakt niet uit waar. Wat is deze magneet dus? Het is zuivere liefde. Het is zuivere liefde, en het
concept van zuivere liefde is dat ze niet afhankelijk is van wat dan ook, behalve van zichzelf. Zij is haar eigen ondersteuning. Het
is net als licht dat zich op eigen kracht verspreidt, en dat niets wil, dat niets verwacht. Het verspreidt zich gewoon overal en
verlicht de harten van andere mensen. Daarom worden ze erdoor aangetrokken.
Zelfs mensen die mij nog nooit gezien hebben, zelfs mensen die mij niet eens kennen, het werkt zelfs alleen met mijn naam, heb
ik gemerkt, in plaatsen als Calcutta hadden we zoveel problemen, zo'n grote menigten dat ze zeiden: "We moeten de politie
bellen."
Maar ik zei: "Het is niet nodig om de politie te bellen, we zullen het op de een of andere manier wel redden."
In Pune hadden we zo'n grote menigten dat de man die ons de zaal verhuurde er bang van werd. Hij zei: "Moeder, ik zal u een
heel groot domein geven waar u in een grote open ruimte kunt gaan zitten, maar het spijt me, ik denk dat er niets van mijn zaal
zal overblijven."
Ik zei: "Maakt u zich geen zorgen, alles zal netjes op zijn plaats blijven."
We hadden zo'n grote menigte dat er mensen op de grond zaten, op de trappen, overal, en zolang ik sprak bewoog niemand een
centimeter, alsof het een foto was. En ik heb anderhalf uur lang gesproken. Ze zaten zo stil als op een foto. Geen beweging van
handen, voeten, ogen - niets. Ze zaten net zo stil als op een foto. En de eigenaar van de zaal had nog nooit zoiets gezien.
Gedurende anderhalf uur, geen enkele beweging. Wat hier aan het werk is, is de magneet. Zelfs als je als staal bent dan zal het
aantrekken, maar als je als een magneet bent dan zal het je aantrekken op zo'n manier dat je deze magneet nooit zult verlaten.
Voor yoga is het dus belangrijk dat jullie je magneten in orde brengen, de magneten van Ganesha die de persoonlijkheid van een
kind heeft. Een kind, als er een kind is dan wordt iedereen aangetrokken tot het kind. Als er een kind ergens vastzit in de lucht
dan maakt het niet uit of je Rus bent, Amerikaan of Arabier, iedereen zal zich zorgen maken over het kind. Wat gebeurt er met het
kind? Niemand zal denken: het is een Arabisch of een Amerikaans kind, nee. Behalve als die persoon een duivel is.

Waarom hebben kinderen zo'n grote aantrekkingskracht? Omdat hun magneten nog intact zijn. Hun ego heeft zich nog niet
ontwikkeld. Ons ego heeft zich wel ontwikkeld, het moest zich ontwikkelen, omdat we in onze eigen vrijheid moesten uitmaken
wat goed is en wat slecht. Dus het was niet erg dat het ego zich ontwikkelde. Tot op zekere hoogte moesten we ons ego
ontwikkelen. Maar we overontwikkelden het en bleven het maar overontwikkelen, totdat het zelfs ons superego overlapte. Geen
conditioneringen meer, niets. We doen maar waar we zin in hebben. Vandaag dragen we halflange broek, morgen dragen we een
lange broek, prima. Dan knippen we ons haar, of we doen dit, we doen dat. Geen conditionering van welke soort dan ook. Het
hele superego werd dan ook bedekt - door het ego. Dit ego zou binnen de perken zijn gebleven als jullie je Ganesha Tattwa[8]
intact hadden gehouden.
En dat is niets minder dan de kracht van de wijsheid van Ganesha. De tweede kracht van Ganesha is dat hij je wijsheid geeft. Stel
dat je bijvoorbeeld een landbouwer ziet en een belangrijke professor, of een heel hoog opgeleide man, en dat je met hen allebei
praat. Dan zul je zien dat de landbouwer veel meer wijsheid heeft dan deze hooggeleerde met een doctoraat. Waarom? Omdat hij
elke dag met Moeder Aarde werkt. Hij kent het levende proces. Hij kent de onschuld van Moeder Aarde. Een onschuldige
persoon is dus de meest wijze persoon. Een kind dat onschuldig is, is veel wijzer dan tien egogerichte mensen.
De tweede eigenschap van Shri Ganesha is dus dat je een wijze persoon wordt. Als je begint te spreken, dan kijken de mensen
naar je. Je spreekt als Kabira, je spreekt als Nanaka. Je spreekt op een manier die maakt dat mensen hun Spirit[9] voelen. Dat is
wat ik een Sahaja yogi noem.
Een Sahaja yogi die geen wijsheid heeft is nergens goed voor. Hij komt naar Sahaja Yoga en gedraagt zich als een olifant in een
porseleinkast, hij slaat deze persoon, hij slaat die persoon en hij slaat weer iemand anders. En als je deze drie gewonde mensen
vraagt wie het heeft gedaan, dan zeggen ze allemaal: "Het was die stier, diezelfde stier." Iedereen klaagt over één en dezelfde
stier. "O, dat is hem, oké." Het geeft je dus wijsheid.
Als je de kracht van Shri Ganesha hebt, dan stralen je ogen. Je krijgt vonkjes in je ogen, lichtjes in je ogen, als hij je verlicht; dan
kun je niet meer met lust en hebzucht naar iemand kijken. Maar deze blik is zo krachtig dat zelfs één blik genoeg is om
duizenden mensen te zuiveren. Je hoeft alleen maar je ogen te openen en je ziet hoe alles in een prachtige ochtend verandert
vanuit een volledig donkere nacht. Eén blik kan de Kundalini doen ontwaken.
Moeder Kundalini kan niet opstijgen voordat Shri Ganesha hiervoor de toestemming geeft. Hij is als een ondervoorzitter, die op
elke chakra zit. Hij moet bevestigen: "Goed. Ga maar verder. Ga maar," bij elke chakra. En als de Kundalini opstijgt dan is Shri
Ganesha ontwaakt, anders kan de Kundalini niet opstijgen. Maar als hij daarna weer inslaapt, dan wordt de Kundalini weer naar
beneden meegezogen door hem.
Nu denken we dat we onze onschuld verloren hebben. Die kun je niet gemakkelijk verliezen. Ze kan niet vernietigd worden. Het
enige wat je hebt gedaan is dat je haar bedekt hebt met iets dat niet toelaat dat het principe van Shri Ganesha zich in ons
manifesteert. Je hebt het neergedrukt. Je hebt er druk op uitgeoefend. Je hebt het overladen met bergen en bergen onzin. Dat is
alles, maar het kan niet sterven.
Het is een eeuwig principe dat in het hele universum aanwezig is. Een andere kwaliteit van iemand die begiftigd is met de
krachten van Shri Ganesha is dat hij alle hindernissen verwijdert. Als iemand met zo'n persoonlijkheid ergens is, dan zullen alle
andere mensen die in de buurt zijn gered worden als er een ongeluk gebeurt of als er een probleem is van vernietigende aard,
iedereen zal gered worden. Je zult zien dat dit gebeurt.
Omdat hij de Ganapati[10] is, is hij de meester van alle gana's. Hij leidt je. Sahaja Yoga kan niet uitwerken zonder Shri Ganesha.
Hij is degene die Sahaja is. Hij is degene die alle spontaniteit in de wereld creëert. Hij is degene die je naar het juiste pad leidt. Hij
is degene die je alles zonder moeite geeft. Hij is degene die alle chamatkars creëert, alle magie, alle wonderen in de wereld. Hij is
de Ganapati. Hij is degene die op de gana's zit, in die zin dat hij als de koning van alle gana's is. Degene die Shri Ganesha

tevreden stelt, heeft alle Goden en Godinnen tevreden gesteld, omdat alle Goden en Godinnen Shri Ganesha tevreden willen
stellen, dus waarom zou je iets anders doen? En Shri Ganesha is heel slim. Hij weet dat zijn Moeder tevreden stellen het enige
simpele ding is dat hij moet doen. Om alle krachten van de wereld te krijgen moet je alleen de Moeder tevreden stellen. Er zijn
zoveel kwaliteiten van Shri Ganesha, die beschreven kunnen worden. Hij is degene die ons de vreugde van het eten geeft. Als je
iets eet, dan maakt het niet uit of je het lekker vindt of niet, maar hij zal je vertellen dat dit gemaakt is door Sahaja yogi's, gemaakt
door je Moeder. Dat betekent dat hij je de smaak van liefde geeft in het eten dat voor je gekookt is. Want hij is liefde. Hij brengt je
op ideeën waarmee je je liefde kunt uitdrukken.
Ze vroegen me eens of ik een lied wilde zingen. Vroeger zong ik heel goed, maar na zoveel lezingen te hebben gegeven denk ik
dat ik mijn stem kwijt ben. Ik vond dat ik niet meer goed kon zingen. Dus op een dag vroegen ze me of ik een lied wilde zingen en
toen kwam er een lied in me op en ik zong het voor hen. En een jaar later of zo, zeiden ze tijdens een programma: "Moeder, we
zouden graag een lied voor u zingen." En het was een lied dat niemand kende, ik weet niet waar ze het vandaan hadden gehaald,
hoe ze op de melodie waren gekomen. Maar ze begonnen precies hetzelfde lied te zingen. En ik voelde zoveel vreugde, ik bedoel,
er kwamen golven van tranen in mijn ogen, ik kon mijn vreugde niet beheersen.
En al deze gevoelens van vreugde zijn afkomstig van ideeën die door Shri Ganesha tot stand zijn gebracht. Hij houdt zich bezig
met het creëren van mooie relaties. Hoe? Op de verjaardag van een kind, wat zeggen we dan? "Oké, morgenvroeg komt er een
vogel een cadeautje voor je afleveren." En de volgende morgen staat het kind op en ziet geen vogel. Het is alleen Ganesha die dat
idee gegeven heeft. We kunnen zeggen dat hij als de Kerstman is. Hij geeft je verschillende manieren en methodes, en hij vertelt
je hoe je op een fijngevoelige manier relaties opbouwt, zuivere relaties. Hoe je een klein cadeautje kunt inpakken en verstoppen,
je legt het er gewoon en degene aan wie je het wilt geven vindt het: "O God." En als je naar de bloemen kijkt die je plots
tevoorschijn haalt, dat zijn allemaal Shri Ganesha's inspanningen, methoden en suggesties.
In de schepping drukken bloemen de essentie van Shri Ganesha uit. En de essentie van Shri Ganesha is afkomstig van de
essentie van Moeder Aarde, en dat is de geur. Een persoon die begiftigd is met de zegeningen van Shri Ganesha heeft dus
geurigheid, soms de geur van chandan (sandelhout), soms een rozengeur, soms de geur van gardenia. Je hebt gewoon geen
idee waar het parfum vandaan komt. Dit parfum komt van Shri Ganesha en dat is ook de magneet in je. Zo'n persoon is geurig,
ontzettend geurig, altijd. Shri Ganesha verspreidt allerlei parfums vanuit zo'n persoon. En dat kun je alleen voelen als je Shri
Ganesha in orde is. Er komt geen eind aan de beschrijving van deze grote godheid in jullie. Hij is daar gewoon gevestigd, en hij is
er de hele tijd, hij wacht om gezuiverd te worden, om zijn hoofd te kunnen oprichten, als een lotus in de modder. Help hem
gewoon door hem te respecteren en hij zal er zijn, in al zijn geurigheid, in jou.
Het is zo belangrijk voor dit land, waar we ons hoofd hebben opgericht zonder het over te geven aan de Virata, aan de
collectiviteit, aan Shri Krishna. We hebben ons hoofd opgericht, maar door Shri Ganesha buigen we ons hoofd weer naar
beneden, uit dank voor alle geschenken die God ons gegeven heeft. Alle arrogantie zal verdwijnen aan de lotusvoeten van Shri
Ganesha. Hij zal ons wijsheid geven. Hij zal ons het inzicht geven om te begrijpen. Hij zal ons de kracht geven om onze
arrogantie te boven te komen die we nog hebben. Hij is degene die kennis schenkt. Hij is degene die ons licht geeft.
Er zijn ook veel mensen in India die Shri Ganesha vereren, ze zeggen maar steeds: "Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha,"
en doen allerlei rare dingen. Maar op die manier hou je jezelf onnodig voor de gek. Het is zo eenvoudig om Shri Ganesha in jezelf
te vestigen. Maar begrijp wel dat het van wezenlijk belang is dat jullie als Sahaja yogi's Shri Ganesha moeten vestigen, die een
stille kracht is in jullie, hij spreekt niet. Het is een stille kracht, die zijn werk doet. Het is gewoon een kracht die dynamisch is
zonder enig geluid, zonder enige vertoning. En dat is wat ik zou zeggen, dat vandaag, nu ik al deze dingen vanuit mijn hart heb
gezegd, jullie, de Sahaja yogi's, Shri Ganesha in jezelf zullen vestigen. En dan zullen jullie zulke enorme kracht uitstralen dat ook
anderen in staat zullen zijn hun Shri Ganesha in dit land te vestigen.
Moge God jullie zegenen.
We zullen haar Gauri noemen. Vandaag is het de dag van Ganesha, vandaar de naam Gauri.

Hallo. [Hindi] Nu kun je op de dag van Diwali Shri Ganesha vereren, en ook Shri Lakshmi, dus omdat we vandaag Shri Ganesha
vereren, moeten we ook Shri Lakshmi vereren, en daarom zal ik haar vandaag Lakshmi noemen. Goed? Bedankt.
Kijk eens naar deze kleine baby, ze huilt niet. Jij bent zo'n grote meid. Kijk, zelfs de kleine baby's huilen niet. En jij bent een grote
meid... waarom huil jij? En wat draag je aan je voeten? Laat me eens kijken. Maken ze geluid? Nee? Dan zullen we je er betere
geven. Laat me eens kijken hoe groot je voeten zijn. Laat me eens kijken. Ze zijn heel klein, nietwaar? Ben je een grote meid of
een kleine meid? Klein? Nee, nee, ze is groot, ze kan al staan, laat eens zien? Laat eens zien. Hallo. Kom maar, kom maar hier.
Wat is er met haar aan de hand? Is ze altijd zo? We zullen haar Siddhi noemen. Dat is de kracht. Siddhi is een goede naam. Goed.
Moge God jullie zegenen. Het zal wel goed komen met haar.
Kijk daar eens. Maak een foto. Moge God jullie zegenen. Moge God jullie zegenen. Ga nu maar staan. Goed. Je moet opstaan.
Kom hier. Kom hier. Aah. We zullen hem nu Vinayaka noemen. Dat is een naam van Shri Ganesha, Vinayaka.
Wie is er nog meer? Kom maar hier. Hallo. We zullen hem Ganapati noemen.
Moge God jullie zegenen. Kom maar. We zullen hen Gauri en Ganesha noemen. Gauri en Ganesha.
Kun je hier komen? Een andere naam van Shri Ganesha is Omkara. We zullen hem Omkara noemen. Moge God jullie zegenen.
Kom maar. Goed. Jij heet nu Omkara. Goed? Een mooie naam, Omkara.
En nu… Ramma. Ramma is een naam van de Devi, een naam van Parvati. Het is de naam van de Moeder van Ganesha, Ramma.
Ramma is degene die in het hart speelt.
Janaki. Janaki.
Sharmila, Sharmadayini, Sharmila, Sharmadayani. Sharmadayani is degene die gelukzaligheid geeft. De schenker van
gelukzaligheid. De schenker van gelukzaligheid. Sharmila is de naam van de Godin. Zij is de schenker van gelukzaligheid,
Sharmadayani, dat is de schenker van gelukzaligheid. Moge God jullie zegenen.
Jullie kunnen hier komen om met de puja te helpen.
Deel 2
En laat de kinderen nu maar bij me komen... Kom nu maar hier om mijn voeten te wassen. Kom maar hier, jullie allebei, kom
maar. Rol eerst je mouwen maar op, rol je mouwen netjes op. Goed zo.
Met allebei de handen.
[Yogi: Ere aan degene die incarneert in de vorm van het verleden. "Bhuta bhava".]
De hele linkerkant. Hij staat aan de basis van de linkerkant, als je dat weet dan begrijp je waar hij voor staat. Hij is de linkerkant,
hij is het verleden. ‘Bhuta’ betekent 'verleden'.
Nee... Je moet eerst de betekenis zeggen. En daarna zeg je dit, zodat ze het begrijpen; op die manier kun je het in je hoofd
opnemen, oké? Dus eerst de betekenis. Als tweede kun je nu zeggen:
‘Bhuta sangha’, dat wil zeggen de verzameling van alles wat gecreëerd is.
‘Bhuta sanghana videha manah’: 'videha' betekent 'in het lichaam', 'manah' betekent 'in het hart van dat lichaam', in het Sanskriet.

In het hart. 'Bhutatmanaha': 'Atmana' is de Spirit. 'Bhut' betekent 'gecreëerd': in alles wat gecreëerd is verblijft hij als de Spirit.
'Bhutatmanaha’.
Nu zou ik hierbij willen vermelden dat het Shri Ganesha is die de Omkara is, die de vibraties is. Dus hij is de waarheid. Alles wat
hij zegt is de waarheid, dus wat de vibraties zeggen is de waarheid. Hij is de waarheid. Dus Omkara is de vibraties, dus Shri
Ganesha.
'Paramadhama'.
Dat is teveel. Dat is teveel. Neem er beter een... Nu, deze moet je vastmaken...
[Hindi] Laat ze maar een foto maken.
Kun je nu komen? Voorzichtig. Kun je het vastmaken?
Heb je deze dingen weggelaten in de foto? Heb je ze weggelaten? ...ze niet laten zien? Nee, nee, haal die daar weg. Het is een
goede foto, nietwaar? Dat is nu echt een fantastische foto... met het hoofd van Shri Ganesha.
Moge God jullie allemaal zegenen.
O God... Prachtig. Dank jullie wel.
Van de Italiaanse Sahaja yogi's. Dit is teveel voor mij. Ontzettend bedankt.
Wat is dat? Oh, prachtig! Heel mooi. Waar hebben jullie dat vandaan gehaald?
O, ik begrijp het, dat is heel goed.
Wat is dit? Is zij helemaal van Oostenrijk gekomen? Ah! Uit Oostenrijk! Heel erg bedankt! Heel erg bedankt. Het is ongelofelijk
mooi. Ontzettend mooi. Heel erg bedankt.

[1] Devi Mahatmayam: loflied aan de Godin, bestaande uit 700 verzen – maakt deel uit van de Oud-Indiase Purana’s

[2] gana's: engelen, strijders in het goddelijke leger, waarvan Shri Kartikeya de opperbevelhebber is.

[3] Omkara: letterteken in het Sanskriet dat de Om of Aum klank voorstelt (\). Aum is de oerklank die ontstond bij de splitsing van
Sadashiva en de Adi Shakti aan het begin van de schepping. De essentie van dit woord wordt uitgedrukt door Shri Ganesha in de
Muladhara, de manifestatie is de Heer Jezus Christus in de Agnya.

[4] Pashupati: Shri Shiva is gekend als ‘Pashupati’; alle dieren zijn gebonden door zijn wetten.

[5] shakti: primordiale (oorspronkelijke) kracht, ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht

[6] Adi Shakti: de oorspronkelijke of primordiale vrouwelijke kracht; moederlijke oerkracht die belichaamd wordt door Shri Mataji

[7] Guru Tattwa: het guru principe, de essentie van het meesterschap

[8] Ganesha Tattwa: de essentie, het principe van Shri Ganesha

[9] Spirit: de Atman, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

[10] Ganapati: bevelhebber van de gana’s, Heer Ganesha
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Public Program. 1986-09-17 We are living in these modern times which are very eventful In last 50 of 60 years so many things
have happened and the churning should bring forth many truths before us First we have to realize that man has separated from
each other. The relationships that existed once upon a time are no more to be found today. And on the collective level we are
waiting for a shock. God knows what sort of a disaster is going to fall upon us. Loudly. God knows what sort of a disaster is
going to fall. You can come here, better. And in these uncertain times only we have to realize that there must some way out. The
way we understand through our mental projections, the solution is not in the view. The solution that we think is the solution
becomes a bondage, a system. We try to break one system and build up another one and that's how we find ourselves miserably
caught up into these systems. So there has gone something wrong in our understanding of the problem. We have to a little bit
stand back and see what mistake we must have committed. Once upon a time I came to Belgium on a ship, it was a very thriving
shipping company. All that is showing us that even our economic enterprises come to a halt. Now other enterprises on the
emotional basis or on the physical basis are giving us a feeling of confusion. Like today only a gentleman told me that allopathic
medicines are rather dangerous. So I said what is the solution you have for it. The reason the cement is very dangerous because
it retains lot of moisture. The reason the plastic is very dangerous ... Ultimately it looked as if everything that we eat or live into
seems to be a dangerous spot. Now we should understand that the progress that we have made so far is recoiling back upon
ourselves. As if the progress was linear. I went to Houston 10 years back nobody would look at you. Nobody would look at you,
there were so rich you see. Dynasty and all that, in Houston. And today they told me if anybody is willing to pay even the amount
you have to pay to the bank we are willing to sell our houses. This ask for oil, oil, oil, oil, now they don't want oil. Then in the
science we discovered atomic bomb, hydrogen bomb, all kinds of things. Then we have discovered our computers. And now we
are worried that this computer will take over us. Everything is getting out of control. Where does the control lie? We talk of peace
but how will you establish it? There is a control within us. We can control everything. First we have to be in control with
ourselves. First we have to know ourselves. And this feeling is very fashionable I should say. So many people are seeking the
truth. Is a special quality of human beings who are seekers. And when they try to seek the idea goes to the market as usual. It
goes to the market, the idea. So the demand is there for somebody to guide you in your seeking. So you have people who provide
a kind of a market. You get so many money spinning gurus, they talk to you about peace and happiness and emancipation. But
you have to pay. Today somebody told me in the car that the people who were telephoning asked how much do we have to pay.
How much did you pay to Christ? How much are you going to pay for the love of God? Is nothing human that you can purchase it.
The seekers if they realize one little point that you cannot pay for it, for your evolution you cannot pay. That's one point, if you
realize, half of the work is done. The second point is that it is your evolution which is a living force, of living divine. This living
force which has made you from amoeba stage to human being is going to make you something higher. The living force that has
created these beautiful flowers, how much did these flowers pay to that? How much did they pay for it? Or how much did they
exert for it? So this evolution has to be spontaneous. Effortless. And that is what is Sahaja. 'Saha' means 'with' and 'ja' means
'born with you'. It is born with you, the power. And 'yoga' means 'the union with the divine'. So every human being has a right to
get to that state where you become one with the divine. We have heard about the all-pervading divine power. Right from Lao Tse
to Christ to Buddha, all of them have talked about it. We did not know about the ether before. But we have heard about the Divine
power, which is all-pervading. Once you are united, connected, then only you realize that you are a part and parcel of the whole.
But before that it's only talk, talk of religion, talk about all philosophies, it's just a talk. Without any experience of this Divine
power, if we are going to believe into these talks and these dogmas also these mental projections we reach a state where we will
say we don't believe in it. But this is not the way to know the Divine. In the Bible it is said I will appear before you like tongues of
flames. In the Koran it is said that at the time of resurrection your hands will speak. You'll be surprised in the Koran, more
chapters are dedicated to the resurrection time than to the doomsday. They talk of the doomsday because that is how you
frighten people. So this resurrection has to come first. Of course in all the Indian scriptures it is described that the only way to be
in charge, to be in control yourself is through Self-realization. We do not know ourselves. People get cancer, they don't know they
have cancer. People get mad, schizophrenic, they don't know they are mad. They don't know because they don't know their body,
they don't know themselves. So to find out about ourselves we have to go inside. By going outside you cannot find out. How do
you go inside? You are all paying attention to me. But if I say please pay attention to yourself, you'll say, "How?". You cannot take
your attention inside. But you must know: the One who has made us has put all that in image within us. As the one who has

made this instrument has also left the connection there. So it has just to be plugged to the mains, that's all. Then it works,
fantastically. Only we are not connected to mains, that's all. There's nothing else to be done. Once you are connected to the
mains you'll get all your physical benefits, mental benefits, emotional benefits and spiritual benefits. I'll tell you about the
spiritual. The spiritual benefit is that you get awakened to a new awareness. That on your central nervous system you can feel
the collective consciousness. That you can feel yourself and you can feel others within yourself. We have a force within us which
is the power of pure desire. Is not an impure desire. As you know in economics it is said that the power, the satisfaction out of
anything passes on from one to another. Like I want to buy a house then I want to buy a car then I want to buy that, I am never
satisfied. So in general it is never satiable. But the pure desire within us is the desire to be one with the divine so that we get into
the eternal life. This desire has to be awakened. Once it is awakened in this human awareness you can feel on your central
nervous system these centers that are within your body which are subtle centers and when they are in any way in trouble you get
all these problems. You can feel them on your fingertips. It's something in English, to feel something on your fingertips, means it
is very easy. So you feel it on your fingertips, your own centers which are in trouble. And you feel the centers of another person.
Then if you know how to correct them in a very simple way, maybe just rubbing. And which are these centers. You can correct
everything that is physical, mental and emotional. That is how you come in control of yourself, control yourself. We are at a stage
which I can describe you with an analogy. Like in the car you have got a brake and an accelerator. in that way in our body also
there are two nadis, two systems, two channels, left and right which act as the brake and the accelerator. In the autonomous
nervous system the left and the right sympathetic. The central part is for our evolution. So once we learn how to use the
accelerator and also the brake we become a driver. That means become in the center. That means we become evolved enough
to be automatically driving the car. But then there is the master sitting behind. Second stage you become the master. And you
see the driver in you and you see the brake and the accelerator. And you are in charge. In the same way today I hope today many
of you will become in charge. It is a very simple spontaneous matter. Like I would say if you have to put lights, so beautiful, so
many beautiful lights you have to just put on one switch and then everything gets light. But behind that is a big history. Behind
that there is a big organization. I need not explain all that to you. It's better to put on the light first. And it has worked. Yesterday it
worked and I am sure today it must work. And this has to take place in a very smooth manner. There are people who have read
some books on Kundalini, I believe. First when I read them I was shocked. They are really absolutely against what is Kundalini
awakening. They say it creates heat within you. They say that it burns you. Just the opposite. The reason is those who are trying
the Kundalini awakening are not authorized people. The one who doesn't understand about electricity and puts his hands in the
plug will get a shock. You have to be authorized. These people have no authority. It has to be a divine authority. A person who
leads a life of taking money from others in the name of God is not a pure person at all. And moreover he has no self-respect. Or
we can say he's a cheat. Such a horrid person, how can he raise the Kundalini? That's the purest form of energy, for that a person
has to be a pure person. He talks to you about God and accumulates Rolls Royces. It's nonsense. But what happens to people I
don't understand. That they accept such situations and such people as their leaders, who are cheats, who are fake. It's very
agonizing, to see the way people accept them. You'll be amazed in 1970 I openly denounced all of them one by one and told
them, "Be careful about these cheats." And I said it on a very big platform. People were very frightened and they said, "You
shouldn't have said it, they will prosecute you or they will kill you". I said, "I'll have to see a person who can kill me". They have no
courage because they are cheats. And they have cheated you people, you must understand this, that you cannot have a fake
person to raise your Kundalini or to give you a rebirth. Buddha has said that ignorance is the biggest curse. Though we have
progressed very much outside, like a tree we are very ignorant about the roots, I think. And very beautiful people, seekers are lost
because they did not know about the roots. In India we know the category of gurus. Therein a guru who is called as Kuguru
means is not a guru but a bad man. And they are all out in the market, in the West. Because they can't exist in India. If they try to
spread their ideas in India a farmer will say, "All right, you get lost. We know all this nonsense." We have had this absurd in the
sixth century sometimes but we have known all this, we have gone through all this. Now, one has to realize that you have to
become your own master. That is the sign of reality. So they say that there are gurus which are just called gurus but they are
agurus, mean they are not gurus but they do the job like priests and all these people are not gurus but they do the job you see
they are paid for it. But the sat guru is the one that makes you meet the Divine. That's the thing. So now what happens if your
Kundalini is awakened. What happens when you get your realization, what should happen? When the disciples of Christ were
blessed by Holy Ghost what happened? they felt the cool breeze of the Holy Ghost. They started the language, speaking the
language of centers, chakras. And people thought they're speaking some Latin or Greek. If you become divine person you don't
speak human languages do you? Then you speak divine language. And the divine language is the language of the chakras, the
centers. The people thought they were mad. I mean if you go in the madhouse everybody thinks you are mad, isn't it. No use

talking to the blind people about the colors. But here now we are to prove of the existence of God. And existence of this divine
power. Existence of the divine laws. On your fingertips. The time has come, the blossom time has come so thousands have to
become the fruit. The other day another gentleman just raised a question for nothing at all. That it is called as a serpent power. I
mean I never called it, but somebody must have called it. Because I think in the west people are very allergic to the word serpent.
But this energy is coiled into three and a half coils. And in some people you can even see the pulsation, just like a heart on the
triangular bone. When there is obstruction in the stomach on the solar plexus but it rises it pierces through your fontanel bone
area. And you get a cool breeze coming out of your own head. It's an experience which is just the beginning. Then you have to
feel your own centers on your fingertips. This is the actualization of that teaser. It's not something artificial, that you put some
water and somebody there and now you are baptized. And we accept it. We accept all these certificates we accept. William
Blake said, "A priest cursed me on my head", because he was a realized soul. We had so many realized souls but they could not
convince people about it. At the most they were called as mad people. Nobody tried to understand. Doesn't matter. Now when
we will know the truth, that we are the Spirit, that we are in charge. Then you will see for yourself that whatever all these great
incarnations have said, all these prophets have said is the truth. We may that is the knowledge of the roots. To know the
knowledge of the roots we have to be at a subtler situation. We have to become a subtler personality. And when we become that
subtler personality we know that we are collectively conscious. Truth must be experienced, one thing. And everybody must say
that that is so. Like say you can say that I am wearing a red shawl all right. Everybody sees it's a red shawl. It is not that for some
people it is green. In the same way truth should be universal. And truth should be expressed on our central nervous system. Like
for a dog to go through a dirty lane is no problem. He cannot smell the filth. But he can feel a thief. But for a human being it is
difficult to go through a dirty lane. But he can trust a thief. So the central nervous system is the one that tells you the truth. Our
central nervous system as it is at the human level has to be enlightened by the Spirit. Lots of confusions there are already, I find,
about the Spirit. Language problem. Like the Spirit could be dead body which is haunting or could be the Spirit, the Atma the
reflection of God almighty. Or could be alcohol. Now which one I am talking about. It's the Spirit in your heart. Same about
eternal life, there's a confusion I think. Some people think that if you die and become a ghost or a vampire, you have an eternal
life. It is not. Eternal life is a life where you become the Spirit which is eternal. I must confess in this short time is not easy to
explain everything about this ocean of knowledge. I must have given thousands of lectures before so I would apologize for not
explaining everything but need not explain at all As I said that you have to just switch the button on and you get it. So why not
have it. May God bless you.
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Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
In België, moet Ik zeggen, dat de vrouwen zeer goed dienen te zijn, omdat België en Holland linker nabhi's zijn. Eigenlijk zei Ik het
niet (tijdens de puja), om jullie niet te doen schrikken, doch het is zo. Het is zeer belangrijk. En in de linker nabhi zijn er twee zeer
belangrijke organen. Het ene is de milt en het andere is dat waarvan je zegt dat het suiker maakt: de alvleesklier (pancreas).
Grégoire: Dat is Oostenrijk?
Shri Mataji: De pancreas wordt gedeeld, de pancreas is Oostenrijk en ook Holland, we zouden kunnen zeggen omdat de stijl
dezelfde is.
Grégoire: Het klopt, omdat de Oostenrijkers hier regeerden, het was een deel van het Oostenrijkse Keizerrijk.
Shri Mataji: Ja, daarom. De Oostenrijkse invloed is er en meer in Holland dan in België. Dus dat is het, het is een gedeelde zaak.
Dus de vrouwen van deze streek dienen goede huisvrouwen te zijn. Het is zeer belangrijk. Ze dienen Gruha Laxmi's te zijn. Deze
is de godin van het huishouden. En een zeer goed voorbeeld hiervan is deze dame (wijst naar de vrouw des huizes).
(... een weinig tumult omtrent de vertaling in de twee nationale talen ...).
Dus de vrouwen moeten goede huisvrouwen zijn. Dit betekent niet dat je je huis altijd goed in orde moet houden, alles mooi in
orde voor jezelf. Ik zie hier bijvoorbeeld een voorbeeld. Zij is zo'n goede huisvrouw en een heel warme dame. Ik had heel slechte
ervaringen met oprechte mensen wanneer Ik naar hun huizen ging. Maar nu voel Ik dat er iemand is waarvan Ik kan zien dat ze
een voorbeeld kan vormen voor anderen.
(Shri Mataji: Vraag hem zijn ogen open te houden - ogen open).
Een Gruha Laxmi is een heel krachtige instelling. In Indië wordt het op een manier beschouwd als het hoogste. Meer dan gelijk
welke eerste minister of meer dan eender welke zeer hoge positie. De Gruha Laxmi positie wordt in de spiritualiteit beschouwd
als de hoogste. Omdat er gezegd wordt dat Gruha Laxmi hoger is dan yettis. Yettis betekent zij die gerealiseerde zielen zijn van
een zeer hoog niveau, van duttas. Maar ze kunnen ook, indien ze iemand vervloeken, een vloek werpen op een incarnatie. Ik ben
altijd zeer bang van hen (gelach).
Maar ze moeten Gruha Laxmi's zijn in alle opzichten. Dat betekent dat ze zeer openhartige, liefdevolle en toegewijde
persoonlijkheden moeten zijn. Nu zijn er vele verhalen over Gruha Laxmi's. In Indië kunnen we je er duizend en één vertellen
waarin de krachten van vrouwen worden getoond. Vrouwen zijn, zoals jullie weten, de belichaming van de shakti's. Maar de
Gruha Laxmi is de krachtigste shakti. En zij is de kracht van de eindeloze liefde en mededogen en vergiffenis. Dus in dit land of in
Holland moeten de vrouwen proberen te leren dat ze een speciale rol moeten spelen in het leven. Vanzelfsprekend moeten de
vrouwen heel dharmisch en kuis zijn. Ze moeten van nature uit onschuldig zijn, niet listig en wispelturig zijn. - Vlaams is nogal
moeilijk.
Hun verantwoordelijkheid is groot. Zoals in het lichaam, wanneer de milt ontregeld wordt, op hol slaat en bloedkanker
veroorzaakt. Deze slaat op hol omdat de man of de persoon niet weet hoe hij zijn maaltijden moet regelen. Dit koortsig gedoe
begint vroeg in de morgen wanneer we opstaan en de krant lezen.

Sommige mensen merken op dat de vertaling enkel in het Nederlands (Vlaams) gebeurt en dit zou ook in het Frans dienen te
gebeuren.
Grégoire: Shri Mataji, dit is het mooie van dit land. Dit moet U weten Shri Mataji. In dit klein landje worden er twee talen
gesproken, Vlaams en Frans.
Shri Mataji: En de ene begrijpt de andere niet.
Grégoire: En ze zijn er zeer fier op. Zo Franstalige zijn te fier om Vlaams te verstaan, want de Franssprekende mensen denken
over het algemeen dat ze een beetje beter zijn dan de Vlaamse.
Shri Mataji: Niemand verstaat Frans. En Goden verstaan ook geen Frans. Het is beter dat de Franstaligen één taal meer leren.
Frans is buiten kwestie. Ze maken het slechts moeilijk voor niets. Je moet het uitspreken ... van hier, het geluid van daar? Zie je,
we zouden het geluid op de juiste plaats moeten laten ontstaan, maar zij spreken via de neus, van hier ... dat hoeft niet.
Grégoire in het Frans: Frans is een taal die ver weg is van het onbewuste, omdat er verschillende klanken in voorkomen die
nasaal zijn of van diep uit de keel komen, gutturalen. Uit het oogpunt van het onbewuste is het een taal die ver van de primordiale
klanken staat. Het is geen modeltaal. En de "r" is die welke staat voor "ra" energie.
... Shri Mataji toont hier hoe de "r" wel en hoe niet moet uitgesproken worden.
Mijn naam moet ook rechtuit worden uitgesproken. "Nirmala" moet met een juiste "r" (noot van de vertaler: met tongpunt)
uitgesproken worden, zoniet is het niet mooi en heeft het ook een andere betekenis ...).
In orde, Ik wou zeggen dat de hoofdzaak is hoe belangrijk een huisvrouw is. Het is de gewoonste zaak dat de man de krant leest
als hij 's morgens opstaat. Hij moet hem lezen, alle mannen doen dat. Wanneer ze de krant lezen, krijgen ze hun eerste schok.
Dan worden ze al 'n beetje kregelig, want kranten verkondigen altijd verschrikkelijke dingen. Nu, een aardige vrouw zal zeggen:
"Het geeft niet, het overkomt ons niet. Waarom ben je zo opgewonden? Zorg er eerst en vooral voor dat jij tot rust komt, dan zal
de hele wereld tot rust komen". Nadien moet hij naar zijn werk gaan. Ze hebben geen tijd, ze springen in hun broek, rennen de
trappen af naar de auto zonder ontbijt, de vrouw rent hem achterna met het ontbijt. Op een of andere manier proberen ze hun
ontbijt binnen te krijgen terwijl ze rijden, er is verkeersopstopping op de weg, ze ergeren zich, en zeggen allerlei dingen omdat ze
te laat zijn. Een andere schok volgt.
Wanneer je je voedsel eet, heb je rode bloedlichaampjes nodig, die zorgen voor de vertering, de energie moet daar naartoe gaan.
Maar wanneer je rijdt en tegelijkertijd ontbijt, dan bevind je je reeds in een schoktoestand en de arme milt, zie je, die die speciale
dingen, die de rode bloedlichaampjes zijn, voor jou moet maken, geraakt ontregeld. Hij vraagt zich af of hij ze nu moet
produceren of wanneer. Er is geen timing, er is geen geschikt tempo, geen ritme. Nu hij volledig van stuk is wordt de milt gek en
begint hij zich op een heel gekke manier te gedragen.
Nu, door al deze toestanden word je vatbaar voor bloedkanker. De milt is je snelheidsmeter, die verleent je de vrede want hij
werkt op een volledig universeel ritme. Als je op zo'n moment iemand ontmoet die zeer bootisch is of waarbij iets misloopt, dan
zou je kanker kunnen krijgen. De linker nabhi catcht met deze vinger. Maar wanneer ze samengaat met problemen van de linker
agnya of de linker Swadishthan of allebei, dan word je vatbaar voor bloedkanker. De kanker dringt binnen, waaruit bloedkanker
ontstaat. Nu kunnen van nature uit koortsachtige, gejaagde moeders, die zeer bezorgd zijn, dit doen, dat doen, en die de hele tijd
zeer druk doen met hun kinderen, bloedkanker verwekken bij hun, zelfs ongeboren kinderen, wanneer ze zwanger zijn.
In Indië beseften de mensen dit wellicht sinds heuglijke tijden. Het systeem is dus zo: Veronderstel dat je op kantoor moet zijn
om 10 uur, dan zal de vrouw om 4 uur opstaan en ze zal koken en voor alles zorgen. De man staat op en zie je, we hebben geen

kranten. Tegenwoordig overstelpen ze ons ermee, maar godzijdank zijn ze gecensureerd, dit is nog niet zo'n slecht idee. We
hebben geen onbetamelijke vrouwenfoto's en allerlei onfatsoenlijke dingen. Ik bedoel, ze hebben alles gecensureerd. Ze kookt
haar voedsel dus 's morgens vroeg, ze zit naast haar echtgenoot met een waaier, en wuift hem koelte toe terwijl hij eet. Dus, de
waaier geeft het ritme aan, zie je. Gebruik de waaier niet om op je man te slaan! Zo geeft dat het ritme aan voor de hele dag en de
man raakt niet zo opgewonden.
De huisvrouw bepaalt de stemming voor de man en begint niet 's morgens vroeg te discussiëren over verschrikkelijke dingen
over het huishouden die hem kunnen verstoren. Dat is zeer belangrijk, anders ben je zelf het nieuwsblad. Wat ze eigenlijk doet, is
een toestand van vrede scheppen in het huishouden. Ze doet het door zelf dingen het hoofd te bieden, te absorberen zoals ook
Moeder Aarde doet, ze absorbeert. Ze is een zeer volwassen persoon en ziet de futiliteit van ruzie en vechten en onnodig
argumenteren in. Ze is zo krachtig dat ze niets kan nemen, ze geeft enkel, ze geniet van het geven. Het geven is haar enige
vreugde. En uit deze vreugde haalt ze haar energie.
Dat is de reden waarom er in België zulke grote schilders waren en er zo'n grote creativiteit was. En mooi Delfts werk en andere
dingen uit Holland, omdat ze de schoonheid van Moeder Aarde in iets fantastisch omzetten. Het is geen China, zij maken
porselein. Porselein komt van Moeder Aarde. Maar wanneer dit principe goed uitwerkt en opnieuw begint te werken in België en
Holland, dan kan de hele wereld tot rust gebracht worden.
Grégoire: Shri Mataji het is ook zeer belangrijk omdat de Hollanders zeer betrokken zijn bij vredesvraagstukken.
Shri Mataji: Ik weet het, Ik weet het, Ik bedoel dat Holland reeds een vredesmissie heeft gevestigd, zoals dat heet ... En ook het
Internationaal Hooggerechtshof is hier om dezelfde reden, om je gerechtigheid te geven. Het gevoel van gerechtigheid komt van
deze speciale kwaliteit van de linker nabhi. Het belangrijkste in de gerechtigheid is dat je de onschuldige niet mag benadelen.
Dat is het essentiële punt. Dat is de basis van de wetgeving. Wat moet nagegaan worden is wie beschuldigd wordt, onschuldig is
of niet. Het zijn niet de misdadigers, doch de onschuldigen die gered moeten worden. Dat is de wet ter bescherming van de
onschuld. Zo kan je zien dat waar ook ter wereld zulke verkeerde zaken plaatsvinden, ze kunnen veroordeeld worden door de
Hollandse mentaliteit.
Op het subtiele niveau, begrijpen we dus hoe groot de verantwoordelijkheid is van jullie mensen tegenover vrede en
gerechtigheid.
En gerechtigheid wordt niet beter van iets dat andere zekerheden kan bedreigen. Iemand die in gerechtigheid gelooft moet een
zeer moedig man zijn. Een voorbeeld is Nicaragua. Het is een zaak waar Amerika werd uitgedaagd. En Amerika is erg machtig. Ik
moet zeggen dat het een grote zaak was dat het Gerechtshof in Den Haag besliste dat zij (de Amerikanen) de Nicaraguaanse
mensen niet zo mochten lastig vallen. Naar gewoonte heeft Amerika dan zijn geld ingehouden, typisch, ze hebben geen
oorlogszuchtige ideeën. Maar je kan geen gerechtigheid kopen met geld. De mensen die gerechtigheid wensen, zullen bereid
moeten zijn om opofferingen te doen. De verantwoordelijkheid van de Belgen ligt in de vrede en van de Nederlanders in de
gerechtigheid. En ze zijn van elkaar afhankelijk, de beide kwaliteiten moeten tussen de twee landen werkzaam zijn.
En de snelheidsmeter, die België is, gaat op een langzaam ritme, want al jullie fabrieken zijn gesloten, het zou niet zeer snel, maar
ook niet zeer traag moeten gaan. Het zou in het midden moeten zijn. Als gevolg daarvan is de scheepsbouw helemaal
stilgevallen, ook de staalproductie is gedaald en in heel de wereld is de scheepsbouw en de staalnijverheid stopgezet. Al is
België een heel klein land, het is een heel belangrijk instrument in dit universum. En hetzelfde met Nederland, want zij staan in
voor de gerechtigheid in de wereld. Zo je kritiek uit tegenover Amerika, moet je ook kritiek uiten tegenover Rusland en tegenover
alle landen die tegen elkaar willen vechten. En je zou niets met hen te maken mogen hebben. Je zou op je eigen benen moeten
staan. Dus, de eerste bevriezing van de Nabhi is begonnen in België. Ik weet niet of de Westerse mensen beseffen dat ze naar
België moeten omkijken en dat ze de cyclus terug moeten opstarten. Met Sahaja Yoga, met zoveel mensen hier, ben Ik zeker, nu
jullie Mahalaxmi principe ontwaakt is, dat er nieuwe activiteiten zullen begonnen worden. En dat de mensen inzake vooruitgang
een soort gulden middenweg zullen vinden, alsook tot een emotioneel begrip van het familieleven zullen komen. Maar hiervoor
moeten de huisvrouwen begrijpen dat ze moeten volwassen worden en hun mannen niet lastig vallen met onbenulligheden. Ze

moeten trachten hun mannen te voeden en aan te moedigen zoals Moeder Aarde de boom voedt. Met deze houding ben Ik ervan
overtuigd dat er vrede, gerechtigheid en voorspoed zal heersen in deze twee landen. Ook dienen de mannen vrouwen die
respectabel zijn te respecteren. In Sanskriet zegt men: "..... " dat betekent: waar de vrouwen gerespecteerd worden en
respectabel zijn, verblijven godheden. Wat dus betekent dat de vrouwen respectabel dienen te zijn en geen oneerbiedwaardig
leven mogen leiden. Als je deze visie begrijpt, ben Ik er zeker van dat je bewust wordt van je je grote krachten en je belangrijke
positie.
Er is geen dominantie over elkaar maar het besef dat we als twee wielen aan een wagen zijn en dat de twee wielen gelijkwaardig
zijn, maar niet gelijkaardig. Het rechterwiel past niet op het linker en het linker niet op het rechter. Toch zijn ze gelijkwaardig.
Mochten ze niet gelijkwaardig zijn, dan zou er geen beweging zijn, dan zou de kar altijd maar in het rond draaien, vechtend!
Bovendien zijn ze niet gelijkaardig, want als men het linkerwiel aan de rechterkant wil zetten, past dit zeker niet. De natuur heeft
ons met twee benen geschapen, niet met één been. We kunnen onze benen niet zomaar omwisselen! Maar er kunnen
afschuwelijke mannen en vrouwen zijn, dat kan, en enkel in de religie van Vishwa Nirmala Dharma (Universele Religie), enkel in
deze religie weten we dat ze in zulke omstandigheden zouden moeten scheiden. Enkel in deze religie. Dat is een vooruitgang of
een degeneratie, Ik weet het niet. Een heel eenvoudige methode om in het huwelijksleven gelukkig te zijn is te begrijpen dat hij je
man is en zij je vrouw. Indien je je huis beschouwt als jouw huis, waarin je moet leven, weet dan dat je in je huis gelukkig moet
leven en niet moet hunkeren naar andermans huis. Dit is de realiteit, dat dit mijn huis is, en ik moet hier leven en er gelukkig zijn.
Maar indien ik andermans huizen begin te bekijken dan kan ik nooit tevreden zijn. Daar komt geen einde aan. Het is stompzinnig,
we willen niet genieten van wat we hebben en we verlangen naar iets anders, zo kan je nooit gelukkig zijn. Daarop draait eigenlijk
de economie, zij geeft ons het gevoel altijd meer en meer nodig te hebben. Maar na Sahaja Yoga dienen al deze wetten te falen
en enkel de Goddelijke wetten dienen te werken.
En in het huwelijksleven ook: als je naar andere mannen of andere vrouwen kijkt en je vindt ze beter. Ik bedoel je hebt je eigen
echtgenoot of echtgenote, geniet van elkaar. Maak het beste van dit leven door te genieten. Het is dom om te trachten van die
van iemand anders te willen genieten. ... Naar andermans vrouw kijken, naar andermans echtgenoot en voortdurend denken, oh
zij had mijn vrouw moeten zijn, hij had mijn man kunnen zijn, dit is nonsens, absolute dwaasheid. Het is als wanneer je iemands
haar ziet ... Ik zou willen dat ik haar haar had. Waarom? ... (gelach) ... Je ziet het domme daarvan in! Nu is het duidelijk. Of haar
neus zou de mijne kunnen zijn. Dit is jouw neus. In orde, zo dom is dat. Op dezelfde manier zijn je familie, je gezin, je kinderen van
je, ze maken deel van je uit. Dus als zij deel van je uitmaken, waarom dan wrok koesteren en mopperen dat je dit niet kon doen,
dat niet drinkt, je niet kunt ... Wat is dat allemaal? Dit is mijn echtgenoot zoals hij is. Punt. Zo eenvoudig is dat. Wat je echtgenoot
ook is, hij is je echtgenoot. Hij is zo, wat doe je eraan?
Probeer ook je echtgenoot te begrijpen, of je echtgenote. Tracht te begrijpen hoe echtgenoten heel raar kunnen handelen met
hun vrouw. Zie je, mannen zijn mannen, zij hebben altijd een horloge, komen twee uur te vroeg op de luchthaven. Zo zijn ze
eenmaal en ze zijn zeer vooruitstrevend. (... gelach). Misschien zouden enkele dames moeten vertalen.
Zij jagen hun vrouwen op: "Vooruit, dat duurt nogal, je hebt altijd teveel tijd nodig". Mannen moeten waarschuwen. Zij hebben
geen problemen, hun kledingproblemen zijn opgelost, zie je, het is heel eenvoudig, de kleermakers hebben het werk al gedaan. Zij
trekken eenvoudigweg hun kleren aan en stappen de deur uit. Ze hebben geen probleem met hun haar, zij maken zich nergens
zorgen over. Maar de vrouw moet zich passend kleden en iets geschikt uitzoeken om te dragen, naargelang waar ze naartoe
gaat. Want zij stelt de kleur en de schoonheid van de schepping voor. En de man is zeer bezorgd over zijn laat ons zeggen
officiële relaties of wat het ook zij, altijd vooruitziend, ieders hand schudden, wel tienmaal achter elkaar, "sorry, sorry, dank U,
dank U".
Een vrouw is verlegen. Ze is er niet zo op uit om zo'n relaties aan te knopen. Dus schiet ze te kort en hij zet haar onder druk, hij
pousseert haar, wordt boos op haar. Het is een verkeerd idee! Normaal verstaat de vrouw niet veel van financiën. Dat is, alles wel
beschouwd in orde. Als zij niks van geldzaken afweet is dat zeer goed, dan kan de man geld achterhouden (gelach). Dat mag hij
niet!
Mannen zijn totaal anders. Zij kunnen heel agressief zijn tegen vrouwen, maar ook zij moeten begrijpen wat ze aan zichzelf

moeten veranderen. Maar vrouwen moeten ook weten dat zij hun mannen nooit in het bijzijn van anderen mogen aanvallen. In de
slaapkamer is het in orde (gelach). De vrouw moet ook begrijpen wat voor echtgenoot hij is. Bijvoorbeeld: de dag dat Ik getrouwd
ben ging mijn echtgenoot naar kantoor, kwam thuis en het huwelijk had plaats om 6 uur 's avonds en de volgende dag ging hij
weer naar kantoor en dat ging zo jarenlang voort. Tot de dag dat we in Londen waren heeft hij niet één dag genomen, zelfs niet
op zondag. Zo is mijn lieve echtgenoot. En ook nu als hij thuis is 's zaterdags brengt hij stapels dossiers mee en werkt ze af.
Volgens hem is het omdat hij zo hard werkte dat hij een hoge betrekking kreeg. Maar Ik weet niet of zijn hoge betrekking Mij enig
voordeel heeft opgeleverd. Alleen nadeel!
Maar Ik heb hierover nooit geklaagd. In mijn hele leven heb Ik nooit wat gevraagd. Integendeel Ik hielp hem bij zijn werk. Zonodig
hield Ik hem gezelschap. En nu, de 25ste van deze maand is een afschuwelijke dag die de Maritieme Dag genoemd wordt. Die
dag moet Ik 800 vreemde mensen de hand geven. En 800 dronkaards gaan er naar buiten.
Maar hij is volledig van mij afhankelijk. Als Ik hem op zekere dag zou zeggen dat Ik sannyasin moet doen, mijn werk moet doen,
dan stort het hele imago dat hij opgebouwd heeft in elkaar. Hij is helemaal geen model echtgenoot moet Ik zeggen, maar in elk
geval stel Ik voor dat jullie een model echtgenote moeten zijn. Omdat jij van je eigen deugden geniet, niet andermans deugden.
Neem nu dat er een dief is die zegt dat hij van de deugden van een eerlijk man wil genieten en niet van de zijne. Hoe gaat dit in
zijn werk? (uitleg). Er is een dief zie je, hij zegt: "Ik ben een dief, maar geniet van de deugd van een andere man". Wat is daar nu
het nut van? En de man die deugdzaam is geniet niet van zijn deugden. Wie geniet dan? De dief?
Ik bedoel, wij moeten van onze eigen deugden genieten, niet waar? Een kuise dame moet haar kuisheid verstaan en er zelf van
genieten, in plaats daarvan .... en een slechte vrouw zal ervan genieten in jouw plaats?
Ik zal jullie een voorbeeld geven om te begrijpen. De menselijke natuur is heel ingewikkeld. Een eerlijk man, laten we zeggen in
Indië, een eerlijk ambtenaar die zich niet laat omkopen. En die altijd zou klagen: "Ik ben zo omdat ik eerlijk ben". Als je eerlijk bent,
geniet er dan van. Je bent eerlijk, daarom geniet je ervan. Je bent eerlijk omdat je dit verkiest boven wat dan ook! Dit is de
grootste voorkeur, eerlijkheid gaat voor alles. Geniet er dan van, wees er trots op. En in de plaats daarvan zal hij altijd maar
zeggen: "O God, ik ben eerlijk en daarom lijd ik zo". Dan zou men eerder moeten zeggen: "OK, wordt oneerlijk! Waarom ben je dan
zo ellendig?"
Hetzelfde met vrouwen die kuis en goed zijn en zij zijn aardig, zij hangen het aan de grote klok. Als je denk dat het moeilijk voor je
is, stop er dan beter mee! Is het niet?
Ik bedoel een deugd is je sieraad, geen strop om je hals. Enkel mensen die van hun deugden genieten zijn groots! Zij lijden er niet
onder, ze voelen zich niet ongelukkig, maar zij zijn trots op hun deugden. Het komt er dus nu op aan te begrijpen dat, wat ook je
deugden zijn, waar je schijnbaar onder te lijden hebt, het allemaal geen belang heeft.
Nu moet ons nieuwe ras van Sahaja Yogi's begrijpen dat jullie ook een universele aard hebben, maar jullie zijn individuele
Belgische mensen en jullie leven zou alle kwaliteiten van vrede en gerechtigheid in zich moeten hebben.
Wij moeten dus begrijpen wat wij bijgedragen hebben tot de vrede van onze familie en gerechtigheid in de familie en ook naar
buiten toe. Wij moeten gerechtigheid hebben. Gerechtigheid moet niet gevraagd worden. Zodra je gerechtigheid begint te vragen
is er geen vrede. Wij zouden dus niet naar gerechtigheid moeten vragen, wij zouden onszelf en de anderen recht moeten
aandoen. Wij zouden in vrede moeten leven met onszelf en met anderen.
Moge God jullie zegenen.
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Shri Mahalakshmi Puja, België 1986 Mechelen, België 20 september 1986 Engelse transcriptie: status onbekend Nederlands:
eindversie 21/09/2012, Nederlands versie 2022-0331 Vandaag gaan we in België het principe van Mahalakshmi vereren. België
heeft een specialiteit, namelijk het creëren van glazen armbanden (bangles) voor de Moeder. Dit zijn de armbanden die gebruikt
worden als een mooie muzikale begeleiding bij het stappen, bij alle bewegingen van de Godin. Ze geven een vrouw
fijngevoeligheid en de man, of de mannen, worden er zich van bewust dat er vrouwen in de buurt zijn. De aanwezigheid van
gehuwde vrouwen is zeer voorspoedig. Het is deze voorspoedigheid die in dit land, of in welk land ook, alle zegeningen zal
brengen. In het Sanskriet wordt een glazen armband ook valaya genoemd en dit is het laatste stadium dat men in zijn spirituele
evolutie moet bereiken. Het betekent: ‘dat wat volledig is’. We houden hier tegelijkertijd ook een puja voor Holland, dat voor de
Godin Jal Devata staat, de godin van het water. Het komt voort uit het woord Mare, het woord Mary (Maria), Mariam. Al deze
woorden komen voort uit het woord ’marine’. Zoals je weet ligt in Holland de zee hoger dan het land. We kunnen stellen dat de
guru[1] een hogere positie bekleedt dan de chela (leerling) en zijn kennis wordt door verschillende kanalen geleid. En al de
overvloed, het geld dat verdiend wordt met de activiteiten op zee, vloeit binnen vanuit de grootsheid van de oceaan.
Nederlanders zijn dus hooggeplaatste mensen. Het zijn ook zeer grote mensen omdat Dattatreya[2] een zeer grote
persoonlijkheid is. Als ze zich bewust worden van hun posities zullen de Nederlanders op een dag zeer veel kunnen doen op
gebied van het goddelijke werk. Maar er komen de hele tijd problemen op in beide landen omdat ze geen enkel respect betonen
aan hun guru, die de oceaan is. Ze ontgonnen de zee en haalden er alle voordeel uit, maar ze beseften nooit wat de zee
betekende op het spirituele vlak. Lakshmi kwam uit de zee, dat betekende dat de rijkdom uit de zee kwam. Maar de rijkdom moet
als een Lakshmi zijn. De Lakshmi heeft het karakter van een moeder. Zij is een moeder, zij is een moeder. Ze staat op een lotus.
Dat wil zeggen dat ze geen enkele druk uitoefent. Zoals wanneer mensen andere gebieden gaan bezetten en voor hun eigen
doeleinden gebruiken: dit zal hen nooit het Lakshmi principe geven. Het enige dat misschien gebeurt, is dat ze er wat geld zullen
uithalen, voor een tijdje. Maar men zegt dat Lakshmi chanchal is, ze verschuift steeds en ze verandert. Zo een Lakshmi is
chanchal, ze is veranderlijk. Lakshmi heeft één hand die geeft, zo. Met haar andere hand beschermt ze mensen. In twee handen
houdt ze roze lotussen. De roze lotus suggereert warmte. Iemand met Lakshmi(principe) moet warmte geven in het gezin, moet
warmte in het hart hebben om mensen te ontvangen. Een lotusbloem ontvangt zelfs een afschuwelijke kever, een zwarte kever
met allerlei stekeltjes en ze laat hem toe te overnachten als een fijne gast. In de bloemenkroon van de lotus ligt een mooi deken
van gele pollen waar de kever zich in rolt en geniet van het comfort. En de lotus kijkt naar het genieten van de kever. Ze wordt er
niet door verstoord. Het ergert haar niet. En wanneer de lotus zich opent vliegt de kever gewoon weg en zij groeit verder, ze sterft
er niet van. In het moderne leven willen we geen gasten en als er gasten in huis komen durven zij zelfs niet op het tapijt lopen.
We poetsen het huis, we polijsten al het zilver en koper, maar we willen niet dat er zelfs maar een kleine rat binnenkomt. Voor wie
doen we al dat werk? Er zijn geen kinderen in huis en de oude mensen verblijven in een rusthuis. De kinderen zijn in de opvang en
de echtgenoot en zijn vrouw zitten in een echtscheiding. Maar ze staan er erg op dat het koper wordt opgepoetst. Het hele idee
van schoonmaken is iets uiterlijks geworden. De schoonheid van de lotusbloem ligt in het feit dat zij alles omarmt. Het is een
principe dat zeer moederlijk is. Het verdraagt alle mogelijke nonsens van de kever. Eén van de aspecten van Mahalakshmi[3] is
Gruhalakshmi, de huisvrouw. Als dit aspect beschadigd is kunnen we geen Lakshmi in ons huis hebben, dan kan er in ons huis
geen rijkdom zijn. De Lakshmi zal uit al deze huizen verdwijnen waar de huisvrouw niet gerespecteerd wordt of niet respectabel
is. Een ander aspect van deze Lakshmi tattwa is dat ze een aantal mensen onder haar hoede neemt. Dit is ‘ashraya’ (toevlucht),
het betekent dat zo iemand mensen onder zijn hoede neemt. Ik weet niet hoe jullie weeshuizen beheerd worden of jullie
liefdadigheidsinstellingen, maar als in India een man of een vrouw geld heeft voorbij een bepaald punt, dan zal ten minste één
tiende van dat geld besteed worden aan liefdadigheid. Hij of zij zal ook geld of onderdak voorzien voor mensen die voor hem
werken, ashraya voor degenen die voor hem werken. Ik heb veel mensen gezien die rijk zijn maar zich gedragen als bedelaars. Ze
hebben geen enkele waardigheid. Ze zullen naar je huis komen en ze vragen je misschien zelfs om een leeg blikje. Als je naar
hun huis gaat zullen ze je overschotjes serveren. Er is helemaal geen waardigheid. Er is helemaal geen zelfrespect, want als je
zelfrespect hebt, kan je je dan zo gedragen? Dan is er nog een ander aspect van Lakshmi, namelijk dat ze zo imposant is als een
olifant. Ze heeft die neiging, ze is niet als een mug. Veel mensen denken tegenwoordig dat het heel goed is als muggen te zijn,
maar ik denk dat niemand je respecteert als je een persoonlijkheid als een mug hebt. Ze denken dan dat je een soort typiste bent
of misschien iemand die ongeschoold werk verricht of zo hard werkt dat je al je gewicht kwijt bent. Een Lakshmi moet dus een

bepaalde zwaartekracht hebben. Maar tegenwoordig is het hele idee veranderd. Ik heb lange tijd geleden Belgen gekend, zij
hadden allemaal de neiging (wat ronder te zijn). Het waren rijke mensen. Zelfs de Nederlanders. Maar nu zijn beide landen
misschien arm geworden want de mensen zien er voor mij uit als muggen. Iemand die geld heeft springt niet als een aap, maar
loopt als een olifant op een waardige manier. Maar soms zag ik mensen in het Westen lopen als paarden. We hadden in India
een bruiloft en wij, alle dames, liepen in de stoet en we zagen in het midden van de groep één dame die op en neer ging als een
jojo. We begrepen niet wat er aan de hand was, wie die dame was. Dan ontdekten we dat een Indiër getrouwd was met een
Amerikaanse en als ze liep, liep ze als een paard tussen al de wiegende Indiase vrouwen. Ze liep als een paard, zie je. Als je loopt
moet je zoals een olifant zijn, Gaja Gamini. Dat is één van de namen van de Godin, ze loopt als een olifant, wiegend. De reden is
ook dat de Kundalini eveneens niet zo gelukkig is met de paardachtige beweging, want als je de Kundalini op en neer beweegt,
op en neer, dan weet ze niet meer waar naartoe. Maar je ziet, de beweging van de olifant gaat links, rechts, links, rechts, links,
rechts. Ze stijgt op de juiste manier op en blijft op het middenpad. Het is dus niet zo goed om op die (paarden) manier te lopen
als je Sahaja Yoga goed wil vestigen. Nu komt het Mahalakshmi principe voort uit het Lakshmi principe. Dit betekent dat
wanneer je rijkdom bezit en je handelt volgens het voorbeeld van Lakshmi, het Mahalakshmi principe in jou ontwikkelt. Nu is het
principe van de Mahalakshmi tattwa[4], dat je enkel nog bezig bent met je Spirit[5]. Wanneer je volledig voldaan bent met
materiële overvloed, dan begin je tot de Spirit te komen. Het was op een manier goed dat de mensen zochten naar materiële
welvaart en een industriële revolutie teweegbrachten. Maar als resultaat zie je dat de hebzucht niet verminderd is, maar in
tegendeel vermeerderd. En het verlangen is zo pervers geworden. We kunnen dus duidelijk zien dat we op gebied van het
Lakshmi principe gefaald hebben in onze maatschappij, in onze families, in onze regeringen. De Spirit begrijpen is dus alleen
mogelijk voor mensen die eerst en vooral de betekenis van het Lakshmi principe begrepen hebben. Het doel van Lakshmi is
vierledig. Eerst moet je geven. Het is niet zoals in de kerk waar ze zeggen dat je je geld moet geven, kom geef het aan mij, dat is
het niet, want ik wil niets. Maar je moet een vrijgevige aard hebben, niet een gierige. Veronderstel dat je één deur opent, er zal
geen lucht binnenkomen. Er zal alleen de lucht zijn die in de kamer is en er zal geen nieuwe lucht binnenkomen of meer lucht
komen of enige luchtcirculatie zijn. Maar als je een andere deur opent zal je merken dat er luchtcirculatie is. Dus door
vrijgevigheid start de circulatie en los je je materiële problemen op. Een ander principe dat we zouden moeten volgen, naast de
vrijgevigheid, is het ondersteunen van anderen. In het bijzonder onder Sahaja yogi’s zouden we moeten trachten elkaar te helpen.
Het hoeft niet noodzakelijk met geld te zijn, maar met morele ondersteuning. Maar als je soms iemand financieel moet steunen,
doe het dan uit eigen beweging, zonder te denken dat die andere persoon je dankbaar moet zijn. Je kan ook denken: ”Ik doe dit
voor mijn eigen plezier.” De derde grote kwaliteit van de Lakshmi tattwa is dat zij respectvol is tegenover iedereen. Maar we zien
overal het tegengestelde. Wanneer iemand rijk wordt, wordt hij zeer arrogant. Dat is een teken van wat we een ‘nieuwe rijke’
noemen, iemand die plots geld heeft en niet weet hoe zich te gedragen. Veronderstel dat iemand op een ezel rijdt en plots krijgt
hij een Cadillac, wat zal er met hem gebeuren, hij zal daar niet mee kunnen omgaan. Door deze kwaliteit zouden we anderen
moeten respecteren en begrijpen dat we met geld niet alles hebben. In India bijvoorbeeld wordt een heilige meer gerespecteerd
dan om het even wie, meer dan alle kunstenaars, meer dan alle schilders, meer dan alle koningen, meer dan alle regeringen. De
heilige staat het hoogst. Als je dus rijk bent, dan zal je bekend zijn omwille van je respectvol gedrag tegenover iedereen. Dit
respectvol gedrag kan ook getoond worden naar de dingen van anderen toe. Maar zo’n persoon zal eerst en vooral respect tonen
voor alle voorspoedige zaken. Zo kan het zijn dat een klein apennootje, als het gevibreerd is, belangrijker is dan een diamant van
dezelfde grootte. Wanneer deze kwaliteit zich in een mens ontwikkelt, dan kunnen we zeggen dat het Mahalakshmi principe
opgestart is. Nu is in elk van jullie het Mahalakshmi principe ontwaakt. Mahalakshmi verblijft in de Sushumna nadi[6] en de
Sushumna is in de mens maar tot op een bepaald punt ontwikkeld. Pas later wordt er als het ware een brug gebouwd door het
Mahalakshmi principe. Dat betekent dat als een persoon tevreden is, in evenwicht is, dharmisch[7] is, zijn oceaan ernaar gaat
verlangen om de wolken te vormen voor deze Sushumna nadi of het pad van de Sushumna. Zijn verlangen creëert dit pad, deze
brug van de Sushumna in ons. Tenzij het Mahalakshmi principe in ons ontwaakt is, kunnen we de Kundalini[8] niet goed doen
doorstromen, want zij zal altijd verloren raken in de void. De waardigheid, het respect van een Sahaja yogi zal hem altijd helpen
om dit pad van de Sushumna over de Void te bouwen. Het gaat niet om een soort van kunstmatig respect of een kunstmatige
etiquette, maar het is een gevoel binnenin, een soort van toestand die mensen bereiken wanneer ze voelen dat het belangrijk is
respectvol te zijn voor iedereen. Maar het Lakshmi principe verdwijnt door bepaalde zaken die we moeten kennen. Eerst en
vooral, zo zegt men in het Marathi: “Als de fles door de deur komt, vlucht de Lakshmi door het raam.” Als je dus Lakshmi binnen
wil houden moet de fles buiten blijven. Dan is er ook de badha[9]. Wanneer iemand bezeten wordt, als er duisternis is, dan rent
Lakshmi weg. In deze omstandigheden moet men trachten dit uit te zuiveren om het probleem te verwijderen. Als er een badha
is, dan kan je niet in orde zijn met geldzaken, wat je ook probeert. Als je voor deze twee zaken zorgt, dan zal de Lakshmi blijven.

En vanuit de voldoening van de Lakshmi zal je het pad van de Sushumna opbouwen. Vandaag heb ik jullie dus verteld wat het
Mahalakshmi principe is. Als nu het Mahalakshmi principe in ons ontwaakt is, dan loopt Lakshmi ons gewoon achterna. In de
Westerse cultuur hebben we Lakshmi teruggebracht tot het niveau van enkel maar geld, en dat is dan nog van papier. Het is zo
kunstmatig dat mensen niet begrijpen hoe ze ineens bankroet zijn. Jullie zouden dus het aangeboren Lakshmi principe moeten
begrijpen, namelijk dat jullie, Sahaja yogi’s, een speciale verantwoordelijkheid hebben tegenover al deze Westerse landen die
langzaamaan al hun rijkdom verliezen terwijl de derde wereld al het geld zal hebben. Ik zeg je, we hebben in de derde wereld niet
zoveel machines gecreëerd want deze machines zijn als duivels. Zij verbruiken alles wat materieel van belang is, ze eten de
materie en creëren allerlei nutteloze dingen zoals plastic. Als er iets in hun mond gaat, komt er iets uit wat later nutteloos blijkt.
Al die zaken worden nutteloos. Al het ondoordachte gebruik van dit soort beleid heeft jullie materiële welstand, waar Moeder
Aarde jullie van voorzag, uitgeput. Wanneer dit is uitgeput, is papieren geld het enige waarop je kan terugvallen. Ik heb altijd
gezegd dat de machine er voor jou is en jij niet voor de machine. Waarom je dan zo volledig aan de machine onderwerpen? Nu is
de computer gekomen en na een tijdje zal onze computer nutteloos zijn en zullen we een andere gebruiken. Maar er kan een
situatie ontstaan waar je niets te eten hebt, waar er niets te creëren valt, je zal nog alleen 1,2,3,4,5 intikken, optellen en aftrekken.
Nu zouden we moeten halt houden, een beetje teruggaan en kijken waar we afgedwaald zijn. Laat ons het corrigeren vanaf dat
punt. Eens men beseft dat het belangrijk is om een evenwicht te bewaren in de Nabhi chakra, dan manifesteert de Mahalakshmi
tattwa zich op de juiste manier. Het werkt ook omgekeerd. Als je Mahalakshmi tattwa ontwaakt is, zoals hij in jullie ontwaakt is,
dan kan je evenwicht creëren en van nature voorspoedig zijn. Door jullie zal het gebeuren dat de welvaart terugkomt. Toen ik de
eerste keer naar Italië ging zeiden ze dat er drie problemen waren: het eerste is de maffia, vervolgens het geweld en ten derde de
armoede. En dat allemaal samen zag er zo enorm uit, als een berg, maar nu is het allemaal opgelost. En misschien komt er een
dag waarin de Italianen kunnen genieten van de grootste welvaart. We zullen ook zien dat tot nu toe alle Europeanen met de
Italianen lachten en op hen neerkeken hoewel zij de bron waren van jullie kunst, je muziek en allerlei mooie creatieve zaken. Maar
jullie lachten met hen omdat zij rijk waren in hun hart, eenvoudig in hun hart, waardig. Zij oefenden geen druk uit op jullie en zo is
hun Lakshmi tattwa het Mahalakshmi principe geworden. Zo zou ik ook jullie, Sahaja yogi’s, willen vragen je geen zorgen te
maken over wat om je heen gebeurt, maar wel om wat er binnenin je gebeurt, en je Mahalakshmi principe op te bouwen. Eens je
je Mahalakshmi principe hebt opgebouwd, zal je geen enkel probleem hebben. Dan zal de Mahalakshmi zelf door jou werken en
je landen vervullen met overvloed en grote vreugde. Moge God jullie allemaal zegenen. [1] guru: meester, leraar [2] Dattatreya:
het goddelijke aspect dat in de Void zetelt; het element van Shri Adi Guru Dattatreya én van de Void is water. De Void
vertegenwoordigt de ‘oceaan van illusie’ die overgestoken moet worden om spiritueel te kunnen groeien. [3] Mahalakshmi:
goddelijk aspect van het middenkanaal of Sushumna Nadi, met als kwaliteit evolutie en bewustzijn. [4] Mahalakshmi tattwa:
Mahalakshmi principe, de kracht van Shri Mahalakshmi [5] Spirit: het Atma, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons
wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is [6] Sushumna nadi: middenkanaal van het subtiele systeem, kanaal van
evolutie, kanaal waarlangs de Kundalini opstijgt, correspondeert met het parasympathische zenuwstelsel [7] dharmisch: volgens
de gedragscode van het dharma; rechtschapen [8] Kundalini: primordiale, moederlijke levensenergie, die opgerold in het
heiligbeen verblijft [9] badha: subtiele negativiteit, blokkade, hindernis ter hoogte van orgaan of chakra
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Vandaag is de dag waarop we de zonnewende vieren, en het feit dat de zon zich richting Kreeftskeerkring beweegt. De
Kreeftskeerkring staat symbool voor het moederschap, het moederschap van de aarde.
De Kreeftskeerkring loopt voor een groot gedeelte over land, terwijl dat bij de Steenbokskeerkring niet het geval is. En in het
gebied waar hij loopt ontstonden er verschillende prachtige manifestaties van de kwaliteiten van het moederschap op deze
aarde. We vieren de zonnewende omdat de zon nu een nieuwe dimensie is binnengetreden, waardoor de hele wereld de warmte
van de zon zal kunnen ervaren.
De warmte van de zon staat symbool voor de warmte van Gods liefde. Dit is ook de reden waarom we dit feest vieren door een
soort van snoepjes uit te delen die gemaakt zijn van sesamzaadjes. We geven sesamzaadjes omdat zij ook verhittend werken,
omdat we nu van het koude naar het warme seizoen gaan, of toch een warmer seizoen, om je voor te bereiden op de warmte van
de zon. Deze speciale snoepjes zijn gemaakt van sesamzaadjes om de komende warmte te vertegenwoordigen, de warmte van
de zon. En hoewel het in India al veel te warm is, kijken de mensen daar toch uit naar deze tijd, en ze vieren het met zo'n warm
hart. Op dit ogenblik geven ze je niet alleen deze sesamzaadjes met suiker te eten, maar er wordt ook gezegd dat je vanaf nu op
een zoete manier moet spreken, 'gudd gudd bola', dat wil zeggen dat je zoet moet spreken.
Het is heel belangrijk om op een lieve manier te spreken. Sommige mensen denken dat ze slim overkomen als ze grof spreken,
of dat het van veel intelligentie getuigt om mensen af te snauwen, maar in werkelijkheid houdt niemand van zo'n persoonlijkheid.
Je mag dan intelligent zijn, je mag nog zo spitsvondig of slim zijn, en misschien vinden mensen het wel leuk om je op televisie te
zien, maar ze hebben je niet graag als gezelschap, of als vriend. Op een heel lieve manier te spreken getuigt van een goede
opvoeding, een goede cultuur en godvrezendheid. Zij die God vrezen zullen nooit ruw spreken tegen een ander, want in iemand
anders straalt dezelfde Spirit; waarom zouden we ten slotte scherp of kwaad zijn tegenover iemand, die door dezelfde
almachtige God is geschapen als wij?
Deze liefhebbende, prachtige relatie die we met elkaar hebben, vooral na Sahaja Yoga, laat ons die uitdrukken door lief tegen
elkaar te praten. Er zijn zoveel manieren waarop we lief kunnen zijn. Er zijn van die kleine dingen die je kunt doen om een
atmosfeer van liefde te creëren; en daar heb je geen scherpe tong voor nodig, maar wel een scherp geheugen. Ik probeer zo'n
dingen vaak te doen.
Er zat eens een van de Sahaja yogi's, een heel goede, actieve Sahaja yogi, bij mij in de auto. En zijn mes was gestolen, door de
chauffeur of door iemand anders, dus werd hij heel kwaad op de chauffeur. En ik zei: "Laat maar, het is een arme man, daarom
heeft hij het gestolen, het is niet erg, vergeet het gewoon." En hij zei: "Nee, het was een cadeau voor mij van iemand die in
Zwitserland was geweest; het is dus een Zwitsers mes, en ik had het altijd bij me. Daarom vind ik het heel erg dat ik het kwijt
ben." Dus toen ik naar Zwitserland ging kocht ik precies hetzelfde mes voor hem. Toen ik terugkwam en het aan hem gaf kon hij
nauwelijks woorden vinden om zich uit te drukken. Hij zei: "Moeder, hoe heeft u dit onthouden? Hoe hebt u het na zo'n lange tijd
voor elkaar gekregen om dit specifieke mes te vinden?" Ik zei: "Ik heb een heel goed geheugen." En dat is het probleem met mij.

Mijn geheugen is zo goed dat ik soms, ik weet niet hoe, mensen in verlegenheid breng met mijn geheugen. Mijn geheugen is zo
goed dat ik nooit iets vergeet. Natuurlijk vergeet ik wel alle slechte dingen, want het heeft geen zin om slechte dingen te
onthouden, het heeft geen zin over ze na te denken. Door vergiffenis kun je altijd alle slechte dingen vergeten. En als je alleen de
goede dingen onthoudt dan wordt je vreugde alleen maar vermenigvuldigd. Als je je een slecht voorval probeert te herinneren,
dan verdwijnt je vreugde. Probeer dus altijd als je iemand ziet, je te herinneren welke goede dingen die voor jou heeft gedaan.
Welke goede kwaliteiten die persoon heeft. Als je een geheugen hebt voor goede dingen, dan zul je een heerlijke tijd beleven.
Vandaag is dus de dag waarop jullie allemaal India zullen verlaten. Sommigen van jullie zullen overmorgen vertrekken. In elk
geval moet ik jullie één ding zeggen, en dat is dat we hier al het mogelijke voor jullie hebben gedaan om je vreugde en geluk te
bezorgen. Als je dus nu terug gaat, probeer je dan alle dingen te herinneren die tegen je gezegd werden. Alle mooie dingen. Hoe
mensen je geprezen hebben. Hoeveel ze van je hielden. Hoe vriendelijk ze tegen je waren. Wat voor lieve mensen je hier bent
tegengekomen. Alle prachtige ervaringen die je hier hebt gehad. Maar blijf niet nadenken over nutteloze dingen. Oké, misschien
heeft iemand iets onvriendelijks tegen je gezegd, of misschien heb jij wel iets onvriendelijks tegen iemand anders gezegd, maar
vergeet dat gewoon. Probeer in te zien dat je zo al je kansen bederft om van het leven te genieten. En je kwetst er niemand mee,
dus probeer gewoon heel erg gelukkig te zijn met het feit dat je zoveel mensen hebt ontmoet, dat je huwelijken hebt
meegemaakt, dat je zoveel huwelijken hebt zien voltrekken.
We hebben zo'n prachtige tijd gehad, en elk moment ervan was gevuld met vibraties van vreugde. Natuurlijk voelen sommigen
van jullie zich enigszins ongelukkig, dat begrijp ik goed, want jullie echtgenoten vertrekken; van sommigen vertrekt de man en
van anderen vertrekt de vrouw. Dus ik kan zien dat sommigen van hen zich daar een beetje droevig om voelen. Maar dat is een
goed teken, want het is uit liefde en uit aantrekking tot elkaar, uit het feit dat je van elkaars gezelschap geniet. Dat lijkt mij een
heel goede eigenschap, maar toch wil ik zeggen dat je uiteindelijk weer bij elkaar zult zijn, en dat je nu gewoon alle mooie dingen
moet onthouden die je tegen elkaar hebt gezegd, waar je samen van hebt genoten, en dat je probeert gelukkig te zijn. Want deze
dagen zullen snel voorbij gaan.
In Sahaja Yoga vergeet je de tijd, je vergeet alles, want de tijd gaat zo snel, en voordat je het weet is het voorbij en zul je weer
herenigd zijn met je man of vrouw, wat het ook zij. Je hoeft dus helemaal niet bedroefd te zijn om die dingen. Blijf gewoon
glimlachen en lachen, zodat het laatste wat ze zullen zien bij hun vertrek niet je betraande gezicht zal zijn, maar een gezicht vol
zekerheid en moed, waar de hoop uit spreekt dat je elkaar spoedig weer zult zien, en dat er dus niets is om je zo bedroefd over te
voelen.
Vandaag is de dag waarop we vreugde voelen en overal van genieten, en waarop we de zegeningen van God overal om ons heen
voelen. De zon is teruggekomen in al zijn glorie, en we moeten hem nu succes wensen voor het komende jaar, want zoals je weet
is er in dit deel van Maharashtra lang geen regen gevallen. Men heeft daar veel problemen door ondervonden, dus we moeten de
zon succes wensen zodat hij de regen kan voortbrengen en alles wat we nodig hebben van deze zonne-energie die we in dit land
hebben.
En jullie moeten stralen als de zon wanneer jullie terugkeren naar jullie land. In jullie landen is het niet zo warm als bij ons, en je
ondervindt er ook niet zoveel warmte; daarom zijn de mensen hier zo warm en zo liefdevol, omdat wij de zon dicht bij ons
hebben. Nu kunnen jullie dus de zon meenemen en hen die liefde, affectie en warmte geven, en hen laten voelen dat je de zon
hebt meegebracht uit India.
Altijd wanneer ik ergens heen ging, maakt niet uit naar welk land, begon de zon daar heel helder te schijnen; ze vertelden me dat
er een gezegde is dat Indiërs de zon met zich mee nemen als ze op reis zijn. Natuurlijk kun je de zon niet in je zak meenemen,
maar we moeten hem in ons hart dragen, de zon. Dat zal wel de reden zijn geweest waarom de zon zo straalde en iedereen in
zijn mooiste kleding naar buiten kwam en van alle gebeurtenissen genoot. Zo is het dus: je moet de zon met je meenemen, door
vandaag en altijd lief tegen elkaar te spreken en vriendelijk, behulpzaam en attent te zijn; want jullie zijn yogi's, jullie zijn geen
gewone mensen. Jullie zijn yogi's, jullie vertegenwoordigen die categorie van mensen die bekend staan om hun
rechtschapenheid, om hun goedheid en om hun mededogen en liefde. Ik wens jullie dus allemaal veel geluk. Geniet van je reis,

geniet overal van, en geef de vreugde die je hier ervaren hebt door aan andere mensen, aan andere Sahaja yogi's en zelfs aan
anderen die geen Sahaja yogi's zijn.
Moge God je daartoe zegenen.
Shri Mataji spreekt in Marathi:
Vandaag is het een voorspoedige dag, een dag waarop we anderen sesamzaadjes geven en hen vragen een zachte taal te
spreken. We vragen dit aan anderen, maar het zou nog beter zijn als we het ook aan onszelf zouden vragen; want het is
gemakkelijk om anderen te vragen een zachte taal te spreken, maar "Ik blijf onvriendelijk."
Met deze gewoonte van ons hebben we verkeerde ideeën over onszelf gecreëerd. We hebben geen idee van de zegeningen die
God ons heeft geschonken. God heeft ons in dit land zoveel zegeningen gegeven. Maar in dit land geven de mensen niet zozeer
om netheid. In dit land zijn er allerlei soorten bacteriën en parasieten. Ik heb het gevoel dat alle parasieten van de hele wereld
allemaal in dit land zijn verenigd. We hebben hier zelfs parasieten die je nergens anders in de wereld vindt. Als deze parasieten
naar andere landen gaan dan zullen ze sterven. Ze kunnen er door de kou niet overleven. Door toedoen van de zon leven er
ontzettend veel parasieten in dit land. Een wetenschapper vroeg me eens: "Hoe is het mogelijk in leven te blijven terwijl er zoveel
parasieten in jullie land leven?" En ik antwoordde: "In dit land blijven de mensen niet alleen in leven, maar ze leven in vreugde en
geluk, met alle zegeningen en geluk."
De reden hiervoor is de zon. De zon heeft ons geleerd onze huizen open te houden en onze harten te openen. Als je in Engeland
ergens heen wilt gaan dan moet je ten minste vijftien minuten uittrekken om alleen al de gepaste kleding aan te trekken. Het is
alsof je een schild moet aantrekken voordat je naar buiten gaat, anders kun je een verkoudheid opdoen of iets aan je hoofd
oplopen. Zo is de situatie daar.
Vandaag zitten jullie hier in de open lucht, maar zo kunnen we niet zitten in Engeland of in een ander westers land. Door de
weersomstandigheden zijn dit heel koude landen geworden. Zelfs in ons land zijn er zo'n gebieden, als je bijvoorbeeld naar
steden als Bhowali gaat, of naar de andere kant van Nainital en Dehradun, en dicht bij de Himalaya, op die plaatsen is het even
koud als in die andere landen. Het is daar net zo koud als in Engeland en Amerika. Maar in die koude streken kunnen zelfs vogels
en insecten niet overleven. Er zijn wel veel bossen waar prachtige bloemen groeien. Ze noemen het ook wel de vallei van de
bloemen. Daar groeien zoveel prachtige bloemen - het lijkt wel het paradijs op aarde - maar dit gevoel kun je maar heel even
ervaren. Want het is daar zo koud dat we onze ogen zelfs niet open kunnen houden om die prachtige plek te kunnen zien. Je
moet er een bril dragen, anders doen onze ogen pijn van de kou. Maar ondanks de kou hebben die landen zich toch zo goed
ontwikkeld. Ze hebben een gevecht geleverd met de natuur en het koude klimaat, en zo hebben ze hun landen sterker gemaakt.
Ondanks het feit dat wij hier zoveel zon hebben, is het ons nog niet gelukt daar voordeel uit te halen. Wij zouden net zo goed
zonne-energie kunnen produceren. Als wij zonne-energie zouden gebruiken dan zouden we nooit een tekort aan energie hebben.
Zelfs onze auto's zouden op zonne-energie kunnen rijden. Maar de aandacht van de politici hier in India is elders, en hierdoor
kunnen we niet profiteren van de voordelen van de zon, maar lijden we er integendeel onder.
Als we ons niet in uitersten verliezen, dan kunnen we veel werk verzetten. Maar het allerbelangrijkste dat we van de zon kunnen
leren is zijn kwaliteit om te geven. Hij geeft altijd. Hij neemt nooit iets, hij geeft alleen maar. Door deze enorme gevende kracht
van de zon krijgen we regen, krijgen we gewassen en levende wezens. Als we de zon niet hadden dan zouden we helemaal niets
hebben. Het is enkel dankzij de gevende kracht van de liefde van de zon, dat we deze staat hebben kunnen bereiken.
Wat we dus moeten leren van de zon is dat wij ook die kracht om te geven zouden moeten ontwikkelen. Als we om ons heen
kijken dan zien we alleen mensen die altijd maar denken: "Hoe kan ik geld uitsparen en voor mezelf houden?" Zelfs als ik geld
geef om programma's te organiseren, dan proberen sommige mensen daar nog zoveel mogelijk op te besparen. Zelfs als ik hen
geld heb gegeven om uit te geven blijven ze de neiging hebben om overal op te besparen. Waarom? Omdat de neiging er is om
iets in je bezit te houden. Als je naar de markt gaat en ziet dat de prijzen zijn gestegen, en als je vraagt waarom, dan antwoorden

ze: "Omdat de prijzen van de anderen omhoog zijn gegaan; daarom heb ik ook mijn prijs opgevoerd." Maar als de prijzen van de
grondstoffen niet stijgen, waarom voeren ze dan hun prijzen op? Ze hebben altijd maar de neiging andermans energie uit te
zuigen.
Zelfs als ik een kleine ceremonie wil houden ter ere van een feestelijke gelegenheid, dan vertellen anderen me: "Shri Mataji, daar
zult u niet in slagen." En als ik vraag waarom, dan antwoorden ze dat de mensen corrupt zijn en alleen op geld uit zijn. Zoals ik
mijn eten opeet, zo slokken zij geld op, dus dat zal waarschijnlijk geen goede combinatie zijn. Het is zo absurd.
Zij die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van het land, zij die de leiders zijn, aan wie God de macht heeft gegeven, zelfs zij
begrijpen niet dat we moeten geven. Deze kwaliteit van het geven moet je dus van de zon leren: dat we (op deze aarde) zijn
gekomen om te geven, niet om te nemen. Er moet een volledige, innerlijke transformatie plaatsvinden vanuit het inzicht dat we
moeten geven, niet nemen. We moeten de passie voelen van het geven.
Zoals een moeder die weet dat haar zoon vandaag thuiskomt en gepassioneerd denkt: "Wat kan ik voor hem doen, welk eten zal
ik voor hem klaarmaken?" Dit is de passie die een moeder heeft. Zelfs al heeft ze de ingrediënten niet, dan zal ze die lenen van de
buren om wat zoete hapjes voor je klaar te maken. En ze heeft altijd het gevoel dat ze nog niet genoeg heeft gedaan. Zolang we
deze collectieve vorm van passie niet hebben van binnenuit, dit gevoel voor anderen, kan geen enkel land vooruitgang boeken,
ons eigen land noch andere landen. Maar we hebben altijd de drang om dingen van anderen te nemen, om anderen te plunderen,
om van anderen te lenen of om anderen te bedriegen.
Omwille van deze drang zullen onze kinderen lijden, wij zullen er zelf onder lijden en we zullen niet in staat zijn iets te bereiken in
dit land. In het dorp van mijn schoonfamilie … om een meer uit te graven. De regering gaf hen duizenden roepies om dit te
verwezenlijken. Maar het meer werd nooit uitgegraven. Ze zeiden dat ze een gat hadden gegraven om er een meer van te maken,
maar dat ze het weer hadden dichtgegooid omdat ze geen water vonden. Maar in werkelijkheid hadden ze dat gat nooit
gegraven. Waar ging het geld dus heen? Ze stuurden het naar Zwitserland. En de banken lenen vervolgens weer geld van
Zwitserland en sturen dat geld dan opnieuw naar Zwitserland. Als de zon zich zo zou gedragen dan zouden we zelfs nog geen
dag overleven. Als hij alles alleen zou consumeren, wat kunnen wij dan nog eten?
Vandaag vieren we dus Sankranti. 'Sankranti' betekent een soort 'kranti' (revolutie) waarin we ons de gewoonte van het geven
eigen maken. Iedereen zegt dat we er een gewoonte van moeten maken om te geven, maar de meeste mensen geloven alleen in
het schenken aan priesters. En er zijn ook veel mensen die preken over de kunst van het geven, enkel en alleen om hun eigen
zakken te vullen. Maar dit heeft geen enkele betekenis. En er is altijd nog de vraag aan wie te geven en waarom. In feite zouden
we in alle vrijheid en onafhankelijkheid zelf moeten nagaan wat we geven voor ons land, voor onze broers en zussen en onze
buren. We zouden niet zelfzuchtig mogen zijn, maar met ons hele hart moeten geven zodat we de totale vreugde van het geven
ervaren. Als we met ons hele hart geven, is de vreugde die we ervaren niet te vergelijken met welk ander soort vreugde dan ook.
Als we alleen dit soort vreugde willen ervaren, dan moeten we vandaag Sankranti vieren. Ons karakter zou zoals de zon moeten
worden. Wat hij ook doet, hij heeft nooit het gevoel dat hij iets doet. hij doet alles in akarma (zonder het gevoel iets te doen), hij
gloeit voortdurend en geeft je vreugde, licht, de essentie van het leven, en hij voedt je. We zien de zon elke dag en veel mensen
groeten hem met namaskar[1], maar we doen enkel namaskar, zonder ons zijn gevende kwaliteiten eigen te maken.
Ik heb jullie om iets heel kleins gevraagd: dat elke Sahaja yogi een banyanboom[2] in zijn tuin zou moeten planten. Waarom
zouden we geld van de overheid nodig hebben om dat te kunnen doen? Een boom planten en een draad om die boom heen
spannen vereist niet zoveel geld. Zelfs het roken van bidi (tabak) kost meer. Probeer dit kleine gebaar te doen, zodat anderen
zien dat je tenminste iets doet. Maar in plaats daarvan bedenken we altijd hoe we anderen geld kunnen aftroggelen, hoe we
anderen kunnen plunderen en hoe we geld kunnen besparen op kosten van anderen. Zolang we deze neigingen nog hebben kan
ons land nooit vooruitgang boeken.
Vroeger hadden mensen deze neigingen niet, lang geleden. Ik kan je zeggen dat ik, toen ik nog jong was, mensen kende die
alleen in geven geloofden, en nooit in nemen. Ik zag ze altijd alleen geven, ze hielden niet van nemen. Ouders hielden er ook

helemaal niet van als hun kinderen iets van anderen meebrachten, en zeiden hen dan het weer terug te brengen. Ik herinner me
nog dat ze in mijn vaders huis een paar stoelen en een parasol van zilver hadden laten maken. En iedereen vroeg: "Waarom
hebben jullie dit van zilver laten maken?" En het antwoord was: "Als we huwelijksceremonies hebben dan is het beter dat we ze
niet lenen of huren, en dat we ze voor eens en voor altijd zelf hebben, want als we ze soms wilden huren dan kregen we ze niet op
tijd omdat degene die ze voor ons had geleend ze nog niet had teruggebracht. En soms gingen de parasols verloren, omdat
iemand ze nooit had teruggebracht, waardoor ze ze kwijt waren."
Wat ik hiermee dus wil zeggen is, dat als we geld hebben, we het moeten investeren in een gemeenschappelijk doel. Als je een
badmintonveld wilt laten bouwen, dan zou iedereen welkom moeten zijn om daar te komen spelen, in plaats van te zeggen dat
alleen je eigen kinderen op dat veld mogen spelen. En als iemand een auto koopt, dan zou je daar alle kinderen mee naar school
moeten kunnen brengen. Dus moeten we een auto kopen die groot genoeg is om alle kinderen mee naar school te brengen. Deze
gewoonte om collectief te zijn en te proberen iedereen tot hulp te zijn zou je van de zon moeten leren. En vandaag is het een
speciale dag, waarop we deze eigenschap van de zon kunnen leren. We moeten dus de belofte doen: "Ik zal doen wat collectief
is." Ik kan niet begrijpen hoe mensen zelf kunnen eten zonder zich om de mensen om zich heen te bekommeren. Je trekt je zelfs
van je eigen buren niets aan, en je doet helemaal niets in het belang van de gemeenschap. Ik heb jullie iets kleins gevraagd,
namelijk om een boom te planten. We hebben zoveel yogi's in Maharashtra, als elk van hen één boom zou planten en er zorg
voor zou dragen, dan zou dat absoluut iedereen tot nut zijn. Daarom verzoek ik jullie allemaal iets voor het collectieve goed te
doen, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Maar je zou nooit mogen bedenken hoeveel je er zelf aan kunt verdienen, of
hoeveel geld het je zal opleveren. En het zou niet mogen gebeuren op de manier waarop we geld geven aan een priester.
Je zou je hart moeten openen en uit liefde iets voor de collectiviteit moeten doen, en de vreugde ervan ervaren. Je zou er een
gewoonte van moeten maken. Ik wil ook weer niet zeggen dat anderen alles gratis zouden moeten krijgen. Ik heb nooit gezegd
dat jullie iets gratis moeten doen voor de mensen die uit het buitenland komen. Als je naar ze kijkt dan zul je zien dat ze zoveel
dingen voor jullie hebben meegebracht uit het buitenland, als cadeaus. Natuurlijk heb ik daar ook veel aan bijgedragen. Maar ze
hebben ook veel dingen uit eigen beweging meegebracht. Toen ik de cadeaus hier zag, dacht ik dat het de cadeaus waren die ik
in Rome voor jullie had gekocht, maar toen vertelden ze me dat het cadeaus waren die ze zelf hadden gekocht en dat ze mijn
cadeaus niet eens hadden meegenomen. Ze haalden zoveel vreugde uit het feit dat ze zoveel dingen voor jullie konden
meebrengen. Toen ze nog in Italië waren wisten ze nog niet eens aan wie ze deze cadeaus zouden geven, maar dat maakte hen
niets uit. Ze lieten het aan mij over om ze aan de Sahaja yogi's hier in India te geven.
Maar in India hebben we de neiging om altijd alleen aan onze kinderen en aan onze moeders te denken. Als er een van jullie
moeders komt aangelopen, met een kreupel been, dan zeg je achteraf: "Mijn moeder heeft geen sari van hoge kwaliteit
gekregen." Ik had er geen van hoge kwaliteit, dus gaf ik haar een eenvoudige sari. Dit is dus de tendens hier. Maar bij de mensen
uit het buitenland is het precies andersom. Toen zij hier kwamen hadden ze zoveel cadeaus bij dat het leek of ze twee ton
cadeaus uit het buitenland bij hadden. Mijn handen deden zelfs pijn bij het uitdelen van die twee ton aan cadeaus. Wat ik wil
zeggen is dat zij niets verwachten van jullie. Maar jullie gedrag zou zodanig moeten zijn dat het een voorbeeld is voor hen. Je zou
hen moeten tonen dat jullie in geen enkel opzicht voor hen moeten onderdoen. "Wij zijn er om jullie te dienen, om jullie te
verwelkomen, en we zullen niet aarzelen om alles te doen wat er in onze mogelijkheden ligt." En dit kost geen geld en ook geen
hard werk. Het enige dat we moeten doen is onze visie veranderen. Als we zelfs nadat we in Sahaja Yoga zijn gekomen nog niet
in staat zijn ons karakter op die manier te veranderen dan denk ik niet dat we met Sahaja Yoga de hele mensheid kunnen
veranderen.
De grootste kwaliteit die we hebben, is aan anderen te geven. En deze kwaliteit zouden we ons eigen moeten maken. In Sahaja
Yoga is onze Kundalini ontwaakt, en je bent je bewust van je Spirit, maar de essentie van de Spirit is zoals die van de zon, en die
essentie is geven. Als je een bepaalde foto van mij hebt gezien dan zie je dat de zon op de plaats van mijn hart schijnt; er is
eigenlijk een zon in mijn hart, en hierdoor heb ik nooit het verlangen om iets van een ander af te nemen of van iemand te stelen.
Ik begrijp niet uit welk deel van jullie hoofd dit idee komt om van anderen te stelen. Het is een heel vreemd gedragspatroon.
Sahaja yogi's zouden zo niet mogen denken; integendeel, we zouden ons elke dag moeten afvragen wat we kunnen geven aan of
doen voor anderen.

Ik heb zelf in Rahuri een organisatie opgericht genaamd 'Sahaj Stree Sudhar', of 'Samajsudhar' (associatie voor het welzijn van
vrouwen). Het geld van Life Eternal Trust kunnen we niet gebruiken voor welzijnswerk voor vrouwen, dus daarom moesten we
deze organisatie oprichten. Deze organisatie staat geregistreerd en mensen uit Canada en uit andere landen zijn bereid om geld
te schenken, maar hier vind ik niet één persoon die voor deze organisatie wil werken. Alleen als de plaatselijke vrouwen het op
zich nemen te werken voor deze organisatie, dan pas zal het succes hebben. We hebben grond gekocht, we hebben alle
voorzieningen, maar we vinden geen tijd om ons toe te wijden aan deze organisatie. Hoe kunnen we dan ooit deze plaats recht
aandoen? Maar bedenk wel dat mensen uit het buitenland het geld leveren voor jullie organisatie. Ze hebben veertien machines
laten bezorgen voor de vrouwen hier. Je ziet hier regelmatig vrouwen rondhangen zonder iets te doen. Je kan hen vragen te
werken zodat ze er iets mee kunnen verdienen. En dan kunnen ze groeien in voorspoed. Aan dit soort dingen zouden we dus
moeten denken. Maar in plaats daarvan denken we altijd maar aan onszelf.
Mensen die in Sahaja Yoga zijn moeten dus weten dat deze zelfzuchtige houding niet aanvaard wordt in Sahaja Yoga. We
zouden moeten denken in termen van wereldwijd welzijn. De levens (vibhouti[3]) van heiligen staan in dienst van het redden van
de wereld. En het redden van de levens van heiligen is de bestaansreden van deze wereld. De heiligen zullen dus gezegend
worden als ze deze houding aannemen. Nu jullie heiligen zijn geworden, moeten jullie je ook als heiligen gedragen, en de
belangrijkste kwaliteit van een heilige is het geven. Je zult nooit gehoord hebben van een heilige die van iemand stal. Als een
heilige eraan denkt te bedriegen, is hij niet langer een heilige.
Wij zouden dus van onze kant altijd moeten nagaan hoeveel we kunnen geven en wat we kunnen geven, hoeveel liefde we
kunnen geven. En hoeveel mensen we kunnen helpen. Onze volledige aandacht zou enkel op dit doel gericht moeten zijn.
Tegenwoordig bestaan er welzijnsorganisaties die alleen omwille van de verkiezingen zijn opgericht. Zo'n soort
welzijnsorganisatie zouden we nooit mogen oprichten. We zouden organisaties moeten oprichten waarin we onbaatzuchtig werk
kunnen verrichten, en onze liefde zou nirvajya (onbaatzuchtig) moeten zijn, zonder er iets voor in de plaats te verwachten. En
onze liefde kent geen grenzen, het is een grenzeloze liefde. Als we dit soort liefde voelen, dan zullen we automatisch weten wat
er moet gebeuren. Je zou geleidelijk aan naar verbetering toe moeten werken en elke Sahaja yogi zou moeten bijdragen aan het
collectieve welzijn.
We zouden onze tijd moeten investeren in dit doel, en hard werken om ons doel te bereiken. Het zou niet zo mogen zijn: "Shri
Mataji is hier, ze geeft een lezing, en als ze weer weggaat dan blijft alles bij het oude." Deze mensen (uit het buitenland) hebben
zoveel gedaan. Ze hebben scholen opgericht en instanties voor maatschappelijk welzijn. Wij zouden zelf ook iets in die aard
moeten oprichten. Sahaja Yoga zou geen organisatie mogen zijn van mensen die hun Spirit hebben gerealiseerd en zwemmen in
de vreugde, maar eigenlijk luilakken zijn. Zo zou het niet mogen zijn. We zouden moeten nagaan hoe we anderen kunnen helpen.
We zouden onze ogen moeten openen, met liefde rondkijken en proberen te ontdekken hoe we anderen kunnen helpen. Tot nog
toe ben ik nog niet terug kunnen verhuizen naar India. Maar als ik eenmaal terug ben in India, dan zul je zien dat ik iedereen aan
het werk zal zetten. Ik zou jullie dus aanraden aan het werk te gaan voordat ik terug ben.
Sahaja Yoga is niet bedoeld om alleen maar te zitten mediteren. Waarom heb je Sahaja Yoga nodig als je alleen maar hoeft te
mediteren? Dan kun je net zo goed naar de Himalaya gaan. Maar als je hier wilt blijven en deel wilt uitmaken van Sahaja Yoga
dan zou het volk baat moeten hebben bij Sahaja Yoga. Maar Sahaja Yoga zou zich niet mogen profileren als een van die
moderne welzijnsorganisaties. We zouden in alle oprechtheid moeten proberen ons doel te verwezenlijken, dan pas kunnen we
zeggen dat we Sahaja Yoga hebben gevestigd.
Nu heb ik al veel lof over mezelf gehoord. Ik hoorde de liederen, en het gaf me enorm veel vreugde en voldoening te weten dat de
mensen me hebben erkend. Maar je zou één ding moeten onthouden, en dat is dat je hard moet werken om jezelf te leren
kennen, want nu kun je jezelf nog niet in de spiegel zien. Je zou moeten kunnen nagaan wat je bereikt hebt, zoals je vroeger ook
je huishouden en je kinderen in het oog hield. Als je je niet evenzeer kunt inzetten voor het collectieve welzijn, dan heb je naar
mijn mening helemaal niets bereikt met Sahaja Yoga. Je bent gebleven waar je was, je bent geen stap vooruit gekomen. Als ik
volgend jaar terugkom, dan zouden jullie me moeten kunnen zeggen hoeveel banyanbomen jullie hebben geplant. En ten tweede
zou je me moeten kunnen vertellen in welk opzicht je collectief of maatschappelijk werk hebt verricht. Als je om je heen kijkt dan

zul je ongetwijfeld een bepaalde collectieve taak kunnen ontdekken die je kunt doen en je zou die moeten opnemen. Ik ben er
zeker van dat jullie dit heel goed zullen kunnen. Je hebt er geen geld voor nodig, je moet gewoon in je hart een besluit nemen.
Toen ik Sahaja Yoga oprichtte had ik nog maar één vrouw zelfrealisatie gegeven, en ik begon eraan zonder een cent. Ik werd
door niemand gesteund, maar ondanks dat startte ik toch Sahaja Yoga op. Maar door de oprechtheid in mijn werk en door mijn
volharding heeft het zich overal verspreid. Nu heeft elk van jullie, of je nu een man bent of een vrouw, de verantwoordelijkheid
om, wanneer je Sahaja Yoga aan het grote publiek introduceert, te kunnen bewijzen dat je in dienst staat van het algemene
welzijn. En daar hoef je geen enkele wet voor te overtreden. Je hoeft er niets verkeerds voor te doen en je hoeft er niets
onwettigs voor te doen. Als je gewoon simpelweg je ogen opent, zul je zien wat je kunt doen in het belang van het algemene
welzijn van het volk, hoe je kunt bijdragen aan het welzijn van de mensen. En ik ben hier om je van alle kracht en energie te
voorzien die je nodig hebt om dit werk te doen. We hebben er geen stemmen voor nodig, geen geld of wat dan ook. Je moet me
gewoon de belofte doen dat je, zonder ook maar iets terug te verwachten, zult werken in het belang van het welzijn van de
mensen.
Soms gebeurt het dat mensen maatschappelijk werk doen en de mensen om financiële steun vragen. Maar dat is verkeerd. In
het begin zouden we er geen geld voor mogen vragen. Eerst moet je werk doen waar je geen geld voor nodig hebt. Iedereen
denkt altijd dat je zonder geld niets kunt doen. Maar je hebt alle krachten, waarom zou je dan nog geld nodig hebben? Als iemand
in je omgeving ziek is of zich niet goed voelt, dan kun je erheen gaan en proberen zijn pijn te verzachten. Maar wat ik
daarentegen zie, is dat jullie iemand die ziek is bij mij brengen. Laatst bracht iemand nog iemand die gewond was bij mij. Hij had
een gebroken arm. Een van de Sahaja yogi's had hem in twee minuten beter kunnen maken, maar in plaats daarvan brachten ze
hem bij mij, en dan nog midden in een publiek programma, om te vragen of ik zijn arm wilde behandelen.
Jullie zijn met zovelen, en alle krachten stromen door jullie handen, maar nog altijd gebruiken jullie ze niet. Als je zelfs nog niet in
staat bent om deze kleine kwaaltjes te genezen, wat heeft het dan voor nut dat je een Sahaja yogi bent? Iemand zegt: "Mijn
moeder is ziek, mijn vader heeft zijn been gebroken." In plaats van ze bij mij te brengen, kun je ze gemakkelijk zelf behandelen. Je
hebt die krachten echt, probeer ze te gebruiken! Zo zou je ook in staat moeten zijn om mensen te helpen zonder er iets voor in de
plaats te verwachten, en met alle plezier. En je zult ongelooflijk veel vreugde voelen zodra je het gevoel hebt dat je helemaal niets
doet, en dat je gewoon een instrument van God bent dat in deze wereld leeft, in dit land, en dat je hen iets bijzonders kunt geven.
Het is zo'n prachtige taak, het is zo'n nobel inzicht. Als jullie allemaal vanuit dit gevoel besluiten te werken, dan zul je iets voor
anderen kunnen doen, en dan zullen andere mensen zien wat Sahaja Yoga is. Nu denken mensen dat Sahaja Yoga gewoon niets
anders is dan een groep mensen die samen mediteren. Zelfs als er een probleem is in hun land dan gaan Sahaja yogi's gewoon
zitten mediteren. Er kwam eens een man bij me die zei: "Mijn vrouw kookt nooit." Ik vroeg: "Waarom dan niet?" Hij zei: "Ze
mediteert alleen maar." Dus ik vroeg: "Echt waar? Maar waar heeft ze dat idee vandaan? Ze zou eerst moeten koken, want voor
meditatie zijn zelfs vijf minuten al voldoende."
Ik heb je de kracht en de energie gegeven om goed te kunnen koken. Nu moet je dus alleen nog het vertrouwen hebben dat je tot
dit werk in staat bent. Ik geef je de krachten zodat jij ze kan opnemen. Alleen maar elke dag mediteren volstaat niet. Je moet
kijken hoe je anderen van dienst kunt zijn. Maar in plaats daarvan denk je altijd alleen aan je eigen welzijn en kom je me steeds
vragen om je zoon, je vader of je moeder te behandelen, of vraag je me om een goede baan te mogen krijgen. Of je wilt dat ik bij
je thuis kom eten, enzovoort. Zo probeer je mij jouw wil op te leggen, maar hoe zit het met jou? Wat kun jij zelf doen? Je moet je
steeds herinneren dat jij zelf iets moet doen. "Ik zal Shri Mataji tonen waartoe ik zelf in staat ben, welke bijzondere dingen ik kan
verwezenlijken." Dit zouden we voor eens en voor altijd moeten besluiten. Ik heb een beeld voor ogen dat Gyaneshwara[4]
aanhaalde: "Bolte piyushanche sagar." (Woorden of gezegden zijn als oceanen van nectar) Hoe maken we dit waar? Ik wil het
zien!
Op deze voorspoedige dag schenk ik jullie al mijn zoete zegeningen, in de hoop dat jullie iedereen zullen helpen en dat je zorg
zult dragen voor hun welzijn, en dat je iedereen met liefde zult behandelen en lief tegen elkaar zult spreken, vanuit pure liefde.
Hij zegt dat je je handen zo moet houden om te tonen dat je vastbesloten bent Moeders woorden na te leven. En we zullen
proberen goed te doen voor anderen en heel lief te zijn voor elkaar.

Ik heb hun al gezegd dat we niet alleen collectief moeten zijn in het gezelschap van Sahaja yogi's, maar ook bij anderen. We
moeten naar onze omgeving kijken, wat er mis is, hoe we ons steentje kunnen bijdragen. Er zijn veel maatschappelijke plichten
die we te vervullen hebben. Nu ben je in het stadium terechtgekomen waarin je dat kunt doen zonder een of andere sociale
organisatie op te richten die geld inzamelt, mensen heilig verklaart en dat soort onzin. In plaats daarvan kun je zelf om je heen
kijken wie er hulp nodig heeft, wie je kunt helpen. En zo kun je Sahaja Yoga echt een heel positieve reputatie geven.
Marathi Rahurila
Ik geef dit water aan jullie allemaal, aan alle leiders, en jullie kunnen er ook wat van nemen. Dit water is heel goed voor alle
ziektes van de Muladhara chakra.

[1] namaskar: (ook wel namaste genoemd) eerbiedige begroeting, waarbij men beide handen ter hoogte van de borst of het
hoofd tegen elkaar vouwt en het hoofd buigt; het betekent: ‘Ik buig voor jou’ of ‘Ik groet de Spirit in jou’. De twee tegen elkaar
gevouwen handen symboliseren de eenheid van het ‘Zelf’, waarbij de rechterhand het spirituele of onze hogere natuur
vertegenwoordigt en de linkerhand het wereldse of ‘lagere’ in onszelf.

[2] Banyanboom: banyan: (ook: banian) vijgenboomsoort; met ‘banyan’ wordt meestal specifiek verwezen naar de Indiase banyan
of Ficus benghalensis, de nationale boom van India.

[3] vibhouti: betekent letterlijk ‘de as waarmee Shiva gedecoreerd is’

[4]

Gyaneshwara: grote heilige en dichter die leefde in de 13de eeuw (1275-97) in Maharashtra, India. Hij vertaalde o.a.

oude spirituele Sanskriet teksten in Marathi zodat deze kennis toegankelijker werd.
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Paas Puja Materialisme - Ashram van Picini, Rome - 19 april 1987 NlTVD 2019-0628 Een fijne Pasen iedereen! Het is een
belangrijke dag om naar Rome te komen om de verrijzenis van Christus te vieren. Nu moeten we de verrijzenis tot stand brengen
van het christendom, dat volledig de tegenovergestelde richting uitgaat van Christus' verrijzenis. Zoals je weet was Christus
enkel chaitanya, maar hij kwam in het lichaam van de chaitanya. Zijn hele lichaam was van chaitanya gemaakt en hij verrees om
de wereld te tonen dat je jezelf kunt doen verrijzen als je jouw lichaam kunt opvullen met chaitanya. Er is altijd een gevecht
gaande tussen de materie en de Spirit. We zien in het menselijk leven dat materie steeds probeert het van de Spirit over te
nemen. Daarom slagen we er niet in onze verrijzenis tot stand te brengen. We falen in onze verrijzenis omdat we de materie vrij
spel laten. We komen voort uit materie, het is dus gemakkelijk er terug naartoe te gaan. Maar alle christelijke landen hebben zich
toegelegd op materiële ontwikkeling, op identificatie met de materie en niet de sublimatie ervan. We zijn de verkeerde kant
opgegaan omdat materie voor ons zo belangrijk geworden is. We zijn zo geïdentificeerd met de materie, met ons lichaam, met
alles wat voor ons materieel is. Mensen zijn zo bezorgd om de materiële zaken. Ik zie dat de hele cultuur materialistisch
geworden is en ze schamen er zich echt voor, maar toch gaan ze door hoewel het zo beschamend en verlagend is. Het verlaagt
mensen. Toen ik naar het Westen kwam zag ik die tendens heel duidelijk. In een huishouding is bijvoorbeeld alles wat ze
aankopen altijd verkoopbaar. Wat ze ook aankopen, ze zullen erop toezien dat het aan een bepaalde standaard beantwoordt. Als
het bijvoorbeeld over een diamant gaat, moet het de perfecte diamant zijn want hij moet opnieuw verkocht kunnen worden. Als
ze een huis kopen zijn ze bang het te beschadigen, het mooi te maken, er iets in te doen dat de prijs van het huis zou doen
verminderen omdat ze houden van een bepaalde soort inrichting. Alles is te koop. Welke materie ook, ze genieten er nooit van
zie je. Genieten is er niet bij. Als ze iets kopen, denken ze: "Kunnen we het opnieuw verkopen?" Laat ons zeggen, ik heb het zelfs
zien gebeuren met edelstenen. In India bijvoorbeeld, kan iedereen zich edelstenen veroorloven, want de rijken zullen de duurste
kopen en dan kunnen armere mensen de gewone kopen. Zo kan iedereen zich zilver veroorloven, want de ene kan honderd
percent zilver kopen, anderen gemengd zilver, anderen zilver gemengd met nog andere materialen. Maar als je in het Westen
naar om het even welk land gaat, moet het een waarborgstempel dragen zie je. De waarborgstempel moet er op staan. Ze zullen
het niet kopen tenzij er een waarborgstempel is. Dat er een waarborgstempel is betekent dat het verkoopbaar is. Veronderstel
dat je iets koopt in India … alles is zonder stempels … er zijn geen waarborgstempels, maar als je het op een bepaald moment
wilt verkopen, ik bedoel als je het moet verkopen, dan ga je naar een winkel en zij weten wat de waarde is van dat soort zilver en
ze betalen je. Maar we hebben geen waarborgstempels. Hetzelfde gebeurt met goud, ze hebben negen karaat goud met een
waarborgstempel. Wat is negen karaat goud? Het is helemaal geen goud, maar ze hebben er een waarborgstempel voor. En dat
zal dan heel duur zijn. Want zie je, ze hebben niet veel goud, dus zetten ze er een stempel op en maken ze het duur. De hele
economie wordt zo domweg opgebouwd naar materialisme. Namelijk dat materie er niet is om vreugde te beleven maar om te
verkopen. Ze genieten dus echt van niets in hun leven. In deze tijd, weet ik niet of plastiek opnieuw kan verkocht worden, maar ik
heb mensen gezien die zelfs kieskeurig waren over plastiek, over roestvrij staal, over om het even wat. Het is misschien niet
herverkoopbaar maar, psychologisch zitten ze nu zo in elkaar dat ze alles willen verduurzamen. Of het gaat om een voorwerp van
plastiek, een draad, om het even wat, een speld, ze willen het verduurzamen zie je? Iets weggooien, niets van. Al deze zaken
brengen ons tot ellende, frustratie en domheid. Nu vormen ze een anti-cultuur. Wat is anti-cultuur? Het is gewoon een andere
vorm van materialisme, die zich uit in lelijkheid. Als je je haar kleurt, word je iets dat anti-cultuur is. Als je jeans met gaten draagt,
ben je anti-cultuur. Als je vuile kleren draagt, ben je anti-cultuur. Maar deze dingen zijn ook verkoopbaar. Er zijn winkels en
winkels waar je alle mogelijke vuile kleren, 'stone washed' kleren kunt kopen. Al deze modeverschijnselen komen voort uit de
twee kanten, of de twee gezichten van de materialistisch houding van mensen. En soms is de manier waarop ze sommige
dingen vragen, zo schaamteloos. Veronderstel dat iemand bij iemand anders een lepel heeft laten liggen. Ze zullen drie keer
bellen: "Heb jij mijn lepel?" "Heb jij mijn lepel?" Het is schaamteloos, het geeft geen blijk van cultuur. Misschien was het vroeger
beter, ik weet het niet. Ik weet dat in India, zelfs nu in goede families gezegd wordt: "Als iemand zijn pen bij jou heeft laten liggen,
wees zorgzaam en geef ze terug. Maar als zelfs jouw goud bij iemand ligt, vraag er dan niet om, want dat wordt niet gedaan, het
is niet welopgevoed, niet verfijnd." Maar de hele verfijning is materialistisch geworden en dat maakt gek, het maakt het westerse
brein gek. Als je bijvoorbeeld wijnen en andere dranken serveert heb je verschillende soorten glazen nodig, verschillende soorten
schalen, verschillende soorten lepels. Je hebt lepels voor avocado, je hebt lepels voor verschillende zaken, ik bedoel, zo gaat het
maar door en als je ze niet hebt word je uitgelachen. Als ze bij je thuis komen: "O God! ze hebben ons avocado geserveerd met

ijslepels!" Dat is zowat de grootste zonde die je kunt begaan. Het hele begrip "zonde" wordt zo materialistisch en zinloos. De
verrijzenis kan dus niet gebeuren als de materie zo dood is. Dan dringt deze materie door tot in het brein. Als ze in het brein komt
gaat ze daar rotten. Dan begin je te discuteren over, bijvoorbeeld, bankieren of over besparingen. Ik bedoel, in Londen is overal de
volgende mantra van kracht: bespaar ponden. Zodra je in de luchthaven aankomt, staat daar een grote mantra geschreven:
"Bespaar ponden en huur een taxi in Heathrow." Stel je voor, ze beseffen zelfs niet wat ze doen. Steeds maar ponden besparen,
geld dit en dat … waarvoor? Omdat ze zo gefrustreerd zijn, het hele materiële gedoe is zo frustrerend dat ze geld moeten
besparen om over die frustratie heen te raken. En de frustratie wordt gecompenseerd door drugs of wijn en allerlei nonsens, ook
rotte kaas of zo iets dat absoluut dode materie is, iets nutteloos dat je doods en slaperig maakt zodat je wegrent van de realiteit.
Want je bent zo gefrustreerd dat je iets wil dat de frustratie gaat opheffen. Als ze daarna beseffen dat het niet gebeurt, zijn ze
nog altijd heel erg geïrriteerd. Wat komt er dan? Als je zo ongelukkig bent moet je iets anders vinden. Zo vertel ik het verhaal over
kinderen die stout waren en de moeder moest weg. Dus zei ze: "Kijk, jullie zijn stoute kinderen, dus sluit ik jullie op in de keuken."
want ergens anders kunnen ze nog dingen breken en vernielen en dan kan ze deze dingen misschien niet meer verkopen. Ze
stopt hen dus in de keuken en denkt: "Wat kunnen ze daar nu vernielen?" Toen ze terug kwam zeiden ze: "We hebben al je
theeblaadjes opgegeten." Zo gaat het, als ze gefrustreerd geraken weten ze niet wat te doen en dus steken ze nagels in hun oren,
naalden in hun wangen, iets in hun neus. Ze weten niet wat ze met zichzelf aan moeten zie je, dus trekken ze hun snor uit, verven
ze hun haar, of doen ze allerlei rare, zinloze dingen. Het zijn absoluut gefrustreerde mensen! Maar het ergste, wat niet te
begrijpen valt, is dat ze er zo zelfzeker over zijn. Ze doen het niet met enige onzekerheid, het is totaal zelfvertrouwen. Hun
aandacht wordt volledig opgeslorpt door: "Hoe moeten we er nu uitzien?" Als ze een boom zien met bladeren die door
ondervoeding volledig verdord zijn, dan willen ze zo zijn. Ze willen ondervoede mensen worden. Ze zien er dus uit als belabberde
mensen. Hun wangen zijn ingevallen, hun neuzen steken uit, dat soort zaken en als je naar hen kijkt zien ze er uit als ziekelijke
mensen. Dat is het teken dat ze uitdrukking willen geven aan hun frustratie. Maar Christus bereidde de weg voor, helemaal
andersom. Hij zei: "Breng chaitanya in je materie, dan zul je van die chaitanya genieten. Breng chaitanya, de vibraties, in de
materie." Dit is zijn boodschap. Hij verrees niet op die manier dat de Spirit zijn lichaam verliet, maar zijn hele lichaam verrees. Hij
spreekt dus over de verrijzenis van het lichaam, van de materie in ons. Als we in Sahaja Yoga komen stijgt ook de Kundalini op.
Zij geeft je realisatie, je voelt de chaitanya in je handen, je voelt ze rondom je, jullie gezichten stralen als mooie lotussen, jullie
huid wordt beter, jullie bloeien open, alles is goed, maar er zijn nog materiële gehechtheden die heel subtiel of heel grof kunnen
zijn. De grove kunnen zijn zoals: "Dit is mijn tapijt, dit is mijn auto, dit is mijn juweel" of zoiets. Maar als het gaat over de stijl van
Christus, dan moet je geïdentificeerd zijn met gevibreerde materie, materie die vibreert, die een vibratorische waarde heeft, geen
materiële maar een vibratorische waarde, een spirituele waarde, een goddelijke waarde. Het kan om het even wat zijn, het
kunnen bloemen zijn, water, een sari, een stoel, om het even wat kan waardevol worden. De aandacht begint dus van het
grofstoffelijke naar de vibraties te verschuiven. Maar, zelfs nu is het moeilijk snel te evolueren als je aandacht in materiële zaken
blijft hangen. Is alles wat je gebruikt nuttig voor je vibraties of niet? Is alles wat je doet nuttig voor je vibraties of niet? Of ga je
verder op je oude manier? Zoals de gekke mensen die ik gisteren zag. Ze kwamen op vakantie en wisten niet hoe ervan te
genieten, ze probeerden alles, zie je. Ze hadden waarschijnlijk veel geld betaald aan hun reisagentschap, arme drommels, ze
hadden waarschijnlijk veel geld gespendeerd in hotels, veel geld gespendeerd in restaurants, maar ik voelde dat ze er helemaal
niet van genoten. Geen van hen genoot ervan, ze waren ellendig en wisten niet wat te doen. Uiteindelijk dacht ik dat ze misschien
uit frustratie hun hoofden zouden breken. Materie kan je dus nooit vreugde geven. Alleen gevibreerde materie, materie die
vibraties bevat, kan je vreugde geven. Een mens kan je nooit vreugde geven, het kan je vrouw zijn, je kinderen, je vader, moeder of
wie dan ook, tenzij die persoon vibraties heeft, want vreugde is een zegen van God. En tenzij je je verbonden bent met God, kan
wat je ook probeert, wat je ook verwerft, je nooit die vreugde geven. Misschien heb je dat kunstmatig zelfvertrouwen, want
iemand die gefrustreerd is moet zeggen, naar buiten tonen: "O neen, ik ben niet gefrustreerd, ik ben erg gelukkig." Het is alsof je
gespannen bent en je zegt: "Ik ben heel ontspannen", zo is het. Gewoon om de schijn op te houden zeggen ze misschien "We zijn
heel zelfzeker", maar het zijn erg verlegen mensen. Ze zijn zwak. Het kan dus gaan over jouw kinderen, om het even wie, iedere
mens. Misschien schat je die mens te hoog in, misschien ben je er teveel mee geïdentificeerd, misschien denk je dat dit de
meest fantastische, de fijnste mens is die je ooit ontmoette, maar hij kan je geen vreugde geven. Maar iemand die gewoon is,
een arbeider, misschien een bedelaar, iemand als een Sadhu die alleen in het bos leeft, kan een persoonlijkheid hebben die
zoveel vreugde geeft. Misschien spreekt hij, misschien niet, maar hij zal voor jou zoveel waardevoller zijn dan iemand die rijk is,
hooggeplaatst en bewonderd. Daar heeft het christendom gefaald, door te dwepen met de koningen. Wat nu deze paus betreft.
Mijn echtgenoot ontmoette hem en de paus was heel vriendelijk want in de materiële wereld is mijn man een belangrijk iemand.
Hij wil mij niet ontmoeten! Of ik mag hem niet ontmoeten. Het hele waardesysteem, het hele waardesysteem moet veranderen

en dat waardesysteem betekent dat je met niets anders begaan bent dan je Spirit. Buiten de Spirit is niets van belang. De Spirit
geeft je het comfort van een paleis. Hij geeft je de zegen van alle bescherming. Hij geeft je de vreugde van alle relaties in de
wereld. Waarom zou je geven om iets dat voor niets goed is. Je kunt het zo duidelijk zien. Als je zicht helder is, kun je zo rondom
je zien dat deze mensen er zo ongelukkig, zo ellendig uit zien en hoe ze achter dit en dat aanhollen. Eerst waren ze hippies, dan
werden ze punkers, nu worden ze goed geklede heren. Alles gaat van hier over naar dat, van dat naar dit, en het brengt hen
nergens. Je ziet zo duidelijk dat je op een afstand van hen staat. Je bevindt je in een ander gebied en je ziet hen. Kom dus niet in
hun nabijheid. Tracht die schoonheid in jou te tonen zodat zij naar je toe komen en zelf zien dat jullie verrezen mensen zijn, jullie
zijn verrezen. De Spirit verblijft steeds in je hart, is daar altijd aanwezig, waakt over jou, kijkt naar jou. Maar omdat de materie die
de Spirit nu omringt verrezen wordt, gevibreerd wordt, gaan je ogen glanzen, gaat je huid glanzen, gaat je gezicht glanzen, ga je er
zo mooi uitzien: dat is verrijzenis. In Sahaja Yoga is er geen plaats voor domme ernst. Waar ben je zo ernstig over? "O, ik moet
mijn diamant verkopen en weet je, nu zeggen ze dat er een beetje zwart in zit." Wat dan? Draag hem! Al deze ernst komt voort uit
de dode materie in je hoofd en je weet dat schimmel op dode dingen groeit. Je weet ook dat deze schimmel je allerlei ziekten
geeft. Blijf dus weg van alles wat dood is. Alleen de chaitanya doet materie vibreren En tenzij je verbonden bent met God, kun je
niets vibreren. Deze grote heiligen, profeten en incarnaties die op deze aarde kwamen probeerden ons dit te vertellen: "Verbind je
met God" Iedereen zei hetzelfde. Natuurlijk heb ik dat werk zelf verricht! Dat is een goede zaak en ze appreciëren het. En je moet
er gewoon aan denken dat deze verbinding niet losjes mag zijn, niet verstoord mag worden, niet in twijfel mag worden getrokken.
Vestig ze op een degelijke manier. Dan zul je haar niet verliezen voor zaken zoals: "Mijn vrouw is zo, mijn man is zo, mijn broer is
zo …" Dit zijn tekenen van zeer zwakke persoonlijkheden. Als je een sterke persoonlijkheid hebt, als je met deze vibraties sterk
bent, dan maak je de andere ook sterker, breng je hem in Sahaja Yoga en geef je hem de nectar van het leven. Vandaag is het de
boodschap dat we onze materie moeten doen verrijzen, van binnen en van buiten. Je brengt je Kundalini dus naar boven. Je
moet haar ook horizontaal uitspreiden naar je handen en je voeten, naar je lichaam, je gezicht, je gedachte, naar alles. Wat is een
mantra tenzij een gedachte die gevibreerd is. Elke gedachte die gevibreerd is, is een mantra. Maar de vibraties kunnen alleen
gedragen worden door een bepaalde soort van … we kunnen zeggen dat er een bepaalde coëfficiënt aanwezig moet zijn. In
kleding, in gedachten, in alle wereldse dingen, is er een coëfficiënt die de vibraties uitwerkt. Als die coëfficiënt niet aanwezig is
kun je de vibraties niet opvangen en kun je ook geen vibraties geven. Er zijn dus maar twee afwijkende richtingen, de ene naar
links, de andere naar rechts. Dat zijn er niet veel en je komt er gemakkelijk van af. In Italië kun je maar in twee richtingen draaien,
links of rechts. Zo gaat het ook met ons: als je niet naar links of naar rechts gaat blijf je in het midden, ben je gevibreerd! Je kunt
alles vibreren! Maar blijf in het midden, ga niet in welke uiterste ook. Zelfs in Sahaja Yoga zijn er mensen die als gek zijn, ze
mediteren twaalf uren aan één stuk. Waarom zou je twaalf uren mediteren? Ik bedoel, je bent al in meditatie. Of anders maken ze
van Sahaja Yoga een picknick. Van het ene uiterste naar dat. Je moet denken: "Ik ben de Spirit en ik ben verbonden met God. In
welke mate ben ik verbonden? Hoeveel absorbeer ik? Hoeveel ben ik er mee bezig?" Dat is alles. Je moet er niet teveel voor doen.
De tijd waar mensen hun hoofden braken, op hun hoofd stonden of naar de Himalaya gingen, is voorbij. Maar een persoonlijkheid
met rare trekjes is niet het teken van een goede Sahaja yogi. Alle eigenaardigheden komen van materie. In Sahaja Yoga kan een
bizar iemand ofwel bezeten of egoïstisch zijn. Bij een bizar iemand is het één van deze twee. In een Sahaja yogi zijn er geen rare
trekjes, er zijn individuele dingen maar geen bizarre dingen. Dat betekent dat iedereen de neus heeft die hij had, dat zal niet
veranderen, de ogen die hij had, maar er zal een licht in die ogen zijn. We zien hetzelfde met onze kleren: we beginnen sobere
kleren te dragen maar geen doffe of vuile kleren, we dragen kleurrijke dingen omdat we kleurrijk zijn. In de Sahasrara zijn er
zeven kleuren. Vandaag droeg ik deze kleur want het is de kleur van de lente in India, omdat alle bloemen geel zijn en ook
mosterd is geel, dus wordt dit de kleur van de lente genoemd. In de Indiase cultuur, zie je, is er een dag waarop ze deze bepaalde
kleur dragen om de lente te vieren want we zijn erg met de natuur verbonden. Vandaag hebben we dus een fijne boodschap
gekregen uit New York, dat ze gedroomd hadden dat ik de kleur van de lente zou dragen. Ik wou dat iemand kon voorlezen wat ze
zeiden en je zult versteld zijn hoe het overeenkomt, hoe het overeenkomt met wat ik vandaag draag. En zodra ik deze sari droeg
werd het heet en ik wist dat het zou gebeuren. Dat is het moment waarop het heet werd, het spijt me, want jullie vinden het wat
teveel. Vandaag is dus een dag om de lente te vieren en je weet dat ik in de lente geboren werd en dat Christus in de lente
verrees. De lente begint dus na de verrijzenis van Christus. Zo zijn we nu ook in de stemming voor de lente, om te genieten, om
gelukkig te zijn, om gewoon gelukzalig te zijn. Maar niet frivool, vulgair, kinderachtig. Zo zou een Sahaja yogi moeten zijn! En ik
ben heel blij dat met mijn spontane beslissing om naar Rome te komen, zoveel van jullie gekomen zijn. Het toont hoeveel jullie
van me houden en ik kan echt niet zeggen wat ik over dit alles voel behalve dat de tranen in mijn ogen komen. Waarvoor ook
Christus zijn leven opofferde, dat hij zijn leven opofferde was een verschrikkelijke gebeurtenis, hij leed zoveel, maar het resultaat
is dat jullie, jullie allen die hier zijn, vandaag verrezen zijn, dat jullie agnya's zijn uitgeklaard en dat alles zo goed is. Moge God

jullie zegenen.
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Sahasrara Puja - Je bent in Mijn kosmisch lichaam - Thredbo, Australië - 03/05/1987
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Zoals een waterkruik in de Ganges-rivier, zijn jullie als een cel in het lichaam van Adi Shakti waar jullie wezen, jullie
persoonlijkheid wordt bewaard. Desondanks voelen jullie de Brahmachaitanya door middel van jullie zintuigen, en kunnen jullie
realisatie geven aan anderen. Maar jullie zijn in het lichaam van Adi Shakti, en zolang jullie in het lichaam van Adi Shakti zijn,
kunnen jullie dit allemaal doen. Dit is de grootste verwezenlijking ooit, heel de Sahasrara werd geopend met de zeven pitha’s van
al de godheden die daar allen onderdeel van waren. Het geheel kwam in de vorm van jullie Moeder, die nederig is, misleidend,
ongrijpbaar, die Mahamaya is.
Nu zijn er zovelen van jullie in Mijn lichaam, snel ronddraaiend, stel je voor, en de meesten vechten om in Mijn hart te komen,
maar ze nestelen zich in Mijn ego. Welnu, Ik ben zonder ego, omdat Ik geen reacties heb, en als je geen reacties hebt, ben je
zonder ego. Ik reageer niet. Ik ben zonder reacties. Ik tracht in Mijn eigen vrede en heerlijkheid het werk te doen van Sahaja Yoga.
Ik reageer op niets. Maar jullie reacties verstoren Mij soms omdat jullie in Mij zijn.
De hele Brahmachaitanya, de hele oceaan heeft de vorm aangenomen van een wolk, dat is de Adi Shakti, en is op deze aarde
gekomen om Haar Chaitanya te laten stromen over de mensen. Om jullie te verrijken, te voeden, te ontwikkelen, door Haar liefde
zo te manifesteren dat jullie werden opgenomen in het lichaam van Adi Shakti.
Dit moet beschouwd worden als de grootste verwezenlijking, dat de Sahasrara door Mij werd geopend. Natuurlijk ben Ik de
Meester van Sahasrara, Ik ben de Meester van al de chakra’s. Maar ook ben Ik verheven aan de Sahasrara, Ik ga Hem ver voorbij.
Zoals de situatie is, zouden jullie zorgzaam moeten zijn voor jullie Sahasrara. Het is Mij. En verzorg ook jullie hart, dat de
Brahmarandhra-pitha is hier, dat zich uiteindelijk opent als jullie je realisatie krijgen. Sahaja Yoga verspreidt zich overal
horizontaal, verticaal moet het zich ook verspreiden. En daar, als jullie werkelijk begrijpen wie Ik ben, zou jullie Sahasrara
absoluut klaar en duidelijk moeten worden. Om jullie Sahasrara helder te houden, moeten jullie luisteren naar alle zaken die Ik
jullie verteld heb, en hen gehoorzamen als absoluut gewijde zaken.
Wanneer we klein waren, werd ons in India verteld, dat wanneer er iemand iets vergeet in ons huis, we het moeten bewaren en
het teruggeven. Maar zelfs wanneer je een diamand verliest bij iemand dan vraag je daar nooit naar. Dat zijn geen goede
manieren. Het meest kostbare is niet de diamant maar de relatie, het zijn de vriendschap en de gevoelens van deze persoon die
we respecteren. Het zou een religieuze plicht moeten zijn dat jullie luisteren naar Mij, naar al wat Ik zeg, eigenlijk horen jullie Mij
te gehoorzamen. Mijn handen gehoorzamen Mij, Mijn vingers gehoorzamen Mij, Mijn voeten gehoorzamen Mij. Hoe zit dat met
jullie? Jullie die omhoog gebracht werden tot de grote waardigheid en de hoge positie van Yogi te zijn in het lichaam van de Adi
Shakti, en jullie die functioneren als cellen in Mijn lichaam.
De Sahasrara schoon houden is jullie hart openen. Als jullie hart niet open is, hoe kan Ik het dan vullen met Mijn liefde. Open je
hart voor jullie vrienden Sahaja yogi's en yogini’s. Maak je geen zorgen over wat er gebeurde in het verleden. Maak je geen
zorgen om wat er gebeurde in jullie leven wat betreft jullie relaties.
Deze zaken zullen niet gebeuren in Sahaja Yoga. Zij kunnen niet gebeuren. Er werd voor gezorgd, het kan niet gebeuren. Als deze
hand pijn doet, is de andere hand daar om hem te verzorgen. Jullie zijn niet alleen, jullie zijn in het lichaam van het Collectieve
Wezen.

1987-0506, De noodzaak om dieper te gaan - De essentie van elementen
View online.
De noodzaak om dieper te gaan - De essentie van elementen. Burwood, Sydney (Australië), 6 Mei 1987. NlTVD2020-0828 Ik ben
blij dat jullie hier allemaal aan het mediteren waren, en je diepte probeerden te ontwikkelen. Jullie hebben allemaal diepgang, een
heel diepe persoonlijkheid in jezelf. Maar die moeten we bereiken, dat is heel belangrijk, want zie je, we zingen, maken muziek,
dat is heel goed; we genieten van elkaars gezelschap, dat is ook heel goed en dat is iets moois. Maar we moeten ook genieten
van ons eigen gezelschap door te mediteren, door naar binnen te gaan in jezelf. Nu kan men zich afvragen: "Wat heeft het voor
zin?". "Moeder, nu hebben we onze zelfrealisatie, we hebben een leuk leven, we hebben het naar onze zin, we hebben het zo
goed." Hoe dieper je gaat, hoe dieper je de essentie van alle dingen bereikt, zoals alle elementen. Toen jullie klaar waren met de
meditatie zag je hoe de regen naar beneden viel, hoe de regen plotseling kwam. De regen heeft dus je diepte gevoeld, of jij hebt
de diepte van de regen gevoeld. Je weet dat als je één kleine kaars aansteekt en je vinger ernaartoe richt met mijn foto erbij, dat
ze werkt. Ze reageert en ze geeft je een vlam die brandt, die je soms rook geeft, die soms danst. Je hebt dus gemerkt dat er een
reactie is, zelfs in het vuur. Alle elementen hebben dus een effect, als een heilige een effect wil hebben. Maar eerst moet je je
eigen essentie bereiken. Als je eenmaal je eigen essentie bereikt, dan bereik je de essenties van alle elementen, en dan kun je
alle elementen hanteren zoals je wilt of je kunt ze bevelen zoals je wilt. Eerst zullen ze in actie komen, om uit te drukken dat je ze
bereikt hebt - zoals vandaag de regen naar beneden kwam. Later kun je aansturen, en je kunt de regen vragen om te komen. Om
veel van dat soort dingen uit te werken moeten we diepe mensen zijn, we moeten veel dieper in onszelf gaan om onze essenties
te bereiken. Dat wil zeggen, je weet heel goed dat al onze chakra's gemaakt zijn van deze essenties, en als we diep in onszelf
gaan, zullen we zien dat we de elementen heel goed kunnen raken. Maar terwijl we dat doen, bewegen we ons eigenlijk
horizontaal. Wanneer we horizontaal gaan bewegen, merken we dat deze essenties in de kern ervan (van de chakra’s) zetelen, en
deze essenties beginnen dan de essenties daarbuiten aan te wakkeren. Zoals met de radio heb je gezien dat er ether is. Als je nu
aan één kant van de radio spreekt, wordt dat volledig gemanifesteerd in de essentie van de ether en dan kan iedereen het horen.
Als jullie soms gewoon een bandhan geven, stel je vast dat je met iemand anders hebt gecommuniceerd. Maar dat is nog maar
de essentie van de ether - we kunnen zeggen, het subtielste van het subtiele. Mensen zijn alleen maar naar de subtielere kant
gegaan, laat ons zeggen, door de wetenschap, maar jij gaat naar de subtielste kant, en die subtielste kant geeft jou al deze
effecten. Jullie hebben ook gezien dat er op sommige foto's plotseling licht uit mijn hoofd komt, of er wordt iemand getoond met
licht, iemand bij wie er licht uit het hoofd komt - jullie hebben dit allemaal gezien. Dit gebeurt ook op dezelfde manier, maar hier
werken de godheden zoals Vishnumaya. Ze is erg actief, ze werkt het uit, ze doet al deze dingen. En je weet ook dat, toen ze me
ooit een mooie kroon gaven in Zwitserland, ze in de lucht eenzelfde afbeelding kregen. Heel mooi gedaan, de kroon was er,
Fatima's kroon, mijn gezicht, mijn ogen en alles zo duidelijk. Dit alles wordt door Vishnumaya gedaan. Alle, alle essenties werken
dus voor jou, net zoals alle godheden voor jou werken. Ze zijn erg enthousiast om deze dingen te doen, en jullie zijn voor hen de
kanalen om het uit te werken. Bijvoorbeeld, zoals ik je onlangs vertelde, als je jezelf niet in orde houdt. Een simpel ding dat ik
gezegd heb, is om wat ghee in de neus te doen. Het is iets heel eenvoudigs, maar dat helpt me heel erg, want dat helpt mijn
Vishuddhi. Maar als je het niet doet dan absorbeer ik ze toch, alle problemen die je hebt. Ik slorp het probleem van Sahaja yogi's
op, ook het probleem van de stad waar ik ben, ook het probleem van het land waar ik ben, misschien van het hele universum.
Maar mijn horizontale beweging is vrij groot en is zeer subtiel, en ik doe het onopvallend. Maar je moet ook begrijpen dat je veel
kunt doen met je horizontale beweging. Wat er gebeurt met de horizontale beweging, is dat je begint te mediteren op een
bepaald onderwerp, een zeer hinderlijk onderwerp, dat de vernietiging van de mensheid in de hand werkt. Wat dan ook, je zet er
gewoon je aandacht op en je mediteert. Als je zo diep bent, dat betekent als je kaliber in die mate is verbeterd, zal je daar meteen
een effect op hebben. Onmiddellijk zal je zien dat er een verandering komt, dat er iets in die richting zal gebeuren. Dit is je kracht
die je daadwerkelijk moet ontwikkelen. We moeten dus mediteren, en door meditatie ontwikkelen we die kracht in ons, beginnen
we dus automatisch het probleem op te lossen. Alsof onze voelsprieten tot dat punt groeien: zo sterk als we van binnen zijn, zo
groeien ze naar buiten toe om bij zoveel dingen te helpen waar hulp nodig is. Nu zie je dat mensen zich realiseren dat de wereld
een grote warboel is, en dat er veel problemen zijn ontstaan door materialisme, door verkeerd denken, door emotioneel denken,
door domheid kunnen we zeggen. We hebben geen tijd voor dit alles. Wat we moeten doen is onszelf steeds dieper en dieper
ontwikkelen, zodat we op horizontaal vlak ook effectief zijn. Sahaja Yoga is er in de eerste plaats voor persoonlijke verbetering,
voor de innerlijke verbetering wat betreft de persoonlijke kant, wat betekent dat je intelligentie moet verbeteren, je temperament
moet verbeteren, je hart moet uitklaren, je gevoelens in orde moeten zijn. Dan moet je gezondheid in orde zijn, dan moet je relatie

met anderen in orde zijn, moet je ego weggaan, moet je superego weggaan - al deze dingen zijn er. Maar dit helpt alleen maar
een persoonlijkheid, gewoon een persoonlijkheid die zeer beperkt is, namelijk jij zelf. Maar nu kan deze persoonlijkheid een
instrument worden, als je die diepgang in jezelf kunt ontwikkelen. Maar normaal gesproken zijn mensen nog steeds erg bezorgd
over zichzelf, zeg maar over hun vrouwen, over hun kinderen, over hun man of hun huishouden, of dit en dat. Dat zijn geen
belangrijke dingen, want we moeten die instrumenten zijn, die als - hoe noem je ze - onbemande bommen zijn, die diepte moeten
we in onszelf ontwikkelen. Die diepgang is mogelijk, en je kunt echt veel problemen van je land genezen als je er gewoon op zou
kunnen mediteren. Vandaag had ik eigenlijk het grootste deel van de problemen die ik had gevoeld in Canberra geabsorbeerd en
later tijdens die conferentie, en daarna hier. Al deze problemen kwamen in mijn besef, zou ik zeggen, en ik probeerde eraan te
werken. Mijn werkstijl is anders omdat ik zeer scherpe en zeer effectieve instrumenten heb. Maar ik moet er wel aandacht aan
besteden en ik heb er ook een beetje last van, maakt niet uit. Nu is het ook voor jou belangrijk dat je ook die diepere gevoelens in
jezelf ontwikkelt, die diepere zintuigen in jezelf ontwikkelt. Maar meestal zijn mensen heel oppervlakkig van aard. Ze denken
alleen maar aan hun lichaam, hun indrukken, hoe ze zichzelf gedragen. Hoogstens zullen ze denken dat we heel wetsgetrouw
moeten zijn, of hoogstens niet drinken, niet roken, en als deze dingen zijn bereikt, hebben we alles bereikt. Maar ik denk dat dat
niet zo is. Een tweede punt is dat we denken dat als we van elkaar houden, als we van Moeder houden, dat het einde van alles is.
Dat is ook niet waar, want zie je, je liefde voor mij is er zonder twijfel en ze zou intens moeten zijn, ze zou dieper moeten zijn;
maar hoe dieper je in die liefde gaat, dan zal je verbaasd zijn hoe je een speciale kwaliteit verkrijgt om de de verkeerde dingen om
je heen te corrigeren. Geleidelijk aan wordt die kwaliteit beter. Bijvoorbeeld, een Sahaja yogi gaat naar iemands huis, dan moet
dat huis voorspoedig worden. Maar zo'n Sahaja yogi moet een goed hart hebben. Als het hart niet goed is, als er in het hart nog
steeds woede, passie, lust of hebzucht is, dan zal zo'n hart geen invloed hebben. Maar als iemand die zich heeft gezuiverd, in een
familie, een huishouden, een maatschappij komt, zal de hele verandering plaatsvinden. De omstandigheden zullen veranderen.
Dingen die niet werken, zullen onmiddellijk beginnen te werken. Zoals ze zeiden: "Moeder, zodra u over deze zondag stuurde,
begon alles te werken voor wat de televisie en de radio betreft." Ik heb niets gedaan - in zekere zin. Maar dat zou bij jullie ook
moeten gebeuren. Waar een heilige ook gaat, veranderen de dingen. Maar je moet een heilige zijn, en een heilige heeft een heel
diepgaand begrip van een ander, en daar ontbreekt het aan: we hebben niet zo'n diepgaand begrip voor elkaar. Zelfs als je dit
voor sommige van je eigen vrienden hebt, of misschien in dezelfde ashram waar je verblijft en dat alles - maar het zou nog veel
meer moeten verdiepen. Je zou steeds verder moeten gaan. Nu, zelfs als je aan mij denkt, werkt het. Het gaat ook andersom.
Maar eerst moet het meditatieve proces worden versterkt. We moeten allemaal mediteren, dat is heel belangrijk - oprecht
mediteren. Niet alleen omdat we moeten mediteren, maar omdat we diep moeten zijn, moeten we van binnen groeien om onze
grote krachten van de goddelijke liefde uit te drukken; om zoveel dingen te corrigeren, wat je heel gemakkelijk kunt doen - ik weet
dat jullie het allemaal kunnen. Daar hoeven geen grote diploma's voor gehaald te worden, daar is geen grote opleiding voor
nodig, er is niets voor nodig. Wat nodig is, is een diep gevoel van liefde voor het hele universum, en dat verandert dingen. De
allesvernietigende krachten veranderen hun koers, en dan is het aan de constructieve krachten. Maar over het algemeen gaat dat
veel sneller als jullie allemaal die meditatie doen met oprechtheid, met intensiteit, met begrip. Goed? Moge God jullie zegenen.
Het is veel meer dan onze muziek, veel meer dan mijn lezingen of wat dan ook, dat we moeten doen. En nu moet de koers
veranderen. Ik weet zeker dat jullie mensen de nieuwe koers gaan volgen. Dus moge God jullie daarvoor zegenen.

1987-1004, Shri Rama Puja, Dassera Day
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Shri Rama Puja, Les Avants – Zwitserland 4 oktober 1987
Nl Vertaling Versie 2017-04-09
Vandaag vieren we in Zwitserland, op Dassera Dag, de kroning van Shri Rama. Er zijn veel dingen gebeurd op Dassera Dag. De
belangrijkste gebeurtenis was dat Shri Rama op deze dag tot koning werd gekroond. Hij doodde ook Ravana op deze dag. Velen
zouden zeggen: "Hoe kan hij nu Ravana hebben gedood én gekroond zijn geweest op dezelfde datum?" In die tijd hadden we in
India supersonische vliegtuigen - dat is écht zo - en de naam van het vliegtuig was 'pushpak', wat 'de bloem' betekent. Het werd
'pushpak' genoemd en het had een ongelofelijke snelheid. Nadat hij Ravana had gedood kwam hij dus naar Ayodhya met zijn
vrouw en diezelfde dag nog werd hij gekroond. Op de negende dag eerde hij de Godin om kracht te krijgen, ‘shakti', voor zijn
wapens en op de tiende dag doodde hij Ravana. Je kunt je dus voorstellen hoe ver ontwikkeld de mensen daar waren in de tijd
van Shri Rama en zijn koninkrijk. De reden was dat de koning een incarnatie was. Hij was ook een welwillende koning, naar
Socrates' omschrijving.
Shri Rama's verhaal is in het geheel genomen zeer interessant en we hebben nu een mooie televisieserie over hem, door de
Indiase televisie gemaakt, die voor een goede prijs verkocht wordt. Misschien kunnen we jullie er allemaal een geven als jullie
komen. Maar men zegt dat Rama's verhaal werd geschreven vóór zijn geboorte, zelfs voor er ook maar een vermoeden over
bestond. De ziener Valmiki schreef het hele verhaal van Shri Rama. Shri Rama's geboorte werd voortgebracht door Agni, het vuur
en hij werd geboren in de dynastie van de Surya, de zon. Dus met dit alles - hij werd geboren uit de zegeningen van Agni, het vuur
en hij werd ook nog eens geboren in de dynastie van Surya - was hij een van de zachtaardigste avatara's die er ooit was. Hij
stond bekend als een heel, ik bedoel in de Engelse taal, formele persoon, in de betekenis van 'sankoch': dat hij tot het uiterste zou
gaan om zelf de lasten te dragen, in plaats van anderen iets op te dragen. Zo hebben we in India nog veel mensen gehad. Zo
hadden we een eerste minister, Lal Bahadur Shastri en als hij in een kamer zat met andere mensen en de elektriciteit aan stond,
bijvoorbeeld bij daglicht en hij dit uit wilde doen dan vroeg hij nooit aan een ander om het uit te doen. Hij stond dan langzaam op
van zijn stoel, liep naar de schakelaar en zette hem zelf uit, zodat hij nergens om moest vragen. Dit is een van de grootste
kwaliteiten van Shri Rama, dat hij nooit een ander iets voor hem zou laten doen, of iemand iets zou opdragen, of iemand voor iets
te gebruiken. Kijk, hij was de zegen van het vuur en geboren in de Surya. Maar we zien dat mensen die misschien geboren zijn in
heel bescheiden families, in negatieve families, 'links' kun je ze ook wel noemen, met alle mogelijke problemen, een vreselijke
Agnya en een vreselijke Suryada hebben.
Iemand die in de Surya is geboren moet uitermate nederig zijn. Hij is degene die laat zien dat niets hem kan raken, dat niets hem
het gevoel kan geven dat hij iets bijzonders is. Als we nu zijn leven verder beschouwen, dan zien we dat hij een heel nederige
man was. We hebben al mensen gezien die proberen anderen te minachten: 'ik mag jou niet', 'ik hou daar niet van', 'dit is niet
goed', 'dat is heel moeilijk', het is een teken dat zo iemand een heel laaghartige persoonlijkheid heeft, totaal geen karakter en een
laaghartige persoonlijkheid. Wie persoonlijkheid heeft toont dat met de tolerantie die hij heeft voor andere mensen.
Onverdraagzaamheid kenmerkt iemand die extreem egoïstisch is en ijdel; er is een ijdelheid.
Shri Rama was zo geliefd bij de mensen in het land waar hij regeerde en hij had een beeldschone vrouw met haar zeer
hooggeachte vader Janaka en zelf was hij de geliefde zoon van zijn vader. Maar hij was zo'n nederige man; zo'n nederige man
dat je in zijn hele persoonlijkheid de schoonheid ziet. Zo reisde hij bijvoorbeeld met een bootje toen hij in verbanning ging en
degene die hem voerde was een gewone schipper. En de schipper voelde zich erg ongemakkelijk, omdat hij voor de koning van
Ayodhya zat zonder de gepaste kleding te dragen. Maar Shri Rama droeg zelf gewoon 'valkala's’, kleren die gedragen worden
door de dorpelingen, of door mensen die in primitieve streken leven, de enige soort bladeren die ze daar hebben. Hij moest dat
dragen, omdat zijn moeder - zijn stiefmoeder - dit als gunst had gevraagd aan zijn vader.
En toen zei Rama hem gewoon: "Waarom ben je zo bezorgd? Ik draag dit, ik ben geen koning meer. Ik zit nu zo voor jou. Je zou

volkomen op je gemak moeten zijn. En ik weet absoluut niet hoe je een boot moet besturen, terwijl jij dat wel weet, waarom zou
jij je dus zorgen maken?" Zo plaatste hij zelfs de mensen die we in de maatschappij als laaggeplaatst zouden beschouwen op
een heel hoog voetstuk, wat aantoont dat hij mensen respecteerde. Zelf werd hij 'maryada purushottama' genoemd, wat
betekent dat hij degene was die wist hoe ver hij met iemand kon gaan volgens de maryada's: hoe je tegen iemand spreekt en hoe
je iemand benadert. Maar wij zien hoe mensen zich misdragen, zelfs tegen hun echtgenoten, tegen hun vrouwen en hun
kinderen, tegen iedereen, zelfs buitenshuis willen ze anderen aanvallen. Dat gaat compleet in tegen Rama. Het is als Ravana.
Zelfs Ravana was zo niet! Zelfs hij had niet die aard, want hij had bepaalde dharma's in zich. Hij was een gerealiseerde ziel, maar
hij werd een rakshasa doordat hij arrogant was geworden. Maar zelfs zijn arrogantie kan niet worden vergeleken met veel
moderne mensen, moderne meisjes en mannen die ik hoor en zie. Het is verbazingwekkend hoe ze werkelijk Ravana hebben
overtroffen. Ravana had maar tien hoofden, maar soms heb ik het gevoel dat moderne mannen, of eigenlijk vooral de vrouwen,
misschien wel honderdenacht hoofden hebben. De arrogantie, de enorme hoeveelheid haat die wordt uitgedrukt is zo belachelijk
en doet iemand zo waardeloos lijken. Maar ik zie zulke mensen heel vaak en op de een of andere manier sluipen ze ook Sahaja
Yoga binnen. In feite worden zulke mensen echt veracht door God Almachtig.
Als je verder naar zijn leven kijkt dan zie je dat hij in een dorp terechtkwam waar een heel oude vrouw was die bij een primitieve
bevolkingsgroep hoorde. Ze had heel weinig tanden en ze bracht enkele vruchten, kleine vruchten die we 'ber' noemen. Deze
vruchten had ze bij en ze gaf ze aan hem: "Shri Ram, kijk, ik heb deze vruchten voor u. Ik heb niets anders. Maar deze heb ik
allemaal voorgeproefd."
Als je in India iets in je mond hebt gehad dan is het 'utishta', niemand zal het nog aanraken. Maar zij zei: "Ik heb ze allemaal
geproefd en mijn tanden erin gezet en ik heb erop toegezien dat er geen enkele zuur is." Shri Rama hield niet van zuur fruit, dat
wist ze, dus zei ze: "Geen enkele ervan is zuur, u mag ze hebben." Ik bedoel, als dit zou gebeuren bij iemand in het Westen dan
zouden ze je een goede mep geven.
Shri Rama haastte zich onmiddellijk naar voor en nam de bessen uit haar hand, hij kuste haar hand en zei: "Goed, goed, ik zal ze
eten." Hij at ze met zo'n enthousiasme.
Maar Lakshmana was wat boos op de vrouw: "Wat gebeurt hier?"
Dus zei Sitaji: "O, vind je ze echt zo lekker?"
Hij zei: "Ja, maar ik ga jou er niets van geven."
Ze zei: "Nee, ik ben jouw wederhelft, dus je moet me ervan geven." Toen gaf hij er een paar aan Sitaji. En Sitaji at ze: "Ah, wat
heerlijk, het smaakt als hemelse nectar!"
Dus werd Lakshmana heel jaloers. Hij zei: "Schoonzus, mag ik er niet een klein beetje van?"
Ze zei: "Nee. Ik kan je er niet van geven, vraag het je broer. Ik ga je er niets van geven, ik heb zelf maar een heel klein beetje.
Waarom vraag je het je broer niet?"
Dus hij gaat naar zijn broer en vraagt: "Mag ik ook een beetje?" Toen lachte Shri Rama en gaf hem de 'ber' die gegeten was aangeraakt, of doorboord door de tanden van een primitieve vrouw, die in feite een paria was volgens de Brahmin wetten in India.
De zachtaardigheid van Shri Rama en de manier waarop hij mensen op hun gemak stelde was als bijvoorbeeld een oester, die
een klein steentje in zijn schaal krijgt, een glanzende vloeistof produceert, het steentje met die glanzende vloeistof omhult en het
omvormt tot een parel, opdat het zich op zijn gemak zou voelen. Maar hij verlangde geen comfort voor zichzelf. Rama was een
beetje anders, omdat hij iedereen in een diamant of een parel wilde veranderen, opdat de ander zou stralen en er mooi uit zou
zien en dat gaf hem voldoening.

Als je je zijn kwaliteiten eigen wilt maken dan moeten we eerst de innerlijke situatie van Shri Rama begrijpen. Shri Rama bevindt
zich aan de rechterkant van je hart, de rechterkant, het rechterhart. Daar bevindt hij zich. Maar in een mens is er geen rechterhart.
Als je iemand vertelt over het rechterhart, dan zegt hij: "Wat? Zijn er twee harten, of drie harten?" In onze Sahaja Yoga hebben we
drie harten: één links, een ander rechts en één in het midden.
Nu is het rechterhart zeer belangrijk. Het rechterhart zorgt voor het geheel van de longen, beide longen en de hele keel, de
luchtpijp en de neus, het innerlijke gedeelte ervan. Het buitenste gedeelte wordt verzorgd door ... we kunnen zeggen dat de
vormen worden gegeven door Shri Krishna. Maar het innerlijke gedeelte wordt volledig geregeld door Shri Rama. Ze zijn dezelfde,
maar de ene werkt op het binnenste deel en de andere op het uitwendige deel. Het binnenste gedeelte van de oren wordt
geregeld door Shri Rama. Hij geeft je ook de ogen, het binnenste gedeelte van de ogen. Nu is het veel belangrijker om de
binnenkant in orde te hebben dan de buitenkant. Dat is het voorbeeld van Shri Rama: hij gaf nooit om de buitenkant, of het
uitzicht van iemand. Omdat hij vóór Shri Krishna kwam, probeerde hij het binnenste deel van de mens op te bouwen. We kunnen
dus zeggen dat hij, hoewel hij in het rechterhart zetelt, door je Hamsa chakra werkt en ook gedeeltelijk door het binnenste deel
van je Vishuddhi chakra. Want de binnenkant van Shri Krishna is Shri Rama, Shri Vishnu.
Dus als iemand, zeg maar, niet knap is volgens de westerse maatstaven... Naar mijn mening zijn de westerse maatstaven nogal
raar, want westerse maatstaven lijken niet op Krishna of Shri Rama. Iemand als Shri Rama was een heel gezonde, grote man,
met handen tot aan de knieën; 'ajanabav', hij is degene die 'ajanabav' heeft. En hij was stevig, ze waren allebei stevig. Ze moesten
stevige mensen zijn, want hoewel ze uit Agni geboren waren, hij was uit Agni geboren, was water het hoofdelement van Shri
Vishnu. Daarom waren ze allemaal stevige mensen. Ze waren niet mager als bonestaken, zoals de moderne ideeën dat je zo
mager moet zijn als een bonestaak of een tuberculosepatiënt.
Maar dat wil niet zeggen dat alle stevige mensen in orde zijn. We maken altijd de logische conclusie dat, als Moeder het zei,
stevige mensen in orde zijn. Dat is niet het punt. Ik heb het over de innerlijke kant. De innerlijke kant ervan is precies het
tegenovergestelde. De innerlijke kant is volmaakte schoonheid en helemaal vol van liefde, tederheid en warmte. Als iemand deze
eigenschappen niet heeft dan is het een teken dat hij eerst en vooral geen Sahaja yogi is. Iemand die heel luidruchtig is, die luid
spreekt, hard praat en lacht op de verkeerde momenten moet wel half gek zijn, maar kan geen Sahaja yogi zijn.
Zie, deze zachtheid van Shri Rama gaat naar de uitersten, die ik de 'sankocha' noem, de formaliteit, het formele, maar dat is
Engels, 'formeel' is niet het juiste woord, het is 'sankoch'. Toen hij eens tegen Ravana vocht schoot hij met zijn pijlen zijn tien
hoofden er één voor één af. En als hij er één had afgeschoten en dan een tweede, dan groeide de eerste weer aan, want hij
beschikte over een aparte zegen, dat niemand hem kon doden door hem in het hoofd te treffen.
Dus Lakshmana zei: "Je weet toch met zekerheid dat Ravana niet gedood kan worden door hem in het hoofd te treffen, waarom
raak je hem dan niet in zijn hart?"
Dus zei hij: "De reden is dat Mahalakshmi, Sita, zich nu in zijn hart bevindt. Sita is in zijn hart. Hoe kan ik hem dan in zijn hart
treffen? Zij bevindt zich daar, ze zou gewond kunnen raken."
"Maar wat is dan het nut om hem in het hoofd te schieten," zei hij.
Hij antwoordde: "Als ik hem heel vaak in het hoofd raak dan zal zijn aandacht daarheen gaan. Zodra zijn aandacht naar zijn hoofd
gaat dan kan ik hem in het hart raken." Zie je de 'sankoch'? Zie de 'sankoch' in de manier waarop hij sprak.
Nu hebben we - Tina, wat is er met je aan de hand? Waarom lach je de hele tijd zo? Kun je niet stil zijn? Wat is er om over te
lachen? Om bepaalde dingen hoef je helemaal niet te lachen. Wees stil. Wat er verder gebeurde is dat hij ooit heel vriendelijk was
toen een heel lelijke vrouw, Shurpanaka, hem kwam verleiden. Ze wilde hem verleiden en ze zei: "Rama, waarom trouwt u niet
met me?"

Ik bedoel, aan iemand zoals Rama, die 'maryada purushottama' is, kun je toch niet zo'n vreselijke vragen stellen. Iemand anders
zou haar ten minste in elkaar geslagen hebben. Maar Shri Ram glimlachte.
Hij zei: "Mevrouw, het spijt me. Ik heb een vrouw en ik geloof maar in één vrouw, 'aika patni vrat'. Dus het spijt me, ik kan niet met
u trouwen." Maar toen zei hij ondeugend: "Maar daar is mijn broer, zijn vrouw is nog in Ayodhya, vraag het hem eens."
Dus hij ging naar haar toe en hij vroeg - ze ging naar hem toe en vroeg: "Lakshmana, waarom trouwt u niet met mij?"
Toen was ze heel mooi geworden. Ze had zichzelf in een mooie vrouw veranderd. Ze zal wel naar een schoonheidssalon zijn
gegaan of zoiets, maar ze had zichzelf mooi gemaakt en daar was ze.
En hij keek haar zo kwaad aan en zei: "Jij, lelijk wicht, waarom vraag je me zoiets?"
En toen hakte hij haar neus af. Hij hakte haar neus af in Nasik en daarom betekent 'nasika' de neus; en daarom zijn jullie naar
Nasik geweest, omdat het de plek is waar hij haar neus afhakte. Hij was ontzettend kwaad. Maar Shri Rama niet. Hij zei op een
heel overtuigende manier: "Kijk, ik heb al een vrouw en ik geloof maar in één vrouw."
Een andere karaktertrek van hem was dat hij consequent was. Hij was nooit inconsequent zoals Shri Krishna. Shri Krishna was
een diplomaat en diplomatie ligt in inconsequentie. Shri Krishna's stijl was anders. Maar... Waarom, wat is er met jou aan de
hand? Waarom, wat is er? Kom maar hier zitten. Aan deze kant. Kom, Tina. Ga maar aan de andere kant zitten. Waarom praat je
met haar? Ga maar achterin zitten. Ga. Ze heeft het me al heel lastig gemaakt in Pune en hier is ze weer. Praat alsjeblieft niet
met elkaar als ik aan het praten ben. Dat is het minste wat je voor me kunt doen. Hebben jullie ooit al Indiërs zich zo zien
gedragen? Het is heel storend. Ik concentreer me op jullie en jullie concentreren je niet op mij. Het is niet erg als je lacht wanneer
er een grap wordt verteld. Waarom moet je met elkaar praten? Ik kan het niet begrijpen. Goed. Sorry dat ik dat moest zeggen. Zie
je, op een moment dat ik het over Shri Rama heb. Shri Rama zou dat niet hebben gezegd. Maar in Sahaja Yoga kun je je niet altijd
gedragen als Shri Rama. Soms moet je ook zoals Parashurama zijn, anders werkt het gewoon niet. Als je nu verder kijkt naar zijn
persoonlijkheid die zo mooi was, dan zie je dat hij zo'n consequent iemand was. Wat hij ook zei, dat nam hij zijn hele leven met
zich mee. Zo zei hij bijvoorbeeld: "Ik ben iemand die in één vrouw gelooft, 'aika patni vrat'."
Nu had hij een heel fijne vrouw, absoluut, een beeldschone vrouw, maar zij was naar Ravana gegaan en hij bleef achter. Toen ze
een soort 'yAgnya' wilden doen, genaamd 'Rajasurya yAgnya', bedoeld om de hele wereld te overwinnen, zeiden ze hem: "Je moet
opnieuw trouwen, want je moet een vrouw hebben."
Hij zei: "Nee, ik kan niet trouwen, want niemand is als mijn vrouw, ik kan niet trouwen. Ik kan deze yAgnya overslaan, maar ik kan
niet opnieuw trouwen."
Dus toen zeiden ze: "Goed, dan zit er maar één ding op, dat is een gouden standbeeld van Sita maken en dat standbeeld moet
dan je vrouw vertegenwoordigen."
Hij zei: "Daarin stem ik toe." En hij gebruikte al zijn sieraden en alles om dat standbeeld te maken en de yAgnya uit te voeren.
Alles wat hij dus zei volgde hij ook grondig. In zijn dharma was hij volmaakt.
Een ander incident gebeurde toen Sita verdween. Hij sliep nooit in een bed, altijd op Moeder Aarde. Hij sliep nooit in een bed,
altijd op Moeder Aarde. En de pijn die hij leed omwille van zijn vrouw werd heel goed beschreven door alle dichters van India. En
toen Sita hem uiteindelijk verliet in mysterieuze omstandigheden, verdween ze gewoon in Moeder Aarde. Moeder aarde had haar
gebaard, dus verdween ze in Moeder Aarde. Toen was Shri Rama totaal verloren en hij sprong in de rivier Sarayu en verdween in
het water element van waaruit hij was ontstaan.
Deze man moest zijn vrouw opgeven. Aan dit contrast kun je de rijzende en neergaande golf van een persoonlijkheid zien. De

samenleving waarin hij leefde en het land dat hij regeerde keurde het af als een vrouw met Ravana had geleefd. En het volk
begon erover te praten. Dus als goede koning, gewoon als een goede koning, besloot hij dat zijn vrouw voorgoed verlaten moest
worden. En vervolgens liet hij haar wegvoeren in een prachtige koets, samen met zijn eerste minister en zijn broer, Lakshmana,
die haar meenam en haar achterliet, met de woorden dat dit het besluit was en: "Shri Rama heeft ons gevraagd je mee te nemen
naar de ashram van Valmiki." Daardoor was ze erg geschokt en ze zei, ze was de Adi Shakti, dus ze hoefde nergens bang voor te
zijn, ze zei: "Laat me hier maar achter." Iemand met een groot gevoel van eigenwaarde. Ze zei niet: "Nee, nee, nee, nee! Ik ga naar
hem terug," of: "Ik zal hem voor de rechter dagen en hem al zijn geld afnemen, hoe durft hij me eruit te gooien!" Niets daarvan.
Dat is de gratie van een vrouw.
Minzaam zei ze: "Goed, je hebt naar je broer geluisterd. Maar ik ben je oudere schoonzus en nu zul je mij gehoorzamen. En ik zeg
je als je schoonzus dat je nu kunt gaan. Laat me hier alleen, ik wil niet dat je me verder nog begeleidt of dat je me door iemand
laat begeleiden." En ze was zwanger. Als zoiets hier zou gebeuren, natuurlijk gebeuren er vreselijke dingen, maar als er in India
zoiets gebeurt dan pleegt de vrouw zelfmoord, of ze zou het niet aan kunnen. Ik denk dat beide dingen hetzelfde zijn: een vlucht.
Als er geen agressie is dan is er recessie.
Maar zij zei: "Nee. Ik moet deze twee kinderen baren, Ik kan wel voor mezelf zorgen. Hij heeft het genadig besloten, ik ben niets
en zeg hem alsjeblieft zich om mij geen zorgen te maken." En ze zei tot Shri Rama, Shri Lakshmana: "Zorg jij dan voor hem, meer
verlang ik niet." En ze zei tot de eerste minister, de 'mantri': "U moet zorg dragen voor het koninkrijk."
Zie de waardigheid, zie de balans, zie het karakter en de persoonlijkheid van Shri Rama. Hij werd 'maryada purushottama'
genoemd. En kijk naar zijn vrouw, zij was in elk opzicht zijn gelijke. Toen ze door Ravana werd vastgehouden, was Ravana zo
bang van haar Shakti dat hij haar niet aanraakte. Hij wilde haar bang maken en zei: "Ik zal de vrouwen in India en de vrouwen in
de wereld van alles aandoen, ik zal verschrikkelijke dingen doen, ik zal nog eens geboren worden en me slecht gedragen."
Maar ze zei: "Doe wat je wilt, je kunt me niet raken."
Hij kon zelfs haar hand niet aanraken, zo bang was hij. En toen Hanumana de ring van Shri Rama bracht en hem aan haar toonde
en zei: "Dit is de ring van Shri Rama", zei ze.
"Ja, dat weet ik. Hoe gaat het met hem?"
Hij zei: "Goed." Ze wilde van alles weten.
Toen zei hij: "Moeder, ik kan u op mijn rug nemen. Ik kan u gemakkelijk meenemen. Klim op mijn rug en ik neem u mee."
Ze zei: "Nee, ik ga niet met je mee. Shri Rama is een dappere koning; hij moet zelf komen, Ravana bevechten en hem doden, want
hij is slecht en dan zal ik in alle glorie met hem meegaan."
Ze was helemaal nergens bang voor. Voor haar was de hoofdzaak dat Ravana gedood moest worden. "Hij is slecht en hij moet
door Rama gedood worden." Wat een moed voor een vrouw. Als je het van beide kanten bekijkt dan zul je verrast zijn hoe
machtig de persoonlijkheid van een vrouw is. Het is niet iets reactief: "Mijn man is zo, daarom ben ik zo." Of: "Mijn man doet dit
niet voor mij, daarom ben ik zo. Mijn man is bij me weggegaan, dus is het met mij gedaan. Wat moet ik beginnen zonder mijn
man?" Niets daarvan. Zij staat op haar eigen benen.
Ze zei 'nee' tegen Hanumana en ze stond op haar eigen benen. Toen zei ze: "Als Rama komt en dit kwaad vernietigt, als hij dit
kwaad van de aarde laat verdwijnen, dan pas kan hij me meenemen. Ik ga niet met je mee. Ik zal niet ontsnappen, ik zal niet
vluchten. Niets daarvan. Ik ga het zelf onder ogen zien." Voor een vrouw is het heel wat om dit te zeggen, als ze vast zit in de
gevangenis van een verschrikkelijk iemand, op een plek die zo gevaarlijk is voor haar. Ze zei: "Ik zal niet gaan. Wat je ook
probeert, welke listen je ook gebruikt en wat je ook zegt, ik ga niet." Stel je dat eens voor. En Ravana was zo'n afschuwelijke man.
Hij deed haar al het mogelijke aan, maar zij bleef altijd even kalm en rustig, in afwachting dat haar man zou komen. Kunnen we

ons zo'n vrouwen voorstellen in de moderne tijd? Zo tevreden met zichzelf, zo evenwichtig, zo vol vertrouwen en kracht. Dit is de
boodschap van Sita's leven.
De goedheid van Shri Rama werd duidelijk toen hij over de mensen begon te regeren. Hij was iemand die belang hechtte aan wat
de mensen nodig hadden. Voor hem was het belangrijk dat de mensen over wie hij regeerde gelukkig en vreugdevol waren. Hij
zorgde voor hen met veel liefde. Hij had twee zonen, waar hij maar kort voor heeft gezorgd, omdat ze verdwenen waren samen
met hun moeder Sita. In feite waren zij het die ontdekten wie hij was, omdat Valmiki hen had geleerd de Ramayana te zingen. Ze
gingen naar Ayodhya en zongen daar de Ramayana. Rama was er ook. En toen ze op een dag tijdens één van de 'yAgnya's' het
paard van Shri Rama hadden gevangen was het voor Hanumana onmogelijk met deze twee jongens te vechten. Hij begreep er
niets van. Hier moeten we nu het karakter van de grote Hanumana beschrijven. Hij zei tegen Shri Rama: "Ik begrijp het niet: deze
twee jongens, ik kan ze niet aan. Ik weet niet wie ze zijn."
Dus ging Shri Rama erheen en daar stonden de twee jongens met hun pijlen. Toen verscheen Shri Sita en ze zei hen: "Jullie
mogen niet tegen hem vechten. Hij is jullie vader."
En toen begreep Hanumana het. Hij zei: "Goed, nu kan ik wel met Shri Rama vechten! Waarom liet hij u zo achter?" Zie hoe lief
Shri Hanumana was. Al was hij nog zo'n toegewijde volgeling van Shri Rama, toch kon hij zien: "Hij heeft mijn Moeder onrecht
aangedaan" en daar stond hij voor. Het is heel lief van Hanumana om dat te doen. Zoals je weet is Hanumana de engel Gabriël,
die onschuld, eenvoud en dynamisme is. Hij was zo dynamisch dat toen hij nog maar net geboren was, hij zei: "Ik kan maar beter
de zon opeten, want de zon verschroeit de mensen in India." Daarom slikte hij de zon in.
De mensen moesten hem zeggen: "Ook al is de zon verschroeiend, toch is zij een grote hulp. Laat alstublieft de zon vrij. Waarom
at je haar op?" Dus liet hij de zon weer vrij.
Hanumana's hele leven was toegewijd aan het dienen van Shri Rama. En hij was zo'n toegewijde 'bhakta' van Shri Ram. Nu staat
hier tegenover dat Hanumana 'navadha' had, 'navadha siddhi's', negen 'siddhi's': 'anima’, 'ganima', 'raguma' en meer van die
dingen. Daarmee kon hij klein worden, hij kon groot worden, hij had zoveel krachten. Ondanks al deze siddhi's en de hoeveelheid
kracht die hij had... Zo zei Shri Rama hem ooit: "Mijn broer Lakshmana werd geraakt en hij is er erg aan toe, hij is stervend. Je zou
een speciaal soort 'sanjivani' moeten halen, een soort kruid dat ik op zijn hoofd wil aanbrengen."
Dus hij ging erheen, maar hij kon het niet vinden, dus nam hij de hele berg in zijn hand en gaf hem aan Rama. "Zoekt u het nu
maar, ik weet het niet, ik kan het niet vinden."
Dat is de Hanumana Shakti. En met al die kracht was hij zo'n nederig en zo'n toegewijd iemand. Dit is het kenmerk van een
machtige Sahaja yogi. Iedereen die machtig is moet nederig en geweldloos zijn. Mahatma Gandhi zei: "Wat betekent de
geweldloosheid van de zwakken?" Natuurlijk is een zwak iemand geweldloos, wat is daar zo groots aan? Het is een strategie of
een vorm van bescherming die hij gebruikt. Een zwak iemand móet geweldloos zijn, omdat hij niets het hoofd kan bieden, hij kan
niet protesteren. Maar de geweldloosheid van de machtige is een teken van ware geweldloosheid. Als zij die machtig zijn
geweldloos zijn, dan betekent het dat ze heel sterk vertrouwen op hun krachten. Waarom zouden mensen die op hun krachten
vertrouwen anderen aanvallen? Ze staan er: "Goed, kom maar op, wat wil je?" Zelfs door alleen dat te zeggen vluchten mensen
weg. Zij die gewelddadig, kwaad en opvliegend zijn, die iedereen aanvallen, pijn doen en lastigvallen, zijn de mensen met een
heel zwakke persoonlijkheid. Hun persoonlijkheid is zwak. Als hun persoonlijkheid in orde was, dan hadden ze al die dingen niet
gedaan. Het is een teken van iemand die bezeten is en onder de invloed van die bezetenheid handelt, ofwel te zwak is en bezeten
wordt door zijn woede omdat hij te weinig kracht heeft om iets te kunnen verdragen.
De allerkrachtigste is Moeder Aarde, want zij heeft de kracht om te verdragen. Wie de kracht heeft om te verdragen is krachtig.
Wie geen kracht heeft om te verdragen: "Ik kan dat niet aan, ik hou daar niet van, ik..." - zo iemand is compleet nutteloos voor
deze aarde en soms denk ik: "Waarom heeft God hen geschapen?" Het is een echte last om zo iemand in je buurt te hebben: "Ik
kan dit niet eten. Ik hou daar niet van." Waarom ben je hier dan? Niemand houdt ook van jou! Niemand houdt van zo iemand
omdat hij altijd zegt: "Ik hou hier niet van, ik hou daar niet van. Ik ..." De kracht van iemand ligt dus in het verdragen van dingen.

Hoeveel verdraag je? Hoeveel kun je ondergaan zonder het te voelen? Als je bijvoorbeeld in de jungle bent, dan ben je gelukkig.
Als je in een paleis bent, dan ben je gelukkig. Of er nu deze kleur is, of die kleur, of je nu bij dit of dat ras hoort, of je nu dit leven of
dat leven leidt, je kunt het verdragen. En die kracht om te verdragen geeft je het kaliber, het kaliber om in Sahaja Yoga te zijn. Het
gaat er niet om het te tonen, eronder te lijden. Je moet niet zeggen: "Ik lijd onder deze situatie." Je lijdt niet. Het is gewoon
vanzelfsprekend. Want iemand die alleen maar op comfort uit is, iemand die in alle luxe wil leven, zonder de minste
tekortkomingen of nadelen, zo iemand is een bedelaar, zou ik zeggen, in alle opzichten.
Ik bedoel, de beste manier om problemen kwijt te raken is ze niet te hebben. In de zin van: ik rijd niet, dus ik heb geen
rijproblemen. Ik telefoneer nooit, dus ik heb geen telefoonproblemen. Ik ga niet naar de banken, dus heb ik geen bankproblemen.
En het beste: ik heb geen inkomen, dus ook geen inkomstenbelasting. Als je ergens problemen mee hebt, zorg dan dat je er vanaf
komt! Waarom wil je het hebben? Wil je het hebben en je er dan zorgen om maken? Het lijkt raar dat je heel gemakkelijk verlost
kunt worden van alles waar je last van hebt in deze wereld. Je hoeft die dingen dus niet aan je hoofd te hebben. Maar het woord
'probleem', vooral in de Europese gemeenschap is 'probleem' een veel voorkomend woord. Maar in het Engels hebben we dit
woord, 'probleem', nooit geleerd. Het woord 'probleem' werd alleen gebruikt in de les geometrie, een geometrisch probleem, maar
we kenden geen probleem in het leven. Toen ik later in contact kwam met de Europese gemeenschap zeiden ze: "Dat is geen
probleem," of "Dit is het probleem." Op één dag zeggen ze minstens honderd keer het woord 'probleem'. Dus voor elk probleem is
de oplossing niet langer dat te hebben wat je het probleem geeft. Je kunt alles opgeven. Wat je maar wilt kun je opgeven, als je
maar weet hoe je jezelf ervan moet onthechten.
Veel mensen komen me zeggen: "Moeder, we hebben ego. Dat is het probleem."
Ik zei: "Geef het dan op!"
Ik bedoel, het is simpel, waarom heb je het nog? Alsof ze willen zeggen: "We hebben last van dit ding, maar toch willen we het
bijhouden." Het is alsof we bang zijn van een krokodil, maar toch onze voet in de bek van de krokodil willen steken. En dan
hebben we het probleem dat de krokodil onze voet opeet. Geef het nu op! Maar ze zullen een krokodil uitzoeken, zijn bek openen,
een voet in zijn bek steken en dan bij mij komen zeggen: "Moeder, een probleem: mijn voet zit in de bek van de krokodil."
Om problemen te krijgen moet je ze opzoeken! Maar als je ze niet opzoekt, hoe kun je dan een probleem krijgen? Mensen hebben
bijvoorbeeld zo'n domme, dwaze problemen. Het eerste probleem dat iemand kan hebben is: "O, mijn kleren moeten gestreken
worden." Waarvoor? Geen probleem! Draag ze dan zo, wie kijkt daar nu naar? "Maar kijk, alle mensen hebben hun kleren
gestreken." Wat maakt het nu uit als ze niet gestreken zijn? Voor hen is het een probleem. Het zijn onbenullige dingen zoals dit,
echt verschrikkelijk onbenullige dingen.
Maar het grootste probleem dat ik bij jullie zie is je horloge. In Zwitserland mag ik dat niet zeggen. Zie je, het probleem is dat je
naar de vlieghaven moet gaan. Zodra je iemand zegt dat we naar de vlieghaven moeten, zelfs als ík moet gaan, niet jullie, dan
springt iedereen alsof ze op een springplank staan. Je ziet ze allemaal zo springen.
"Wat is er aan de hand?"
"Moeder, u moet naar de vlieghaven!"
"Dat is niet erg, ík moet gaan. Wat is er met jullie aan de hand?"
"Het is een probleem!"
Ik zeg: "Wat is het probleem? Ik moet gaan. Weet gewoon dat jij helemaal niet hoeft te gaan en niet naar de vlieghaven hoeft te
komen. En als het vliegtuig me niet meeneemt, dan ga ik jullie daar niet mee lastig vallen, dan neem ik een hotel. Maak je toch
geen zorgen."

Maar waarom wind je je daar zo over op? Hoe mensen zich kunnen opwinden als ik een vliegtuig moet halen, soms krijg ik het
gevoel dat ze van me af willen! Dit is dus een probleem voor mensen die heel nauwgezet zijn. Stel nu dat ik zeg: " Ik weet dat het
vliegtuig me niet zal achterlaten." Dat weet ik, want ik weet veel dingen, daarom heb ik geen problemen. Maar zelfs als je denkt
dat je het vliegtuig misschien niet haalt, dan haal je het misschien niet. Maar als je het wel haalt, goed en wel. Als je het niet haalt,
ook goed. Waar is het probleem? Je haalt het of je haalt het niet, wat is de derde mogelijkheid? Waar is het probleem, dat begrijp
ik nog steeds niet. Óf het lukt, óf het lukt niet. Twee mogelijkheden. Dat zijn de enige twee mogelijkheden. Wat is de derde
mogelijkheid die je het probleem geeft?
Stel dat iemand me geld verschuldigd is. Goed, dan zal hij het me geven, of hij zal het me niet geven. Wat is het probleem? Het
probleem is dat jíj het een probleem noemt omdat je wilt vermijden de waarheid onder ogen te zien. Als je de waarheid onder
ogen ziet, dan zul je één ding weten: deze man is me geld verschuldigd, goed, dan ga ik dat afhandelen. Ik zeg hem: "Meneer, u
bent me nog geld verschuldigd. U moet me betalen. Het is uw plicht en als u me niet betaalt dan bent u niet correct." Ga naar
hem toe, zie hem onder ogen en zeg het hem. Maar je doet het niet! Je zult thuis zitten: "O God, een probleem, die man geeft me
het geld niet... O God, dat is een probleem." Hoe zul je het krijgen als je hier op je hoofd zit te slaan?
Als je het rechtstreeks onder ogen ziet dan zul je versteld staan dat er helemaal geen probleem bestaat. Stel dat je auto niet
meer start. Goed, hij start niet meer, ga zitten en maak het jezelf gemakkelijk totdat iemand je meeneemt. Of zelfs als je geen lift
krijgt, goed, slaap er dan 's nachts! Wat dan nog, geen tijger zal je opeten. En als de tijger je moet opeten, dan zal hij je opeten!
Waar is het probleem? Ik zie het nog steeds niet. Ik zie het probleem niet: als de tijger moet eten dan is het zo voorbestemd dat
de tijger moet eten. In elk geval zal er niemand sterven, je zult opnieuw geboren worden. Als je het zo bekijkt dan zul je verrast
zijn dat de meeste problemen niet bestaan. Het zijn luchtbellen, gecreëerd door onze eigen gedachten, onze gedachtengolven:
"Dit is een probleem, dat is een probleem." Zo zeiden ze vandaag dat er op bepaalde data geen zaal zou zijn. Goed.
"Waar wil je een zaal hebben?"
"Daar."
Als er geen zaal is, laat het ons dan buiten doen.
Ergens het beste van maken is dus wat Shri Rama je toont. Laat ons nu kijken hoe hij ons geholpen heeft. Shri Rama heeft ons
met zijn persoonlijkheid, zijn balans en zijn vrede, met zijn vriendelijkheid en zachtheid getoond hoe een koning een welwillende
koning moet zijn en tegelijkertijd een liefdevolle echtgenoot, een liefhebbende vader en een dharmisch iemand. Maar dit terzijde
ging hij naar Maharashtra. Hij maakte alle voorbereidingen om blootsvoets naar Maharashtra te lopen en het land te vibreren,
want op een dag zouden Sahaja yogi's naar Maharashtra komen en dan moest Maharashtra een gevibreerd land zijn. In Ayodhya
deed hij nooit zijn schoenen uit, want hij was er koning. Maar toen hij erheen ging, ook Shri Sita, toen ze beiden naar Maharashtra
gingen, deden ze hun schoenen uit om het te vibreren. Onderweg zag hij een grote rots, die eigenlijk een vrouw was, vervloekt tot
rots - Ahilya. En gewoon door zijn aanraking kwam ze weer tot leven. Zo deed hij het ene na het andere, vanzelfsprekend, maar
het was zijn levensdoel om daarheen te gaan. En dat heeft geholpen bij een zeer grote verwezenlijking in onszelf, namelijk Shri
Ram.
Shri Rama staat voor de 'pranavai', dat is de levensnoodzakelijke lucht die we inademen. De levensnoodzakelijke lucht en als die
lucht te warm wordt dan moeten we weten dat we niet meer bij Shri Ram zijn. Het moet koele lucht zijn die door je neus en je
mond komt. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar bij mij is dat altijd zo. Als je kwaad bent dan gaan de neusvleugels omhoog, ze
zwellen op en dan is er verhitte lucht, verhitte woorden, alles is verhit, verhitte ogen en alles trekt omhoog, krult naar boven, zodat
je een woedende Ravana wordt. Want dan ben je de schoonheid van de aard van Shri Rama vergeten.
Wat hij voor ons middenhart heeft gedaan is het belangrijkste, hij heeft je namelijk het vaderschap binnen in je gegeven. Shri
Rama vertegenwoordigt het vaderschap. Nu moet je zelf nagaan welk soort vader je bent. Mensen die geen goede vaders zijn
ontwikkelen problemen van het rechterhart. Ook mensen die geen goede echtgenoten zijn ontwikkelen problemen met het

rechterhart. Het rechterhart is ontzettend belangrijk, vooral in het Westen, waar het klimaat zo onvoorspelbaar is en je steeds
binnen moet blijven en alles gesloten moet houden, waardoor je van binnen helemaal opdroogt. Als je dan niet die zachtheid
hebt en die warmte, die vriendelijkheid van Shri Rama, dan krijg je last van asthma. Er sterven zoveel mensen aan asthma in het
Westen. Daarbij maken jullie ruzie met jullie vrouwen, jullie behandelen hen slecht, jullie nemen hun geld af en bedriegen hen met
geld en elke manier waarop jullie hen kwellen, maakt het nog erger.
Het heeft dus iets met geld te maken, in de zin dat Sitaji Shri Lakshmi was en Sitaji was ook degene die de kracht was van Shri
Rama. Ook Shri Lakshmi krijgt dus genoeg van jou als je een slechte vader of een slechte echtgenoot bent. Daarom is Gruha
Lakshmi heel belangrijk. Maar de vrouw moet de Gruha Lakshmi zijn. Zij mag geen kreng zijn en dan verwachten dat haar man
vriendelijk is met haar. Dan bederft ze het. Dat is heel slecht. De vrouw moet een Gruha Lakshmi zijn: een mooie vrouw met een
heel lief karakter, die haar man toespreekt op een heel 'sankoch' manier, die ook voor de kinderen zorgt en voor de familie en
voor de gasten die bij hen thuis komen.
Maar als je waardeloze vrouwen aanmoedigt en najaagt... Dat wil zeggen dat ze in collectieve zin waardevol moeten zijn. Als ze
zich in het collectief niet gedragen, als ze in het collectief agressief zijn, als ze in het collectief anderen lastigvallen, zulke
vrouwen moeten in het geheel niet aangemoedigd worden en volgens Tulsidas zouden ze een pak slaag moeten krijgen.
Tegenwoordig komt het heel slecht over als iemand zoiets zegt, dat vrouwen moeten worden geslagen als ze alle
eigenschappen hebben die hen ongeschikt maken als Gruha Lakshmi's. Natuurlijk is het niet nodig te slaan, maar wat ik wil
zeggen is dat je al deze badha's uit je vrouwen moet verdrijven. Dat is heel belangrijk, want als je verstrikt raakt in de bezigheid je
vrouw op het rechte pad te houden dan kun je uiteindelijk ook last krijgen van je rechterhart en van asthma. Want je vrouw en jij
maken deel uit van de samenleving. En de samenleving heeft bepaalde wetten die heel belangrijk zijn.
Er is zoiets als 'shri dharma', er is zoiets als 'pati dharma', er is zoiets als 'mata dharma', 'pita dharma', alles heeft zijn dharma.
Mannen die hun vrouwen kwellen hebben een heel slecht hart. Zo hebben zij die hun vrouwen maar laten begaan evenzeer een
slecht rechterhart. Je moet in balans zijn. Jij bent de man en zij is je vrouw en samen ben je verantwoordelijk voor een heel
goede familierelatie. Het komt niet van één kant. Niet alleen de man of de vrouw, maar beiden moeten zo zijn dat ze handelen
volgens hun mannelijke of vrouwelijke natuur en elkaar respecteren, van elkaar houden, alles met elkaar delen en zo leven dat
mensen zien dat ze als de twee wielen van een koets zijn, één links en één rechts, er is geen onevenwicht. Ze zijn evenwaardig,
maar niet hetzelfde, zoals ik al vaak zei.
In het geval van Rama verliet hij zijn vrouw. Maar als het op Sita aankwam, dan verliet zij hem ook. Maar zij verliet hem zoals een
vrouw het zou doen en hij verliet haar zoals een man het zou doen. Zij verliet hem zelf ook. Maar wel op een manier die een
vrouw past. En hij deed het op een manier die een koning past. Zo moet een zich vrouw ook gedragen als een vrouw. Ze mag
dezelfde dingen doen die een man doet, maar zij moet een vrouw zijn en een man moet een man zijn.
Dat is dus de 'maryada purushottama', dat is degene die de allerhoogste is onder alle mannen, die alle maryada's is, alle grenzen
die hij in acht neemt. Die grenzen bestaan erin dat je niet probeert anderen te overheersen of hun plaats probeert in te nemen. Zo
heb ik bijvoorbeeld gezien dat mensen die agressief zijn ook naar onze programma's komen, zij zitten als eerste voor me. Zodra
ik de poorten open zullen ze daar ergens staan. Ze zullen overal op de eerste rij staan. Maar dat is niet volgens de maryada. Je
zou achterin moeten zitten. Zo zou het moeten … de leiders die je hebt mogen vooraan zitten. Probeer op de achtergrond te
blijven. "Ik wil de eerste zijn!" Ik heb het ooit gehad over de 'eerste van de eerste'. Jullie kennen het verhaal wel van de 'eerste van
de eerste'. Dan word je dus de 'eerste van de eerste', dat gebeurt er met je als je probeert indruk te maken. En ik ken iedereen die
zo is. Op de achtergrond blijven is het meest waardige dat je kunt doen. Als eerste naar voren komen, als eerste opspringen,
naast de deur gaan staan als Moeder komt, zie je. Zodra ik zo iemand zie, zeg ik: "O, is hij er weer?" Sommigen doen Aarti
gewoon om indruk te maken, sommigen werpen bloemen om indruk te maken, ze zullen eerst zijn. En op de een of andere
manier verkrijgen ze ook die positie, omdat ze die opeisen en erom vragen. De leiders moeten oppassen dat ze geen opvallende
taken geven aan mensen die mij echt enorm irriteren door hun arrogantie en de manier waarop ze proberen in de belangstelling
te staan.

Vandaag moet ik één ding zeggen: in de huidige situatie moeten we besluiten dat als de leiders geen vrouwen hebben die
nederig, vriendelijk en medevoelend zijn, die Gruha Lakshmi's zijn en heel liefdevol voor de collectiviteit, we zowel de man als de
vrouw het leiderschap moeten ontnemen. We kunnen geen leiders hebben met verschrikkelijke vrouwen. Dat kan niet, want de
vrouw van een leider is als een moeder. Er worden vijf soorten moeders omschreven, één daarvan is de vrouw van de guru of van
de leider. En als een leider zo'n vrouw heeft, dan is het beter dat hij zich terugtrekt, zijn vrouw corrigeert en doet wat mogelijk is.
Zolang ze niet in orde is zou hij geen leider mogen zijn. Dat is erg belangrijk, want ik heb gezien dat zo'n vrouwen de mannen
omlaag halen, dat niet alleen, maar ze halen ook Sahaja Yoga omlaag, de Sahaja yogi's en de hele organisatie van God. We
moeten dus voorzichtig zijn en de vrouwen moeten beseffen dat als ze de vrouwen van leiders zijn, ze extreem goedhartig,
vriendelijk, vrijgevig, delend, zorgend en volkomen moederlijk moeten zijn, geen nonsens mogen tolereren en mensen zouden
moeten corrigeren als ze iets verkeerd doen. Ze mogen over niemand verslag uitbrengen aan hun mannen en zelf geen
verantwoordelijkheid nemen over dingen die ze niet verondersteld worden te doen. Als ze dat niveau niet hebben, dan zijn ze van
geen nut voor mensen en hebben ze geen enkele reden er trots op te zijn dat ze leidersvrouwen zijn.
Uit Shri Rama's leven leren we veel en ook van Sitaji's leven. Beiden hebben ze zoveel voor ons gedaan en zo'n groots leven
geleid. Hun hele leven leden ze, ze leden en leden. Ze leefden in de dorpen. Ze leefden in het woud. Terwijl ze koning en koningin
waren hadden ze nooit gebrek aan comfort. Ze legden blootsvoets enorme afstanden af en doorstonden allerlei kwellingen van
het leven. Sita werd ontvoerd door Ravana, die een vreselijke man was, ze moest met een rakshasa leven, kun je je dat
voorstellen? Ze leefde met een rakshasa en toen toonde ze haar grootsheid. Deze karakters van verschillende aard, Sita en Shri
Rama, toonden de aanvullende eigenschappen die ze hadden, heel aanvullend. En als dat het geval is dan is de relatie tussen
man en vrouw prachtig in Sahaja Yoga. Zo zou het moeten zijn. Ik zie dat sommige mensen heel lief zijn. Sommige leiders zijn
heel lief, maar de vrouwen kunnen hard zijn of heel stijf, ze kunnen slechte bedoelingen hebben of lastig en egoïstisch zijn. Je
kunt met deze karaktertrekken niet groeien in Sahaja Yoga. Je hebt zoveel geluk dat je man de leider is, de hoogstgeplaatste
man in je land in Sahaja Yoga, dus jij moet zijn bevoegdheid aankunnen, zijn bekwaamheid en zijn naam, anders heb je geen
aanzien.
Daarom moet ik jullie zeggen dat we op deze dag van Dassera moeten besluiten dat we Ramraj in Sahaja Yoga zullen hebben,
waar welwillendheid, liefde, medegevoel, veiligheid, vrede, vreugde en discipline onder ons heersen. Alle disciplinering ligt in
onszelf. Wat ik zeg over Shri Rama is dat hij zichzelf de discipline van de maryada´s heeft aangemeten. Zo moeten wij onszelf
ook de discipline van de maryada´s aanmeten.
Het is zeer belangrijk dat dit in Zwitserland zou gebeuren, want Zwitserland heeft ze het hardst nodig, de zegeningen van Shri
Ram. Zoals de zaken er nu voor staan in dit land, zijn er heel egoïstische, onliefdadige activiteiten gaande die alle armere landen
ruïneren met deze egoïstische houding, een heel bekrompen, laaghartige houding jegens het geld van deze armere landen. Het is
belangrijk, enorm belangrijk voor ons dat we vandaag bidden voor de bevrijding van de harten van deze mensen die anderen
zonder meer afslachten. In deze moderne tijd hebben we geen oorlogen, maar op financieel gebied slachten ze mensen af en
doden ze hen door hen hun eigen geld en hun eigen welzijn te ontzeggen. Als koning Rama dus moet komen, dan moet koning
Rama geboren worden in de harten van de mensen die de leiding in handen hebben. En daarom moeten we tot Shri Rama bidden:
"Wees vriendelijk en medevoelend, zodat u geboren kunt worden in de harten van deze mensen."
Moge God jullie allen zegenen.
Mag ik alsjeblieft wat water? Ik weet niet hoe mijn lezing was want de vibraties waren zo sterk, het is erg moeilijk. Mag ik
alsjeblieft wat water? Dankjewel.
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Het was zo aangenaam om in België te komen en daar zoveel mensen voor ons programma aan te treffen, en ik moet zeggen
dat we nu mensen krijgen die heel gevoelig zijn. Ik denk, ik heb het gevoel dat dit een nieuwe dimensie is waarin we
binnentreden. Want nu krijgen we echt mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in hun zelfrealisatie, en die heel respectvol zijn.
En er is veel minder agressiviteit. Er is niemand meer die zich agressief opstelt. Dus kunnen we zeggen dat de weg nu open ligt
voor jullie allemaal om dingen uit te werken op een sahaj[1] manier, om hen op de juiste manier in te leiden in Sahaja Yoga en
hen te helpen stabiliseren. Deze sahaj manier moet goed begrepen worden. Als mensen naar je toe komen dan moet je, door een
sahaj houding, er rekening mee houden dat Sahaja Yoga volledig nieuw is voor hen.
Eerst en vooral zou je het dus niet over mij moeten hebben. Je moet ze niets over mij vertellen; maar vertel hen over Sahaja Yoga
en over jezelf. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Ik had hetzelfde probleem als jij”. Of je kunt zeggen: “Zie je, het heeft mij meer tijd
gekost dan jou.” Dat is een kleine leugen, maar dat geeft niet [Shri Mataji lacht]. Want allereerst moet je mensen begrijpen. Als je
hen direct zegt: “Je bent slecht” of: “Je bent kwaadaardig, je bent bhootish[2]”, dan zullen ze weglopen, ook al is het de waarheid.
Ooit kwam er een vrouw uit Frankrijk bij me. Ze zei: “Ze hebben me gezegd dat ik kwaadaardig ben.” Dus ik zei: “Nee, nee, dat ben
je niet. Wie heeft je dat gezegd?” En geleidelijk aan verbeterde ze. Je moet hen dus zeggen: “Je bent de Spirit,” en dan zal alles
wat er nog aan hen hangt verdwijnen en gereinigd worden door hun Kundalini. Zodra dat gebeurt, zullen ze zich gelukkig gaan
voelen en krijgen ze voldoening. Het gaat erom hoe je op een mooie manier met een ander omgaat.
Nu kunnen er ook mensen zijn die willen argumenteren. Tegen hen zou je moeten zeggen: “Weet je, je kunt er niet over
argumenteren, omdat dit het menselijke bewustzijn te boven gaat.” En je kunt hen het beste zeggen: “Zorg eerst dat je je
realisatie krijgt, daarna zullen we erover praten. Niet voor je realisatie.” Als het dan nog niet lukt om hen zelfrealisatie te geven,
zeg hen dan niet: “Er zit een bhoot in je linker Nabhi, of je rechter Nabhi.” Dit is ons taalgebruik – het taalgebruik van Sahaja
yogi’s, het is niet hun taalgebruik. Je moet er dus heel goed op letten dat je hen heel voorzichtig benadert.
Nu zou er bijvoorbeeld een probleem kunnen zijn tussen een zoon en zijn ouders; tussen een moeder en een dochter, of
misschien tussen man en vrouw. Dan….
(Wacht even, aan deze kant... Wat doet hij met hen? Hallo. Luister naar me, oké? Jullie moeten allemaal aandachtig naar mij
luisteren. Goed. Nee, nee, het is in orde. Laat haar maar daar zitten. Het is in orde, maar ze moet wel luisteren, goed? Ga maar
zitten.)

Dan moeten we hen zeggen: “Ga gewoon door, maak je maar geen zorgen, want de innerlijke vreugde zal je kracht geven.” Dan
zal je partner je langzamerhand gaan begrijpen, omdat je eerlijk bent; en het resultaat zal zijn dat hij of zij, je zal proberen te
waarderen. Geleidelijk aan zal het in orde komen. Maar is dit niet het geval, dan kunnen we nog verder zien. Als je hen met liefde
en zorg behandelt dan kun je zorgen dat ze zich vestigen. Zelfs als ze zich misdragen zou je onder geen beding kwaad mogen
worden. Je zou heel vergevensgezind moeten zijn.
Nu moet ik ook zeggen dat jullie in Sahaja Yoga respect moeten hebben voor jullie leiders. Je kunt natuurlijk vinden dat ze niet
perfect zijn, dat is mogelijk. Of misschien vind je ze nogal bazig, dat kan ook. Maar soms kun je dat commanderen wel
gebruiken. En leiders moeten ook weten hoe ze mensen kunnen terechtwijzen, want jullie hebben correctie nodig. Ik ontmoette
ooit een vrouw, en zoals ik jullie ook al heb gezegd, hadden we hen gezegd dat je geen guru nodig hebt. En toen zei ze: “Nee, nee,
we moeten iemand hebben die ons leiding geeft. En die guru moet ons begeleiden en ons ook ondersteunen, en daarom zullen
wij hem graag volgen. En dit ondanks het feit dat hij een heel bazige man is en dat hij zich altijd aan ons ergert en ons geld
vraagt. Hij zou geen guru zijn als hij zich niet zo gedroeg; als hij heel zachtaardig zou zijn.” Daarmee bedoelde ze dat een guru
niet vriendelijk zou mogen zijn.
Zo hebben we dus nog een andere categorie mensen die willen dat iemand hen domineert omwille van hun spirituele groei. Dit
soort mensen is beter, want zij willen koste wat het kost spiritueel groeien. En zij accepteren terechtwijzingen, omdat ze
spiritueel willen groeien. Dat is hun hoofddoel. Dus zelfs als de leider hen commandeert dan zijn ze hier heel blij mee. Op
sommige plaatsen vertelden de mensen mij: “Onze guru is erg zacht – we moeten een sterke man vinden.” Dus ik laat het over
aan de leiders, die door sommige mensen als guru’s worden beschouwd, om vriendelijk, meelevend en goed te zijn; maar ze
mogen geen genoegen nemen met nonsens en luiheid. Want het eerste waar mensen in verzeild raken na in Sahaja Yoga te
komen is luiheid. We moeten toegewijd zijn. Ik heb ook een familie en ik heb kleinkinderen. Mijn dochter is van ver gekomen om
me in Londen te bezoeken. Ze is er al een maand en ik ben er nog niet geweest. Ze wacht op me.
Maar dat is niet erg, het moet gewoon. Dit is mijn engagement, want dit is het doel van jullie leven. En dat doel bestaat er
voornamelijk in spiritueel te groeien en anderen te helpen spiritueel te groeien. Jullie zijn speciale mensen, die een enorme taak
voor de boeg hebben. Hoe kunnen we anders zorgen dat er veel mensen naar Sahaja Yoga komen? De Sahaj manier is dus jezelf
te verbeteren door middel van meditatie en aan introspectie te doen en jezelf van een afstand te bekijken. Je moet mediteren en
je zou niet naar andermans gebreken mogen kijken.
De tweede vereiste om Sahaj te zijn is collectief te zijn. Als je niet elke dag collectief samenkomt, dan zal er een probleem
ontstaan. Enkel in de collectiviteit begint het rijpingsproces. Dit is een levend proces, zoals ik jullie al zei. Stel nu dat een boom
groeit en jij plukt er een blad van af en dat blad zegt: “Ik ga nu alleen groeien.” Het kan niet alleen groeien. Het zal alleen
achterblijven. Dit moet je dus onthouden: dat het hier om een collectief gebeuren gaat. We moeten allemaal samenkomen en
samen groeien.
Zij die niet collectief zijn zullen op een dag in de mist verdwijnen, als een dood blad. Ik heb het gevoel dat mensen de betekenis
van een collectief gebeuren niet begrijpen. Het is net als een boom die groeit, en met die boom groeit alles dat tot de boom
behoort mee. Wat de groei van deze boom betreft moet je dus onthouden dat je trouw moet blijven aan deze boom. Maar de
boom zal niet achter je aan rennen: “Blijf hier, blijf bij me, blijf bij me!” Want wat er moet gebeuren, moet gebeuren. Je weet dat
als de winter komt, alle bladeren afvallen. Dit komt doordat ze een barrière creëren tussen zichzelf en de boom, door een levend
proces. Ze creëren een barrière, waardoor er een klein stukje schors (kurk) tussen het blad en de boom komt. Wanneer dit
gebeurt, vallen de bladeren af en wordt de boom kaal.
Hetzelfde gebeurt in Sahaja Yoga. Als je het principe van Sahaja Yoga niet accepteert dan plaats je een barrière tussen het sap
en het blad. En als dat gebeurt dan valt het blad af. Dus je moet jezelf openstellen, je hart openen, alles openen om het sap in je
op te nemen dat jou zal voeden. Je moet je ego en je superego opgeven, je conditioneringen en de ideeën die je nog hebt
overgehouden van vroeger. Dit is de betekenis van overgave; dit is de islam. En dat moeten we bereiken. Maar dat zal de boom
niet helpen; het zal jou helpen.

Nu zeggen sommige mensen: “Ik ben er nog niet klaar voor.” Maar hoe zul je dan ooit groeien? Als er een kind wordt geboren,
dan wil dit kind onmiddellijk de voeding van de moeder in zich opnemen. Het heeft het gevoel dat het al die tijd uitgehongerd is
geweest en dat het onmiddellijk de melk van de moeder moet opzuigen. En al degenen die zoekers zijn zouden zich na het
verkrijgen van hun realisatie op dezelfde manier moeten gedragen. Ze zouden alle conditioneringen en al dit soort onzinnige
ideeën moeten opgeven en zich onmiddellijk moeten inspannen en ook zichzelf volledig moeten zuiveren om meer en meer van
deze voeding in zich op te kunnen nemen.
Maar dit gebeurt niet zo. Dat is de reden waarom sommige mensen niet zo snel groeien. Het is zuivere intelligentie die je dit
besef geeft, denk ik. Zuivere intelligentie komt van een zuiver hart, en als je meer aandacht besteedt aan je hart, aan je Spirit, dan
zal het uitwerken. In de loop van je groei in Sahaja Yoga zul je zien dat je gezegend zult worden. En niet alleen zul je de
zegeningen krijgen, maar je zult ook een baan krijgen, je zult geld gaan verdienen, of je kinderen zullen slagen met vlag en
wimpel, en ze zullen je gaan gehoorzamen. Je gezondheid zal verbeteren, je zult geld hebben, je zult trouwen, je zult lieve
kinderen krijgen en een wijze echtgenote, jullie zullen huizen krijgen en ashrams. Maar dit zijn allemaal verleidingen. Veel
mensen verliezen zichzelf in een van deze dingen. Stel nu dat ik het vliegtuig moet halen en dat ik onderweg heel mooie tuinen of
voorwerpen zie, en dat ik erheen ga om van de tuinen te genieten, hoe zal ik dan ooit de vlieghaven bereiken en mijn vliegtuig
halen? Deze verleidingen moet je dus enkel zien als vormen van amusement... (vertaler kan het woord niet vinden) als vormen
van amusement. Amusement, oké?
Nu is het begrip van Sahaja Yoga eenvoudig, zolang je er niet over nadenkt. Maar als je erover begint na te denken dan word je
gek. Hoe kun je verklaren dat iemand zoals jij duizenden mensen zelfrealisatie kan geven? Hoe kun je verklaren dat je op een foto
de zon op de plaats van mijn hart kunt zien? Al dit soort foto’s die er bestaan, hoe kun je ze verklaren? Je kunt bijvoorbeeld
afbeeldingen van mij in de lucht zien. Dit is een feit. Hoe zul je dit ooit kunnen verklaren? Het gaat jullie verstand dus te boven.
Denk er dus maar beter niet over na. Begin gewoon geleidelijk aan de vreugde ervan te aanvaarden. Ik zeg altijd: ik heb voor jullie
gekookt en heerlijk eten voor jullie klaargemaakt. Het enige dat jullie nu moeten doen is het opeten en ervan proeven. Waarom
zou je willen weten hoe het bereid werd, wanneer het bereid werd en wat ermee gebeurd is om het zo lekker te laten smaken? Je
zou het gewoon moeten waarderen en ervan genieten. Als je bijvoorbeeld een schilderij hebt, dan ga je toch ook niet denken:
“Waar heeft hij de verf vandaan gehaald, hoe heeft hij het geschilderd en op welke manier zat hij precies? Wat zou hij hebben
gegeten voor en na het schilderen?”
Maar toch doen we dit soort belachelijke dingen in Sahaja Yoga, weet je. Het is werkelijk verbazend dat mensen één simpel feit
niet kunnen begrijpen: dat de Kundalini is opgestegen zonder dat we erbij moesten nadenken en zonder een enkele inspanning
van onze kant. De Kundalini heeft ons deze goede gezondheid gegeven, een mooie persoonlijkheid en heeft ons in zo vele
opzichten veranderd. Zij is dus degene die het werk zal doen, en het enige dat wij moeten doen is proberen haar te ondersteunen
en ons middenkanaal in zuivere staat te houden. Het is heel eenvoudig.
Nu voel ik me hierin heel erg gesteund vanuit Nederland en België, we hebben hier zo’n goede Sahaja yogi’s. En ik moet ook
zeggen dat het voor sommige mensen redelijk moeilijk zal zijn om naar India te komen. Maar probeer toch te komen, want zij die
in India zijn geweest, hebben zich veel beter gevestigd. Want India heeft iets magisch over zich, waardoor het mensen op een
dieper niveau transformeert. Je zou niet halfhartig mogen komen. Ik vind dat degenen die het zich financieel kunnen veroorloven
om te komen, niet met uitvluchten moeten aankomen, zoals: “Ik ben er nog niet klaar voor, ik denk er nog niet aan”, want zulke
halfhartige mensen zullen niets bereiken. Je moet met volle inzet komen, zoals ik jullie vertelde over het pasgeboren kind, anders
heeft het geen zin.
Trap niet in de val van je verstand. Het verstand is net als een ezel - als je een ezel niet strak houdt, dan zal hij overal gaan grazen
waar hij maar gras ziet. En als hij weet dat degene die op zijn rug zit een slordige man is of een luie persoon, dan zal hij hem van
zich af gooien. En als hij weet dat hij diegene achter zich kan laten, dan kan hij je zelfs terug schoppen. Zo werkt je verstand. Het
domineert je; soms zal het gaan grazen op weiden, zodat jij het gevoel hebt dat alles heel goed gaat, omdat je je heel vredig voelt;
of het begint je te domineren. Dus hoe word je deze ezel de baas? De beste manier is hem bij de oren te pakken en hem met je

mee te voeren. De ezel is er voor jou, jij bent er niet voor de ezel. Dit is dus een van de obstakels waar we veel mee te maken
hebben.
Voor zover het jullie betreft moet je weten dat Sahaja Yoga niet met het verstand moet worden begrepen, maar met het hart. Ik
heb mensen gekend die enorme lezingen kunnen geven over Sahaja Yoga, die er boeken over kunnen schrijven, maar die zelf
geen vibraties hebben... Zo werkt Sahaja Yoga dus niet. Je moet een yogi zijn. Dat is als een religie in ons wezen, in zekere zin.
Dat is de religie van een yogi. Net zoals menselijke wezens tien verschillende valenties (waarden) hebben, moet een yogi op zijn
minst elf valenties hebben. En deze elfde waarde integreert je in de religie. Je vereenzelvigt je met rechtschapenheid, met
mededogen, met liefde, met volharding - doorzettingsvermogen - en ook onthechting. Dat wil zeggen dat je niets verwacht. Je
handelt enkel omwille van de handeling. Je hebt lief enkel omwille van het liefhebben. Dit is de beste manier om ergens van te
genieten. Je geniet van je vermogen om lief te hebben. Je geniet van je vrijgevigheid. Je geniet van je vergevensgezindheid.
Geniet van al deze edele kwaliteiten van rechtschapenheid. Je zult je nooit gekwetst voelen. Zo doe ik het altijd. Daarom ben ik
altijd gelukkig en vol vreugde.
Moge God jullie zegenen.
Begin met [de] Ganesha [puja]. De kinderen moeten hier komen en mijn voeten wassen. Nu moet degene die de mantra’s citeert
niet gestoord worden. Op dit moment moeten jullie ook denken aan de Sahaja yogi’s van België die in het buitenland zijn. Zoals
die twee meisjes die getrouwd zijn. En denk ook aan alle Sahaja yogi’s in de wereld. En je moet naar hen schrijven: “We hebben
allemaal aan jullie gedacht.”
Moge God jullie zegenen.

[1] sahaj: sahaja, spontaan, aangeboren, volgens de cultuur van Sahaja Yoga

[2] bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven
bhootish: negatief, beïnvloed door bhoot(s)
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Het is een zeer unieke gelegenheid, denk ik, dat ik jullie opnieuw ontmoet in Bombay, wanneer jullie allemaal uit dit land
vertrekken, en dat we een speciaal soort puja houden vandaag. Dit is de puja die men doet voor de zon, en wordt Makar
Sankranti genoemd. Makar is de Steenbokskeerkring, de steenbok is makar. Dus nu beweegt de zon van de Steenbokskeerkring
naar de Kreeftskeerkring toe, en dit is altijd een vaste datum omdat het iets te maken heeft met de zon. Dit is de enige datum die
vast ligt in de Indiase kalender, omdat zij rekening moeten houden met de zon. Maar deze keer, ik weet niet waarom, wat er
gebeurd is dat ze het op de vijftiende van deze maand gezet hebben - het is altijd de veertiende.
Nu vandaag veranderen ze, ik zou zeggen dat de seizoenen gaan wisselen. We hebben zes maanden voor deze beweging, de zon
beweegt zich richting zuidelijk halfrond en warmt het op, en komt dan naar het noordelijk halfrond vanaf morgen. Dus vandaag is
de laatste dag, waarvan we zeggen dat het de koudste dag is, volgens Indische begrippen. Hierna zal de warmte toenemen en
alles - we kunnen alles doen wat spiritueel gunstig is, alle spiritueel gunstige dingen kunnen gedaan worden na deze puja, tijdens
de zomer. Hoewel het heel heet is in de zomer, willen de mensen toch dat de zon over ons heerst en ons warmte geeft, omdat
enkel door de zon alle akkers en alle groenten, al het fruit, alles groeit. En dat is de reden waarom we de zes maanden waarin de
zon hier niet is, Sankrant noemen, wat in zekere zin 'onheil' betekent. Dat is natuurlijk omdat het in de Europese landen of
bijvoorbeeld in Engeland of Amerika, ellende betekent, die periode dat de zon er niet is. Maar zelfs hier wordt vandaag aanzien
als een moment, als de dag dat het einde van de Sankrant, dat wil zeggen het einde van de ellende, voorbij is. En dan geven ze
iets zoets om te eten dat ook gemengd is met sesamzaadjes, omdat sesamzaad hitte producerend is. Dus omdat het vandaag
de koudste dag is willen ze sesamzaad geven, en willen ze ook dat je de warmte vasthoudt en jezelf aanpast aan de warmte die
zijn intrede doet.
Hier is allemaal aan gedacht op een manier, op een heel fysiek niveau, op een heel fysieke manier, dat we de mensen warm
genoeg zouden moeten houden. Ook wordt er gezegd dat de warmte van liefde in deze periode uitgedrukt zou moeten worden
voor mensen, omdat het de koudste dag is. Dus zegt men: "We geven je iets speciaals zodat je iets liefs zou zeggen" - dat is
'goad goad bola' - wat betekent 'jij zegt iets liefs tegen ons.' En de mensen die in warme landen leven zijn zachtere mensen dan
de mensen die op koudere plaatsen leven, omdat de natuur nogal bar is voor hen. Ik neem hen hun temperament niet kwalijk,
omdat de natuur zo bar is. In India kan je overal wonen: je kan onder een boom wonen, je kan in een bos wonen, overal kan je
best wel gelukkig leven, zolang er water is om te drinken en water om te baden. En er is niet zo'n probleem zoals we moeten
meemaken in de andere delen van de wereld, waar je als je naar buiten wil gaan, ongeveer vijftien, twintig minuten nodig hebt om
je aan te kleden. Hier kan je gewoon het huis uit lopen, je kan je huizen open laten tijdens de zomer, en er is geen enkel probleem
wat de natuur betreft. De natuur wordt hier tijdens de zomer heel zacht omdat de bomen weelderig groeien en er veel groen is,
mensen zijn heel gelukkig in die periode, en er komt meer bedrijvigheid met de energie van de zon.
Maar in het Westen heb je gezien dat er veel minder zon is. Daardoor blijven de mensen meer binnen, met kunstmatige
verwarming of andere soorten verwarming, en de deuren zijn gesloten, de harten zijn gesloten en het is moeilijk voor hen te
communiceren met andere mensen. Als je zuidelijker gaat in jullie landen, zal je ook zien dat de mensen warmer zijn,
eenvoudiger, heel gastvrij. Met de zon krijg je een hart dat een heel open hart is, en een soort van uitnodigend hart. Als je het nu
bekijkt op de manier van Sahaja Yoga, dan is de kant van de zon de rechterkant en de maan, de maan is de linkerkant. Aan de

maankant kan je verlangen, maar niet handelen. Daarnaast, als je aan de maankant te ver gaat kan dit vernietigend zijn. Want als
je thuis zit en niets doet - en tegenwoordig is er ook werkloosheid, bijvoorbeeld, geen werk - dan begin je teveel te denken, en dit
denken is enkel de energie van het verlangen die werkt, geen actie. En zonder de actie kan deze energie zeer vernietigend
worden. Daarom zien we dat mensen zeggen dat "een leeg hoofd, een leeg hoofd is de werkplaats van de duivel." Waar mensen
niet handelen, wanneer de actie niet plaats vindt, dan kan dat behoorlijk vernietigend zijn.
Dus de hele situatie is verschillend in een land dat warm is, en een land dat niet warm is. Maar ook in een land waar het heel
warm is, zoals Afrika, zijn er problemen door teveel hitte. Zoals we de keerkring hebben van - ik bedoel de evenaar die er
doorheen loopt, en dit warmt dat gebied zodanig op dat het vol met oerwouden groeit, heel hoge bomen en grote bomen; en het
hele gebied is zodanig bedekt met begroeiing dat er geen kans is voor enig zonlicht om door te dringen, en het is vrij donker, het
is vol duisternis. Dus dit uiterste valt ook in dezelfde categorie als het uiterste van het koude seizoen. Nu wonen er zo'n mensen
en omdat de zon minder schijnt, groeien ze natuurlijk niet zo veel; het kunnen primitieve mensen zijn en ze kunnen vrij agressief
zijn, waarschijnlijk leren ze dingen van de dieren en ze kunnen vrij agressief zijn.
Dus de gulden middenweg moet gezocht worden en dit evenwicht is dat we zouden moeten verlangen en handelen. Maar de
moeilijkheid is dat er in de menselijke sferen een taakverdeling is, denk ik, dat één deel van het land denkt en een ander deel van
het land handelt. Onder deze omstandigheden zal niets uitwerken. Dus de gulden middenweg moet gezocht worden waarin de
Sushumna[1] het oplost. Nu is de Sushumna nadi datgene waarvan men zou zeggen dat het de evenaar is - dat is het niet, het is
niet de evenaar, maar het is de as van Moeder Aarde. De as van Moeder Aarde is de Sushumna, en die moet in actie komen; en
wanneer het op deze as valt is het dat wat evenwicht brengt.
Eigenlijk is er, er is niet iets als een grote staaf binnen in Moeder Aarde die we een as kunnen noemen. Er is niets dat stoffelijk is
binnen in Moeder Aarde dat we een as kunnen noemen, maar het is de energetische kracht die op zo'n manier werkt dat de aarde
met zo'n grote snelheid beweegt terwijl het heelal zo enorm uitgestrekt is. Ze beweegt niet alleen maar creëert dag en nacht voor
ons, zodat we overdag kunnen werken en 's nachts kunnen slapen, om ons evenwicht te geven. Ook beweegt ze enkel op zo'n
manier rond de zon dat de helft van de landen zon krijgt tijdens de zomer, en dat de andere helft zon krijgt tijdens de winter. Dat
is de as die handelt en alles uitwerkt. Daarnaast behoudt deze as alle noodzakelijke afstanden van andere planeten en andere
bewegende lichamen in het heelal.
Deze as is de intelligentie van Moeder Aarde. Het is niet enkel de intelligentie maar het is de geurigheid, en daarnaast is het ook
de Sushumna nadi van Moeder Aarde zou je kunnen zeggen. Nu, enkel door deze as ontstaan alle swayambhu's[2] en vinden alle
grote gebeurtenissen zoals aardbevingen en zo meer plaats. Deze as is degene die beweegt. Het is een energie, we kunnen de as
een energie noemen, die de lava in verschillende richtingen beweegt en door verschillende gebieden heendringt om
aardbevingen te creëren, en ook ... vulkanen. En al deze dingen gebeuren omdat de as zich bewust is van wat er moet gebeuren.
Deze as is degene die van ons houdt. Door deze as, hebben we seizoenen. De seizoenen zijn prachtig gemaakt om ons veel
verschillende soorten voedsel te geven en een verscheidenheid aan zaken. Als de warmte van Moeder Aarde verloren gaat, dan
zullen we niets hebben op deze aarde, het zal allemaal bevroren zijn en er zal overal sneeuw zijn, en we zullen geen eten hebben,
niets, en het leven hier zal zijn zoals op de maan.
Nu is het speciaal zo geschapen: eerst Moeder Aarde die gecreëerd werd door de hitte van de zon, dus kunnen we zeggen dat de
zon de vader is van Moeder Aarde. Dan werd ze heel dicht naar de maan toe gebracht waardoor ze afkoelde, ze koelde zeker af,
er was overal sneeuw. Toen werd ze dichter naar de zon gebracht en bewoog ze naar een punt waar het leven uit zou kunnen
werken, en dat is hoe het geheel zo mooi georganiseerd was om leven te laten ontstaan in dat gebied. Nu, toen het leven begon
te groeien, weten we hoe er geleidelijk aan koolstof gevormd werd. Nu wordt koolstof gevormd door dezelfde as, omdat er
warmte is in de as, de energie van warmte die planten omzet in koolstof. Nu deze koolstof vormt later de basis voor, we kunnen
zeggen, voor de productie van koolhydraten, je kan zeggen, voor alle organische materie. Maar om leven te creëren hadden we
een ander hulpmiddel nodig, dat is stikstof; en ook stikstof, je zal verrast zijn, ontstond door dezelfde as, door haar beweging. En
toen ze stikstof creëerde, gaf de stikstof ons de aminozuren; en toen de aminozuren in ons ontstonden, begonnen we onze
levens als amoeben enzovoort. Natuurlijk gebeurde dit in de oceaan, omdat in de oceaan door de beweging stikstof gecreëerd
werd en het leven ontstond, en toen werd het door de oceaan verspreid, en zo komt het dat we aminozuren hebben. De
aminozuren, de vorming van aminozuren gaf ons de combinaties en permutaties, verschillende levensvormen. Dus in het hele
evolutieproces heeft Moeder Aarde een heel grote rol gespeeld via haar as.
Op dezelfde manier is in mensen de as het allerbelangrijkste. Het belangrijkste levensprincipe dat we bezitten, is onze as. We
moeten steunen op onze (centrale) as. Zij die niet op hun (centrale) as blijven, die meer naar de linkerkant of naar de rechterkant
gaan, zijn in staat tot complete vernietiging; want ofwel zullen ze worden vernietigd door een teveel van de rechterkant of door

een teveel van de linkerkant. Dus we moeten op de juiste manier omgaan met onze as. Nu, mensen die geen correcte as hebben
kunnen problemen krijgen met verschillende chakra's, van een verschillende hoedanigheid. Een persoon die zijn as te ver uitrekt,
die zijn hoofd op deze manier naar achteren houdt, is een persoon die erg rechts is en een probleem met zijn ego creëert; en
degene die helemaal naar beneden buigt als een slaafse persoon, is ook iemand die naar zijn vernieling reikt. Nu is er een groot
probleem tussen deze twee soorten mensen, omdat de één de ander probeert te domineren, en wanneer ze beginnen iemand
anders te domineren vernietigen ze eigenlijk zichzelf, net zoals ze degenen vernietigen die ze domineren.
Neem nu bijvoorbeeld, we hebben gezien dat we Britten hadden die hier kwamen en ons overheersten. We hebben gezien dat de
Fransen weer andere mensen overheersten, dan zijn er Portugezen die heersten over andere mensen. Maar alles wat ze deden
om te domineren en zo meer heeft tweezijdige gevolgen. Eerst en vooral, door hun overheersing, bijvoorbeeld, werden Indiërs
heel slaafs, Indiërs werden - zelfs vandaag de dag zijn ze uiterst slaafs, en ze hebben niet die onafhankelijke as die ze zouden
moeten hebben. Uiterst slaafse mensen zijn het. Ik bedoel, vooral in het Westen heb ik gezien, ben ik verrast dat wanneer de
Indiërs daarheen gaan, ze zo enorm slaafs zijn. Ze proberen allerlei slaafse dingen te doen om blanke mensen te plezieren. Een
blanke huid werd iets heel beminnelijks in India. Dat vergrootte het ego van de blanken, het vergrootte het ego van de blanken, en
tegenwoordig zie je dat wat er gebeurt, is dat al dit ego hen vernietigt. Ze staan aan de rand van vernietiging door hun ego. Dus
het is zo onnatuurlijk en het is zo oppervlakkig. We moeten begrijpen dat het beste in een mens zijn as is, en iedereen heeft een
as, en men moet de as van ieder mens respecteren.
In Sahaja Yoga ken ik jullie niet zo goed van gezicht; maar ik ken jullie door jullie chakra's, door jullie Sushumna, welk soort
Sushumna je hebt. Als je een diepe Sushumna hebt, dan ken ik je als een diep persoon. Als je een oppervlakkige Sushumna hebt,
dan ken ik je als een persoon met een heel oppervlakkig soort Sushumna. En zelfs als je je anders voordoet door bijvoorbeeld
heel vriendelijk te zijn of goed, of door over Sahaja Yoga te spreken of door teveel over Sahaja Yoga te weten, en dingen te
zeggen die normaal gezien iedereen versteld doen staan alsof jullie meesters van Sahaja Yoga zijn, weet ik hoe diep je bent.
Dus de diepte van de as is belangrijker dan wat dan ook. Je as moet heel diep zijn. Nu zal je zeggen: "Moeder, de as blijft toch
wat hij is, hoe kan hij dan diep zijn?" Dus, de as zoals die gemaakt is in mensen, is een soort van drieënhalve keer opgerold
papierachtig iets, en het binnenste ervan is de Brahma nadi. De Brahma nadi is iets heel, heel klein, we zouden kunnen zeggen, zo
breed als een haartje waar alleen een Kundalini zo breed als een haartje doorheen kan. Maar wanneer de persoon diep is, is deze
Brahma nadi breder, en al de rest die opgerold zit in elkaar, is smaller; terwijl bij mensen die niet diep zijn, de buitenkant die je de
vouwen kan noemen, groter zijn dan het binnenste kleine deel [Brahma nadi]. Nu kunnen zo'n mensen uiterlijk heel dynamisch
lijken, ze kunnen er heel intelligent, heel slim uit zien, ze kunnen heel knap lijken of wat het dan ook mag zijn aan de buitenkant,
maar van binnen zijn ze niet diep. Als ze van binnen diep zijn, dan is hun hele houding mooi. Het zijn heel vreugdegevende
mensen, ze zijn heel vreugdegevend. En bovendien, als je een ander soort persoon ontmoet dan kan hij er vreugdevol uitzien, hij
kan proberen je vreugde te geven, maar de vreugde zal in werkelijkheid niet zo diep zijn; het zou eerder vreugdedodend zijn.
Dus het is belangrijk voor ons om onze as dieper te maken, en dat is waar we de nodige volharding missen, de nodige inspanning
die we hierin moeten stoppen. Nu hebben sommige mensen automatisch een heel diepe as, en sommige mensen hebben een
heel, je zou kunnen zeggen, een heel beperkte soort as. Deze as moet groter gemaakt worden. Nu, als je naar mijn puja komt en
zo dan maak ik ze groter, akkoord, maar dit is slechts tijdelijk. Om het zo te behouden moet men thuis werken, en ook in de
collectiviteit. Men moet heel veel werk thuis doen door middel van meditatie. Maar dit moet op een ernstige manier gebeuren.
Het zou niet gewoon voor de grap moeten zijn, niet frivool, of dom - dat is niet de manier. Het moet op een heel ernstige manier
gebeuren, in de betekenis dat het een toegewijde taak is die je op je hebt genomen, het is een meditatieve kwestie; het is een
gebed tot God zou je kunnen zeggen, het is een puja voor God. Het moet worden gedaan met dit ontzag, want eerbied is de
sleutel tot succes. Als je geen eerbied kent voor jezelf en geen eerbied voor anderen, dan kan het niet worden gedaan. Maar
eerst moet je eerbied hebben voor je eigen leven. "Wat doe ik met mijn leven? Op welke manier verspil ik het? Waarom zou ik het
verspillen? Waarom zou ik niet diep zijn? Uiteindelijk moet er een doel zijn in mijn leven. Ben ik mijn doel aan het vervullen, doe ik
dat?"
Als al deze zaken in je hoofd opkomen, dan zal je begrijpen dat het heel gemakkelijk is je ego te bevechten, want normaal gezien
vechten mensen om de kleinste dingen. Ik heb gemerkt dat ook in Sahaja Yoga mensen ruziemaken om dingen zoals, ik bedoel,
die zo nutteloos zijn, totaal nutteloos. Voor mij klinkt het belachelijk om zelfs maar te vermelden op welke manier mensen
vechten om kleine dingen en ruziemaken. Maar een diepe persoon, zelfs al spreekt hij niet veel, zelfs al schept hij niet veel op,
zelfs als hij niet op de eerste rij zit, hij uit zichzelf door zijn diepte, omdat ik zo beter door hen kan werken.
Dus om dit te ontwikkelen moet je mediteren, het is belangrijk te mediteren; elke dag, elke dag, elke dag. Je kan een dag niet
eten, je kan een dag niet slapen, je kan een dag niet naar je werk gaan, je kan wat dan ook niet doen dat je elke dag doet - maar je

moet elke dag mediteren. Dat is een belangrijk punt, om het centrale vernauwde gedeelte in een groter gebied te veranderen. Als
het nu zo gebeurt dat je dat begint te ontwikkelen, dan is het eerste wat je aan jezelf zal opmerken dat je geen belang hecht aan
comfort, dat je je om geen enkele, maar dan ook geen enkele materiële kwestie druk maakt. Wat het ook is, je staat erboven, je
breekt er je hoofd gewoon niet over - laat het zo zijn. Je wil gewoon niet betrokken zijn bij iets waar je niet op je plaats bent. Je
verwijdert je er gewoon van en je denkt "O God, dit is teveel voor me, ik geef er gewoon niet om."
Dus je gehele aandacht keert zich nu naar binnen. Wanneer de aandacht zich naar binnen begint te keren dan breidt het zich
meer uit. Het is het innerlijke gedeelte dat de Brahma nadi genoemd wordt, en dit begint zich uit te breiden en uit te breiden. Nu,
zelfs in de kleinste dingen: stel bijvoorbeeld dat ik iemand niet heb vernoemd en iemand anders wel, dan denken ze: "O, waarom
noemde moeder mijn naam niet?" Dit is zoiets onbelangrijks dat het geen verschil maakt. Zolang je een diepe as hebt ben je bij
me, ben ik bij jou, volledig één met elkaar. Maar deze uiterlijke dingen zijn, "O, ze gaf een mooie sari aan iemand anders, ze heeft
ons nog nooit een sari gegeven, ze heeft dit niet gedaan, dat niet gedaan." Als al deze dingen in je hoofd opkomen, dan betekent
dit dat het absoluut waar is dat er iets mist in jou. Of als je probeert te klagen, "O, ik ging daarheen, ik moest met een bus gaan en
ik moest op dit ding staan," dat betekent dat je totaal geen voldoening hebt. Deze verruiming geeft je voldoening. Dat is hetgeen
dat je voldoening geeft, en dat je werkelijk zo op je gemak doet voelen in elke situatie, in elke positie, in elke levenswijze, en je wil
geen enkel ander comfort hebben. En dit moet men ontwikkelen, door meditatieve inspanning.
Het tweede is, dat we moeten weten dat Sahaja Yoga zoals het vandaag de dag is, een collectief gebeuren is. Ik zie vooral bij
Indische mannen, dat ze nooit werk doen met hun handen, wat een slechte zaak is. Omdat ze hun handen helemaal niet
gebruiken is hun collectiviteit armoedig, heel armoedig. Indiërs hebben de ergste collectiviteit. Als je een ashram hebt, ik weet
niet waarom we deze ashram zouden moeten bouwen, niemand zal er gaan wonen. Ze willen hun eigen huizen hebben, hun
eigen families, hun eigen kinderen; zij zijn het ergste van allemaal voor de collectiviteit. De reden is dat Indische mannen nooit
met hun handen werken. Ze kunnen niet één spijker slaan - zo zijn er velen - laat staan iets repareren. Ze zullen met hun handen
in hun zij staan en gewoon andere mensen aan het werk zetten, zie je. Er is een gezegde in Marathi, een heel interessante... dat
is, "Op een kameel zitten en de geiten hoeden." Dus dat is heel typisch voor Indische mannen. Ze kunnen niets repareren, ze
kunnen niets doen. Nu, stel dat iemand iets klaarzet, dan zullen ze gewoon zo staan en toekijken, ze zullen nooit hun handen uit
de mouwen steken.
Dus voor elke Sahaja yogi is het belangrijk wat we shramadaan noemen. Ze moeten wat shramadaan doen. Shramadaan
betekent het verrichten van wat werk, en dat is wat we missen. Dat je zelfs als het erop aankomt beter je huis schoonmaakt, je
zou beter de buitenkant van je huis schoonmaken, probeer een tuin rondom je huis aan te leggen, probeer je huis te schilderen,
doe iets van werk met je handen, en zelfs als je niets hebt, kan je zelfs je haar kammen of zoiets. Wat je maar denkt dat het
gemakkelijkst is om mee te beginnen, want ik denk dat mensen zelfs dàt niet doen. Ze scheren zich nog niet eens zelf, ze gaan
naar iemand om zich te laten scheren - ik bedoel, absolute luilakken zijn het.
In het Westen echter zien we dat de mensen wèl hun handen gebruiken. Daarom, zie je, omdat ze hun handen kunnen gebruiken,
zijn ze heel collectief. Dus zij scoren een punt op het vlak van collectief zijn, terwijl de Indiërs een punt scoren omdat ze Indiërs
zijn en een erfgoed hebben en weten wat de Kundalini is, ze weten over Ganesha, ze weten alles. Dus zij scoren een punt op dit
vlak. Dus het is de linkerkant dat het verlangen is, de rechterkant is de actie; opnieuw komen we terug in dezelfde positie waar
we een onevenwicht hebben, dat de actie plaatsvindt in het Westen, en hier is er alleen het denken - "oké, we zullen dit doen" plannen. Iedereen is aan het plannen. Niets werkt uit. Je blijft maar plannen, plannen, plannen. Nu bouwen we één enkele ashram
in Delhi sinds de laatste, ik denk, tien jaar. Het is als de Taj Mahal, vertel ik je! En het is zo moeilijk, zie je, te begrijpen waarom het
hen zoveel tijd heeft gekost terwijl het niet zo'n groot gebouw is, niets. Maar dit komt niet enkel door de Sahaja yogi's maar ook
andere factoren, omdat iedereen zo is, alles wordt uitgesteld, alles zal morgen gedaan worden. "We zullen dit morgen doen." Dan
zal er één persoon komen, iemand anders zal niet komen. Zoals we het ook op school leerden, we kregen een som of iets om op
te lossen zoals, kijk, er was: er werd één huis gebouwd, drie personen kwamen werken en één rende er weg. Daarna kwamen er
twee personen werken en één ervan bleef en twee renden er weg; en daarna kwamen er vijf personen werken en twee renden er
weg. Dus hoe, wanneer zal het huis klaar zijn? Nooit! Met zulke weglopers kan het nooit afgemaakt worden. Zo is het nu
eenmaal.
Dus dit is waar we collectiviteit missen. Ik zei dat alle Indiërs moeten zoeken naar een plaats waar ze iets kunnen planten.
Probeer een plaats te vinden waar ze een paar mooie banyanbomen kunnen planten, ze samen water geven, er samen aan
werken. Nu zijn de Indische vrouwen hier beter in. Zij doen veel werk wat het koken betreft en dergelijke, maar het andere
gedeelte is niet aanwezig. Het andere gedeelte is intelligentie, het andere gedeelte is het nadenken. Nu, als ze de hele tijd
denken, "O, mijn man houdt hiervan, ik moet dit voor hem koken," en als de man nu bijvoorbeeld een citroen bij zijn eten wil. Stel

dat er geen citroen in huis is. Dan zal deze vrouw op en neer rennen, overal heen, om de citroen voor haar man te halen, omdat hij
anders het eten niet zal opeten. Het maakt niet uit, als hij eens in de zoveel tijd niet eet dan geeft dat niet. Maar de vrouwen
zullen het proberen, want zie je, ze moeten hun, ze begrijpen één ding, dat je hun maag tevreden moet stellen. Op dat vlak zijn ze
vrij gevoelig in India, omdat ze hier echte tijgers zijn, alle echtgenoten zijn als tijgers, dus je moet zorgen dat ze gevoed zijn;
anders zie je, God weet wanneer de tijger je zal bespringen.
Daarentegen heb ik in Engeland of Amerika gezien, dat de echtgenoten net als geiten zijn en de vrouwen zijn als tijgers! En de
verwesterde Indische vrouwen zijn ook zo, en wanneer ze naar het Westen gaan, heb ik gezien dat zelfs eenvoudige vrouwen als
tijgerinnen worden. Het is heel verrassend hoe ze onmiddellijk veranderen naar deze positie, zelfs al dragen ze geen jeans en al
deze dingen, maar ze worden zo. Dus dit onevenwicht ontstaat in een mens wanneer hij niet begrijpt dat je als de as van Moeder
Aarde moet zijn en niet de Steenbok of de Kreeft. Dit evenwicht komt door onze diepte, en deze diepte moet verbeterd worden.
Niet door er simpelweg over te praten, door over Sahaja Yoga te praten, maar door werkelijk op een ernstige manier aan
meditatie te doen, door werkelijk op een oprechte manier te mediteren.
Ten tweede, moeten we wat collectief werk doen. Nu hebben we in India, bijvoorbeeld, architecten. Ze hebben nog nooit iets met
hun eigen handen aangeraakt. Ze zitten te tekenen, zie je, dat is alles - klaar. Nu, na het tekenen, kan je doen wat je wil. En nu
hebben ze problemen, praktische problemen, ze kunnen niet één spijker inslaan. Ze zijn allemaal wat je noemt ‘witte boorden’,
zakenlui. Totaal nutteloos voor welk handwerk dan ook. Ze kunnen geen enkele handenarbeid verrichten. Zelfs als ze,
bijvoorbeeld, een van deze stoelen moeten optillen en uitvouwen, dan kunnen ze dat niet, normaal gezien. Dus onder deze
omstandigheden moet men begrijpen dat we van een samenleving komen die totaal rampzalig is als het op de collectiviteit
aankomt, dus laat ons collectief zijn. Laat ons proberen iets collectiefs te doen. Maar de collectiviteit is zo armzalig in India, zo
armzalig dat ze zelfs hun vrouwen niet fatsoenlijk behandelen. Ze zullen niet op een vriendelijke manier tegen hun vrouw praten,
tegen hun kinderen; voor hen is het absoluut adharmisch[3] vriendelijk te zijn tegen hun vrouw.
Nu, de andere kant is dat de westerse mensen zoveel belang hechten aan collectiviteit dat ze hoe dan ook proberen een
compromis te vinden, en proberen het familieleven in orde te houden. Dus dit zijn de twee extremen die we hebben. Ondanks dat
is toch, dankzij de wijsheid van Indische vrouwen, het familieleven heel sterk gevestigd. Maar als je zulke mannen zou zien in
Engeland, dan kan ik je vertellen dat niemand de onzin zal verdragen die Indische mannen hier hun vrouwen aandoen. Absoluut,
de manier waarop zij zich gedragen is onvergeeflijk. Dus het evenwicht tussen vrouwen en de mannen: waar de as is, is thuis.
Thuis is de as. Wat voor soort gesprekken voer je thuis? Waar denk je aan, wat is je probleem? Waar is je aandacht, waar
discussieer je over? Dat is heel belangrijk om te zien. Daaraan zal je ontdekken wat er gaande is in de familie. Als je bijvoorbeeld
slecht spreekt over elkaar, als je je kind tegen je man opzet, als de man tegen de vrouw, (de vrouw) de kinderen opzet tegen de
man, op die manier. Als het op die manier gebeurt, wat er dan gebeurt, is dat de as daar niet in goede staat kan zijn. De as is
liefde, de as is liefde, maar niet uitbuiting of verwennerij - het is liefde.
In een land als het onze, zie je, wat is de as die we hebben? De as van ons land is adhyatma. We moeten nu ophouden te
hunkeren naar geld, ontwikkeling, dit, dat. Hou je eerst aan adhyatma. Als mensen realisatie krijgen voordat ze ontwikkeld zijn,
zal het probleem zich niet vormen dat er hier nog een Amerika ontstaat. We hoeven niet communistisch te worden, we hoeven
niets te doen van die stijl, want communisten zijn net hetzelfde als Amerikanen, er is totaal geen verschil in temperament. Als
een Amerikaan in Rusland mag verblijven zal hij zich net zo gedragen als een Rus zich gedraagt, en als een Rus naar Amerika
wordt gestuurd zal hij zich op dezelfde manier gedragen als de Amerikanen. Er is totaal geen verandering.
Als nu de as van adhyatma in elk land waar iemand zijn spirituele groei nastreeft, als het allerbelangrijkste wordt beschouwd en
nagestreefd wordt, dan kan geen enkele mate van ontwikkeling, geen enkele mate van al deze dingen dat land vernietigen, het zal
geen oorlogen kunnen creëren. Er zal overal vrede zijn, er zal overal vreugde zijn.
Dus op deze dag van Makar Sankrant, laat ons zeggen dat de Sankrant nu voorbij is, en dat we moeten uitkijken naar het nieuwe
tijdperk van een nieuwe maan die ons zegent, en de machtige zon die op komst is om ons alle energie te geven die we nodig
hebben, om de komst van het gouden tijdperk van Sahaja Yoga te vieren.
Moge God jullie allen zegenen.

[1] Sushumna nadi: middenkanaal van het subtiele systeem, kanaal van evolutie, kanaal waarlangs de Kundalini opstijgt.

[2] swayambhu: ‘dat wat gecreëerd werd door Moeder Aarde’; swayambu’s zijn stenen, rotsformaties en plaatsen die spontaan
uit de aarde zijn voortgekomen en zeer sterke vibraties uitstralen (vb. Uluru, bepaalde (heilige) plaatsen in de Himalaya, Ganesha
swayambu’s in India,…)

[3] adharma: datgene dat tegen het dharma (het rechtschapen gedrag) ingaat

1988-0403, Easter Puja
View online.
Easter Puja - Spirituele groei is een staat - Shudy Camps, UK - 03/04/1988
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag zijn we hier om de verrijzenis van Christus te vieren. De verrijzenis van Christus is van de grootste betekenis voor alle
Sahaja Yogi's. We moeten begrijpen dat Hij zichzelf verrees zodat wij onszelf kunnen verrijzen. De boodschap van Zijn leven is
Zijn verrijzenis en niet Zijn kruis. Hij droeg het kruis voor ons en wij hoeven het niet meer te dragen. Ik zie veel mensen met dit
drama doorgaan. Ze dragen het kruis rond om te tonen dat wij het werk voor Christus gaan doen, alsof Hij wat werk heeft
overgelaten, dat gedaan moet worden door deze mensen die het drama spelen.
Maar dit hele drama is er om jezelf en anderen te misleiden. Het heeft geen enkele zin om zulke waardeloze dingen te spelen, om
te laten zien hoe Christus leed. Christus leed niet om je te doen wenen en je aan het huilen te brengen. Hij leed opdat jullie
zouden genieten, opdat jullie gelukkig zouden zijn, zodat jullie een leven van volledige zegen en dankbaarheid aan de Almachtige,
die jullie geschapen heeft, zouden leiden. Hij zou jullie nooit ongelukkig willen zien. Welke vader zou willen dat zijn zoon
ongelukkig is?
Daarom moeten we Zijn boodschap van Zijn leven begrijpen. Waarom Hij op aarde kwam om het grootste werk, dat van de
verrijzenis, te doen. Als Hij zichzelf niet verrezen had, zou Ik Sahaja Yoga niet hebben kunnen uitwerken. Wij moeten Hem en Zijn
leven dus eeuwig dankbaar zijn. De manier waarop Hij al deze moeilijke taken op Zich nam. Dat kunnen wij niet doen, wij
menselijke wezens kunnen dat niet doen. Alleen Hij, die het Goddelijke was. Hij die de Om was. Hij die de Logos (geïncarneerde
woord van God, Christus) was, Hij die de Brahma was, kon het doen.
Maar nu zijn jullie allen spiritueel gegroeid. Ik kan op jullie gezichten in het groot, Christus geschreven zien, het prachtige
schitteren en fonkelen in jullie ogen. Hij is daar, binnenin ons, in onze harten, in onze ogen. Hij heeft Zichzelf verrezen en Hij heeft
jullie ook doen verrijzen. Maar nu is het aan jullie om andere mensen te doen verrijzen.
Jullie kunnen andere mensen doen verrijzen. Dit is de kracht die jullie gekregen hebben.
Misschien via Hem, of via jullie Kundalini, maar jullie hebben deze kracht om andere mensen te doen verrijzen.
Maar eerst en vooral moeten jullie zo sterk zijn als Christus.
De manier waarop Hij Zijn Moeder gehoorzaamde en hoe Hij alle eisen van Zijn leven gehoorzaamde. Hoe Hij ermee verbonden
was en hoe Hij Zichzelf hierop toelegde op één enkele taak.
Het maakte Hem niet uit zijn financiële kant te ontwikkelen of om een soort grote officier te worden of om een grote ruiter te
worden of een zwemmer of de Alpen te beklimmen of zoiets als dat.
Hij probeerde al deze trucks niet uit en Hij probeerde niet te hunkeren naar al deze dingen die ons soms behoorlijk gek maken.
Wat Hij deed, was Zijn identiteit als de Brahma zelf vestigen, als de heilige vibraties zelf, die Hij vestigde.
Wat jullie moeten doen is jezelf vestigen als de verrezen mensen, als de gerealiseerde zielen, als de Sahaja Yogi's. En dit zal erg
gemakkelijk gaan, nu alles voor jullie gemakkelijk gemaakt is. Jullie realisatie, jullie krachten, alles heeft zich prachtig in jullie
geïnstalleerd. Het heeft zich zo mooi uitgewerkt, langzaam maar zeker. Ik denk niet dat Ik jullie ooit gedwongen heb iets te doen

of jullie verplicht heb iets te doen.
Maar via je eigen spirituele groei kan je zien wat er verkeerd met je is of met de mensen waarover we praten.
En dan kunnen jullie via deze krachten ook weten, wat er ook geweten moet worden. Alles wat onbekend is, kan van jullie worden,
alles.
Maar de aandacht moet gericht worden op jullie spirituele groei, in de richting van de staat (van verlichting).
Nu is de spirituele groei niet een soort van lichamelijk proces. Het is niet zo dat jullie enige traptreden bestijgen. Het is een staat
(van zijn), het is een staat van jullie persoonlijkheid. Ik denk dat Ik de zon zijn resultaten laat zien. Kijk hoe de zon naar mij
luistert. Kan je me een beetje helpen, wat dingen uit te trekken, bedankt. Het is erg warm voor Mij, Ik weet niet hoe het voor jullie
is. Ik vergat jullie over de zon te vertellen, daarom verstoort zij Mij wat, daarom kan Ik er maar beter over vertellen. Ze hebben het
er het afgelopen jaar steeds over gehad zie je, we dachten eraan naar hier te komen voor deze Puja. En Ik verlangde er erg naar
de Paas Puja hier te doen. Maar de data waren niet erg geschikt, omdat gedurende deze dagen de maan aan het afnemen was.
Daarom dacht Ik, hoe zal Ik het doen zonder die maan. We moeten er de maan bij hebben. Dat is belangrijk.
Daarom dacht Ik, we zullen het op een later tijdstip doen.
En plotseling moest Ik hier naar toe komen, gelukkig was Ik hier.
Verder hebben ze op de televisie de afgelopen week steeds verteld dat het hevig zou gaan regenen, dat het erg bewolkt zou zijn
en de temperatuur wordt erg slecht, en er zullen hevige regens vallen... Steeds weer, elke avond, iedere keer kondigden ze aan,
dat het weer er weer slechter uitzag. Dus dacht Ik, wat nu? Als je de wolken vraagt opzij te gaan, dan heb je een geweldige wind
nodig en hij zou jullie tent kunnen vernielen.
Op de één of andere manier, zie je, vertelde Ik de wolken dus dat ze beter naar New Foundland konden gaan, langzaam, gestadig,
niet met grote snelheid en ze deden het.
En dan kwam de zon erg helder te voorschijn. Vroeg in de morgen zag Ik haar, rood als mijn sari, zo mooi was het. Jullie lagen
allen te slapen, maar Ik was wakker, erg vroeg. En Ik keek hoe de zon opkwam net als mijn bindi kwam zij op. Ik zag het en zei,
kijk naar de zon, hoe gehoorzaam, hoe toegewijd, hoe schoon. Wat er ook is, vandaag is het Moeders Puja, je moet goed licht
geven en de juiste temperatuur.
Kijk naar de lucht, kijk naar alles en geleidelijk aan werd het roze zoals jullie gezichten. Het is prachtig, het werd roze, prachtig
roze, en dan, nu schijnt zij. Neem me niet kwalijk. Ik had volledige hulde moeten geven aan de Zon, da manier waarop zij zich
gedroeg. Daarom verstoort zij mij een beetje, alleen maar om Mij eraan te herinneren.
Zoals jullie dus weten is de zon de Agnya Chakra. Christus verblijft in de Zon. En in het lichaam, in het wezen, is Hij de Spirit.
Als Hij de Spirit is, is Hij de maan en als hij op het Agnya opereert is Hij de Zon. Nu hebben we in Zijn leven gezien dat Hij
absoluut onbevlekt is. Hij had geen defecten in zich.
Hij was een perfecte persoonlijkheid. Men kan vragen: "Waarom wilde Hij dan verrijzen." Wat is in zijn tijd de verrijzenis. Zijn
verrijzenis is als het maken van een weg door de Agnya Chakra, zodat jullie er allen doorheen kunnen gaan. Hij was als de poort,
of moeten we zeggen dat Hij degene was die de poort voor jullie allen opende, omdat Hij zo perfect was. Hij had geen problemen
zoals wij er hebben met onze chakra's, onze Kundalini. Hij had geen problemen.
Maar Hij was volledig medevoelen in de aard van de vibraties.

Vibraties werden een volledig medevoelen. In die mate, dat Hij zelfs toen Hij verrezen was en zelfs daarvoor toen Hij gekruisigd
werd, zei: "Oh God, Vader, alstublieft vergeef deze mensen, want zij weten niet wat ze doen". Zo'n vergeving, zo'n medevoelen, en
de Moeder moest dat alles aanzien, zich stil houdend, want dat was het spel, dat was het wat moest gedaan worden. Hij moest
Zijn spel spelen en Hij speelde het zo goed.
Nu we het over Christus hebben, moeten we ons één ding herinneren, namelijk dat Hij dit alles voor ons gedaan heeft.
Wat gaan we nu voor Hem doen? Hij is het voorbeeld dat we moeten volgen. Veronderstel dat dàt het voorbeeld is dat wij
moeten volgen, dan betekent het niet dat we het kruis op onze schouders moeten dragen, dat is niet het voorbeeld dat jullie
moeten volgen. Veel mensen denken dat, omdat Hij het kruis droeg, wij het kruis ook moeten dragen. Iedereen kan het kruis
dragen. Als je, in India, een drager ongeveer vijf roepies geeft kan hij een kruis dragen.
Wat is er zo geweldig aan? Wat is zo geweldig aan het dragen van een kruis op je schouder? Het is niet zo geweldig. Elke
worstelaar kan het doen, iedereen kan het doen, dat is niet het belangrijkste. Het punt is dat we het werk van Christus moeten
voortdragen, de verrijzenis. Dat is wat we moeten beseffen. We moeten dus het belang van ons wezen, van ons leven begrijpen,
zoals Christus begreep dat Hij was gekomen voor dit grootse werk hier. En ofschoon Hij als een menselijk wezen kwam,
ofschoon Hij kwam als een gewone zoon van een gewone timmerman, ofschoon Hij op deze aarde een lichaam had en leefde
zoals andere menselijke wezens, steeds wist Hij wat Hij moest doen.
Hij wist wat Hij moest bereiken en Hij bereikte het. Ik denk dat Zijn taak de moeilijkste was, de taak die Hij volbracht en goed
beëindigde dat we er vandaag alle voordelen van hebben. Laat ons nu zien of we iets voor Sahaja Yoga gedaan hebben of niet.
We moeten onszelf allemaal onderzoeken. Wat hebben we gedaan voor Sahaja Yoga? Ik bedoel niet het dragen van het kruis.
Wanneer ze in India reizen •denken sommige mensen dat zij het kruis van Christus dragen als ze de bagage van mensen naar
beneden dragen. Dat is de manier niet.
Het is iets heel ernstig, waarover men moet nadenken. En die ernst geeft aan in hoeverre we die staat bereikt hebben, wat we
daarvoor gedaan hebben. Een eenvoudige zaak, dat Ik jullie allen gevraagd heb, is dat jullie elke dag moeten mediteren.
Jullie moeten allen elke dag mediteren. Maar op de één of andere manier heeft niemand de tijd om te mediteren. We hebben
deze horloges alleen om te weten dat we moeten mediteren. Voor niets anders.
Onze levens zijn voor meditatie. Jullie hoeven er niet vierentwintig uur aan te besteden, maar jullie moeten elke dag mediteren.
Jullie moeten mediteren. Als jullie mediteren zullen jullie kinderen mediteren.
En mediteren is zoiets eenvoudig, zo gemakkelijk gemaakt voor jullie dat jullie kunnen zien dat alle elementen het uitwerken.
Al jullie chakra's zijn uit verschillende elementen samengesteld en wanneer jullie deze op een verschillende manier uitklaren,
jullie kennen alle methoden en technieken van Sahaja yoga waarmee jullie de chakra's uitklaren. Als jullie ze uitklaren, zijn jullie
absoluut vrij, absoluut op dat niveau waar jullie moeten zijn.
Maar als jullie zelfs niet dit kleine beetje willen mediteren, dan is het erg, erg moeilijk voor Mij en voor jullie, om dat te bereiken
waarvoor jullie op deze aarde zijn gekomen.
Het is een enorme taak die Ik opgenomen heb. Ik weet dat. Maar Ik weet hoe het te doen en jullie weten ook hoe het te doen,
maar het probleem is dat jullie verward raken in jullie verschillende conditioneringen.
Nu moeten jullie ondertussen beseft hebben dat al deze zogenaamde religies in de naam van wie ook, of het in de naam is van
de islam, in de naam van het christendom, in de naam van het hindoeïsme, in de naam van het sikhisme, dat dit alles bedrog is.
Het heeft geen waarheid in zich.

Ze hebben allemaal geprobeerd het te gebruiken voor hun eigen doelen.
Er is slechts één waarheid en die is dat al deze grote profeten en al deze grote incarnaties op deze aarde kwamen voor jullie
verrijzenis en niet om deze religies te vestigen die alleen maar geïnteresseerd zijn in geld. In deze religies zal je ook zien dat er
mensen zijn die ofwel links of rechts zijn.
Er zijn sommige religies die preken dat je heel erg strikt moet zijn. Je mag dit niet doen, je mag dat niet doen, je mag niet drinken,
je mag niet roken.
Er zijn er enkele die zeggen dat je niet mag trouwen, je mag niet naar vrouwen kijken, je mag niet naar mannen kijken.
Alle soorten beperkingen. Zelfs in het hindoeïsme zal je verbaasd staan dat er zoveel beperkingen zijn.
Als je weet hoeveel bijgeloof er bestaat dat gecreëerd werd door brahmanen in India, zal je geschokt zijn. Voor alles is er
bijgeloof.
Als je met de linkerhand naar voren loopt, betekent het dit, als je met de rechterhand loopt betekent het dat. Als je op een
bepaalde manier zit, betekent het dat. En zo met alles. Ze hebben van een menselijk wezen een machine gemaakt en het is niet
meer spontaan. In de islam zijn er ook alle soorten absurditeiten. Maar als we ze in een vrij land als Engeland vinden, waar
complete links gerichtheid is, waar je kan doen wat je wil, hoewel je een christen bent. Je drinkt, het is in orde, je hebt tien
vrouwen, het is in orde, je hebt vijftien bijzitten, het is in orde.
Alles wat je doet is in orde, zolang je naar de kerk gaat en geld betaalt.
Er is daar dus niets, zie je, in het bijzonder voor de protestanten... dat was de religie waarin Ik geboren werd... waar alles
toegestaan is. Als we nu tot zoiets gekomen zijn, wat betreft het christendom, als je hen de weg vraagt, dan vertellen ze je welke
weg te gaan, dat is christendom. Zover is het gekomen.
Nu neigen al deze religies naar de rechterkant of naar de linkerkant. Sommige mensen houden van de linkerkant en sommige
mensen houden van de rechterkant. Ik zal jullie het verhaal van een priester vertellen. Ik ging hem in Rusland opzoeken.
Ik denk dat Ik het al eerder aan enige mensen verteld heb. Ik ging naar Rusland en de Russische mensen vroegen Mij: "Wat zou u
willen zien?" Daarom vertelde Ik hen dat Ik graag wat kerken zou gaan zien. Ze zeiden: "In orde, goed, we brengen U naar een
kerk".
Daarom brachten ze Mij naar een kerk en het was die Grieks orthodoxe kerk, zie je, van de Zwarte orde die verondersteld wordt
de hoogste te zijn. Ik weet niet hoe ze die noemen. Ik ging dus naar binnen. De priester zei, voor vandaag spijt het mij dat we U
geen vlees kunnen aanbieden omdat we vasten, maar we zullen lunch hebben.
We hadden een erg overdadige lunch en dat alles. Maar de priester was alleen maar bezig met drinken. Omdat het vasten was,
daarom is volgens hen drinken toegestaan. Hij dronk dus en dronk en dronk.
Hij dronk zoveel dat hij vergat dat wij er waren.
We werden verondersteld V.I.P.'s te zijn, zie je.
Hij verloor zichzelf gewoon in drinken. Daarom dachten we, we kunnen ons beter eervol terugtrekken, we stonden op en liepen
die plaats uit en die kerel kwam zelfs niet om ons gedag te zeggen, en deze ambtenaren, de Russische ambtenaren dronken niet,

zij deden niets en ze lachten en lachten maar. Hij zei: "Kijk nu, dit is christendom, daarom willen wij geen christenen worden". Ik
zei dus: "Maar kijk, dat is Christus niet". Zij zeiden: "Dat is waar, maar wat is het waarover deze mensen praten, is het het
christendom?" Ik zei: "Dat is het niet". Nu, deze heer werd verondersteld de hoogste persoon van het spirituele leven in Rusland te
zijn.
Ze hebben Me een verhaal verteld over de tsaren. Zie je, de tsaar wilde een religie hebben, want zij dachten, iedereen heeft een
religie en wij hebben geen religie, we moeten de één of andere religie hebben. Daarom zonden ze enige mensen uit en de
mensen die naar voren kwamen waren om te beginnen katholieken. De katholieken zeiden dus; "In orde, in de katholieke religie
kan je drinken". Ik weet niet hoe ze aan dit idee kwamen, maar dat was in orde. In het katholieke geloof kan je drinken, maar je
kan niet meer dan één vrouw hebben.
De tsaar zei; "Nee, dat is niet mogelijk, je moet nu eenmaal vele tsarina's hebben, zie je, voor verschillende doeleinden, daarom
kunnen we die religie niet hebben. Daarom zegden zij het af.
En dan was er de islam, zie je, in die tijd, denk Ik dat er geen Hindoes beschikbaar waren. God zijn dank. Ze hadden de islam.
De islamitische mensen kwamen en de islamitische mensen zeiden: "Nee, in orde, je kunt vijf vrouwen hebben. Het is in orde,
maar je mag niet drinken." Ze zeiden, dit is onmogelijk. Hoe kunnen we de islam volgen, dat is niet mogelijk. Het werd dus
afgezegd. Toen kwamen deze orthodoxe mensen, orthodox zie je, het woord orthodox, onthoudt dat. Zij zeiden, ziet U, wij zitten
precies in het midden.
Wij geven er niet om als U drinkt, we vinden het niet erg als u vele vrouwen hebt, wij vinden dat niet erg.
Het enige wat je moet doen is ons goed betalen." De tsaar zei; "In orde, dat is goed, laten we deze religie hebben." En zo is deze
religie daar gekomen.
Dit is dus de situatie van de religie vandaag. Al deze religies zijn als verminkte standbeelden geworden, nergens goed voor. Nu is
dus de innerlijke religie, het Sahaja dharma, dat volledig gevolgd moet worden. Nu vertelde Ik, laten we zeggen in India, dat we nu
allemaal Sahaja's geworden zijn. Het verhaal gaat als volgt, er was een dorpsbewoner die een christen werd. Hij kwam naar
Allahabad toe om christen te worden. Hij vertelde hen dus: jullie moeten me een grote naam geven want nu ben ik sahib en ben
ik Engelsman geworden. Het is dus beter me een grote naam te geven. Ze zeiden: "Welke naam wil je?" Hij zei: "Geef me de naam
van Alexander de Grote".
Ze noemden hem dus Alexander maar zijn naam was Blondie, zie je: zijn echte Indische naam was Bhoora, daarom noemden zij
hem Alexander Bhoora. Mijnheer Alexander Bhoora kwam dus naar Allahabad en ging naar de Ganges rivier om zijn bad te
nemen. De priester, de pastoor zei: "Dat kan je niet doen". Alexander Hora zei dus; "als ik sahib geworden ben, en ik ben
Engelsman geworden, dat betekent niet dat ik mijn religie heb opgegeven." Zie je, dat is precies wat er met ons gebeurt als we
proberen welke religie dan ook te volgen.
Nu hebben we ons allemaal geïdentificeerd met de zogenaamde religies, waarin we geboren zijn. Als Ik bijvoorbeeld aan Indiërs
zou zeggen, ga niet naar tempels, ga naar geen enkele tempel, zelfs niet als het een swayambhu tempel is, tenzij en totdat jullie
het Mij verteld hebben, ga op geen enkele voorwaarde naar een swayambhu tempel.
Er zijn ook vele kerken waar erg goede beelden staan, of waarvan we kunnen zeggen dat ze iets hebben dat echt swayambhu’s
is, maar er zijn er zeer weinig. Je zegt het mij eerst en dan ga je. Maar ze willen niet naar Mij luisteren, ze willen niet luisteren en
als ze daar naar toe gaan verstoren ze hun Agnya chakra's.
Op een keer ging Ik een tempel bezichtigen die natuurlijk een swayambhu tempel was, zonder twijfel. Enige Sahaja yogi's
besloten daar heen te gaan, maar Ik vroeg het hen niet, en zij vertelden het Mij niet. Toen ze terug kwamen, kregen ze allemaal
een flauwte zodra ze Mij zagen. Ik zei: "Wat is er gebeurd?" Waar zijn jullie heen gegaan?" "Oh, we zijn naar die tempel gegaan". Ik

zei, "Waarom? Jullie hebben Mij dat nooit vertelt.
Wat heb je daar?" Kijk, de Brahmin bracht een tika aan en het was afgelopen. Het kostte hen één maand om uit te klaren. Nu
gaan ze niet meer. Ze hadden er genoeg van. Hetzelfde met de christenen.
Gisteren hoorde Ik van het verhaal van Parijs, waar mensen trouwpartijen in de kerk in Parijs wilden hebben. Ze moesten dus
speciale jurken hebben. Iemand kwam hier om enkele speciale jurken te kopen van de één of andere grote naam.
De speciale jurken moeten gedragen worden omdat ze naar de kerk moeten gaan. En toen ze uit de kerk kwamen met deze
jurken, waren ze bhoots geworden. Ik was verbaasd.
Wat is er gebeurd met deze vijfentwintig mensen.
Wat er gebeurd is, is het volgende; in de kerk zijn vele dode lichamen begraven. Ze raakten allen verstoord.
Als jullie er naartoe gaan, ook om de prachtige architectuur te zien, ga dan met een onthechte gedachte. Denk niet dat je tot die
kerk behoort. Behoor tot geen enkele kerk, jullie behoren tot geen enkele tempel. Behoor tot geen enkele van deze vormen.
Alleen dan zullen jullie spiritueel groeien.
En vandaag moet Ik jullie vertellen dat Christus tot geen enkele religie behoorde.
Hij volgde geen enkele religie. Hij volgde Zijn eigen spirituele religie.
Toen Hij naar een kerk ging waar mensen waren die aan het discussiëren waren, waren het Joden. Hij ging er heen en Hij sprak
met hen. Gisteren zag Ik een prachtig schilderij in de krant afgedrukt staan, een erg mooi beroemd schilderij, waar Christus
spreekt met de dokters en Hij houdt en wrijft Zijn linker Swadishthan erg fijntjes en al de dokters, zie je, één van hen luistert naar
Hem, één kijkt naar Hem, staart naar Hem, een ander toont een beetje belangstelling voor Hem.
Hij wrijft alleen Zijn linker Swadishthan.
Het is duidelijk, het is zo duidelijk te zien en nu moeten jullie dus met deze nieuwe verworvenheden boven al deze dingen
uitstijgen en we moeten begrijpen dat we erg onafhankelijk van elkaar naar onszelf moeten kijken. We behoren niet meer tot
welke religie ook. We behoren tot de religie van God die Sahaja is. En Sahaja is de religie, en zij zal zich slechts uitspreiden
wanneer je echt niets anders wordt dan Sahaja.
Maar dat is iets wat Ik niet begrijp, dat niet uitwerkt. Ik ontmoette iemand, een zogenaamde Amity of zoiets of iemand die
verondersteld werd een incarnatie te zijn.
Zijn discipelen gedroegen zich absoluut op zo'n manier, dat je het niet kan geloven. Hoe vurig zij geloofden in deze man. Hoe ze
in hem geloven.
Wat hij ook zegt, wat hij ook doet. Het is erg verbazend.
Als je iemand ontmoet die welke guru dan ook volgt, welke dan ook, zal je verbaasd staan te zien hoe fanatiek ze zijn over deze
kerel.
Laat staan dat ze iets willen horen dat er tegen is.
Maar als hij zegt: jullie moeten de hele nacht op je hoofd staan, zullen ze het doen. Ik weet niet wat er gebeurt.

Als het op bedrog aan komt, proberen we het te volgen en als we de waarheid weten, dit is de waarheid, dan maken we misbruik
en proberen we het op een akkoordje te gooien. We denken dat de waarheid er niets tegen zal doen. Niet dat de waarheid jullie
zal straffen, dat zal niet. Omdat jullie gerealiseerde zielen zijn zal het niet gebeuren. Het zal jullie tot op een bepaald punt niet
straffen. Maar onthou dat de Ekadesha absoluut op hetzelfde moment aan het werk is als je iets verkeerd doet, zoals deze
mensen die naar de kerk gingen. Zij werden allen verstoord.
Nu kunnen ze zeggen: "Moeder, waarom zouden we verstoringen opdoen? We zijn Sahaja Yogi's."Omdat jullie kwetsbaar zijn.
Jullie zijn kwetsbaar.
Nu hebben jullie dat stadium nog niet bereikt. Als jullie dat stadium bereiken en jullie gaan er naartoe, zullen alle kerkgangers uit
de kerk komen en weg rennen. Ze zullen voor jullie beginnen beven. Ze zullen niet weten wat er gebeurd is. Wanneer Ik welke
kerk dan ook binnen ga, heb Ik gezien dat alle kaarsen, chag, chag, chag, chag beginnen te doen en mensen beginnen zich af te
vragen wat er gebeurd is.
Zelfs als ze een diner met kaarslicht houden, ben Ik verbaasd over de manier waarop iedere kaars begint te flikkeren. En mensen
beginnen te kijken, want de bhoots zitten voor hen. De kaarsen laten dus onmiddellijk zien dat dit de bhoots zijn die hier zitten.
Met al deze kennis dat jullie het licht binnenin jullie zelf hebben, waardoor jullie verlicht zijn, als jullie dan nog steeds naar deze
links en rechts georiënteerde dingen gaan, dan is het erg, erg gevaar lijk.
We zien dat ook vandaag de dag. Ik moet jullie vertellen over het politieke gedeelte. In de politiek hebben deze mensen ook twee
types van theorieën ontwikkeld. De ene is links, de andere rechts georiënteerd. De theorieën van de linkerkant zijn
democratisch... waarbij je aan alles waar je zin in hebt kan toegeven. Het is het individu dat belangrijk is. Het individu geeft overal
aan toe en je zou hem niet mogen tegenhouden te doen wat hij graag doet. Het is een individu en dus heeft hij het recht zijn neus
af te snijden, het recht in zijn ogen te snijden, te doen wat hij wil. Men staat het individu toe te doen wat hij wil en wat gebeurt er
dan? We zien dan dat deze democratie een demonocratie wordt. Iedereen is een demon (duivel). Iedereen is druk bezig kelen
door te snijden, de gehele basis en de wortels van het leven af te snijden, want iedereen is Brahman.
Iedereen wordt een grote persoonlijkheid, omdat het individu zo groots is en het collectieve is verloren, volledig verloren.
Maar aan de andere kant, daar waar er meer discipline is, meer agressiviteit, meer controle en zo meer van de rechter kant, dat
wat we het communisme kunnen noemen, waar mensen de hele tijd onder controle staan. Nu, waarom? Omdat het individu voor
het collectieve moet opofferen.
In dat geval worden de individuen zwak en als de individuen zwak zijn, dan kan het collectieve niet sterk zijn. Het kan niet sterk
zijn. Het individu moet sterk zijn. Zoals jullie zullen zien, drinken de mensen die uit communistische landen komen bijvoorbeeld
meer dan mensen hier kunnen drinken. Of zij die, laat ons zeggen, uit islamitische landen komen, waar ze niets aanraken, kunnen
zelfs meer drinken dan Sardarji’s. Jullie kunnen je de situatie voorstellen van de mens die als je probeert hem onder controle te
houden, uit angst naar de rechterkant gaat. Maar hij is op geen enkele manier perfect. Hij is niet getransformeerd, hij aanvaardt
de situatie niet. Hij wordt dat niet, hij heeft die kracht niet om controle over zichzelf te hebben. Hij komt niet over zijn gevestigde
neiging heen. Hij is steeds daar.
Zodra hij een kans krijgt valt hij er in. Dat faalt dus.
De individuen zijn in dat geval dus zwak.
En waar complete losbandigheid is, doe wat je leuk vindt, leef op de manier die je leuk vindt, toegeven aan alle soorten dingen.

Als je alleen dat ziet elke dag, dan zeg je: "Oh God, dit is een decadente (in verval zijnde) maatschappij, dit gebeurt".
Decadentie treedt in omdat een individu aan wie jullie al deze krachten gegeven hebben, geen kracht heeft om ze te dragen. Een
individu kan niet met geld omgaan. Hij kan geen kracht dragen, welke ook.
Hij kan geen liefde dragen. Hij kan geen vriendelijkheid dragen. Hij kan vrede niet begrijpen omdat hij nog steeds een individu is.
Maar als een individu het collectieve wordt is dit de spirituele groei via het centrale pad. Wanneer hij het collectieve wordt,
versterkt hij het collectieve met zijn kracht, en het collectieve verzorgt, beschermt en begeleidt het individu ook. Dit is wat Sahaja
Yoga is. De politiek van Sahaja Yoga is dus, dat je de collectieve persoonlijkheid moet worden en als we nog steeds voelen dat
we iets groots zijn, dat we verschillend zijn, dat we Indiërs zijn of uit Engeland of Frankrijk komen, als we ons nog steeds
identificeren dan ben je niet collectief.
In de collectieve zin zijn we allemaal één, een essentieel deel van één wezen. Dan handel je echt als collectief wezen en ben je
één met het Goddelijke. Waar de zon voor je zorgt, de maan voor je zorgt, de winden voor je zorgen, en de moeder aarde en al
deze elementen... Zij werken. Ether, alles werkt voor jou en je bent zo goed beschermd en gezegend door deze speciale kwaliteit
dat. Je geniet van de vreugde. Dan word je echt gevoelig voor die vreugde, als je één bent met het geheel. Veronderstel
bijvoorbeeld dat deze vinger of deze vinger niet één is met het geheel, dat hij uitgeteld is zoals het gebeurt in lepra. Wat gebeurt,
is dat deze vinger uitgeschakeld wordt. Zelfs als een rat hem afbijt, weten we het niet want er is geen connectie, geen zenuwen
die handelen, het is ongevoelig. Op dezelfde manier val je eruit wanneer je niet collectief bent en je je niets aantrekt van het
collectieve. Je zal daar niet zijn, om van de schoonheid van je eigen glorie en die van het collectieve te genieten.
Men moet dus begrijpen dat we zelf sterk moeten zijn. Me moeten spiritueel groeien en we moeten collectief zijn. Het is erg
gemakkelijk om fouten bij anderen te vinden, erg gemakkelijk om fouten te vinden bij de leiders, erg gemakkelijk om ook fouten
te vinden in Sahaja Yoga, soms met Mij. Het is beter fouten bij jezelf te vinden. Voor de rest zorg Ik. Vind eerst fouten bij jezelf en
probeer anderen te begrijpen en lief te hebben en te genieten van de aanwezigheid van anderen. Zodra je dit beslist, dat we
moeten genieten, is het zo spontaan, laat Ik jullie dat zeggen. Alleen deze beslissing, dit vertrouwen binnenin jullie, dat: nu ik van
mijn Spirit ga genieten, ik ga van het collectieve binnenin mij, wat de Spirit is, genieten. Alleen al dit besluit op zichzelf zal jullie de
kracht geven om te genieten, maar het besluit moet krachtig zijn, geen huichelarij, geen spelletjes spelen, geen ego, geen
conditionering, niets.
Alleen een zuiver verlangen binnen ons dat we de Spirit moeten zijn.
De Spirit die het collectieve wezen binnenin ons is.
Vandaag op deze dag van verrijzenis hoop Ik dat we Christus heel dankbaar zullen zijn omdat Hij ons de weg wees. Ook moeten
we erg bezorgd en attent zijn wat onszelf betreft. Waar zijn we? Waar staan we? Wat zijn we van plan? Wat zijn we aan het doen?
Wat is onze verantwoordelijkheid?
Wat wordt van ons verwacht? Waarom worden ons al deze zegeningen gegeven. Er is geen opoffering in Sahaja Yoga, geen
opoffering.
Niemand wil dat je iets prijsgeeft of iets doet of lid wordt of wat dan ook.
Ik denk dat het Mijn verplichting is, zoals Ik zei dat God de verplichting heeft, maar jullie hebben ook één verplichting, dat jullie
verlangen zuiver moet zijn. Dat is het enige: laat mijn verlangen zuiver zijn, geen onzuiverheden van elke aard ook. Dat zou het
moeten uitwerken.
Zoals Christus Zijn verlangen had, zo zuiver en dat is wat Hij volbracht.

Ik ben er zeker van dat jullie allen in jullie leven veel kunnen volbrengen.
Vandaag is het Mijn vijfenzestigste verjaardag. Nu stel je voor. Ik ben vijfenzestig jaar oud en op deze leeftijd doen de meeste
dames gewoon... Ik weet niet wat ze doen. Nu moeten jullie dus opkomen en alles zo ver als het mogelijk is uitwerken, denkende
dat we allen op moeten staan. Nu komen de kinderen op. Zij gaan óók opstaan. Jullie zien er voor Mij allemaal jonger en jonger
uit. ledere dag, telkens Ik jullie zie, zien jullie er jonger uit. Soms herken Ik jullie zelfs niet, omdat je er jonger uit ziet en Ik denk
dan, is het de zoon of de vader? De situatie is zo, dat jullie allen gezegend zijn. Jullie hebben werk gekregen, jullie hebben alles.
En iedereen zegt Mij, Moeder dit is gebeurd en dat is gebeurd, alles. Nu, wat dan nog? Dit zijn verleidingen, wees voorzichtig. Dit
is niet wat jullie wilden. Wat jullie wilden is de staat van volledig geloof binnen in jezelf, waar je niet hebt te vragen, niets. Alles zal
uitwerken. Het werkt uit. Dat is het punt. Als we elkaar dus de volgende keer ontmoeten, zal Ik zelfs nog jongere mensen zien dan
wat Ik vandaag zie en Ik zal in staat zijn jullie te herkennen. Christus stierf op een erg, erg jonge leeftijd, erg jonge leeftijd. Hij was
erg jong, moet Ik zeggen. Maar hoeveel heeft Hij niet voor de mensheid gedaan. Niemand had op zo'n jonge leeftijd zoveel
kunnen volbrengen als Hij heeft gedaan. Het is merkwaardig. Het is echt merkwaardig. Ik verwacht van jullie dat jullie dat volgen.
Zijn voetstappen, door opmerkelijke dingen te doen. En laat Mij ieder van jullie zien, ieder van jullie moet iets groots doen. En
vandaag is het de dag voor bepaalde beloften.
Moge God jullie daarvoor zegenen.
SHRI MATAJI'S GESPREK NA SPAANSE LIEDEREN. MEI 21 -1988.
BARCELONA. SPANJE.
We kunnen het ritme en de emotie van de mensen die deze liederen gemaakt hebben, voelen. Dit land heeft veel emoties.
Binnenin ons bewegen de emoties. Waar Ik ook ging, zegden de mensen: "Bent U een Spaanse dame?" Daarom verwonderde Ik
mij er gewoonlijk over, wat er zo gelijkaardig was tussen Mij en de Spanjaarden.
Ik denk dat de liefde in Mijn hart van Mijn gezicht uitstraalt, misschien.
Ik hoop dat de Spaanse vrouwen liefdevol en hartelijk zullen worden tegenover anderen.
Eén ding dat we mesten beseffen is dat Sahaja yoga liefde is. Goddelijke liefde. Het is geen gehechtheid. Het is geen bezit. Maar
het is een liefde die geeft. Het is geen vleselijke liefde.
Het is geen liefde voor welke materiële zaak ook, noch de liefde voor je roem. Maar het is de liefde van het Goddelijke.
Deze transformatie vindt werkelijk plaats als je echt probeert alles gade te slaan in zijn werkelijkheid en voor jezelf te zien hoe en
waarom je aan iets gehecht bent.
Zodra het ontdekt is, dat we in onze staat van getuige onthecht zijn, dan begint automatisch de zuivere liefde te stromen. Zodra
je, je licht krijgt, het zonlicht, verdwijnt al de mist. Zodra de Spirit in jullie aandacht gaat schijnen, zullen op dezelfde manier, al
jullie twijfels en vergissingen verdwijnen. Dit is wat Ik jullie vandaag verteld heb, dat je je van je Zelf bewust moet zijn, omdat je
nu je Zelf gevoeld hebt, je Spirit.
Wanneer jullie dus de Spirit zijn, zijn jullie als een schitterende diamant die uit zichzelf licht geeft. Het is dus belangrijk te
begrijpen wat je bent, wat anderen niet zijn. En dit bewustzijn zou een deel, een natuurlijk deel van jullie wezen moeten zijn.
Alleen dan zal het handelen en in de atmosfeer en andere mensen doordringen. Als jullie naar jullie landen teruggaan, hoop Ik dat
jullie Mijn boodschap aan hen zullen doorgeven, dat we allen bewust moeten zijn van ons Zelf.

Als je een diamant bevuilt zal hij niet schitteren, maar vuil heeft niets te maken met het schitteren van de diamant.
Als je het vuil eraf haalt, zal hij fonkelend schitteren. Jullie weten wat daarvoor gedaan moet worden, jullie moeten jezelf
reinigen. Als je nog steeds rechts- of linkszijdig bent, kijk dan voor jezelf en maak uit wat er verkeerd is. Klaar het uit, aanvaardt
het gewoon niet, aanvaard het niet want dit vuil en deze viezigheid bedekt jullie diamant.
Dit is wat we in Sahaja Yoga moeten begrijpen.
Eens je dan met de schittering schijnt, hoeft niemand plechtig te verklaren dat het een diamant is. Je bent het, niemand kan die
schittering in twijfel trekken.
Niemand houdt van een persoon die namaak is, die onrein is, die onrechtvaardig over God spreekt. Iedereen wil werkelijkheid.
Het enige wat moet gebeuren is, dat ze de werkelijkheid in jullie moeten zien, of jullie moeten jullie werkelijkheid naar buiten toe
manifesteren. Het eerste hebben wij niet in handen... Hun de realiteit te laten begrijpen. Het tweede... de realiteit te
manifesteren... hebben we in onze handen.
Nu, als voorbeeld, hebben jullie gezien dat, wanneer Ik ook reis en een programma regel er overal duizenden mensen zijn. In Italië
zagen ze alleen maar mijn foto en zij kwamen naar Mijn programma. Ik leg geen verklaringen af. Ik beloof niets, maar ze kwamen
allemaal. De reden is dat ze gevoelig zijn en ze kunnen zien dat er oprechtheid van dit gezicht straalt. Wat er ook van binnen is,
het wordt naar buiten toe uitgedrukt. Als je niet oprecht bent, toont het zich aan de buitenkant.
Daarom moet het innerlijke licht, tot een groot, groot, briljant licht uitgebreid worden, zodat we mensen de werkelijkheid kunnen
laten zien, in zovele lichten. Ik ben er zeker van dat zij dat kunnen zien, de schoonheid op jullie gezichten.
Toen jullie In Rome zongen, kwam er een oude man en die zei; "Ik kan het licht op hun gezichten zien". En jullie kunnen het zien,
er is een foto die laat zien dat er hier een licht op ieders hoofd is. Laatst zag Ik een schilderij van El Greco, de discipelen van
Christus, die door de Heilige Geest gezegend worden. En allen hadden een licht dat uit hun hoofd kwam.
Er waren zo weinig uitverkorenen, maar jullie zijn met zovelen en jullie hebben allemaal een licht op je hoofd gekregen, dat jullie
begeleidt, dat voor jullie zorgt, dat van jullie houdt, dat jullie het pad toont. Jullie zouden jezelf nooit alleen moeten voelen, maar
probeer jezelf zuiver te houden.
Want dit licht kan verdwijnen.
Moge God jullie zegenen.

1988-0508, Sahasrara Puja, Hoe het werd beslist
View online.
Sahasrara Puja - Hoe het werd beslist - Fregene, Italië - 08/05/1988
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag is de negentiende Sahasrara dag, als je de dag dat de Sahasrara werd geopend als eerste neemt. Ik ga jullie het verhaal
vertellen over de Sahasrara dag, over hoe het beslist werd, lang geleden voor Ik incarneerde.
Ze hadden een grote vergadering in de hemelen, alle driehonderd vijftig miljoen Goden, de godheden waren daar aanwezig om te
beslissen wat gedaan moest worden. Dit is het laatste wat we doen moeten voor de mensheid, hun Sahasrara openen, hun
bewustzijn openen voor de Spirit, voor de ware kennis van het goddelijke, het duister van onwetendheid verwijderen, en het moet
spontaan gebeuren want het moet werken zoals de levende kracht van God.Ook moest het snel gebeuren. Zodoende vroegen
alle Goden dat Ik nu, de Adi Shakti, haar geboorte aannam. Ze deden allemaal hun best. Ze deden al het mogelijke, de heiligen
werden door hen gemaakt, maar slechts zeer weinigen.
Deze incarneerden en de mensen stoelden religies op hen, die later perverteerden en hen een slechte naam bezorgden. Er was
geen realiteit in deze religies. Deze religies waren steevast geïnteresseerd in het bekomen van geld of macht. Er was geen
goddelijke kracht werkzaam, eigenlijk was het allemaal anti-god. Hoe kunnen we mensen nu die kunstmatige religies, die
geperverteerde paden van zelfvernietiging doen afzweren? Hoe hen vertellen over al die gevestigde organisaties? Eeuwenlang
hebben zij de touwtjes in handen gehad, de macht gehad, geld verdiend. Het was een haast onoverkomelijke taak, het moest
gebeuren met heel veel geduld en liefde. Het was ook een delicaat werk want onschuldige mensen, eenvoudige mensen,
geloofden in deze religies. Hen verkondigen dat dit allemaal nonsens zijn, dat dit geen religies zijn, dat zij indruisen tegen alle
incarnaties, tegen alle profeten, tegen alle heiligen. Dat is waarom alle echte heiligen moesten lijden. Het is een machtig werk dat
verricht moest worden, en daarom moest de Adi Shakti haar geboorte aannemen op deze aarde.
Het moest gebeuren voor de zesde mei, want zes mei was de dag des oordeels van dat jaar. Het gebeurde op vijf mei, nog net op
tijd.
Het was allemaal op voorhand vastgelegd, en iedere godheid kreeg zijn taak toebedeeld. Heel efficiënte godheden, heel
gehoorzaam, ze kenden me zeer goed, volledig toegewijd. Ze kenden me zeer, zeer goed, ieder puntje van mijn haar kenden zij. Ik
hoefde hen geen protocol bij te brengen, liefde zelf geeft je protocol – maar dan liefde die goddelijk is, geen egoïstische liefde.
Het is niet de manier waarop we houden van mijn kind, mijn man, mijn land, mijn kleren, het is liefde die goddelijk is, die komt van
je hart, van je Spirit, zoals het licht van de kennis. Wat een machtig werk is het. Daarom moest ik op Sahasrara, Mahamaya zijn.
Ik moest Mahamaya zijn. Ik moest iemand zijn die mensen niet gemakkelijk kunnen herkennen. Deze Mahamaya moest op de
aarde komen, niet de Adi Shakti in haar puurste vorm, dat zou teveel zijn. Aldus kwam ze vermomd als Mahamaya.
Nu zie je dan wat we in negentien jaar hebben verwezenlijkt. Zoveel yogi’s zitten voor mij. Het verschil tussen een yogi en een
heilige is dat de yogi rechtschapen is, hij is heilig, maar hij weet niet veel over Kundalini. Maar de yogi weet over Kundalini. Het
verschil tussen een yogi en een Sahaja yogi is dat een Sahaja yogi krachten heeft.
Een Sahaja yogi heeft de kracht om anderen realisatie te geven. Een yogi kan zichzelf zuiveren maar kan niet anderen zuiveren,
terwijl een Sahaja yogi anderen kan zuiveren en zichzelf. Dit is de meest superieure staat die jullie dankzij jullie grote “punyas”
hebben bereikt.
Velen van jullie hebben achter de waarheid gezocht in vorige levens, en nu zijn jullie hier om datgene te verkrijgen waarachter

jullie gezocht hebben. Dit alles is nu geschied, op een zo mooie manier. Jullie zijn er je zelfs niet bewust van wat er jullie op
spontane wijze is overkomen. Spontaan hebben jullie die krachten verworven in jullie centrale zenuwstelsel in een splitseconde.
Jullie aandacht is gericht geworden. Natuurlijk zijn er zelfs nu nog enkele mensen die dit niet hebben. Zelfs nu zie ik dat de
aandacht soms verslapt. Maar zovelen onder jullie hebben die staat bereikt waarover we spraken: Shivo ham, Shivo ham, Shivo
ham. Jullie hebben het. Hoe Adi Shankaracharya zichzelf beschreef, dat geldt voor jullie allemaal.
Maar toch, ik blijf een Mahamaya. Ik gedraag me juist zoals jullie, ook Ik heb een familie, ook Ik heb kinderen die Ik de mijne zou
kunnen noemen, en jullie zijn ook Mijn kinderen. Wanneer jullie volwassen genoeg zijn is het eerste teken dat jullie krijgen dat je
onderscheidingsvermogen ontwikkelt.
Dat goddelijke onderscheidingsvermogen is liefde, telkens weer. Maar ik zie mensen weifelen. Ze vinden het niet erg om te
zeggen: “Moeder, mijn Agnya catcht.” Waarom is dat zo? Jullie weten hoe hem te zuiveren.
Jullie weten wat je eraan kan doen. Waarom helen jullie hem niet? Waarom beginnen jullie er niet aan? Wat is het wat jullie
tegenhoud?
De Maya. (de illusie) Eerst komt het probleem van familie, mijn vrouw, mijn moeder, mijn broer, mijn man, mijn kinderen, OK. Dat
is Maya. Daardoor ontstaat twijfel. Opnieuw worden jullie naar beneden getrokken. En dan wordt de Maya subtieler en subtieler.
De familiesituatie verbetert, iedereen weet dat. Maar zo velen weifelen, zo velen lopen verloren in Sahaja Yoga omdat ze een
slechte vrouw hadden, of een slechte man.
Jullie moeten alleen opstijgen, jij alleen. Je hoeft niet van anderen af te hangen. En wie jullie opgang willen verhinderen, moeten
eruit worden gegooid. Niets is belangrijker dan jullie verlichting, hoger en hoger, omdat het een zeer verheven, goddelijk doel
dient. De ultieme climax is dat de hele mensheid gered wordt door jullie inspanningen. Jullie moeten het uitwerken. In deze
situatie zien we de duizend petalen.
Dit zijn de krachten van de Virata in jou. Ook hier weifelen we dat het licht van jullie Sahasrara de Brahmarandra is, wat jullie
hartchakra is.
Nu kan de hartchakra ook erg verkeerd begrepen worden. En dit verkeerd begrijpen is altijd afkomstig van Mahamaya om te
testen.
Zoals we zeiden dat we familie nodig hebben. We moeten goede families hebben, we moeten goede kinderen hebben.
Onmiddellijk reageert de Mahamaya. We beginnen ons zorgen te maken over de man, over de familie. Wij zouden van familie van
u moeten zijn. Er is een Sanskriet gezegde dat diegene met het karakter van een heilige, de hele wereld als familie heeft. Jullie
maken je zorgen over een individuele familie, zodat de collectieve familie naar beneden wordt gehaald. Maak jullie geen zorgen
over jullie individuele families zodat het collectief lijdt. En als er zo’n familieband is, gooi hem weg. Jullie moeten opofferen.
Neen, niet opofferen, het is slechts het kwijtraken van een ziekte. Zo verspelen we onze tijd met onze kinderen, met onze familie
die heel klein is. Dan verandert de situatie op allerlei gebied, dat is het medeleven, de liefde en affectie. We geloven dat we
houden van Sahaja yogi’s Ik vroeg iemand om weg te gaan omdat hij een ziekte had en Mij leugens vertelde. Want de aandacht
van een negatief persoon zal meer naar hem uitgaan en zal proberen meer voor hem te zorgen dan voor andere Sahaja yogi’s.
Hebben jullie meer liefde en medeleven dan Ik heb? Waarom worden jullie aangetrokken door mensen die uit Sahaja yoga zijn
gegaan? Waarom sympathiseren jullie met mensen die zo zijn? Jullie zijn niet hier om de vertrapten, de armen, de zogenaamd
lijdende mensen te helpen. Neen, jullie zijn geen incarnaties. Jullie zijn niet hier om vrouwen te helpen die altijd wenen, om
kinderen te helpen die van hun ouders moesten worden gescheiden.
Het is in een hospitaal dat we ons bevinden. Wij zijn allen aan het genezen. Heb je al eens gehoord van een patiënt die andere
patiënten ging helpen? Het zijn de dokters die deze klus moeten klaren.
Maar Sahaja Yogi’s vielen in het begin altijd ten prooi aan deze aantrekkingskracht. Zoals een slechte appel; en er zijn zoveel

goede appels. Hoe kunnen de goede appels de slechte genezen? Zelfs als je er twintigduizend bovenop stapelt, dan nog zal de
slechte appel alle anderen aansteken. Dat is niet jullie taak, het is de taak van God. Het enige dat jullie kunnen doen is deze
persoon in de collectiviteit betrekken en hem tonen dat hij verkeerd is, zodat hij terug in orde kan geraken. Maar deze ideeën, Ik
weet niet waar deze onderuit zijn gekropen, dat er niets dan kwaad zou zijn in deze wereld.
Dat er niets dan het slechte zou zijn. Er is het kwade, er bestaan slechte dingen. En jullie kunnen het herkennen, als jullie vibraties
juist zijn, als jullie onderscheidingsvermogen in orde is weten jullie het ogenblikkelijk. Toch verspillen jullie je energieën aan
mensen die nooit, maar dan ook nooit verbeterd kunnen worden. En jullie vergeten dat jullie die persoon niet geholpen hebben,
maar dat jullie zelf beschadigd worden.
Dit betekent dat jullie zelf nog niet volwassen genoeg zijn.
Tijdens het doorbreken van de Sahasrara heb Ik nooit iets ongedaan gelaten, het is een perfecte job. Jullie zenuwen werden niet
beschadigd. Jullie brein werd niet gekwetst. Zulk een sterke Kundalini stijgt in jullie. Hoe zachtjes, mooi en delicaat breekt zij
door. Enkel één draadje komt erdoor. En hoe is de verbinding dan gemaakt, en hoe begint het sympathisch zenuwstelsel zich te
ontspannen. Hoe mooi openen zich dan de chakra’s en komen er meer van deze draden omhoog.
Er werd jullie ook verteld hoe dit uit te werken. Jullie hebben alle technische kennis. Jullie vergeten echter dat jullie nog geen
perfect persoon zijn. Jullie moeten jezelf perfectioneren, bovendien is er een Mahamaya. Ze neemt jullie niet voor waar, dat is
het probleem.
Ze brengt jullie opzettelijk in verleiding. Opzettelijk geeft ze jullie een positie. Leiders, wereldleiders, leiders van het universum.
Eerst krijg je een beetje pijn, dan krijg je een hoorn, en dan komt er iets uit de Sahasrara. Je ziet er uit als een clown. Om je te
testen kan ze je ook trouwen met rare mensen. Dit testen is noodzakelijk. Dat is de taak van Mahamaya. Ze moet jullie testen.
Goud moet getest worden. Een diamant moet getest worden.
Al wat waarde heeft moet getest worden. Hoe kun je het anders waarmerken? Het is niet zoals naar de kerk gaan. Iemand doet
water op je hoofd, in orde, nu ben je gedoopt, gedaan ermee, nu ben je uitverkoren. In geen tijd zal het water verdampen. En
wanneer je naar God gaat zal Hij zeggen: “Hoe werd je gedoopt?”, “Met water”, “Waar is het? Ik kan het niet zien.”
Al deze zaken zouden verstaan moeten worden vanuit het juiste perspectief. Ze zijn voor onze verlichting. Voor ons welzijn. Voor
een hogere staat. Om dat te bereiken moeten we onze wil sterk maken.
Wanneer mensen de Himalaya’s beklimmen, wat doen ze dan?
Ze nemen een grote nagel, en nagelen hem aan een hoger gelegen punt, dan bevestigen ze een touw en klimmen daar naartoe.
Ze kijken niet naar beneden. Zo wordt de Himalaya beklommen. Wat doen wij nu echter in Sahaja Yoga? We nemen een nagel
van de top en nagelen hem daar. De eerste keer dat jullie de realisatie krijgen, is de ervaring overweldigend. En nagel voor nagel
gaan we naar beneden, de omgekeerde weg. Maar zodra je de realisatie krijgt, als je intelligent genoeg bent, beslis je “Hoe kan ik
mij hier vasthechten (in orde maken)?” Bijvoorbeeld, veronderstel dat je gek bent op melk.
Je behoort te zeggen: “Totdat ik een welbepaalde staat heb bereikt, zal ik geen melk drinken.” Echter, je mag dit niet bezien als
een opoffering, maar je zou vreugde moeten voelen in je verlichting.
Voelen de mensen die hun nagels steeds hoger bevestigen om de top van de Himalaya’s te bereiken, alsof ze iets aan het
opofferen zijn?
Als je begint te denken in de zin van “Oh God, ik heb melk opgegeven.” Dan is het met je gedaan. Je zet de neerwaartse beweging
in. Als je ergens van houdt, zou je kunnen zeggen: “Als het zo is dat ik hier van houd, laat me dan meer houden van mijn

verlichting. Totdat ik mijn verlichting bereikt heb, zal ik dit niet meer nemen.”
Deze vastbeslotenheid zou er moeten zijn. Zonder dit, hoe dacht je over die verschrikkelijke, enorme berg van onwetendheid te
raken?
Bij jullie zelfrealisatie heb Ik jullie op de top van de berg geplaatst. Jullie beginnen echter naar beneden te glijden. Dus moeten
jullie je aan dat allerhoogste punt vasthouden. Ik vertel jullie over alles. Zeg Mij wanneer eender wie van de heiligen of eender wie
van de grote incarnaties zoveel wisten over Kundalini. Als ze het wisten, hadden ze erover geschreven. Ze hebben nooit over
Kundalini geschreven. Wat ze erover schreven valt te verwaarlozen.
Het gaat zo ver dat het voelbaar is in jullie vingertoppen. Dat we de wetenschap dichter bij de realiteit brachten, bij de waarheid,
bij het goddelijke, de wetenschap verklaard. Met ons wordt alles volledig geïntegreerd. Sahaja Yoga is het meest
wetenschappelijke dat je kunt bedenken, het is exact. Jullie zijn de grootste computer, maar de computer moet werkzaam zijn.
Dat is de reden waarom we gefaald hebben. En we falen nog elke dag. Soms is het een ramp, verschrikkelijk. Negentien jaar
geleden hadden we de Sahasrara, en achttien jaar heb Ik gewerkt. Jullie moeten nu jullie verantwoordelijkheid verstaan. We
moeten de mensen emanciperen. We willen niets doen dat ook maar een beetje uit de richting is.
Sahasrara dag is dit jaar op de vijfde maar we vieren het vandaag omdat iedereen een feestdag moet hebben zondag. We
moeten Sahaja Yoga uitwerken zoals het hen uitkomt. Och, het is allemaal niet zo erg. De godheden werken vierentwintig uur per
dag, alle maanden heel het jaar door, om iets te bereiken. Want zij beschikken over een voortdurende toevoer van energie, wat
jullie ook kunnen verkrijgen. Het belang dat wordt geschonken aan jullie verlichting is heel klein, denk Ik, al je dit vergelijkt met de
achttien jaar lange groei. Jullie weten dat jullie in westerse landen na achttien jaar beschouwd worden als volwassen, geen
kinderen meer zijn, jullie zijn nu allemaal volwassen geworden. Volwassen O.K., maar Ik weet niet in hoeverre jullie gegroeid zijn.
Ik weet het werkelijk niet, jullie zijn nog steeds grote baby’s, of jullie hebben werkelijk de staat van volwassenheid bereikt. En
daar, op dat ogenblik, worden er aan jullie veel toegevingen gedaan, en vrijheden en rechten gegeven. Jullie hebben al alle
rechten. Als jullie naar de hemel willen, kunnen jullie gaan. Als jullie naar de hel willen, kunnen jullie gaan. Alle vrijheid is er, op dat
punt geen probleem. De volwassenen zijn diegenen die onderscheid kunnen maken, die weten wat het doel is van hun leven, die
tot alles in staat zijn om dat doel te bereiken, die krachten hebben om te vechten en om te begrijpen. Terwijl Ik mensen zie die
zelfs in Sahaja Yoga opgegroeid zijn, en die zich toch op zulk een manier gedragen. Ik ben dan zo verrast, hoe geraken zij onder
de indruk van oppervlakkige mensen, door oppervlakkigheid. Als je heel lief met iemand kan praten, dan betekent dat niet dat dit
een goed mens is, dat het een goddelijk mens is, toch? Integendeel, een goddelijk persoon is nooit zo lief dat je ziek wordt van
zijn lieflijkheid. Hij moet de controle op tweeërlei wijze behouden. Ja, vrijheid is in orde, gas geven is in orde, maar je moet ook
kunnen remmen. Maar jullie houden altijd van iemand die jullie ego streelt, die iets heel liefs zegt.
Wat kost het om iets lief te zeggen? Vandaag de dag zijn er mensen die getraind worden om zich kunstmatig te gedragen.
Jullie moeten mensen beoordelen op hun vibraties.
Zoals het nu is, kunnen jullie de vibraties niet zien omdat jullie oppervlakkig zijn.
Jullie verspillen jullie aandacht aan mensen die onzinnig zijn. Als jullie een ding van Mij moeten aannemen dan is dat wel dat
jullie op dit punt nog altijd volwassen moeten worden. Als je dit niet accepteert dan komt jullie ego tevoorschijn ”Oh God”, of
jullie voelen je schuldig.
Hoe gaan jullie dit uitleggen? Het enige dat jullie moeten doen is in de boot stappen, dat is alles, helemaal. Maar hier zetten jullie
je voet in de mond van een krokodil, in orde. Als je hem eruit neemt, steek je hem in de mond van een haai, en de boot maar
schommelen.
Welke kant ga je uit? Het ergst zijn menselijke krokodillen en haaien, want zij zullen jullie nooit hun tanden tonen. Ze zullen jullie

nooit hun ogen tonen. Ze bedekken zich met zulk een misleidende schone schijn, zulk een dubieus gedrag dat het niet opvalt
voordat je een gerealiseerde ziel bent.
Hier gaan we dan in onze volwassenheid. Als een vrouw op de juiste manier werd opgevoed, ontwikkelt ze in haar volwassenheid
een verlegenheid, een schaamte, een gevoel voor kuisheid. Als kind kent ze dat helemaal niet. Hier is het vaak de omgekeerde
weg, zo gauw ze volwassen zijn beginnen ze raar te doen, jongens worden vagebonden, en dit zou volwassenheid zijn! Bij dieren
heb je dit nooit. Ik weet niet wat er aan de hand is. Wij zijn Sahaja Yogi’s en wij hebben onze Sahaj cultuur. Wij leven met deze
cultuur, zijn er trots op, en dit is onze religie. Wij hebben onze pure religie op waarop wij gedijen, wij gaan (dit) niet veranderen.
Wijzelf – wij gaan de hele wereld veranderen.
Wij hebben onze eigen cultuur, we gaan ons op die manier gedragen, en de hele wereld gaat veranderen. Dat is onze
verantwoordelijkheid.
Jullie werden gekozen om dit werk te doen. Jullie zijn de echte uitverkorenen. Jullie zijn de echt zuiveren. Wees jullie ervan
bewust, van je verantwoordelijkheid. Wees jullie bewust van je krachten. Jullie voornaamste kracht is die van goddelijke liefde.
Niet de stompzinnige liefde die verblindt en die je verliefd maakt, maar die je laat stijgen in die liefde. De manier waarop we
spreken, de manier van wandelen, de manier van leven, de manier van zich gedragen, alles moet Sahaj zijn. En het kan zo’n
waarachtige, levende cultuur van mooie mensen zijn in deze wereld. Laat ons kijken bij de dieren en de vogels; de olifant die
wijsheid heeft, de zwaan die weet hoe water van melk te scheiden. Tussen de mensen van vandaag zullen de Sahaja Yogi’s, in
deze moderne tijden, tegen de tijd dat we eenentwintig jaar bezig zijn, allemaal gevestigd zijn. Volwassen geworden, bijzondere
Sahaja Yogi’s, die de mensen uit hun waanzinnige wereld van onwetendheid bevrijden, uit haar Maya. Jullie zullen dat machtige
volk zijn van liefde, van begrip, van onderscheidingsvermogen en van nederigheid. Ik zou graag deze dagen zien tijdens mijn
leven.
Jullie dienen echter te weten dat er een punt is dat door de Deva’s werd besloten in hun vergadering, en dit kan ik niet
veranderen. Ze zeiden dat ze allerlei onzin zouden toestaan omdat jullie onwetend waren, maar eenieder die niet van U houdt,
eenieder die U beledigt, eenieder die van U profiteert, eenieder die U uitbuit, eenieder die het protocol niet respecteert, eenieder
die U niet erkent, die zullen we hard treffen, en die toestemming moet U ons geven, anders gaan we niet naar deze wereld. En Ik
moest toegeven. Daarom wees zeer voorzichtig, Ik waarschuw jullie, raak Mij niet aan, wees voorzichtig.
Sommige mensen proberen enkel mijn sari recht te trekken.
Jullie worden niet verondersteld dit te doen, jullie hoeven dit niet te doen. Speel niet met Mijn geld, ga niet in op Mijn gastvrijheid,
wees voorzichtig.
Ik zeg het jullie zo vaak ik kan, en het is zo. Aan de ene kant is Mahamaya, aan de andere kant zijn de godheden, met daartussen
de arme Sahaja Yogi’s. Ik heb met jullie te doen, want Ik weet dit, maar wees toch voorzichtig. Het is, denk Ik, een dunne
scheidingslijn, maar anderzijds is het heel wonderlijk. Weet dat beide dingen aanwezig zijn, de ene kant is Mahamaya, en aan de
andere kant zitten hier de godheden allemaal rond Mij, diep in jullie kijkend, jullie beoordelend, ze hebben daar een grote
vergadering “Wie is wie.” “Waar is de aandacht van deze mijnheer? Waarnaar kijkt hij? Wat doet hij?” Allemaal zitten ze hier. Maar
tegelijkertijd zijn ze bloemen, goddelijke bloemen, goddelijke zegeningen. En al de engelen gaan gewoon heen en weer, Ik zie
hen. Jullie camera’s kunnen hen vastleggen. Jullie hebben foto’s die zullen tonen dat ze hier allemaal zitten. Het werd reeds lang
voorspeld dat de hele wereld neer zal zitten aan de lotusvoeten van jullie Moeder, en dat jullie de toekomst van deze wereld
zullen bepalen. Dit werd reeds geschreven en voorspeld, veertien duizend jaar terug,
Dus, jullie moeten je er bewust van worden. Waar is jullie aandacht? Waarover maken jullie je zorgen? Hoe besteden jullie je tijd?
Laat jullie kinderen aan Mij over. Jullie kunnen je handtas bijhouden, maar voor het overige, geef al jullie kopzorgen maar aan Mij.
Probeer mij echter niet te bedriegen. Mahamaya kent al jullie trucs, alles, door en door. Als Ik dat wens, dan weet Ik jullie kleinste
geheim. Ik wil dit niet weten. In deze omstandigheden worden we ondersteund, verzorgd, behandeld, in de realiteit gebracht, zo
makkelijk, zo zorgzaam. Jullie vertellen Mij: “Moeder, plots ga ik ergens naartoe en wat gebeurt er, er zitten Sahaja Yogi’s. En

diegene die we beter wilden leren kennen, hij was daar. Hoe werkt dit?”Jullie worden bijgestaan. Hier hebben de eerste ministers
slechts vijf a zes lijfwachten, jullie hebben er miljoenen en miljoenen, ieder van jullie. Niemand kan jullie kwaad berokkenen, jullie
kunnen enkel jezelf schaden. Zo is het, niemand kan jullie kwaad berokkenen.
Vandaag, opnieuw een dag van grote beslistheid, leg Ik een gelofte af, dat voor ons, onze verlichting het enige is dat belang is, de
enige gedachte is, niets anders, en het zal uitwerken. Voor al het overige zal zorg worden gedragen. Jullie hebben alle
mechanismen om dit te doen, maar geef het eerst aan deze mechanismen om het uit te werken.
Alles zal gebeuren in een reflexreactie. Zuiver, zuiver jullie chakra’s. Zeg niet: “Ik heb dit, ik heb dat.”Zuiver het uit. Hoe durf je die
problemen te hebben? Zuiver ’s morgens, ’s avonds. Zuiver. Ik ben er zeker van dat het zal uitwerken.
Moge God jullie zegenen.
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Dit jaar zullen er volgens mij geen publieke programma’s doorgaan in het Verenigd Koninkrijk, door bepaalde omstandigheden.
Altijd wanneer er zich een situatie voordoet die op de één of andere manier een invloed heeft op onze programma’s, moeten we
onmiddellijk beseffen dat er een (onderliggende) reden is voor al deze veranderingen. En dat moet je onmiddellijk accepteren,
met een open hart. Het Goddelijke wil dat we veranderen. Als ik bijvoorbeeld een weg neem, en mensen zeggen: “U bent op de
verkeerde weg, Moeder”, dan is dat niet erg. Ik ben nooit verdwaald, want ik ben bij mezelf. Maar ik moest die specifieke weg
nemen, dat is het punt. Ik moest het doen. Ik was dus voorbestemd om niet die andere weg te nemen, en daarom nam ik de
verkeerde weg. Als je dat inzicht hebt, en als je die zekerheid in je hart hebt, dan zul je ontdekken dat het leven veel meer waard is
dan je ooit had kunnen denken.
Daarom vroeg ik me ook af wat de reden was dat we besloten hadden om dit jaar absoluut publieke programma’s te geven, maar
dat de publieke programma’s niet konden doorgaan. En de reden is dat we sterker moeten worden. In het groeiproces van een
boom – een levende boom – gebeurt het zo dat hij tot zekere hoogte in een bepaalde richting groeit, totdat hij van koers moet
veranderen; doordat er geen zon is aan die kant, of misschien omdat het waterniveau er niet hoog genoeg is – daarom verandert
hij van richting. Op die manier moeten wij ook beseffen dat we ons in de handen van het Goddelijke bevinden. En als onze
plannen gewijzigd worden dan heeft dit een weerslag op ons, en moeten we uitzoeken hoe dit komt. En de reden is dat we
sterker moeten worden.
Het is heel belangrijk dat Sahaja yogi’s sterker worden. De belangrijkste methode om jezelf te sterken is aan introspectie te doen.
Je moet aan zelfonderzoek doen. Dit betekent dat je het licht naar binnen richt en je jezelf bepaalde dingen afvraagt. Wat heb je
tot nu toe verwezenlijkt in Sahaja Yoga? Waar stond je vroeger? Hoe ver ben je gekomen? En hoe ver heb je nog te gaan? Wat
mist er nog in je? Je zult verrast zijn als je jezelf op een heel onbevooroordeelde manier begint te bekijken; zonder jezelf te
rechtvaardigen, zonder de schuld bij bhoots[1] te leggen en zonder badha’s[2] in je verantwoordelijk te stellen, of iemand anders.
Als je voor jezelf nagaat wat er mis is gelopen met je waardoor je jezelf niet naar behoren hebt kunnen sterken, dan zul je
verbaasd zijn te ontdekken dat er nog bepaalde problemen zijn blijven hangen die opgelost moeten worden. Deze problemen kun
je heel duidelijk zien. In het licht van de Spirit kun je heel duidelijk zien: “Dit is er misgelopen met mij.”
Een van de meest interessante dingen die ik heb ontdekt is dat Sahaja Yoga voortdurend omgeven is door een zekere maya[3].
En deze maya is onwetendheid – soms volledige onwetendheid, en soms gedeeltelijke. Als je in Sahaja Yoga komt, dan word je
gezegend. Je wordt gezegend; misschien wordt je familie ook gezegend, en je kinderen worden gezegend. Je ontvangt bepaalde
zegeningen op lichamelijk vlak. En ook op financieel gebied: je krijgt een baan, je verdient geld. Je krijgt een uitzonderlijke positie,
wat werkelijk wonderlijk is. Nu verliezen mensen zich vaak in deze verwezenlijkingen, en ze beginnen te zweven doordat ze
denken: “O, we hebben deze zegeningen gekregen; nu hoeven we niets meer te doen.” Alsof je voldoende beloond bent voor wat
je tot dan toe hebt gedaan. Maar dat is niet het geval.
Het is gewoon een vorm van steun aan jou, om te zorgen dat je vertrouwen volledig gevestigd raakt in Sahaja Yoga. En in het

bijzonder zou je moeten weten wat ik ben. Maar als je blijft zweven, dan kunnen sommige van deze zegeningen een vloek blijken
te zijn. Dan zul je je afvragen welke vloek er op je rust, en hoe het ooit zover is kunnen komen.
Sommige mensen hebben ook tijd nodig om te beseffen dat ze gezegend zijn. Zo heerst er bijvoorbeeld een modern idee
waardoor we denken dat het de grootste zegening is om meer geld te verdienen. Daarom bereiken veel mensen dit ook
daadwerkelijk. Maar in feite is dit niet waar. Het verkrijgen van innerlijke vrede, het vestigen van je staat van getuige, het feit dat
je goed vibraties voelt en dat je in het midden bent en voortdurend groeit: dàt is de hoogste zegening. Want hiermee zul je al het
andere verkrijgen. De voltooiing is enkel compleet als je de grootste vreugde door je heen voelt bruisen. Uiteindelijk zijn alle
andere dingen slechts middelen om vreugde te bereiken; om vreugde te voelen. Zij zijn niet het einddoel. Als dit wel het geval
was dan zouden al die mensen die geld hebben, alle mensen die een goede gezondheid hebben en alle mensen die al het
zogenaamde succes hebben, gelukkig en vredig zijn geweest; maar ze zijn het niet. Ze lijden. Ze lijden verschrikkelijk. En
anderzijds richten ze zichzelf te gronde, dag na dag, omdat ze hun leven haten. Ze kunnen het niet aan. Ze kunnen maar niet
begrijpen waarom ze op deze aarde zijn.
Dus van alle zegeningen die je ten deel vallen, alle veranderingen die je tegemoet komen en alle nieuwe mogelijkheden die zich
voor je openen moet je weten dat ze gebeuren omwille van jouw ontwikkeling; alles is omwille van jouw ontwikkeling. En jouw
ontwikkeling is je spirituele groei, niets anders dan je spirituele groei. Al de rest is zinloos en vruchteloos. Eenmaal je begrijpt dat
het dit is wat je moet bereiken in je leven, dat het dit is waar je van moet genieten, dan zal alles op zijn plaats vallen.
Maar één van je criteria zou moeten zijn: “Wat heb ik gedaan voor Sahaja Yoga?” En vooral: “Wat heb ik gedaan voor Moeder?”
Het is heel belangrijk dat je het belang van deze twee dingen inziet. Zelfs het kleinste detail dat je voor Sahaja Yoga kunt doen is
belangrijk, want als je verstandig bent dan begrijp je dat het grootste dat je ooit kunt doen, het werken voor God is. Dit is het
allerbelangrijkste waarbij mensen tot nu toe betrokken zijn geraakt, en het is de allerhoogste onderneming waar mensen ooit de
kans toe hebben gekregen. En wàt voor een kans! Misschien zeg je: “Moeder, we zijn maar middelmatig, we zijn nergens goed
voor, we zijn nutteloos”, maar je bent uitverkoren! Jij bent de uitverkorene, dus er moet wel iets bijzonder zijn aan je.
Waarschijnlijk heb je dat deel van jezelf nog niet ontdekt dat dit grootse werk van God zal verrichten. Je moet hier dus naar op
zoek gaan, en je afvragen: “Waarom ben ik voor Sahaja Yoga geselecteerd? Wat kan ik doen in Sahaja Yoga? Waar kan ik aan
werken in Sahaja Yoga? Hier zou je jezelf constant aan moeten herinneren: “Ik ben uitverkoren voor Sahaja Yoga, en ik wil
maximum voordeel halen uit Sahaja Yoga.” Als iemand bijvoorbeeld geen geld heeft, dan verwacht hij dat Sahaja Yoga hem geld
bezorgt, hem een baan bezorgt, dit geeft en dat geeft, dat het je kinderen geeft, een goede gezondheid, enzovoort. Het is niet erg
deze verwachtingen te hebben. Maar ‘wat heb ik voor Sahaja Yoga gedaan?’
Dit is een andere vorm van introspectie. Het is heel belangrijk erop toe te zien dat we iets voor Sahaja Yoga doen. Het gaat niet
om geld. Het gaat niet om werk. Het gaat niet om denkwerk. Het is geen enkele vorm van ondersteuning. Maar één ding, het
allerbelangrijkste, is: aan hoeveel mensen heb je zelfrealisatie gegeven? Je moet ze tellen: hoeveel mensen heb je zelfrealisatie
kunnen geven, en hoeveel mensen heb je verteld over Sahaja Yoga? Misschien denk je dat je mensen realisatie geeft en dat ze
even komen en dan weer verdwijnen; dat is niet erg. Uiteindelijk zullen ze naar je terugkomen. Als je het vandaag bij sommigen
probeert en ze verdwijnen, doe het dan morgen opnieuw. Je moet er onophoudelijk aan werken.
Zoals jullie weten heb ik erg hard gewerkt in het Verenigd Koninkrijk. Mijn komst naar het Verenigd Koninkrijk was zo
voorbestemd. Het was nodig dat ik hier zou komen, om het hart beter te laten werken. Maar het hart is lethargisch, dat weten
jullie. En een lethargisch hart krijgt allerlei problemen. Desondanks ben ik hier al die jaren blijven werken; elk jaar heb ik alle tijd
die ik had aan de Sahaja yogi’s besteed: aan hun problemen, aan Sahaja Yoga, aan de kleinste moeilijkheden die ze ondervonden,
en welke vorm van hulp ze ook nodig hadden, ongeacht wat, ik probeerde het op te lossen. Maar hoe zit het nu met jullie, nu jullie
zelf yogi’s zijn? Jullie zijn heiligen. Jullie moeten een foto zien die ik heb, een heel interessante foto, waarop jullie allemaal staan
afgebeeld als heilig verklaard. Hebben jullie die foto gezien? Nog niet? Je zou hem eens moeten zien. Laten we hem erbij nemen.
De foto is in mijn doos, denk ik.
Jullie zijn allemaal heilig verklaard - door het Goddelijke, niet door een of andere kardinaal of paus. Maar wat doen al deze
heiligen? Als één persoon heilig is verklaard door de paus – kunstmatig heilig verklaard – dan wordt daar zo’n ophef over

gemaakt, weet je. Maar hoe zit het met jullie, die heilig zijn verklaard door God Almachtig? Je maakt je nog steeds druk om je
werk, je maakt je nog steeds druk om onbenullige dingen, je maakt je nog steeds druk om jullie kleinschalige leventjes en jullie
kleine families. Voor een heilige, zo zegt men in het Sanskriet, ‘udhara charitonow yesudeva ukutu’: voor iemand van een
grootmoedig karakter – dat wil zeggen iemand die een heilige is – geldt de hele wereld als zijn eigen familie. Ben je nog steeds
alleen bezorgd om je eigen familie? Dan ben je je nog niet bewust van je heilige status. Want een heilige bekommert zich niet
alleen om zijn eigen vrouw, om zijn eigen kind, om zijn eigen huis; hij bekommert zich om de hele wereld.
Als Sahaja yogi’s zijn jullie nu machtige entiteiten. Jullie zijn zeer machtige mensen. We hebben problemen in de hele wereld. Dat
weten jullie heel goed. Jullie moeten niet noodzakelijkerwijs grote intellectuelen zijn, of een soort van politici of zo. Maar je moet
bezig zijn met de problemen die er heersen in deze wereld. Dat mòèt je doen. Je kunt niet in je eigen wereldje leven, omdat je een
heilige bent: “Nu ben ik in Niranand” – dat is niet mogelijk. Je kunt niet gewoon in Nirananda zijn. Je moet beseffen dat je in deze
wereld moet leven. En je moet op de hoogte zijn van alle problemen in deze wereld. En je moet daaraan denken, niet alleen aan je
eigen problemen: “Moeder, hoe zal ik dit kunnen doen en hoe zal ik dat kunnen doen?” Maar je moet je bezighouden met de hele
wereld. Je moet stilstaan bij wat er gebeurt in de wereld. Wat zijn de wereldproblemen? Jij bent daar verantwoordelijk voor.
Dat niet alleen, maar je moet ook bidden. In je gebeden moet je zeggen: “Moeder, lost U alstublieft dit probleem op.” Collectief én
individueel moet je je aandacht van jezelf – van jouw kleinschalige leven – naar een veel groter geheel brengen. Dan ben je een
heilige. En je moet bedenken dat het jouw taak is om hulp van het Goddelijke te vragen, zodat al deze problemen worden
opgelost. Dit is het werk waarvoor jij bent geselecteerd. Het feit dat jij erom vraagt zal het oplossen, want zoals je weet ben ik
zonder verlangens. Jij moet het verlangen. Alles wat jij verlangt, zal gebeuren. De bescherming, de genegenheid en het
mededogen van Moeder zijn met je. Maar je moet zorg dragen voor deze wereld, en je moet je bezorgdheid tonen, in plaats van in
een zeer beperkt gebied te leven met zeer beperkte methodes. Nu denken de Britten bijvoorbeeld: “Hier zijn de Britten, oké: de
problemen van het Verenigd Koninkrijk zijn onze problemen.” Nee. Jouw problemen strekken zich uit tot alle plaatsen waar er
Sahaja Yoga is. En je moet om al deze plaatsen bekommerd zijn.
Nu hebben we bijvoorbeeld problemen in Australië. Er is daar iemand die veel last veroorzaakt. Dan is het jouw taak om die
persoon te shoebeaten, en dit weer recht te zetten. Je leider moet je vertellen wie je moet shoebeaten. En werk er op, of het nu in
Australië is of in Amerika of in India; overal waar je ziet dat er problemen zijn in Sahaja Yoga of waar er een aanval op Sahaja
Yoga is moeten jullie allemaal je aandacht erop zetten en er op werken.
En dan zijn er nog de algemene problemen, zoals je ziet. Zo zien we dat Amerika nu alsmaar idioter wordt, of hoe je het ook wilt
noemen; dus moet je je aandacht op Amerika zetten. Je moet je aandacht naar buiten uitstrekken, niet naar binnen door alleen
bezorgd te zijn om jezelf, om je familie, om je huis en om je kinderen. Zodra je je aandacht naar buiten richt worden je problemen
binnenshuis opgelost, tot in de kleinste details. Je moet je aandacht naar buiten richten.
Tegenwoordig hebben we de televisie. Vroeger raadden we nog aan geen televisie te kijken, omdat het niet nodig was voor
Sahaja yogi’s om televisie te kijken. Als ze naar de televisie keken dan raakten ze alleen maar geblokkeerd. Maar nu gebeuren er
belangrijke dingen, die je zelf kunt volgen. Je kunt nauwkeurig onderzoeken wat de wereldproblemen zijn, en je kunt zelf nagaan
waar je je aandacht op moet richten.
Je zou je bewust moeten worden van je persoonlijkheid; en dit is geen persoonlijkheid die je volledig kunt laten opgaan in een
heel klein gebied. Jouw persoonlijkheid zou betrokken moeten zijn bij alle problemen van het universum; àlle problemen die er
zijn. En dan zul je ervan versteld staan hoe alles zich zal oplossen op een collectieve manier.
En nu je je in dit stadium bevindt kun je zelf zien hoe alle Sahaja yogi’s vibraties hebben boven hun hoofden. Zouden jullie
allemaal eens willen kijken? Zie eens, jullie zitten allemaal in Ganapati. Verspreid dus je vibraties. Verspreid je aandacht. En je
zult versteld staan hoe alle andere onzinnige problemen die je hebt verleden tijd zullen zijn. Kijk nu eens. Laat de kinderen eerst
kijken. Kijk eens! Jullie hebben allemaal vibraties boven je hoofd. Ik zeg je dat je ze moet laten groeien; ik wacht gewoon tot ze
sterker worden.

Onze houding ten opzichte van onszelf zou zo moeten zijn dat we ons bewust zijn van onze eigen glorie, van onze eigen positie,
te weten dat we heiligen zijn, dat we een staat hebben bereikt waar we ons op het hoogste niveau bevinden, en dat we nu het
licht zijn geworden, waarna we licht aan anderen moeten geven. Als je de Bijbel bekijkt dan zie je dat Christus iets heel
belangrijks heeft gezegd, namelijk: “Verstop het licht niet onder de tafel.” En zo is het ook. Je moet het licht op een voetstuk
plaatsen. Je moet je licht dus als het ware op een toren plaatsen, op het allerhoogste punt, om licht te geven aan anderen. En dit
werkt in twee richtingen als je begint te beseffen wat je bent, waar je je bewust van moet zijn, wat je situatie is, wat je krachten
zijn, wat je hebt bereikt in Sahaja Yoga, wat je Sahaja Yoga verschuldigd bent en wat je te geven hebt aan Sahaja Yoga; hoe
Sahaja Yoga je zo begaafd, zo edel en zo subtiel heeft gemaakt. Ben je rechtschapen genoeg? Gedraag je je op de juiste manier?
Doe je alle rechtvaardige dingen die noodzakelijk zijn?
Want alleen jullie kunnen dit doen. Jullie zijn mensen met een ongelofelijk bijzondere energie, en een speciaal contact met het
spirituele leven. Maar als jullie je gedragen zoals alle andere aardse, onzinnige mensen, door jezelf te beperken tot je eigen
familie, je eigen kinderen en je onzinnige vorige levens, dan zullen jullie verloren zijn; verloren voor jezelf en verloren voor
iedereen.
De problemen reiken veel verder dan waar jij weet van hebt. Tot dit besef moet je komen: dat Moeder ons yogi’s heeft gemaakt.
Wij zijn heiligen. En wij moeten de wereld het rechte pad tonen. Zij heeft ons verteld dat wij het licht zijn en dat wij de mensen
moeten tonen welke weg ze moeten nemen en hoe ze verder moeten komen. Maar in plaats daarvan schijnt iedereen zelf een
probleemgeval te zijn, en gaan ze in een kleine draaikolk rond en rond en rond. Hoe is dat mogelijk? Ik heb jullie vaak genoeg
gezegd: kijk naar deze valse guru’s. Ze hebben geen vibraties. Ze weten niets over de Kundalini, niets over Sahaja Yoga. Maar
hoeveel dòèn zij wel niet? En wat doen wij? Wij zijn nog steeds aan het worstelen met onszelf en onze eigen problemen, met
onze eigen ideeën, met onze ongelofelijke bekrompenheid en lafheid.
Nu is het aan jou om dit te beseffen. Het is aan jou om een beslissing te maken wat jezelf betreft. Het is jouw eigen verlangen;
het is jouw eigen grootheid, jouw eigen edelmoedigheid die naar voren moet komen. Om voor jezelf na te gaan waar je toe in
staat bent, wat je kunt doen. Het is heel gemakkelijk voor mensen om te zeggen: “O Moeder, het is teveel werk. Ik kan er niets
aan veranderen.” Of een ander zou zeggen: “Moeder, ik heb het te druk met mijn familie.” Of iemand anders: “Ik heb het te druk
met mijn kinderen.” Ben je daarvoor naar Sahaja Yoga gekomen? Heb ik je daarvoor de realisatie gegeven? Heb je daarvoor al
deze zegeningen gekregen?
Het is dus heel belangrijk dat je zorgt dat je sterker wordt. Het is duidelijk te zien dat dit de reden is waarom we geen enkel
publiek programma konden geven: omdat we echt sterker moeten worden in het Verenigd Koninkrijk. Ook al heb ik zo lang in het
Verenigd Koninkrijk gewoond, toch beschouwen mensen mij hier als vanzelfsprekend. Omdat ik hier ben – omdat ik hier woon –
denken ze dat het al heel wat is als ze naar de vlieghaven komen. ‘Nu hebben we alle Haj gedaan, alles.’ Je bent naar de
vlieghaven gekomen, je hebt Moeder gezien, klaar. Maar wat heeft het voor nut mij te zien? Wat heb ik je gegeven? Verspreidt
jouw licht zich? Hoeveel mensen hebben van jou de realisatie gekregen? Probeer gewoon erachter te komen hoeveel mensen
Sahaja Yoga hebben ontdekt door jou, of door jouw leven, of door jouw wijsheid, of door jouw gedrag. Dat is de manier. Dat is de
maatstaf. Niet alleen in de zin van: “Oké, ik heb Moeder haar geld gestuurd voor haar reis.” Dat is niet voldoende. Op mijn leeftijd
- als je in India een dame van mijn leeftijd ziet, dan loopt ze met een stok; ze kan nog niet één trap hoog klimmen. Indiase
vrouwen kunnen dat niet, door de hitte die ze daar hebben. Maar ik reis rond, jullie weten hoeveel ik reis en hoeveel ik doe. Hoe
zit het dan met mìjn familie? Ik ontneem hen mijn gezelschap, ik ontneem mijn man mijn gezelschap; iedereen moet het zonder
mij doen. En ik reis en reis maar, elke dag, dat weten jullie heel goed. En ik werk zo ontzettend hard! Soms slaap ik pas om twee
uur, soms pas om drie uur. Deze keer was Hersh bij me, en ik zag dat hij helemaal uitgeput was. Dus zei ik dat jullie maar een
soort estafette doen. Als ik in Australië ben, goed, dan werken de Australiërs. En als ik in Oostenrijk ben dan werken de
Oostenrijkers. En daarna hebben ze daar een leuke tijd. Dan ben ik in het Verenigd Koninkrijk; goed, dan werken ze een klein
beetje in het Verenigd Koninkrijk. En daarna gaan ze allemaal gezellig zitten genieten. Maar hoe zit het met mij? Ik ben aan een
marathon bezig!
Zo zou jullie instelling ook moeten zijn, want welk voordeel kan ik hier uiteindelijk mee doen? Wat heb ik hierbij te winnen? Ik win

er wel iets bij. Ik heb mijn kinderen weer in een normale toestand gebracht. Ik heb ze naar het Koninkrijk van God geleid. En jij
moet hetzelfde doen. Jij moet ze naar het Koninkrijk van God leiden. Maar als jullie zelf verstrikt zitten in jullie eigen maya’s, dan
zullen jullie elke dag lager en lager en lager zakken. Hoe hard ik ook zal schreeuwen, en wat ik ook zal zeggen, het zal niet in jullie
hoofden gaan, en je zult nooit de klik maken. Jullie zullen allemaal vast blijven zitten waar jullie zijn, omdat jullie het niet willen
zien.
Maar wat dat betreft zou ik zeggen dat jullie een speciaal voordeel hebben in het Verenigd Koninkrijk: jullie zijn allemaal heel
intelligente mensen. Jullie hebben intelligentie, zonder twijfel. Jullie zijn geen idioten, zoals Amerikanen. Jullie zijn intelligent. Op
een zeker moment veranderde deze intelligentie in sluwheid. En nu jullie je eigen sluwheid beu zijn, hebben de Indiërs deze
sluwheid van jullie overgenomen. Zij zijn echt ontzettend sluw geworden. Maar jullie zijn je sluwheid beu; dus nu zijn jullie moe,
ontevreden, uitgeput en lethargisch. Maar met je intelligentie kun je begrijpen hoe belangrijk het werk is dat onze Moeder doet.
Jullie zullen de geschiedenis in gaan: elk woord dat je spreekt, alles wat je zegt, en al je gedragingen. Dit zal allemaal de
geschiedenis in gaan. Niet hoeveel kinderen je hebt voortgebracht, of welk soort vrouw je had; maar wat je voor Sahaja Yoga
hebt gedaan. Onthoud dat. De geschiedenis zal alles optekenen: alles wat je hebt gedaan, en alles wat je hebt bereikt in Sahaja
Yoga.
Het gaat er niet om indruk te maken. Het is niet zomaar een demonstratie. Het zijn niet enkel mooie woorden. Daar heeft het
allemaal niets mee te maken. Het is werkelijk, echt waar, in het geheel alles wat je hebt bereikt; daar draait het om, dat zal
opgetekend worden. En als er iemand hypocrisie doorziet dan is het God wel. En God doorziet ook een verwaand karakter. Het is
God die weet waar je bent en wat je van plan bent. Je kunt God niet voor de gek houden. Dat is één ding dat je goed moet
beseffen. Als je God voor de gek wilt houden, dan houd je jezelf voor de gek: je Spirit, je realisatie, je eigen spirituele groei! We
moeten dus op onze hoede zijn.
Als Moeder zou ik zeggen: probeer zeer grondig aan zelfonderzoek te doen. Wat hebben we gedaan voor Sahaja Yoga? Wat
hebben we gedaan voor andere mensen die de weg kwijt zijn? Hoe hebben we ons gedragen ten opzichte van Sahaja Yoga?
Hoeveel vrede, liefde en mededogen hebben we anderen gegeven? Als iemand hier een beetje meer geld verdient, dan wordt hij
zò verwaand! Hij wordt zò agressief! Hij wordt zò grof! Ik kan het niet geloven. Hoe kan geld je tot deze slechte eigenschappen
verleiden? Jullie zijn geen doorsnee mensen. Jullie zijn de heiligen van wie de voeten gewassen werden in de rivier de Ganges.
Probeer je bewust te worden van je grootsheid! Probeer je bewust te worden van je eigen krachten, van jullie eigen positie als
heilige mensen, als Sahaja yogi’s, die zelfs boven alle andere heiligen staan, omdat jullie weten hoe je zelfrealisatie moet geven.
Jullie weten alles over de Kundalini. Jullie weten alles over de realisatie. Hoeveel mensen hadden hier kennis over? Anders zou ik
nog beginnen denken dat ik al deze kennis heb doorgegeven aan een bende gekken, die de waarde ervan niet inzien. Zoals
Christus zei: “Gooi geen parels voor de zwijnen.” Ik denk niet dat ik die fout heb gemaakt. Ik kan niet geloven dat ik die fout heb
gemaakt, parels voor de zwijnen te gooien. Ik heb het niet gedaan. Maar het is aan jou om te beslissen tot welke categorie jij
behoort.
Het is overduidelijk dat we heel onzekere tijden doormaken. Het is ontzettend belangrijk dat we ons een uitweg vechten. Dit gaat
veel verder dan gelijk welke oorlog die jullie al eerder hebben uitgevochten. Het gaat veel dieper dan gelijk welke worsteling die
de mens ooit heeft doorgemaakt. Het is zo’n afschuwelijke wereld die men heeft gecreëerd; en wij moeten haar transformeren.
Dit is een enorme taak. Daarvoor moeten jullie op zeer oprechte en natuurlijke wijze werken. En dan ben ik zeker dat er een dag
zal komen in de geschiedenis van deze wereld waarop de namen van Sahaja yogi’s in gouden letters geschreven zullen staan. Ik
ben er zeker van dat dit zal gebeuren. Ik ben er zeker van dat dit moet gebeuren. Dat jullie dit allemaal moeten verwezenlijken,
collectief, met één brein en één hart. Wat kan ik ervoor opofferen? Wat kan ik doen? Hoe kan ik helpen? Wat kan ik bijdragen?
Ik wou dat ik deze dagen nog tijdens mijn leven kon meemaken. Vandaag is dus de dag waarop we aan introspectie moeten
doen.
Zullen we dan allemaal in meditatie gaan?
‘Sluit alsjeblieft je ogen. Sluit allemaal je ogen. We gaan nu allemaal de meditatie doen zoals we die hebben gedaan in de zalen

waar we publieke programma's gaven.
Leg nu eerst je hand op je hart. We zullen op de linkerkant werken, met de linkerhand naar mij gericht. In het hart verblijft Shiva,
die de Spirit is. Je moet dus je Spirit bedanken voor het verlichten van je aandacht, want je bent een heilige, en het licht dat zich
in jullie harten heeft gevestigd moet de hele wereld verlichten. Bid dus nu alsjeblieft vanuit je hart: “Laat dit licht van mijn liefde,
afkomstig van het Goddelijke, zich over de hele wereld verspreiden.”
Doe dit in alle oprechtheid, en vanuit het besef dat je verbonden bent met het Goddelijke en dat alles wat je verlangt, zal
gebeuren, met het volste vertrouwen in jezelf.
Breng nu je rechterhand naar het bovenste gedeelte van je buik, aan de linkerkant, op het bovenste gedeelte van je maag aan de
linkerkant. Dit is het centrum van je dharma. Hier moet je bidden: “Laat Vishwa Nirmala Dharma zich over de hele wereld
verspreiden. Laat de mensen het licht zien door onze dharmische manier van leven, door onze rechtschapenheid. Laat de
mensen dat zien en laat ze Vishwa Nirmala Dharma aanvaarden, waardoor zij hun verlichting zullen krijgen, een weldadig leven
van een hoger niveau, en een verlangen om spiritueel te groeien.”
Breng nu je rechterhand naar het onderste gedeelte van je buik, aan de linkerkant van de maag. Druk erop. Dit is het centrum van
zuivere kennis. Hier moeten jullie zeggen: “Als Sahaja yogi's onderkennen we dat onze Moeder ons een compleet beeld heeft
gegeven van hoe het Goddelijke werkt. Zij heeft ons alle mantra's gegeven en alle zuivere kennis die we maar konden dragen en
begrijpen. Laten we ons daar allemaal volledig bewust van zijn.” Ik heb gezien dat als een man leider is, zijn vrouw geen woord
van Sahaja Yoga kent. En als de vrouw kennis heeft van Sahaja Yoga, dan weet de man er niets van.
“Laat mij deze kennis vakkundig beheersen, als een expert, zodat ik mensen hun realisatie kan geven, zodat ik hen kan doen
begrijpen wat de goddelijke wetten zijn, wat de Kundalini is en wat de chakra's zijn. Laat mijn aandacht meer gericht zijn op
Sahaja Yoga dan op al deze wereldse zaken.”
Leg je rechterhand nu op het bovenste gedeelte van je buik. Sluit je ogen. Oefen nu druk uit aan de linkerkant. “Moeder heeft mij
de Spirit gegeven en ik heb mijn eigen guru, die de Spirit is. Ik ben mijn eigen meester.
Laat mij mezelf niet verloochenen.
Laat er waardigheid zijn in mijn karakter.
Laat er vrijgevigheid zijn in mijn gedrag.
Laat er mededogen en liefde zijn voor andere Sahaja yogi's. Laat me niet proberen indruk te maken, maar geef me een diep
inzicht in Gods liefde en in zijn werkwijze, zodat ik de mensen die naar mij komen over Sahaja Yoga kan vertellen en hun deze
verheven kennis nederig en liefdevol kan doorgeven."
Breng nu je rechterhand omhoog, naar je hart. Hier moet je God danken dat je de oceaan van vreugde hebt gevoeld en de oceaan
van vergiffenis, evenals hetzelfde vermogen om te vergeven als onze Moeder, waarvan we de enorme omvang hebben gezien.
"Laat mijn hart zich uitbreiden tot dit het hele universum omvat en laat mijn liefde de naam van God doen weerklinken.” Het hart
zou op elk moment de schoonheid van Gods liefde moeten uitdrukken.
Breng nu je rechterhand naar de linker Vishuddhi, in de hoek tussen nek en schouder.
“Ik zal niet toegeven aan de illusie van schuld want ik weet dat het een illusie is. Ik zal mijn fouten niet ontvluchten, maar ze
onder ogen zien en ze uitroeien. Ik zal geen fouten zoeken bij anderen, maar laat mij met mijn eigen kennis van Sahaja Yoga hun
fouten verwijderen.” We hebben zoveel methodes om stil en onopvallend de fouten van anderen weg te nemen.

“Laat mij zo collectief worden dat de volledige Sahaja Yoga bevolking mijn eigen familie is, mijn eigen kinderen, mijn thuis en
mijn alles. Laat mij volkomen dit aangeboren gevoel ervaren een deel van het geheel te zijn, want we hebben allen één Moeder.
Laat mijn betrokkenheid uitgaan naar de hele wereld, zodat ik weet welke problemen er heersen en hoe de kracht van mijn
zuivere verlangen ze kan oplossen. Laat mij de problemen van de wereld in mijn hart voelen en laat me van binnen proberen ze
allemaal te elimineren, vanaf de basis van waaruit ze zijn ontstaan.
Laat mij tot de kern gaan van al deze problemen, en ze trachten op te heffen met mijn krachten van Sahaja Yoga - met mijn
heilige krachten.”
Leg nu je rechterhand dwars over je voorhoofd. Hier moet je eerst zeggen: “Ik moet al diegenen vergeven die niet naar Sahaja
Yoga gekomen zijn – zij die zich aan de periferie bevinden, die komen en gaan, die naar binnen en weer naar buiten springen.
Maar eerst en vooral moet ik alle Sahaja yogi’s vergeven, want zij zijn allemaal beter dan ik. Ik ben het die probeert fouten te
vinden bij hen; maar ik sta op de laagste plaats en ik moet hen vergeven, want ik moet beseffen dat ik nog een hele weg af te
leggen heb. Ik bevind me nog op een veel lager niveau, en ik moet aan mezelf werken.” Deze nederigheid moet een deel van ons
worden. Dus moet je hier zeggen: “Laat de nederigheid in mijn hart, in de ware zin van het woord en niet op een schijnheilige
manier, dit gevoel van vergiffenis in mij uitwerken, zodat ik buig voor de realiteit, voor God en voor Sahaja Yoga.
Leg nu je hand op de achterkant van je hoofd, buig je hoofd naar achteren en zeg hier: “O Moeder, alles wat we tot nu toe
verkeerd hebben gedaan ten opzichte van U, alle slechte gedachten die er in ons hoofd omgaan, alle kleingeestigheid die we U
hebben getoond, en op welke manier we het U ook lastig hebben gemaakt of U in twijfel hebben getrokken, vergeef het ons
alstublieft.”
Je moet om vergiffenis vragen. Je zou met je verstand moeten beseffen wat ik ben. Zo moet ik het je niet steeds opnieuw
zeggen.
In de Sahasrara moet je mij bedanken: leg je hand op de Sahasrara, maak zeven draaiende bewegingen en bedank mij
zevenmaal. “Moeder, dank U zeer voor mijn realisatie. Moeder, dank U om ons te laten inzien hoe edel wij zijn; dank U zeer om
ons alle goddelijke zegeningen te schenken; dank U zeer om ons naar een hoger niveau te tillen, veel hoger dan waar we ons
bevonden; dank U ook zeer om ons te steunen en te helpen bij het ontwikkelen en het verbeteren van onszelf.
En uiteindelijk, dank U zeer Moeder dat U op deze aarde bent gekomen, dat U hier Uw geboorte genomen hebt en dat U zo hard
voor ons werkt - voor ons allemaal.”
Druk er hard op, en maak krachtige bewegingen. Breng nu je handen weer omlaag. Alle hoofden zijn erg warm. Laten we onszelf
dus nu een goede bandhan[4] geven. Laten we in de bandhan van Moeder onze linkerkant naar rechts brengen. Eén. Goed. Besef
wat je bent, en wat je aura's zijn. Nu de tweede. Nu de derde. Nu de vierde. Nu de vijfde. Nu de zesde. En nu de zevende.
Breng nu je Kundalini langzaam, heel langzaam omhoog. Breng haar de eerste maal omhoog; je moet het heel langzaam doen.
Buig nu je hoofd naar achteren en leg een knoop; één knoop. De tweede maal; laten we het heel langzaam doen, terwijl je beseft
wat je bent: je bent een heilige. Je moet het aandachtig doen, niet haastig. Buig je hoofd naar achteren en leg twee knopen: één,
en twee.
Laten we nu de volgende doen. Nog eens - de derde keer moet je drie knopen leggen. Doe het heel langzaam. Heel langzaam.
Doe het op de juiste manier. Buig je hoofd nu naar achteren en leg de derde knoop. Drie keer.
Voel nu je vibraties. Prachtig, ik voel jullie vibraties!
Moge God jullie zegenen. Dank jullie zeer.

Dan kunnen jullie nu die foto doorgeven om mensen te laten zien dat ze heiligen zijn. Waar is de foto, wie heeft de foto? Ja, geef
het maar door, laat mensen zien dat ze allemaal heilig verklaard zijn.
Ik denk dat jullie nu kunnen dineren, en na het avondeten zal er een muziekprogramma zijn. Goed; is dat een goed idee?

[1] bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven

[2] badha: subtiele negativiteit, blokkade, hindernis ter hoogte van orgaan of chakra

[3] maya: illusie, onwerkelijkheid

[4] bandhan: bescherming
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Shri Hamsa chakra Puja - De kracht van het onderscheid - Grafenschau, Duitsland - 10/07/1988
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag hebben we besloten om een Hamsa Puja te houden in Duitsland. Tot hiertoe hebben we nooit veel aandacht besteed
aan dit Hamsa centrum, dat, naar Ik meen, zeer belangrijk is voor de Westerse wereld, eerder dan voor de Indische of Oosterse
wereld. De reden hiervoor is dat bij de Hamsa Chakra een deel van de Ida en de Pingala uitkomen en zich manifesteren. Dit
betekent dat de uitdrukking van Ida en Pingala via de Hamsa Chakra gebeurt.
Deze Hamsa Chakra reikt niet tot de Agnya, maar houdt bepaalde draden of delen van de Ida en Pingala vast; deze vloeien naar
je neus toe en drukken zich uit door je ogen, door je mond en door je voorhoofd.
Jullie weten dat de Vishuddhi Chakra 16 bloemblaadjes heeft die voor de ogen, neus, keel, tong en tanden zorgen, maar het zich
manifesterende gedeelte van al deze organen gebeurt via de Hamsa Chakra. Het is dus voor een westers brein zeer belangrijk
om de Hamsa Chakra te begrijpen. Hierover bestaat in het Sanskriet een mooi vers:

"Hamsa shvetaha, bakaha shvetaha, ko

vedo, Hamsa bakayaha; Nirkshir viveketu, hansa hansha, baka bakaha."
Dit betekent: zowel de kraanvogel als de zwaan zijn wit. Wat is het verschil tussen beiden. Als je water en melk mengt zal de
Hamsa (de zwaan) enkel de melk opslorpen. Zij kan dus een onderscheid maken tussen het water en de melk. Terwijl de bakaha
d.w.z. de kraanvogel, dit niet kan. Dit is voor Sahaja Yogi's een zeer belangrijk iets om te begrijpen. Onderscheidingsvermogen
moet diep binnenin onszelf begrepen worden, en de manier waarop we onderscheidingsvermogen ontwikkelen is in Sahaja Yoga
zeer belangrijk. Maar alvorens we daar verder op ingaan zullen we eens zien welke grote rol dit onderscheidingsvermogen speelt
in de manifestatie van onze uiterlijke verschijning.
Wij zijn de mensen in het Westen, die altijd ons uiterlijk trachten te benadrukken. Het is zeer belangrijk hoe je eruit ziet, het is zeer
belangrijk waarnaar je kijkt, hoe je kijkt, wat je ziet. Het is zeer belangrijk dat je er goed uitziet. Zij besteden heel veel tijd om hun
uiterlijk te verbeteren. Dit is het minimum. Dan hebben zij een manier waarmee zij zich uitdrukken in de media. Het land spreekt
en drukt zich uit via de media.
En de media moeten speciaal getraind zijn. Ieder land heeft zijn specialiteit, de een beter dan de andere. En als je hen allemaal
ziet, zal je zien dat het hen allemaal totaal aan onderscheidingsvermogen ontbreekt.
Ook in ons spreken, in onze uitdrukking van de literatuur, van gedichten, van onze relaties met anderen.
Elke uitdrukkingsvorm vereist onderscheidingsvermogen, inzicht dat een diep gevestigde kennis of wijsheid is.
Als in het Westen de mensen niet zo op hun uiterlijk gesteld waren zouden ze het veel beter hebben, denk Ik. Veronderstel als in
Engeland mensen geen punkers worden, dan zullen de anderen met hen lachen. Zij zullen denken dat deze man geen geld heeft
om punker te worden.
Zo ontstaat er een soort mode in zo'n soort van maatschappij die geen onderscheidingsvermogen heeft en gericht is op
uiterlijkheden. Modeverschijnselen hebben geen impact op landen die diep geworteld zijn in tradities, en in een degelijk begrip
van het leven. Natuurlijk, de landen die reeds een oude beschaving hebben, hebben traditioneel geprobeerd om zichzelf te
verbeteren met vallen en opstaan, en deze methode heeft een veel beter onderscheidingsvermogen en begripsvermogen
ontwikkelt.

Maar de landen die deze beproevingen niet doorstaan hebben zijn hier niet geraakt. Zij die niet door deze disciplines zijn gegaan,
hebben een gebrek aan onderscheidingsvermogen. En daarom is het dat veel mensen, ofschoon zij diepe zoekers zijn, op een
dwaalspoor zijn geraakt. Als zij onderscheidingsvermogen hadden zouden zij niet op een dwaalspoor gekomen zijn, zouden zij
niet naar verkeerde oorden zijn gegaan. Maar het onderscheidingsvermogen ontbrak hen.
Het hangt dus af van het onderscheidingsvermogen of hoe je je Ida nadi en Pingala nadi gebruikt en om te begrijpen wat goed en
wat kwaad is.
Laten we nu de Ida nadi bekijken. De Ida nadi is zeer belangrijk omdat het onderscheidingsvermogen hierin enkel kan komen via
een traditioneel begrip. Ida nadi begint bij Ganesha's plaats, de Muladhara.
Eerst missen we dus de grootste steun, de grootste hulp, de grootste voeding van heiligheid en voorspoed bij de Muladhara, als
we geen onderscheidingsvermogen hebben. We nemen altijd datgene wat nadelig is voor onze groei, en altijd datgene wat ons
kan vernietigen, niet enkel onszelf, maar het gehele land. Als we geen onderscheidingsvermogen hebben dan vinden we negatief
ingestelde mensen sympathiek.
Onderscheidingsvermogen wil zeggen dat je die dingen moet kiezen die goed voor je zijn, die weldadig voor je zijn, die goed zijn
voor het collectieve, die goed zijn voor je spirituele groei. In tegenstelling hiermee vallen mensen die geen
onderscheidingsvermogen hebben, in de valstrikken van het verkeerde type van mensen. Zoals bijvoorbeeld Freud. Ik bedoel
Freud, voor de Indiërs kan niemand geloven dat je tot zo een onzinnige ideeën kunt komen. Maar de mensen aanvaardden Freud
zelfs meer dan zij Christus aanvaardden, omdat het onderscheidingsvermogen volledig ontbrak.
Als zij dat traditioneel onderscheidingsvermogen in zich hadden gehad zouden zij gered geweest zijn.
Het is dit traditioneel onderscheidingsvermogen in de dingen dat via de Ida nadi komt. Dit is wat de mensen conditionering
noemen, en zij zeggen dat conditionering zeer slecht is en dat mensen conditionering zouden moeten vermijden en vrij zouden
moeten zijn van conditionering, wat absoluut een verkeerd idee is. Hierin moet er ook onderscheidingsvermogen zijn.
Welke conditionering goed is om over te nemen en welke niet. Nu, omdat er wat betreft conditionering ook geen
onderscheidingsvermogen is, worden alle tradities verworpen, alles wat tot ons komt door de ervaringen van onze voorouders,
alles wordt verworpen, de geschiedenis wordt verworpen, we zeggen: "O nee, dit hebben we achter ons gelaten, we voelen ons
vrij".
Zo was Ik gisteren in het vliegtuig verbaasd toen iemand me zei: "Ik voel me heel vrij als ik geen kleding aan heb". Ik bedoel, als
kleding je kan gevangen houden, wat gebeurt er dan in een echte gevangenis, wat zal dat voor jou zijn? Zo'n soort gekke ideeën
komen in het hoofd van de mensen, en zij denken dat zij al deze onzin, die ze volgen, kunnen rechtvaardigen omdat ze geen
onderscheidingsvermogen hebben.
Verstand kan je geen onderscheidingsvermogen geven. Het kan je geen onderscheidingsvermogen geven toch niet wat betreft
de conditioneringen. Voor Sahaja Yogi's is het belangrijk te begrijpen hoe je onderscheidings vermogen ontwikkelt. Gisteren nog,
gaf Ik een heel mooie toespraak aan de dames van Parijs, of moet Ik zeggen aan de dames van Frankrijk, in verband met het
onderscheidingsvermogen van vrouwen.
Het onderscheidingsvermogen van de Ida nadi is intuïtie. Als je deze onderscheidingskracht, via de meditatieve krachten, in je
ontwikkelt, dan ontwikkel je intuïtie. En intuïtie is niets anders dan de hulp van de Gana's die je omringen. Als je leert hulp aan te
nemen van de Gana's dan kan je heel intuïtief worden, en zonder veel verstandelijke inbreng van jouw kant, kan je de juiste
dingen zien. Heel Sahaja Yoga, Ik zou zelfs zeggen minstens 50%, is gebaseerd op intuïtie. Daarvoor moet je wel een goed begrip
van Shri Ganesha ontwikkelen. De essentie van Shri Ganesha moet je begrijpen. Vandaar start het want Hij is Ganapati, Hij is

degene die de meester is, Hij is de baas van al de Gana's. De Gana's geven je dus de intuïtie.
Bvb. Ik moet ergens naartoe gaan, en dan zeg ik "Nee, ik zal niet in staat zijn om daar morgen naartoe te gaan". En dus om de een
of andere reden zal ik niet kunnen gaan. Dan reageren de mensen: "Moeder hoe wist U dat?" Ik wist het door de Gana's en wat zij
zeggen is de waarheid; zij weten er alles van. Of alles wat Ik zeg over iemand komt uit. Dan beginnen ze me te vragen: "Hoe bent
U dat te weten gekomen Moeder?". Ik leef op intuïtie. Zoals wanneer Ik een vliegtuig moet halen, dan weet Ik intuïtief wat er gaat
gebeuren. Dit deel moet zich ontwikkelen door Shri Ganesha te aanbidden.
Tracht je nu voor te stellen: Shri Ganesha beheert ook een deel van de Hamsa Chakra.
Als we dus Ham en Sa zeggen, zijn deze twee eigenlijk de Beeja mantras van de Agnya. Maar als de Agnya de Hamsa raakt start
het hier. Daarom is de Hamsa aan de basis, aan de wortel ervan. Ham betekent "ik ben".
Als je onderscheidingsvermogen hebt zal je geen modetrends volgen, zal je geen gekke ideeën aanvaarden. Je hebt je eigen
persoonlijkheid, je bent een Sahaja Yogi. Je luistert niet naar mensen die geen Sahaja Yogi's zijn. Dat is het Ham gedeelte, ik ben.
Niet het ego gedeelte, maar het Ham om dat te begrijpen "Ik ben een yogi, en ik weet zoveel dingen die mensen normaal niet
weten en dus heb ik niets met hen te maken.
Ik moet geen enkele les van hen krijgen. Ze moeten me niets leren.
Zij weten niets, Ik weet veel meer. Van jezelf bewust zijn dat is Ham.
Dat komt dus van de rechterkant zou Ik zeggen.
Het onderscheidingsvermogen van de rechterkant is Ham, dat van de linkerkant is Sham. Sham betekent "Jij", betekent "jij bent
het". In jou geval weet je wie "Jij" is. Maar voor elk menselijk wezen is "Jij" het Goddelijke. "Jij bent het". Dit komt van de
linkerkant, is Sham. Het woord "Hamsa" is dus gemaakt van twee soorten van onderscheidingsvermogen: enerzijds "Ik ben" en
anderzijds "Jij bent".
Op deze twee balanceren de maan en de zon, zoals hier mooi getoond is, in het midden is het kruis dat je het evenwicht geeft,
dat je het dharma geeft. Hoe al deze zaken met elkaar verbonden zijn, laag na laag, kan je zien.
Hoe dharma verbonden is met onderscheidingsvermogen.
Nu, zijn er mensen die plots verleid worden tot een soort ritueel, bv. Ik heb Sahaja Yogi's gezien, die naar een Puja kwamen die
zich bandhans gaven als gek. Als ze op weg zijn geven ze een bandhan. Overal waar ze gaan geven ze bandhan als gek. Dat is
juist conditionering; dat is geen onderscheidingsvermogen hebben; dat is geen Sahaja Yoga.
Je moet het kunnen zien of je een bandhan geeft of niet. In de aanwezigheid van Moeder is er bandhan. Waarom geef je jezelf
dan een bandhan.
Maar de mensen geven zich een bandhan, laten hun Kundalini opstijgen, zelfs als Ik spreek. Het zijn allemaal gekke mensen
denk Ik. Gisteren hoorde Ik dat er een bepaald soort muziek in de ashrams werd gedraaid, omdat ze hierop kunnen springen
zoals als ze op een kameel zouden zitten; het is muziek voor kamelen weet je! Welnu, iedereen apprecieert deze muziek.
Waarom? Omdat ze dan kunnen springen als een kameel. Eenmaal ze beginnen te springen als een kameel kunnen ze hiermee
niet meer stoppen; ze hebben gewoontes gevormd. Dus houden ze van dat soort muziek. Ze zullen doorgaan met springen als
een kameel omdat ze kamelen geworden zijn, ze moeten zich dus wel gedragen als kamelen.
Als er nu een soort muziek is dat is als een paard, zoals de draf misschien, misschien een galop eender wat. Nu, als ze daar
eenmaal naar luisteren, dan zullen ze eensklaps dat ritme volgen. Nu worden ze een galopperend paard. Nu is het paard in galop.

Ze worden paarden, en ze houden enkel van die galopperende muziek.
Enzovoort, enzovoort, het zou een ezel kunnen zijn, eender wat kunnen zijn. Wij zijn geen dieren, wij zijn menselijke wezens, en
we zijn Ham, "Wij zijn"; wij zijn Sahaja Yogi's. Wij worden niet gedomineerd door een bepaald soort ritme, of een bepaalde soort
muziek. Wij kunnen genieten van elke soort muziek en deze begrijpen, zolang ze maar dharmisch is, zolang ze maar evenwichtig
is, zolang ze maar voorspoed brengt, heilig is. Nu, je kan zien hoe met de Hamsa veel dingen worden beoordeeld. Ik denk dat het
geheel van Sahaja Yoga afhangt van het evenwicht van Hamsa. Er zijn mensen die heel slim zijn, Ik bedoel heel rechtschapen,
heel oprecht, maar dit kan tot een belachelijk uiterste gaan. Of anders zijn er mensen die heel hard werken. Dit kan ook tot een
belachelijk uiterste gaan. Dus deze kwaliteiten, die verondersteld worden goed te zijn, kunnen niet rechtgeaard zijn.
De rechtgeaardheid is onderscheidingsvermogen, verheerlijkt.
Als je onderscheidingsvermogen hebt, dan verheerlijk je dat onderscheidings vermogen tot rechtgeaardheid. Neem nu Christus.
Christus was zo een onderscheidingsvermogen. Toen Maria Magdalena gestenigd werd had hij niets te maken met prostituees,
Ik bedoel, helemaal niets mee te maken, geen relatie maar Hij kon, door zijn onderscheidingsvermogen zien, dat deze mensen
geen reden hadden om haar te stenigen, Hij verzette zich, met Zijn eigen moed en Hij zei: "Diegene die zonder zonde is, werpe de
eerste steen naar Mij". Dit is de kracht van Zijn onderscheidingsvermogen, dat de mensen in zichzelf het
onderscheidingsvermogen voelden, en zij voelden met onderscheidingsvermogen: "Deze man is een heilig man en we kunnen
geen stenen naar hem werpen". Als je onderscheidend bent als Sahaja Yogi's, dan zal je anderen ook onderscheidend maken.
Anderen zullen onderscheidend en begrijpend moeten zijn. En deze "Nirakshi vivek" is het onderscheiden van melk uit het water,
het goede uit het kwade, dit kan je krijgen als je je onderscheidingsvermogen ontwikkelt.
In Sahaja Yoga vind je, en dit in ieder stadium, mensen die struikelen over het onderscheidingsvermogen van de rechterkant. En
het rechtszijdige onderscheidingsvermogen komt van de uitdrukking van het ego van de mensen. Dit ego is, zoals Ik al zei Ham.
Dit ego werkt niet als het moet uitwerken. Bvb. Ik kom te weten dat er mensen naar een kerk gingen om te huwen. Natuurlijk is
dat verkeerd voor Sahaja Yogi's. Wij geloven niet in welke menselijke religie dan ook, dat weet je. In orde, je gaat naar de kerk, het
is in orde. Maar ze sturen een dame naar Londen om Laura Ashley jurken te kopen en Ik denk ook dat misschien sommige
mannen jacquetten moesten dragen voor het huwelijk. Waar is dat ego verloren? Dat ego dat je een Sahaja Yogi bent, was
volledig verloren. Ik denk dat ze allen naar de kapper gingen, van alles en nog wat deden ze, en allemaal wilden ze daar gaan als
oude Kristenen, in de kerk wandelend langs de graven van dwaze bisschoppen. Het is niet enkel in Engeland; India is zelfs erger
wat godsdienst betreft, de linkerkant, zijn zij heel, heel geconditioneerde mensen, en daar slagen zij er niet in te begrijpen wat
onderscheidingsvermogen is. Bvb. we hadden Gyanadeva; Hij was zo een grote incarnatie en hij had zelfs geen schoenen aan
zijn voeten. En vandaag de dag maken ze een grote processie met een draagstoel met hierin zogezegd de schoenen van Shri
Gyanadeva, en duizenden en duizenden mensen zingen gebeden.
Stel je toch eens voor! Wie kan hen aan het verstand brengen dat Gyanadeva geen schoenen had! Welke schoenen dragen jullie
mee in de draagstoel? En naar welk dorp ze ook gaan of naar welke stad ze ook gaan, ze zijn gevoed met vorstelijk eten, iedereen
valt aan hun voeten.
"De heiligen zijn gekomen met een draagstoel". En de schoenen erin hebben Gyanadeva nooit toebehoord.
En zo gaat deze gekheid door. Nu zie je al deze zaken rondom je gebeuren. In ieder land, iedere godsdienst, op elke dwaze
plaats, zie je dit alles gebeuren. Maar jij geeft enkel de hand, je sluit erbij aan, en dan wordt het zo moeilijk te begrijpen wat je
overkomen is. Nu is dit ego, als het juist gebruikt wordt, onderscheidingsvermogen. Nu hebben mensen bovendien een andere
zeer, zeer afschuwelijke conditionering, los van de godsdienst, namelijk die van de nationaliteit. "Ik hoor bij India, ik hoor bij
Duitsland, ik hoor bij Engeland." Alles is verwrongen! Ik bedoel, als je zoiets zegt betekent dat dat je nog niet opgegroeid bent tot
het land van de Sahasrara. Deze die een nationaliteit beginnen te worden weten niet dat hun nationaliteit is omgevormd. Je hebt
geen pasport nodig in het gebied waar het Goddelijke regeert, er is geen pasport nodig. Het is in het groot op je gezicht
geschreven. Maar toch diep vanbinnen is er die conditionering, dat "ik ben van die nationaliteit. Mijn land is zeer groot, jou land

deugt niet".
Maar vanuit je onderscheidingsvermogen dien je te denken "In orde, ik ben geboren in Duitsland, en Duitsland heeft veel
vergissingen gemaakt. Laat me dat in het reine trekken zodat ik al mijn Duitse mensen terugbreng in het gebied waar vrede,
vreugde en geluk heersen.
Dan wordt deze conditionering gebruikt met onderscheidingsvermogen. In alles zul je merken dat er twee kanten zijn. Welke
keuze je maakt hangt af van je onderscheidingsvermogen.
Er zijn bvb. mensen die een conditionering hebben, laat ons zeggen van godsdienstige aard. Veronderstel dat ze tot de Joodse
godsdienst behoren, en dat ze naar Sahaja Yoga gekomen zijn, of dat ze Christenen waren en dat ze naar Sahaja Yoga gekomen
zijn. Zo, wat is nu het onderscheidingsvermogen? Zodra er een andere Jood of een andere Christen komt vormen zij een
broederschap van bhoots en worden zij allen goede vrienden. "Omdat zij Joods is, ik ben Jood, mijn vader is Jood, mijn moeder
is Jood, mijn dit of dat is Joods. Hetzelfde met Christenen, met andere gemeenschappen, ook met elke andere nationaliteit. Wat
is nu het onderscheidingsvermogen als je zoekt? Het beste in dat opzicht is te zien welke de fouten zijn van deze zogenoemde
menselijke godsdiensten, die gevormd werden na de dood van hun oprichter of we kunnen zeggen de incarnaties of de profeten
die de godsdienst hebben gestart.
Dit is het eerste inzicht. Het tweede inzicht is die geschriften te lezen en te zien wat er zo speciaal is aan wat deze incarnaties
hebben gezegd. Wat Ik wil zegen is, als er een Moslim is zou hij de Koran moeten bestuderen aangaande Sahaja Yoga. Als het
een christen is, laat hem de Bijbel bestuderen en ontdekken wat er geschreven is aangaande Sahaja Yoga, omdat Sahaja Yoga
de waarheid is, en welke waarheid er ook neergeschreven is deze moet gevonden worden. Als zoiets zich heeft ontwikkeld dan
kan je verder gaan, als je dapper genoeg bent, dan kan je moedig zijn om de mensen te zeggen "Wat is dat nu voor onzin die je
aanhangt? Dat is nergens geschreven, noch gedaan.
Wat er ook geschreven is dit is de essentie van de hele zaak". Dat is het derde stadium als je je inzicht hebt gebruikt i.v.m.
godsdienst of nationaliteit.
Veronderstel nu dat Ik in het Westen ben, dan moet Ik het Westen bespreken. Maar je moet me horen als Ik in India ben. Het is
maar goed dat je de taal niet begrijpt. Je zou alle respect voor de Indiërs verliezen, Ik geef hen ervan langs en zeg hen wat er fout
met hen is.
Maar hier is het belangrijk te zien dat er veel met ons in het Westen fout is. Dus het inzicht is te zien wat er fout gelopen is met
ons.
Waar zitten we fout? Hebben we enige moed of niet?
Bvb. dames hebben de moed niet om buitenshuis een sari te dragen. Waarom? Soms doet dat er niet toe. Als Indiërs jullie
Westerse kleding kunnen dragen, dan kunnen jullie ook sari's dragen.
Of de mannen dragen geen Indische kleding buitenshuis, dan is een kleine Ham nodig. Ze genieten ervan, maar ze zullen het niet
dragen.
Ze doen dezelfde rare broek aan. Ze kunnen punk kleding dragen maar iets aantrekken dat zinnig is om te dragen kunnen ze niet.
Dit is iets dat jullie de indruk moet geven dat we andere mensen zijn. Nu is deze rode stip heel belangrijk, omdat je hiermee geen
bhoots oploopt en hij moet gedragen worden. In de Bijbel staat er geschreven dat zij een teken op hun voorhoofd zullen dragen,
maar omdat er zoveel andere stomme mensen zijn, zoals Hare Rama Hare Krishna, denk Ik niet dat zij een teken zullen dragen,
we zijn immers bang van de maatschappij.
Hoe kan men een teken dragen? Maar veronderstel dat de maatschappij zegt "Je moet een wanordelijk kapsel dragen" dan

zullen ze dat doen omdat dat in de maatschappij wel toegelaten is. Wij zijn de mensen die niet bang hoeven te zijn van eender
welke maatschappij.
Wij moeten hiervoor uitkomen en we moeten hen leren, wat ook goed is zullen we doen of je dit leuk vindt of niet.
Dat is het teken van een heilige. Als je ooit een heilige hebt gezien, overal zijn deze gaan verkondigen wat goed is, wat er moet
gedaan worden en wat er moet gevolgd worden.
Dat is een teken van een heilige. Anders wordt je heilige soms opgelost in de maatschappij, soms in Sahaja Yoga, soms hier. Wat
kan je dan met zo'n heilige aanvangen?
Vertel me maar eens over welke heilige dan ook die je kent die de maatschappij niet bevochten heeft, die de fouten van de
maatschappij niet heeft aangeduid op een zeer ostentatieve wijze en dit zonder enige angst? Heb jij zo een heilige gekend? Voor
Sahaja Yogi's is het zeer belangrijk om deze moed te bezitten. Als je je onderscheidingsvermogen ontwikkelt zal zich dat
uitklaren. Welk soort onderscheidingsvermogen ontwikkel je langs de kant van het ego en hoe? Aan de rechterkant zijn al de
Deva's, al de Godheden zitten rond je. Je moet deze Godheden begrijpen, je moet begrijpen wat ze gaan doen. Veronderstel nu
dat je je weg verloren hebt. Nou, dan moet je niet denken zoals alle andere mensen "O, ik ben verloren, hoe zal ik daar geraken?
Wat moet ik doen?" Tenslotte ga je maar een of ander zinloos werk doen. Het doet er niet toe. Maar je zou moeten denken,
"Waarom Hanumana, Hij moet me hier voor een bepaalde reden gebracht hebben. Laten we daar eens naar uitkijken". Aanvaard
het, aanvaard de situatie. Als je de situatie aanvaard, dan speel je in de handen van de Deitie’s en zij leiden jou. Je Deitie’s zorgen
voor een oplossing. Aanvaardt dat. En deze aanvaarding zal je een wonderlijk inzicht, onderscheid, geven over je ego. Wat er ook
misloopt, het is in orde. We aanvaarden het.
Maar het bijzonderste dat je nu moet zien is het vibratorisch gedeelte. Als je iets doet waardoor je vibraties naar omlaag gaan,
dan geldt er natuurlijk: "Ik ben een Sahaja Yogi en voor mij zijn de vibraties en mijn spirituele vooruitgang het belangrijkste wat er
bestaat". Om dus je inzicht in de rechterkant te ontwikkelen moet je je doel kennen, je bestemming.
Je moet weten op welk pad je je bevindt en waar dit je brengt. Waar ben je vandaag? We zijn niet zoals andere mensen. Dat soort
van onderscheidingsvermogen ontwikkel je in jezelf door zuivere intelligentie, daar heb je zuivere intelligentie voor nodig. En
zuivere intelligentie in de Hamsa wil zeggen dat het over het water glijdt. Het stoot het water af.
Het duldt niet dat het door iets overheerst wordt. Het is prachtig in het water, het maakt de meren mooier, het laat het meer ook
niet toe het op te lossen, het te overmeesteren of te bedekken. Dit is het gedeelte waarin ze Ham zijn. Als ze willen kunnen ze
naar beneden duiken. Als ze dit niet willen dan doen ze dit niet. Ze glijden over de oceaan, de oceaan van de Samsara, of deze
Bhavasagara, en ze zullen er niet in verdrinken. Dat is het Ham gedeelte ervan, waarbij je onderscheidingsvermogen moet
hebben.
Aan de ene kant zou je moeten aanvaarden, dat zaken tot je komen. Degene die dat het beste kon was Shri Krishna, Ik wil zeggen
degene die echt onderscheidingsvermogen had. Maar al bij al, Hij was Shri Krishna.
Maar zijn methodes tot inzicht zijn zo interessant dat het fijn is om te weten hoe Hij zovele rakshasa's vernietigde. Hij gebruikte
niet telkens zijn Sudarshana Chakra, maar zijn onderscheidingsvermogen. Zoals toen er een rakshasa was die de Pandava's wou
overmeesteren, die de mensen die goed waren wou overmeesteren, dan zei Shri Krishna: "Nu, wat kunnen we met deze
verschrikkelijke kerel aanvangen?"
En deze kerel had geschenken van Brahmadeva en Mahadeva en iedereen, zo is Shri Krishna al bij al het middelpunt.
Hij wou nu de volledige vernietiging van deze verschrikkelijke rakshasa bewerkstelligen. Dus wat deed hij? Er was een grote
rechtse heilige aan het mediteren en Hij deed het verzoek dat "niemand hem zou storen. Tenminste ik zou de kracht moeten
hebben om diegene die me voor het eerst stoort te vernietigen door die persoon aan te kijken". En deze was aan het mediteren in

een grot. Shri Krishna liep, zeer schrander weg van het slagveld. Zijn naam is Ranchordas. Het is inderdaad een beetje
vernederend voor iemand, om van hem te zeggen dat Hij wegliep van het slagveld. Maar Shri Krishna liep weg van het slagveld
omdat er geen enkele manier was waarop Hij die verschrikkelijke kerel kon doden. En Hij ging dus en beschermde zichzelf met
een sjaal. Hij ging die grot binnen en bedekte die heilige met zijn sjaal. De verschrikkelijke rakshasa liep Shri Krishna achterna
om hem te doden. Shri Krishna ging heen en verborg zich.
Toen nu deze rakshasa de grot betrad en zag hoe de sjaal de heilige bedekte zei hij "Aha, dus nu ben je moe en hier aan het
slapen, gevlucht van het slagveld! Sta op!". Zodra hij dit gezegd had stond de heilige op en keek hem aan, hij werd volledig
weggebrand.
Zo, als Shri Krishna de Virata is aan Zijn voeten, of als Shri Krishna de Vithala is aan Zijn hoofd, dan verblijft tussen deze twee de
Hamsa Chakra. Het inzicht - onderscheidingsvermogen is zeer mooie beschreven in het leven van Shri Krishna. We kunnen
gerust zeggen dat Hij een stoute manier had om zijn onderscheidingsvermogen te gebruiken. Hij deed zo veel dingen maar zij
scheppen een drama, zij scheppen Zijn Leela. Want Hij was Leela en daarom kon Hij zijn inzicht gebruiken om een drama te
maken, een toneelstuk. Nu hebben we aan de ene kant de hulp van Shri Krishna om ons onderscheidingsvermogen te geven en
aan de andere kant hebben we Christus. Tussenin is deze Hamsa geplaatst.
We hebben dus twee grote incarnaties in ons die de verpersoonlijking zijn van het onderscheidingsvermogen. Een kant is Shri
Krishna die zorgt voor het inzicht van de conditioneringen. De andere kant is Christus die zorgt voor het deel dat het ego betreft.
Degene die aan het kruis zegt "God vergeef hen want ze weten niet. O Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen". Dit is
dezelfde als degene die een zweep ter hand neemt en mensen slaat, hen slaat omdat ze geld verdienen in de naam van God.
Zie het onderscheid. Dat is Jezus. Hetzelfde geldt voor Shri Krishna die met zijn Sudarshana Chakra duizenden en duizenden
rakshasa's kan doden en de bestuurder van Arjuna wordt.
Het contrast in hun gedragingen is het mooie verhaal van hun inzicht.
Nu is het voor een Sahaja Yogi belangrijk om te begrijpen dat zij hun inzicht moeten verbeteren op zo'n manier dat ze hun intuïtie
volledig ontwikkelen. Ik bedoel: de eerste gedachte die opkomt de intuïtie zou kunnen zijn. Het zou kunnen dat dit intuïtie is.
Probeer dit. Experimenteer hiermee.
Maar in alles tot uitersten gaan is fout in Sahaja Yoga, je moet alles met mate doen. Neem nu bvb. toen Ik hen vertelde om alles
te testen met vibraties, toen richtten zij hun handen naar zowat alles. "Zou ik deze sari kopen of niet?" Zij gaan zelfs verder dan
dat "Zou ik deze make-up kopen of niet?" Dat is zo belachelijk! Het is zo slecht dat je uiteindelijk een bhoot zal worden, en
iedereen zal vertellen "je vibraties zijn slecht".
Dit omdat jouw vibraties slecht zijn. Je aandacht is slecht.
De aandacht richten op onbelangrijke zaken doet je vibraties ongetwijfeld verdwijnen. Samen met onderscheidingsvermogen
moet je je gezond verstand gebruiken, praktisch blijven. Ik heb mensen gezien die eensklaps met eender wie begonnen te
spreken over Sahaja Yoga. Nee, dat is niet praktisch. Sahaja Yoga is een kostbare diamant. Je kan het niet aan iedereen geven.
Ik heb mensen gezien die op het vliegveld de Kundalini van iedereen omhoog brachten. Nee! Dat is niet de bedoeling.
Ze moeten zelf naar Sahaja Yoga komen. Ze moeten er zelf om vragen.
Ze moeten er zelf om verzoeken. Enkel dan kunnen ze hun realisatie krijgen. We willen geen kwantiteit, maar kwaliteit. Als je
nagaat, heb Ik in al mijn toespraken aangedrongen op de kwaliteit van de Sahaja Yogi's, en de kwaliteit van de zoekers. Maar als
we er aan denken een meerderheid te behalen voor een stemming voor Shri Mataji, dan moet Ik zeggen dat Ik me niet
verkiesbaar stel voor eender welke verkiezing. Of je me nu kiest of niet, Ik ben verkozen. Jij hoeft dat niet te doen. Ik heb daar niet
veel mensen voor nodig, maar als je mocht falen in je onderscheidingsvermogen dan zal je merken dat er zich problemen gaan

ontwikkelen.
Nu is het aan jou om te zien welke zaken je zonder inzicht, zonder onderscheid hebt gedaan. Waar ben je fout gegaan? Op welke
manier heb je een vergissing begaan? Het is aan jou om dat te ontdekken en te herstellen. Verder zouden er in Sahaja Yoga geen
problemen mogen zijn, geen beproevingen, er zou enkel vreugde, vreugde en nog eens vreugde moeten zijn. Maar het
onderscheidingsvermogen moet erop gericht zijn te ontdekken welke je zwakheden zijn. Waar heb je fouten gemaakt?
Wat is er fout gelopen? Waar? In welk deel? En hoe heb je gefaald? Soms denken de mensen "O, wat deden we toen veel dingen
die we nu niet meer kunnen doen". Dan heb je gefaald. Zoals ik ook hoorde zeggen: "We zijn nu hier gekomen, dus moeten we
niet meer naar de Guru Puja". Dat is verkeerd. Dat is helemaal verkeerd. Je moet naar de Guru Puja gaan, zonder twijfel. De Guru
Puja is juist de Puja die je niet mag missen.
Als je de Sahasrara mocht missen dan is dit nog niet erg, maar de Guru Puja is zeer belangrijk, kost wat kost moet je naar de
Guru Puja gaan, het is in Andorra, dat is niet de Himalaya.
Nu is Sahaja Yoga zo gemakkelijk dat we niet willen dat er een verandering van vlucht is. Onmiddellijk zitten we op een Hamsa
en bereiken de plaats in Andorra. Dat doe je. Dat zul je zien. Maar als je een denkgewoonte ontwikkelt "O, dat zal moeilijk zijn"
dan zal het dat ook zijn.
Als je daarentegen denkt "Moeder heeft het gezegd, zo zal het het gemakkelijkst zijn, zal alles zich oplossen". Eens je zo denkt
zal 't uitwerken. Alles zal uitwerken. Maar eens zou het zuivere verlangen om het zo te doen er moeten zijn. Telkens er zo'n
ideeën bij je opkomen, opnieuw, gebruik steeds onderscheidingsvermogen. "We gaan naar een Guru Puja om onszelf te helpen".
Als je je herinnert kwam je iedere Guru Puja veel hoger. Iedere Guru Puja heeft je geholpen. Natuurlijk zal je zeggen dat een
Maharashtra-tour heel goed is. En daar ben ik het mee eens.
Een Maharashtra-tour helpt je enorm. Maar die duurt 30 dagen, zo intensief. De Guru Puja is maar één dag. Hoeveel Puja's heb je
in Maharashtra? Minstens 8 of 9, soms zelfs 10. Daarom moet het natuurlijk zoveel effectiever zijn. Maar een Guru Puja zelf is
bijzonder effectief.
Indiërs hebben me gevraagd "Moeder, nog één keer, geef ons tenminste nog één keer de Guru Puja. We hebben er alles voor over
om nog één Guru Puja te hebben. Kom asjeblieft". Deze keer wilden ze een Guru Puja hebben. Stel je voor dat je de Guru Puja in
India niet zou kunnen bijwonen. Maar Andorra, daar heb ik een speciaal doel voor. Ik heb een speciale bedoeling. Begrijp dus
asjeblieft dat ik geen doelloze persoonlijkheid ben. Leer geleidelijk aan hoe ik jullie het doel, het mijne en dat van Sahaja Yoga
tezamen vervul. Hoe mooi ik dit verwezenlijk. Je zal het begrijpen.
En ik hoop dat op een dag je ook al deze mooie manieren en methoden tot inzicht ontwikkelt, waardoor je gewoon de juiste
dingen doet en nooit de verkeerde. Nu, wat betreft de behandeling van de Hamsa Chakra die meer op het lichamelijk vlak ligt, hij
ligt aan de buitenkant, en daarom moet het ook veel meer lichamelijk zijn. Zo hebben we de ghee en zomeer gebruikt om de
Hamsa Chakra uit te zuiveren. Wat ook belangrijk is voor de Hamsa Chakra is dat je geen mensen kust. Ik denk dat kussen
opgegeven moet worden, je laat hiermee immers de ziektekiemen van andere mensen toe.
In Sahaja Yoga is het in orde. Maar omdat Ik dat nu gezegd heb wil dit niet zeggen dat jullie nu als een gek moeten beginnen te
kussen.
Nee, dit is niet juist. Als je in India iemand zou kussen zou hij perplex staan, en niet weten wat er gebeurt.
Hoe meer je je liefde uitdrukt met al deze gebaren, des te minder zit het binnenin. Hoe meer je uitdrukking geeft aan bvb. een
methode waarmee je "dank u" zegt en je gaat maar door met te zeggen "dank u, dank u, dank u, dank u". Dat is maar lippendienst.
Maar veel mensen in veel landen zeggen nooit "dank u". Ze zijn heel dankbaar van binnen. De dankbaarheid van binnen schept de
diepte die nodig is. Dus alles oppervlakkig doen, moet vermeden worden in je onderscheidingsvermogen. Maar 't vermijden van

uitersten, het teveel vermijden van uiterlijke uitdrukking kan, op zich, een ander gebrek aan onderscheid zijn. Zoals de Engelsen,
zij spreken niet.
Zij spreken gewoonweg niet. Je reist met hen dagelijks 25 km, je zit samen, maar ze willen je niet vertellen wie ze zijn. Ze weten
alles van jou maar houden zich stil. Ze worden verondersteld niet te spreken.
Dat is kunstmatig.
Het tweede punt waartoe we moeten komen is dat we niet kunstmatig mogen zijn. Het is in orde als iemand me gewoon uit
spontaneïteit wil knuffelen, omdat hij van mij houdt. Dat vind Ik niet erg. Omdat het niet onnatuurlijk is, het gebeurt gewoon.
Kinderen zijn het meest spontaan.
Zij zijn niet kunstmatig. Zij zijn helemaal niet kunstmatig. Op dezelfde manier moeten wij in alles natuurlijk zijn. Het is in orde als
een man een man een schouderklopje geeft als zij met elkaar aan het praten zijn, dat is niet erg. Zij zijn niet beledigd, het is een
teken van liefde, een uitdrukking van liefde, het is in orde. Maar het zou spontaan moeten gebeuren, het zou niet kunstmatig
mogen zijn. We zouden ons in Sahaja Yoga niet mogen laten verleiden tot kunstmatigheid, helemaal niet, op geen enkele wijze.
Maar kleding dragen is niet kunstmatig. Fatsoenlijk zijn is niet kunstmatig. Waardig zijn is niet kunstmatig. Kunstmatig zijn is
datgene zeggen wat je niet van binnen voelt. Dat is onnatuurlijk en een Sahaja Yoga voelt dat hij deze bedeesdheid heeft, deze
verlegenheid, dit protocol en hij respecteert zijn lichaam. Uit respect voor zijn lichaam wil hij niets doen dat zijn lichaam beledigt
en zo is het als je begrijpt hoe ver je kan gaan en wanneer je moet stoppen.
Dan is er nog een andere manier van onbezonnen zijn in Sahaja Yoga, zoals Ik gezien heb, namelijk dat mensen Me beginnen te
gebruiken voor vele doeleinden. Zoals bvb. als er iemand is die een gedicht schrijft zal hij naar Mij komen en zeggen "verbeter
a.u.b. mijn gedicht". Ik verbeter één gedicht, twee gedichten, drie gedichten, tien gedichten en dan verliest hij zijn vermogen om
gedichten te schrijven. Je zou Me niet op die manier mogen gebruiken voor je eigen doeleinden, maar in ieder geval gebruik je
Me.
Maar met het begrip van "Moeder is de hele tijd bij me, en helpt me".
Er is geen noodzaak om tot Me te komen en mijn tijd te gebruiken, mijn tijd op te eisen, en Me lastig te vallen, zodat Ik ga denken
"O God, wanneer ben Ik hiervan verlost?". Of anderen zitten met "Moeder, Je moet naar mijn huis komen; je moet mijn kind
vasthouden; je moet mijn echtgenoot zien, hij kan wel een dronkaard zijn". Dus aandacht geven aan wat je "van jou" noemt is
eveneens een gebrek aan onderscheidingsvermogen.
Richt in plaats daarvan je aandacht op Mij, dit in plaats van Mijn aandacht op te eisen. Het is een zeer delicate daad, alsof we op
een zwaard wandelen. Het is een zeer, zeer delicate handeling van inzicht, maar eens je dit herkent als een toestand in jezelf, dan
heb je onderscheidingsvermogen, dan kan je niet onbezonnen zijn zelfs als je dat zou willen. En dat is wat de spirituele groei
betreft. Eens je dus deze Chakra verlaat en je door de Agnya komt, kom je in de Sahasrara waar je inzicht moet hebben. Wat dan
ook van hieruit komt is gezegend. Wat ook uitgedrukt wordt is gezegend.
Komende uit de Sahasrara is alles met inzicht en mooi.
Sommige mensen hebben dan ook nog de gewoonte om Me te overheersen.
Zoals wanneer Ik aan het praten ben, dan praten zij er doorheen.
Als Ik iets zeg dan komen ze naar voren. Dan speel Ik een spelletje met hen. Ik ben goed in spelletjes spelen maar Ik ben heel
discreet, Ik speel met inzicht. Het is dus in orde. Mijn onderscheidingsvermogen speelt het spel want als Ik recht op de man af
ben zou je het niet leuk vinden.

Het is dus beter om met inzicht te handelen, spelletjes te spelen. In alles wat we doen drukt het onderscheidingsvermogen zich
uit. En als je een sterke Sahaja Yogi of een Sahaja Yogini bent, is je inzicht duidelijk en ziet en weet iedereen dat het er is. Het is
dus voor jullie allemaal belangrijk om jullie onderscheidingsvermogen vandaag te ontwikkelen en Me te vragen om in jullie
Hamsa Chakra te verblijven, zodat jullie de hele tijd gevestigd zijn in de kracht van het onderscheidingsvermogen. Met
onderscheidingsvermogen zijn we geëvolueerd tot mensen en om verder te evolueren moeten we ons aangeboren inzicht
ontwikkelen dat naar Ik meen de essentie is van alle godsdiensten, van alle avonturen die we gehad hebben, van alle levens die
we meegemaakt hebben. Het is het onderscheidingsvermogen waarrond alles beweegt.
Moge God jullie allen zegenen.
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Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag hebben we besloten de Boeddha Jayanti te vieren, Boeddha's verjaardag. In de tijd gezien kwam Boeddha op deze
aarde op een tijdstip dat het voor hem erg belangrijk was om te komen. In die tijd waren er, vooral in India, twee soorten van
mensen: de ene soort was zeer op rituelen gesteld en ze probeerden daarin uiterst strikt en gedisciplineerd te zijn en de andere
soort waren de mensen die te geconditioneerd en vol van zogenaamde toewijding aan God waren. Deze twee soorten van
mensen waren in die tijd de zoekers.
Daarom was het nodig deze twee manieren van zoeken te neutraliseren.
Boeddha en Mahavira worden in wezen ondersteund door Hanumana en Bhairava; dit zijn, zoals je weet, St.-Gabriël en
St.-Michaël. Het principe dat incarneerde, is het principe van de discipel en dit principe was reeds veel eerder geboren dan de
zonen van Shri Rama. Dit principe werd op deze aarde gebracht en incarneerde: enerzijds om het ego van de mensen te
bedwingen en anderzijds om het superego van de mensen te onderwerpen. Toen Boeddha geboren werd, ontdekte hij dat er
overal ellende was. En volgens hem, was deze ellende het gevolg van onze verlangens. Dus is de beste manier om Nirvana te
bereiken, zonder verlangen te zijn. Tot dit besluit kwam Hij. Maar hoe kan je zonder verlangen worden? Je zit in het zand en als je
goed kijkt, dan zie je dat het zand zich nergens aan hecht. Zet er iets op, het zal niet beschadigd worden. Zet er water op, het
water zal er aan kleven en zodra je probeert het weg te gooien zal het geheel verdwijnen in een ijle mist.
Daarom was het Zijn doel onthechting te beoefenen, of een leven leiden dat zonder verlangen was. En daarom zeg Ik dat Hij een
incarnatie was van het Discipel-Principe.
De incarnatie van het Discipel-Principe moet zelf de weg en de methode vinden, terwijl de incarnatie van het Guru-Principe
gevestigd is in de mensen die het reeds gevonden hebben. Boeddha moest een weg en een methode scheppen. Daarom
bestudeerde Hij allerlei boeken en ging Hij naar vele plaatsen. Hij las de Upanishads. Dan zag Hij de mensen die bezig waren met
de Veda's en die allerlei rituelen uitvoerden.
Met die rituelen kregen zij nooit hun zelfrealisatie, terwijl eigenlijk het eerste vers van de Veda is dat, "door de Veda te lezen en
door alle rituelen van de Veda uit te voeren, als je dan niet 'veda' wordt - wat zelf-gerealiseerd (het woord 'veda' betekent 'weten')
wil zeggen - als je het Goddelijke niet kent in je centrale zenuwstelsel, dan mis je de kern van de zaak." Voor jou is het dan
volstrekt nutteloos de Veda te lezen.
Zo ging Hij op verschillende terreinen op zoek. Zoals we vandaag zien dat veel zoekers naar verscheidene mensen zijn gegaan
om de waarheid te ontdekken en Hij was moe, zeer moe. Hij dacht dat al Zijn zoeken, al Zijn hard werken, al Zijn inspanningen,
dat dit alles Hem enkel maar moe had gemaakt. En Hij dacht dat het allemaal vruchteloos was geweest. Daarom ging Hij onder
een banyanboom liggen en daar gaf de Adi Shakti Hem zijn realisatie. Dat gebeurt pas als al je zoektochten gedaan zijn. Mensen
zoeken in geld, in macht, in liefde en allerlei andere dingen. Tenslotte beginnen ze te zoeken in verschillende groeperingen,
erediensten, guru's, drugs, alcohol; zij proberen te zoeken in alle mogelijke richtingen. Maar wanneer mensen iets proberen te
zoeken, dan gaan zij in hun beweging ofwel naar links, ofwel naar rechts. En Hij, zulk een ijverige zoeker, zulk een
waarheidslievende zoeker, Hij kon zeer duidelijk zien dat men op dit punt niet naar rechts of links mag gaan. Er moet een stijging
zijn, maar hoe kan men die bereiken? Wie zal Hem zelfrealisatie geven? Al die vermoeidheid... Hij ging onder de boom liggen en
plotseling kreeg Hij zijn realisatie.

Wanneer Hij zijn realisatie kreeg, begon Hij te begrijpen waarom al die problemen met conditionering en met het ego bestaan. Hij
ontdekte één ding: wanneer mensen te veel lezen en God trachten te begrijpen door het uitvoeren van rituelen, dan ontwikkelen
zij hun ego.
Aan de andere kant ontdekte hij dat mensen, wanneer ze alleen maar verlangens hebben en tot God blijven bidden: "Geef me dit,
geef me dat", dat ze dan gek worden. En wanneer Hij dit begreep en dat was op het moment dat Hij moe was, dan kreeg Hij zijn
realisatie.
Dit is precies wat vandaag in onze moderne tijd gebeurt. Namelijk dat de zoekers het Goddelijke hebben gezocht aan de linkeren de rechterkant. Tegenwoordig joggen ze. Ik weet niet wat ze zullen bereiken door te joggen. Ze joggen als gekken. Er zijn ook
ijverige christenen en ijverige moslims, die de hele wereld bevechten voor hun godsdienst, voor hun God, in de naam van
Mohammed Sahib, in de naam van Krishna, in de naam van alles. Dan denken zij dat hun geloof in gevaar is.
Ik bedoel, zo is het niet. Noch de profeten, noch de incarnaties, niemand is in gevaar, helemaal niet. Hoe zou dat ook kunnen?
En geen enkele godsdienst, als het een echte godsdienst is, kan in gevaar zijn.
Maar dit besefte Hij slechts na Zijn realisatie. Maar Zijn volgelingen, zij zagen het essentiële niet, namelijk dat het uiteindelijk
zelfrealisatie is waar het om gaat. Eigenlijk zorgde Hij ervoor dat de mensen eerst hun zelfrealisatie zouden krijgen, daarna al de
rest.
Allereerst zei Hij: "Je zult mij niet aanbidden." Zoals je weet, laten wij de mensen niet toe naar mijn Puja te komen, tenzij en totdat
zij volledig gevestigd zijn in Sahaja Yoga. Zo zei Hij, dat je eerst volledig in je zelfrealisatie gevestigd moet zijn, dat is alles. Je
zult niet praten over God, omdat, als je eens begint te praten over God... , wel toen zag Hij al die afschuwelijke godsdiensten
verschijnen in de naam van God.
Toen Ik voor het eerst naar Amerika kwam - je zal verwonderd zijn - sprak Ik niet over God, sprak Ik niet over bhoots (geesten van
doden), sprak Ik niet over eender welke godsdienst. Ik sprak enkel over zelfrealisatie. De reden daarvoor was, dat, als je
zelfrealisatie krijgt, dacht Ik, dan zal je de rest begrijpen, maar het is nutteloos tegen je te spreken over God of het Goddelijke,
omdat je eerst en vooral je ogen moet hebben, je moet het licht hebben, wat voor nut heeft het anders over deze dingen te
praten. En zo ging het ook met Boeddha.
Hij sprak zo uitgebreid over de Spirit en niet over God of enige godsdienst, dat de mensen zeiden dat Boeddha een atheïst was
en niet in God geloofde. Neen, het paste in Zijn gedragslijn dat Hij niet over God wou praten. Maar Ik ontdekte, toen Ik naar
Amerika kwam, dat deze wereld vol is van allerlei zaken. Ten eerste het reusachtige ego dat ze hebben en ten tweede dat zij zo
erg geconditioneerd zijn.
Er waren zoveel hekserijen en krachten; Ik bedoel, ze zegden openlijk: "Dit is een school in hekserij", openlijk. Of dit is een school
in duivelse krachten. Allerlei soorten, Ik was verrast, dat zij het zo openlijk zegden.
En toen Ik voor het eerst in San Diego kwam, Ik kwam toen alleen, nodigden mensen van een organisatie, "parapsychologie"
genaamd, mij uit - het zijn allemaal bhoots. En zij leidden mij rond in een reusachtige, grote hal en er zaten een hele hoop mensen
en Ik zag al de bhoots.
Ik dacht: Wat moet Ik nu doen? Zou Ik ze de waarheid zeggen of niet? Ze zouden kwaad op me kunnen worden. Maar Ik dacht:
"Het is beter het hun te zeggen, want wanneer zij ééns verloren zijn tussen de bhoots, wat zal Ik dan met hen doen?" Dus zei Ik
hen: "Dit is helemaal verkeerd, dit is allemaal 'bhootish', dit is allemaal onzin, jullie vallen niet zómaar ten prooi aan al die dingen,
dit is niet juist, jullie zouden beter je realisatie krijgen!" En zie, sommige mensen kregen hun realisatie en sommigen verlieten die
organisatie.

Nu, de laatste keer dat Ik hier kwam, in '83, ontdekte Ik dat de vrouw die een soort van leidster was, gek geworden was en dat de
man die alles organiseerde, bankroet gegaan was en naar Australië was vertrokken en dat het gebouw was ingestort.
De bhoots moeten het werk gedaan hebben. Het was voor mij zulk een probleem, toentertijd, om tegen al die onzinnigheden in te
gaan.
Dan ging Ik naar een paar kerken, zij hadden mij uitgenodigd. En toen zag Ik plotseling in de kerk acht of tien 'bhootishe'
personen opstaan, die begonnen te dansen. Ik dacht: "Waar ben Ik nu!"... Ik moest hen vertellen over de Spirit en de toestand hier
bekijken. Wat moest Ik hun vertellen? Zij geloofden vurig dat Ik een boodschapper van God was natuurlijk, maar God betekende
voor hen 'bhoot'. Het was onmogelijk te begrijpen hoe ver deze mensen waren gegaan. Op hetzelfde ogenblik was er een woeste
aanval van alle valse guru's toentertijd en toen Ik zei: "Je kunt er niet voor betalen", zegden zij: "Je kunt beter teruggaan.
Wij willen je niet." Dus ging Ik weg en kwam pas terug na negen jaar.
Daarom probeerde Boeddha enkel over zelfrealisatie te spreken en helemaal niet over God. Maar zijn volgelingen, die zoals altijd
de ene beter dan de andere waren, probeerden een Boeddhisme naar hun eigen stijl te creëren. En in dit Boeddhisme schonken
zij geen aandacht aan wat Hij verteld had. Ten eerste dacht Hij: "Als er ritueel en Puja enzovoort is vóór de realisatie, waar zullen
zij dan terechtkomen?"
Dus zei Hij: "In orde, jullie zullen géén Puja voor mij houden!
Bouw geen monumenten in mijn naam! Jullie mogen niets aanbidden!" En wat deden zij? Zij aanbaden Zijn tanden, zij aanbaden
Zijn nagels, zij aanbaden Zijn haar. Neem nu, bijvoorbeeld, als je Mijn haar zou krijgen en je bent geen gerealiseerde ziel, wat is
dan het verschil tussen Mijn haar en het haar van eender wie? Volledig hetzelfde. Zonder realisatie bracht al die aanbidding hen
in zeer 'bhootish' gebied. Op die manier vinden we Boeddhisten die nergens dicht bij Boeddha zijn.
Zoals, als je naar Japan gaat, kan je niet geloven dat ze Boeddhisten kunnen zijn. Ze worden verondersteld Boeddhisten te zijn Boeddha die de meedogende is. Dan hebben we Chinezen die het Boeddhisme aankleefden. Zij konden het Boeddhisme ook niet
begrijpen.
En we hebben Tibet waar ze die afschuwelijke Lama's hadden en andere mensen in Ladakh enzovoort. Zij doen allemaal niets
anders dan bhoot-vidya, pita-vidya, smashan-vidya. Dus zelfs Zijn komst is niet anders dan die van anderen.
Boeddha nu vertelde drie dingen die zeer belangrijk zijn, die voor een Sahaja Yogi zeer nuttig om volgen zijn.
Hij zei: "Buddham sharanam gachami." Dit wil zeggen: ik geef mezelf over aan de verlichte, of, ik geef mezelf over aan diegene
die verlicht is. In dit geval kan men zeggen dat het Boeddha was.
Bij jullie gaat het om jullie eigen Spirit. Geef jezelf over aan je Spirit.
"Buddham sharanam gachami." Hiermee wil Boeddha zeggen: diegene die weet.
Dan zegt Hij nog iets: "Dhammam sharanam gachami", wat wil zeggen: geef jezelf over aan de godsdienst, de ware godsdienst,
degene die evenwicht' is. Nu zoals je ziet, zijn al deze door mensen gemaakte godsdiensten zo gek en je kan er niet veel uit
opmaken. Je kunt niet zeggen of het godsdiensten of maffia's zijn. De reden daarvoor is, zei Boeddha: "Geef jezelf over aan het
Dharma." Dus dachten de Boeddhisten dat: "Geef jezelf over aan Dharma" wil zeggen dat wat je te doen hebt, is worden als een
Boeddhist - wat wil zeggen de kleding van een Boeddhist dragen, zoals Boeddha vroeger droeg.

Maar door die kleding te dragen word je toch geen Boeddha, nietwaar? Of toen ze op het idee kwamen dat we toch iets meer
zouden moeten doen dan dat. Zo kreeg een zekere Boeddhist een wiel te pakken, omdat Hij over een levenswiel enz. sprak. Een
absoluut onverstandige manier om Boeddha te begrijpen, zou Ik zo zeggen. En zij gaan maar door met dat wiel te bewegen als
gekken, zie je. Je kunt niet met hen praten. Je zegt: "Waar is die weg?" - "Boeddha" - "Hoe geraken we daar?" Op elke vraag is er
een antwoord. Dus zei Ik: "Antwoord me alsjeblief." Dit is het antwoord. Maar wat is dit voor een antwoord? Toen dachten deze
mensen dat we nieuwe methoden zouden moeten vinden; daarom legden enkelen zich opnieuw op de Upanishads toe en ze
maakten jataka kathas, zoals de verhalen die zeer absurd zijn, grappige verhalen, boosaardige verhalen, dít verhaal, dát verhaal.
Tezelfdertijd speelde het Hindoeïsme een andere grappige rol.
Er kwam een grote golf van tantrika's en toen de tantrikas kwamen, brachten zij allerlei lelijke, verschrikkelijke dingen met zich
mee. Het begon allemaal, laat ons zeggen, omstreeks de zesde eeuw en een volledige gordel, voorbij Calcutta in de richting van
Dwarika, een volledige gordel raakte betrokken bij het tantrisme. Dat betekende dat dezelfde Boeddhist later diezelfde tantrische
methoden volgde. Op die manier trachtten ze allerhande elementen van hier en van ginder (in het Boeddhisme) binnen te
brengen en te mengen. Als je dan vraagt: "Wat is nu je godsdienst?" Zeggen zij: "Ik ben Boeddhist." Wat voor Boeddhist? Dinayan,
Ganayan, Ambaja, ik ben Zen -- dit, dat, er zijn allerlei soorten Boeddhisme. Het is onmogelijk werkelijk te begrijpen welk
Boeddhisme ze belijden. En wat doen ze allemaal?
De enen scheren hun haar af. De anderen scheren hun snor weg.
Nog anderen dragen dit soort kleding. Dit is het enige verschil tussen de ene en de andere. Maar het gemeenschappelijke punt is
dat ze allen bedriegers zijn, dat ze je allen trachten te misleiden, dat ze leugens kunnen vertellen zonder zich naar te voelen. Zij
zijn zeer sluw, zeer listig en zelfvernietigend. Zij kunnen zeer gewelddadig zijn en het enige verlangen dat ze hebben, is iedereen
te doden die hen tegenspreekt.
Dit is wat er van Boeddha's Boeddhisme geworden is.
Zo staan we nu van aangezicht tot aangezicht met Boeddha. Maar dat waarover hij sprak, was een spontaan gebeuren van
zelfrealisatie. En Hij zei: "Bereid je voor." Hij zei al die tijd: "Bereid je voor op zelfrealisatie en probeer alles te bekijken zonder
verlangen." Dit was precies de voorbereiding voor Sahaja Yoga waarover Hij sprak. Maar, zoals je ziet, alle hedendaagse
Boeddhisten... als je hen ziet zul je versteld staan dat zij noch hier noch daar zijn (= nergens bij horen). Je weet helemaal niet hoe
ze thuis te brengen, hoe ze te begrijpen, hoe hen te doen voelen wat Boeddha onderwees of wat Zen leerde. Zij zijn niet in een
toestand om iets te begrijpen. Het is als de hersenen van iemand, zie je, die allerlei gedachten heeft, zoals vele kleine steentjes in
één kleine pot, die lawaai maken. Alleen God weet welk steentje welk geluid maakt.
Nu is er een Lama die de guru van Hitler was. Stel je voor. Hitler's guru was een lama. Nu reist deze Lama de wereld rond met
rimpels die één na één geteld kunnen worden en hij vraagt geld. Waarvoor wil hij geld? Hij is degene die uit Tibet, uit Lhassa,
wegliep. En toen hij wegliep, droeg hij zulk een partij goud met zich mee dat hij het niet kon dragen. Toen gooide hij de helft in de
rivier en met de helft bereikte hij India.
Met dié helft heeft hij reeds een enorm grote Boeddha van goud gemaakt die gered werd, naar Rusland gebracht werd en dan
naar China, waar Ik hem zelf gezien heb. Verbazend! Hij had goud, hij had kroezen, zoals jullie ze noemen, die reusachtig grote
dingen, zó ongeveer. Echt goud. En zúlke grote schotels van goud om uit te eten. Stel je voor! Boeddha sprak over loslaten en zij
hadden alles in goud of zilver van een zeer dure kwaliteit. Als je hun gewaad ziet, hun kleding enzovoort zou je verstomd staan.
Zij droegen gewaden als teken van onthechting, maar wanneer zij in hun eigen binnenplaatsen zaten, binnen dus, droegen ze
kleren die zeer rijkelijk versierd waren met echt goud, met parels en allerlei andere dingen. Ik heb het met mijn eigen ogen
gezien... Ik was verbaasd.
Dit lijkt dus op iemand die zegt: "Oh, ik moet onthecht zijn.

Ik ga naar het strand: ik ga daar zitten en mediteren." Daar gaat hij en hij maakt een omheining rond zich. Dus vraag Ik hem
waarom hij een omheining heeft gemaakt. "Oh nee, misschien komen er dieven binnen." Ik bedoel, als je onthecht bent, wat voor
belang heeft het dan als er een dief komt? Hij zal je meenemen en wat dan nog? Jij bent daar, het geeft niet: je kan met een dief
meegaan, je kan meegaan met eender wie. Waarom ben je bezorgd over die dief? Je bent onthecht. "Oh, zie je, ik ben ook
bezorgd dat er zakkenrollers zouden zijn." "Waarom ben je bezorgd om zakkenrollers?" "Omdat ik hier wat geld bij me heb en ik
heb mijn bankrekening en mijn andere bezittingen bij me, dus ben ik redelijk bezorgd, zie je, dat er mogelijk een dief komt."
Waarom spreek je dan van onthechting? Waarom spreek je van sanyasa?
Zo begon dus deze onzinnige sanyasa nadat Boeddha stierf, wat heel ergerniswekkend was. Dit bracht de meeste mensen er toe
te denken dat je eender wanneer een oranje kleed kan dragen en dat je dan een sanyasi bent. Als je een oranje kleed draagt, word
je Boeddha en je wordt een onthechte persoonlijkheid. Nu kan je aan de hele wereld verklaren: "Ik ben een onthechte
persoonlijkheid."... en wat is je achtergrond?" Niets, ik ben pas uit Moeder Aarde geboren en ik zit hier mooi zoals Boeddha." Dus
beginnen de mensen hen geld te geven en zo krijgen zij geld. Maar in werkelijkheid is de achtergrond dat de kerel in India
mogelijk uit de gevangenis is gekomen voor inbraak of iets dergelijks en nu hier neerzit als Boeddha. Hoe zal je dat uitmaken?
"Buddham Sharanam Gachami."
Wat we dus moeten doen, is ons vestigen in Boeddha. Dit wil zeggen, vestigen binnen in onszelf, in onze Spirit. Tenzij en totdat
we gevestigd zijn in onze Spirit, kunnen wij de ingewikkelde wegen van onwetendheid die we rondom ons zien, niet begrijpen. De
beste manier om Sahaja Yoga te begrijpen is dus jezelf te vestigen in de Spirit. Maar zij die niet intelligent zijn, zij die dom zijn, zij
die zelfzuchtig en hebzuchtig zijn, zien dit niet in. En zij vinden het onaangenaam als een leider hen zegt dat ze zich moeten
vestigen in Sahaja Yoga en dat ze de Spirit moeten zichtbaar maken (= doen kennen). Zij willen niet luisteren.
Zij willen in de groep van Sahaja Yogi's opgenomen worden omdat ze niet eenzaam willen zijn. Ze zijn blij als ze liederen kunnen
zingen, muziek maken, alles in Sahaja Yoga, omdat ze ergens willen bijhoren; omdat ze een identiteit willen hebben, noemen ze
zichzelf Sahaja Yogi's. Maar deze identiteit is een valse identiteit. Je moet vereenzelvigd zijn met de Spirit. Dat is het gedeelte
dat 'Buddham Sharanam Gachami' is.
Het tweede is 'Dhamam Sharanam Gachami'. Wat is "Dhamam?" Het is Dharma. Wat is ons Dharma? Het is Vishwa Nirmala
Dharma. Dat wil zeggen dat we nu universele wezens geworden zijn. Wij zijn niet langer Indiërs, niet langer Afrikanen, niet langer
Engelsen, niet langer Fransen. Wij zijn allemaal Sahaja Yogi's geworden, burgers van het Koninkrijk Gods. Wij hebben geen
andere identificatie. Dit is ons Dharma.
Wij leiden nu een universeel leven. Vele Sahaja Yogi's zijn nog niet zo ver. Velen van hen identificeren zich nog steeds met
plaatselijke onzin, nog altijd. Wat nu dit universele betreft, moeten we begrijpen dat het niet enkel de godsdienst of een land is
dat ons scheidt, maar ook een soort van kwaliteit. Bijvoorbeeld, als er mensen zijn die Rajo-guni's zijn, die erg actieve en rechtse
mensen zijn, dan zullen zij zich verenigen.
Zij zullen misschien later ruziemaken, maar zij zullen zich verenigen. Ook zullen de mensen die links zijn, zich verenigen, maar
beide groepen zouden zich moeten richten op diegenen die proberen te groeien, die in het centrum zijn. En dat is waar we falen.
Onze verbondenheden met en ons begrip voor elkaar is versluierd door onze onwetendheid en we kunnen niet zien wie onze
groei stimuleert en ons welzijn bevordert.
Dit gebeurt met ons op vele verschillende manieren.
Wij zijn universele wezens en onze cultuur is de "Sahaja Cultuur". Daarom geven we al onze onzinnige culturen in alle
godsdiensten op; in alle landen hebben we het onzinnige van onze cultuur gezien en daarom geloven we in de spontane cultuur
van Sahaja Yoga. Pas dan worden we universele wezens. En in die staat van universeel-zijn moet je je collectieve bewustzijn

ontwikkelen. Zoals men dit eerst individueel op zichzelf toepast: "Buddham Sharanam Gachami." Ik geef mezelf over aan
Boeddha. Dit is de tweede stap: Ik geef mezelf over aan het collectieve -- in de betekenis van: het Dharma, de kern van het
collectieve. Wat is nu de kern van onze collectiviteit? Wat ons verbindt, is Vishwa Nirmala Dharma, de Zuivere Godsdienst van
het Universum. Als je dus eenmaal begrijpt dat het dit is dat je met elkaar verbindt, dan moet je begrijpen hoe belangrijk het is
Vishwa Nirmala Dharma te volgen. Ik heb jullie op zoveel manieren verteld wat Vishwa Nirmala Dharma is. We moeten dus de
volledige inhoud van het Dharma dat we volgen, begrijpen en er over nadenken, om te zien of we werkelijk deze godsdienst
aankleven!"
Maar ook onder de christenen heb Ik schijnheilige mensen gezien, zoals zij, die elke zondag opstaan, zich mooi aankleden, naar
de kerk gaan, drie-, viermaal opstaan, liederen zingen, dit doen, dat doen, geld betalen aan de priester, aan de kerk, aan dat (=nog
iets anders) en dan maar denken dat alles in orde is. Zo iemand zal op een zeer godsdienstige manier te biechten gaan. Moslims
zullen zeer religieuze dingen doen die wij werkelijk niet kunnen begrijpen. Zoals in... , waar men mij vertelde dat mensen zichzelf
proberen te kruisigen, voor een toneelstuk natuurlijk, maar zij doen het enkel om het christendom te beschermen, denk Ik en om
God weet wat te kruisigen! In India zijn er mensen die het Hindoeïsme volgen en het eerste principe, het basisprincipe van
Hindoeïsme is dat de Spirit in iedereen aanwezig is. Hoe kan je dan een kaste en een sub-kaste hebben? Als iedereen de Spirit
heeft, kun je geen kaste en sub-kaste hebben.
Je kunt geen godsdienst hebben op die manier.
Wat vinden we in elke godsdienst? Er zijn problematische dingen.
Maar eens je tot deze zuivere godsdienst komt, dan zie je de kern en de kern is, dat we allemaal de Spirit zijn en dat we allemaal
aan elkaar verwant zijn. We zijn een essentieel deel van het geheel.
Zo bereik je het collectieve. Dus wordt het uiteindelijk "Sangham Sharanam Gachami." Dit is ook zeer belangrijk. Dat is het
belangrijkste, dit "Sangham Sharanam Gachami."
Je zegt bijvoorbeeld dat je jezelf overgeeft aan de collectiviteit.
Wat wil dat zeggen? Wat heeft dat tot gevolg? Toen Ik tot jullie leiders hier sprak, zei Ik: "Jullie zouden een collectieve eenheid
moeten vormen, een 'Sangham'." Alle leiders moeten weten dat zij van Moeder houden vanuit hun hart en zij zouden nooit mogen
proberen elkaar te kwetsen, omdat iemand probeert hen tegen te spreken. Zij zouden elkaar moeten liefhebben. Neem nu
bijvoorbeeld 'X', die een leider is. Een negatieve kracht incarneert en komt de leider vertellen: kijk, die andere leider is mijn
discipel. Deze persoon zal zich slecht voelen en de andere leider ook. Dit gaat tegen de "Sangha" in. Eerst moet de Sangha van
de collectiviteit door de leiders ten volle geapprecieerd worden.
Ik geniet van de manier waarop al deze leiders elkaar ontmoeten en elkaar vriendelijk begroeten en van elkaar genieten, elkaar bij
de neus nemen en elkaar liefhebben en de jongeren beschermen en verzorgen,... Dat is het begin van Sangha. Als de leiders geen
Sangha hebben, welke andere Sangha kan er dan zijn? Zo is de Sangha van de leiders wat eerst moet komen. Al diegenen die
trachten die Sangha te verbreken, moeten beseffen dat zij negatieve mensen zijn en dat zij ons kwetsen. Al wie dat probeert, zou
zeer voorzichtig moeten zijn.
De tweede Sangha is die van de collectiviteit tussen Sahaja Yogi's. Zoals Ik jullie reeds vertelde, mogen wij geen Indiërs zijn, of
Engelsen, of Amerikanen, of iets anders en dus zouden we geen groepen mogen vormen. Wat je altijd zal zien, is dat als er vijf
Amerikanen samen zijn, dan zullen ze aan elkaar klitten alsof ze aan elkaar gelijmd zijn en ze kunnen niet van elkaar loskomen.
Allemaal doen ze dat. Indiërs zullen elkaar opzoeken. Ook mensen van andere nationaliteiten zoeken elkaar op. Nu doen we dat
niet langer. Het is voorbij!
Waarom dan nog zo aan elkaar klitten? Maar het gebeurt. Wij klitten altijd aan elkaar. Ik weet niet waarom. Welke behoefte is er
om dat te doen? En in India zien we veelvuldig dat de mensen zich op een zeer rare manier gedragen. Vorig jaar was er een

groep, Ik wist het niet, maar de mensen vertelden het me en zij zegden al de tijd: "Wij zijn een grote natie, wij zijn een grote natie."
Zij zijn geen Sahaja Yogi's.
Onze natie is het Koninkrijk Gods en onze Koning is De Almachtige God en wij hebben geen andere Koning en geen andere natie.
Als je deze hinderpalen van domme begrenzingen niet kunt overstijgen, dan kunnen jullie geen Sahaja Yogi's worden.
Maar dit is op een zeer grof vlak. Maar op een zeer subtiele manier, zie Ik dat een mevrouw die een verstoring of een badha heeft
onmiddellijk tot een andere bhootishe vrouw probeert door te dringen, op de één of andere manier. Ze mag tot eender welk land
behoren, het heeft geen belang.
Een bhootishe vrouw, zeg maar van India afkomstig, zal samenklitten met één uit Australië, zie je. Recht vooruit, mars! Kijk maar,
"Waar gaat ze heen? Oh God, dat is het!"
De bhoots zijn dus zeer collectief ingesteld, één grote broederschap, één omvangrijke broederschap. Als ze iemand zien die
bezeten is, dan zal deze persoon die bhootish is, er onmiddellijk heen gaan.
Het is erg verwonderlijk dat de bhoots zo collectief zijn. Dat daargelaten, kennen ze me zeer goed. Ze begrijpen mij heel goed.
Zelfs een klein kind zal, als het een verstoring heeft, voor Mij beginnen huilen, zal voor Mij beginnen beven, zal niet tót Mij komen.
Zij begrijpen het gerealiseerd zijn niet en bovendien begrijpen zij het eenvoudige principe niet dat wij nu door onze eigen Spirit
overweldigd zijn en dat we één zijn.
Dus zouden zij zich meer moeten richten op iemand die een geëvolueerde persoonlijkheid is, maar in plaats daarvan is een
"derdeplans-figuur" voor hen veel belangrijker dan iemand die hoog ontwikkeld is. Dit is waar we falen in ons collectieve. Een
zeer verfijnde methode van deze negatieve mensen: er enkel achterkomen hoe een grote, geduchte groep te vormen, om aan te
vallen. Daarmee verlies je je vibraties. Eens je je vibraties verliest, dan zeg je: "Oh, dit is te veel. We moeten medelijden hebben.
We moeten liefde hebben.
Tenslotte zijn we allen Sahaja Yogi's." Maar dat is liefde en medevoelen van bhoots onder elkaar. Zij spreken over medelijden
met elkaar.
Zelfs tegen Mij zegden ze: "Moeder, je moet vriendelijk zijn." Ik zei: "Heb jij groter mededogen dan Ik, dat jij Mij onderwijst? Als Ik
iets tot deze dame zeg, als Ik al mijn adem en energie op haar concentreer, dan doe Ik dat voor haar welzijn en het is Mijn
mededogen dat het bewerkt, maar wat jij doet, is niet op haar welzijn maar op haar vernietiging gericht."
Het heeft geen zin iemand die negatief is, te steunen.
Vele negatieve mensen, aan wie gevraagd werd om uit de Sahaja Yoga te gaan, creëren soms problemen: "Ach, Moeder, weet U,
ik ben zo goed, maar zij hebben mij gemarteld en gekweld." Nu zie Ik een bhoot in die persoon. Ik kan hem duidelijk zien. Ik kan
de negativiteit zien, maar als je dat niet ziet, dan zal je onmiddellijk partij kiezen. "Oh God, kijk hiernaar, het arme ding is
gemarteld." Jij verliest je vibraties, je zult er niet kunnen achterkomen! Kom dus niet onder de betovering van deze klagende
zielen, zoals Christus ze genoemd heeft.
Hij zei: "Klagende zielen zijn het grootste gevaar." Dat heb Ik gezien in Sahaja Yoga. Zij die mopperen, achter de rug praten,
doorgaan met klagen, zijn het grootste gevaar voor Sahaja Yoga en uiteindelijk voor zichzelf, omdat ze ontdekt zullen worden.
Dit is een andere situatie waarin we niet collectief zijn en als we collectief zijn, zijn we collectief voor iets dat geen stijgende
kracht is.
Het is verrassend te zien dat sommige mensen in deze wereld hun eigen ondergang aantrekken en ook proberen wij in zekere zin

onze Sahaja Yoga-groep te vernietigen, wanneer we niet begrijpen wat collectiviteit is.
Vandaag vertel Ik je dit allemaal omdat dit alles nu moet ophouden, op de dag van Boeddha's geboorte. Boeddha is diegene die
jouw ego onder Zijn hoede heeft. Als je voorbij Boeddha gaat en je probeert teveel aandacht te trekken, dan duwt Hij je ego in de
linker Vishuddhi. Dan ontwikkel je je linker Vishuddhi en wanneer je je linker Vishuddhi ontwikkelt, wat gebeurt er dan? Je begint
je schuldig te voelen, wat wil zeggen dat je de situatie niet onder ogen wil zien, maar je zegt: "Oh, ik ben erg schuldig. Ik heb je
gedood, goed, ik heb je gedood, ik voel me schuldig." Wij zien de situatie nooit onder ogen. Dit is het ego dat zich aan de linker
kant vestigt en dit probleem van de linker Vishuddhi veroorzaakt. Het is helemaal niet jouw stijl de moed te laten zakken of je te
laten onderdrukken. Maar nee, jij hebt anderen onderdrukt, jij bent egoïstisch geweest en in zo'n erge mate dat het zich in je
linker Vishuddhi heeft vastgezet. Dus probeer je je te verrechtvaardigen.
Ik stel voor, dat als je werkelijk Sahaja Yoga wil begrijpen, dat je eerst probeert jezelf te begrijpen. Dan zie je: "Waar gaat mijn
aandacht nu naartoe?" Sommige dames die, laat ons zeggen, gewoon waren te roddelen, komen naar Sahaja Yoga. Ze zijn in
orde, maar soms komt die drang in hen op: "Laat ons roddelen over deze dame."
Ze staan op en wandelen naar een andere die misschien in haar vorige leven geroddeld heeft. Dus gaan ze door en praten tegen
deze dame en spreken kwaad over haar. Dan ontdekken ze een andere roddelaar of komt er een andere roddelaar op hen af. Wat
Ik zie zijn drie geweldige Sahaja Yogini's die daar zitten te roddelen. Ik vraag: "Wat zeggen jullie?" "Ach, Moeder, we waren Sahaja
Yoga aan het bespreken."
Ik zei: "Werkelijk?" Over Sahaja Yogi's praten is nooit een gesprek over Sahaja Yoga. Als je over mensen aan het praten bent,
spreek je niet over Sahaja Yoga. Over Sahaja Yoga praten heeft niets te maken met mensen of met gerealiseerde zielen. God zij
dank, bespreek je Mij niet, want Ik maak waarschijnlijk een heleboel fouten. In het kader van je cultuur, van je stijl, van de
menselijke stijl. Je zou bijvoorbeeld tien keer "Dank u" moeten zeggen. Ik zal het misschien slechts drie of vier keer zeggen. Of je
moet nooit sorry zeggen; Ik zeg: "Neem me niet kwalijk?" Maar, zie je, de mensen zullen zeggen: "Sorry, sorry, sorry." Ik begin me
af te vragen: "Ben Ik verkeerd of zijn zij verkeerd?"
Wat we dus werkelijk doen als we over anderen praten, is ze confronteren met of stellen tegenover je (=onze) eigen beperkingen.
En je begint te denken: "Hij had dit moeten doen, hij had..." En jij dan? ! Het beste is dus dat je over jezelf praat met jezelf en dat je
Sahaja Yoga bespreekt met anderen.
Dit is de beste methode om verlost te geraken van één van de grootste vijanden van de collectiviteit, die roddel is. Weet je, Ik
denk dat roddelen in de menselijke natuur zit.
Er is nog een ander verschrikkelijk ding, dat Boeddha probeerde onder controle te krijgen, namelijk een zeer subtiele vorm van
agressiviteit. Eén van de spelletjes die Ik speel, is van iemand een leider maken. Het is een spel. Onthoud dat alsjeblief. Zelfs als
Ik je zeg dat Ik Mahamaya ben, vergeet je het. Zelfs als Ik je zeg dat Ik een spel speel, dan nog vergeet je het. Je wordt zo in ernst
leiders, zie je. Het betekent niets dat jullie jezelf voelen als leiders. Er zijn geen leiders; in Sahaja Yoga zijn er géén leiders. Maar
dan speel Ik iets. Nu dacht Ik eraan de mensen vandaag te feliciteren voor het programma van gisteren.
De manier waarop alles was geregeld, de fijne manier waarop het was uitgevoerd, er kwamen zoveel mensen, was merkwaardig.
Maar dan dacht Ik, zou Ik het zeggen of niet? God weet wat Ik de volgende keer te zien krijg, als Ik het zeg. Dus dit aanmoedigen,
zal dit helpen of niet? Daarom, ben Ik tot hiertoe discreet geweest. Natuurlijk was het programma van gisteren merkwaardig
goed, moet Ik zeggen en moeten we Dave en de leider, onze Karan, een applaus bezorgen.
Ondanks alle domme tegenstand en onzin, hebben zij laten zien dat zij vele mensen tot Sahaja Yoga hebben kunnen brengen en
dat zij met volledige concentratie in staat zijn geweest zovelen in Sahaja Yoga te vestigen. Het is aan jullie om hiervan te leren,
dat je ondanks alle problemen... en zomeer, zonder gevoelens van wrok, er kunt voor zorgen dat je je als een grote olifant toelegt
op het geven van zelfrealisatie aan anderen en dat je zo meer en meer Sahaja Yogi's bijmaakt in Amerika. Zij die als levensdoel
hebben aan de mensen hun zelfrealisatie te geven en Sahaja Yoga te vestigen, zullen nooit problemen hebben. Dus haal jezelf

nooit neer naar het niveau waarop je denkt: "Kijk, het eten was niet goed, dat was niet goed, deze persoon was niet goed, deze
persoon was een marteling, die was dit aan het doen." Niets daarvan. Dit zal jou noch iemand anders helpen.
Noch zal het je goede punten bezorgen, om het zo maar eens uit te drukken. Samengevat: als je het Koninkrijk Gods wil
binnengaan, moet je weten dat je zekere kenmerken moet hebben.
Anders zal God zeggen dat je mislukt bent en je zult verwonderd zijn waarom de toegang je geweigerd wordt. Je denkt dat je zo
slim bent en zo geweldig, zie je, hoeveel roddel heb je doen ontstaan, hoeveel problemen heb je doen ontstaan, hoeveel leiders
heb je neergehaald, hoe erg heb je Moeder bedonderd enzovoort. En dan ontdek je plots: "Ik ben mislukt.
Wat is er gebeurd?" Misleid je Zelf dus niet.
Het Zelf is de Spirit. Bedrieg jullie eigen Zelf niet. Als jullie jezelf misleiden, zullen jullie uiteindelijk zelf misleid worden en
ondanks het feit dat jullie Sahaja Yogi's zijn, dat jullie naar mijn Puja zijn gekomen, dat jullie hier zijn geweest en dat jullie als
Sahaja Yogi's bevestigd zijn, er licht boven jullie hoofden is, dan nog zullen ze zeggen: "Neem een ander leven, kom daarna terug.
Neem een ander ... als je mislukt, weet je, moet je een jaar meer doen. Probeer nog eens. Dus de gemakkelijkste manier om een
goede Sahaja Yogi te zijn, is jullie Zelf niet te bedriegen. Hou jezelf in de gaten! Waar denkt deze geest aan? Wat ben ik aan het
denken? Wat is mijn geest aan het uitwerken? Kan ik - deze man komt naar me toe - kan ik hem zijn zelfrealisatie geven? Moet ik
tegen hem over Sahaja Yoga beginnen spreken? Observeer (b.v.) de persoon terwijl je in de trein zit: "Ah, dit is in orde! Laat ons
deze persoon begeleiden." De hele tijd moet je menselijke wezens vangen zoals vissen worden gevangen. Ik heb je geleerd hoe
je het moet doen.
Ga door met hen te vangen, één na één en creëer een grotere collectiviteit. Als je aandacht daarop gericht is, dan zal Ik zeggen
dat je als Boeddha gehandeld hebt, want dat was wat Boeddha deed.
Van overal bracht hij mensen bij elkaar en vertelde hen dat zij een pad van onthechting moesten volgen en hij vroeg hun kleren
en andere dingen te dragen die onthechting oproepen. En hij vroeg dat je jezelf zou losmaken van je familie, van alles.
Dit, dit alles, deed Hij met één doel: opdat ze (= de mensen) voorbereid zouden zijn op het leven van vandaag. Ze deden al deze
dingen, maar wij willen niet dat je oranje kleren draagt, wij willen niet dat je al deze verkeerde dingen doet, die vandaag de dag
niet (meer) nodig zijn. Ze waren goed in die tijd (de tijd van Boeddha: 6de - 5de eeuw V.C.), maar vandaag zijn ze verkeerd, omdat
ze nutteloos zijn. Als dat niet nodig is, waarom zou je dan zaken op je hoofd dragen? Zoals onlangs, toen Ik iemand zag met een
grote boot op zijn hoofd. Ik zei: "Wat ben je aan het doen?" Hij zei: "Ik draag een boot." "Waarom? Waarom draag je de boot?" Hij
zei: "Zie je, ik weet dat het niet nodig is om op deze plaats een boot te dragen, want er is geen zee, geen water, niets, maar ik ben
zomaar aan het dragen." "Maar waarom draag je die last op je hoofd?" "Ach, omdat ik aan het dragen ben, weet je."
Dat is hoe wij zijn. We blijven dingen doen die niet nodig zijn. Zoals: "Moeder, ik heb aan Hatha Yoga gedaan; zal ik wat Hatha
Yoga doen?" "Maar waarom wil je dat doen? Je hebt het niet nodig." "Neen, neen, Moeder, maar ik heb het al gedaan." "Doe het
dan, wat maakt het uit?" Het is even dom als het dragen van een boot op je hoofd; al wat niet nodig is, is nutteloos, is je tijd
verkwisten. "Ik ben het gewoon, Moeder, vroeger deed ik het, dus moet ik het nu ook doen." Alles wordt jullie zeer gemakkelijk
gemaakt in Sahaja Yoga. Zeer eenvoudig.
Jullie moeten geen honger lijden, jullie moeten niet vasten, jullie moeten geen vegetariërs worden, jullie moeten niet in de zon
gaan zitten of mediteren in de Himalaya's. Niets van dit alles. Jullie kunnen jullie geriefelijk neerzetten waar jullie willen en
mediteren. Alles is gemakkelijk gemaakt. En eens jullie je Spirit ontdekt hebben, kunnen jullie van alles genieten wat mooi is. Nu,
over het geheel genomen, is het misschien voor sommige mensen echt te veel. Je zit in een Sahara Woestijn; er waait van alles
op je hoofd. "Wat is dit? Hoe kunnen we hier leven? Zulk een ruw leven!" Dat gevoel heb je (als Sahaja Yogi echter) niet, want je
hebt de troost van de Spirit in je. Het is de troost van de Spirit en voor de troost van de Spirit heb je niets nodig. Dat is precies wat
je hebt.

Doe dus niet verder met deze onzinnige dingen.
Boeddha is overal geweest. Terwijl Ik vandaag naar dit programma kwam, dacht Ik juist als Boeddha. We reden naar hier, naar
daar, dan kon Ik de weg niet vinden, dan daar, dan langs hier. Uiteindelijk kwamen we hier aan en de weg is versperd! Ik zei: "Geef
het een bandhan." Gedaan, open!
Deze weg was versperd, die weg was afgesloten, ga langs hier, langs daar. Precies, de weg was afgesloten voor hem. Dus ging
hij rond en rond, maar de weg is niet versperd voor jullie. Waarom wil je opnieuw rond en rondlopen? Maar dat is wat vandaag de
dag iedereen precies zo wil doen. "We moeten iets opofferen, we moeten dit opgeven, we moeten dat doen." Wat ga je
opofferen? Ik zou wel eens willen weten wat er in Sahaja Yoga dient opgeofferd te worden?
Natuurlijk, meestal doen de mensen afstand van hun hersenen, denk Ik. Wanneer er niets hoeft geofferd te worden, waarom wil
je dan een offergeit worden?
Uit Boeddha's leven moet je dus niet leren dat Hij in de jungle ging; Hij ging (in de jungle), dit deed Hij (werkelijk) en Hij deed
afstand (van vele zaken). Hij gaf zijn vrouw op. Neen, dat is nu niet meer nodig, dat is voorbij. Dit is waar wij falen en we kunnen
het de mensen niet uitleggen dat diegenen die zeggen: "Maar wij moeten afstand doen..." Offervaardigheid komt van binnenuit,
zoals het zand, zoals Ik je verteld heb. Onthechting hebben we van binnenuit, maar dit is mededogen. Zuiver mededogen is het
meest onthechte. Het is het meest onthechte, het zuivere mededogen, of het zuivere, is zuiver omdat het onthecht is. Het is pure
mathematica. Iets wat zuiver is, moet onthecht zijn. Als het niet onthecht is, dan is het niet zuiver meer. Zie de logica. Absolute
wiskunde is het. Als je zuivere liefde hebt, dan ben je onthecht.
Laat ons nu even veronderstellen dat je van Moeder houdt -- goed, laten we dat aannemen. Laat ons zeggen, dat je zuivere liefde
voor Mij koestert, dan zul je ook niet kwaad worden als Ik niet naar je huis kom. Je zal je niet teleurgesteld voelen, als Ik niet in je
wagen kom zitten.
Je zal niet ongelukkig zijn, omdat Ik jouw sari niet kon aanraken. "Eenvoudig omdat ik Moeder liefheb, uit." Het eindigt daar. Enkel
zuivere liefde. Natuurlijk, Ik ken die zwakheden, dus probeer Ik je tevreden te stellen, goed, goed. Maar feitelijk, als je Mij werkelijk
liefhebt: "Goed, ik hou van Haar en Zij houdt van mij, gedaan.
Of Ze naar mijn huis komt of niet, of Ze me een geschenk geeft of niet, of Ze me op mijn schouder klopt of niet, of ik Haar kan
zien of niet, of ik Haar kan ontmoeten of niet, het maakt geen verschil uit, ik houd van Haar." Dat is de zuiverheid van de liefde.
Waar er geen enkele verwachting is, uitgenomen dat ik liefheb en die liefde is de oceaan van vreugde en de oceaan van
verrukking, gedaan.
Het is het eenvoudigste om te doen, liefhebben. Enkel liefhebben. Hoe je hart zo groot wordt als een oceaan. Ik geef enkel liefde.
De zee is aan geen enkele kust gehecht. Als ze moet komen, dan komt ze; als ze moet terugwijken, dan wijkt ze terug. Als ze
water moet geven voor de regen, dan geeft ze water. Het water verdwijnt wanneer de wolken gevormd worden, dan valt het water
als regen en het komt terug naar de zee. Het stopt nergens. Zo gaat het, als we enkel denken: "Het is een gevoel dat ik heb, dat ik
van Moeder houd. Wat een gevoel is dat!"
Dat zou het absolute einde van alles moeten zijn. Ik heb hetzelfde gevoel; als dat niet zo was, dan zou Ik bijvoorbeeld voor deze
persoon hier een geschenk hebben meegebracht. Ik zou iets speciaals meegebracht hebben voor die persoon. Ik was laat voor
het programma. Maar Ik voel me niet schuldig, want het is allemaal geregeld.
Als Ik eerder was gekomen, dan waren al deze ordeverstoorders hier geweest zijn om ons problemen te geven. Dus verdwenen al
de afschuwelijke mensen en we hadden enkel de juiste mensen. Dan zette Ik me ook neer. Ik zei niet: "Ik ga terug." Er is geen
reden om zenuwachtig te zijn. "Als Moeder laat is, dan moet er een plan achter zitten. Als Ze vroeg is, dan moet er een plan
achter zitten. Moeder heeft haar eigen plannen, weet je." Het is een leuk idee om zo te denken."

Ze heeft haar eigen plannen, weet je." Eens je op die manier begint te voelen, zal er zulk gevoel van een veiligheid en zulk een
mooie vrede door je heen stromen. En je zult helemaal tevreden zijn.
Nu brengt iedereen voedsel naar voren, kijk toch eens. Ik bedoel, wanneer Ik dat zie, word Ik bang, "baba." Ik bedoel, kijk nou toch
eens! Ik wordt verondersteld het te proeven, maar zelfs proeven (alleen) zal al zeer veel zijn. Maar Ik moet het eten, weet je, want
als Ik één ervan niet aanraak, dan zullen ze denken: "Waarom raakte Moeder het niet aan? Er moet iets verkeerd zijn." Dit is een
groot probleem voor mij, jullie gelukkig te houden en zekerheid te geven. Maar Ik verzeker jullie dat Ik erg veel van jullie allemaal
hou!! Of je eten voor me brengt of bloemen of eender wat. Dat heeft geen belang.
Als Ik Bogota verlaat, wordt Mijn hart verscheurd. Ik heb de ontzetting van Mijn hart gezien, Ik heb ze gezien. Omdat Ik al Mijn
nieuwe kinderen moet verlaten, dat is alles. Dat wil Ik niet onder ogen zien, Ik bedoel, dít, Ik voel: "Och God, alsjeblief, kijk, Ik
verlaat hen.
Maar omdat Ik van hen hou. Dus ontdek Ik, omdat Ik van hen hou voel Ik het goed. Zelfs deze pijn is goed, omdat Ik van hen hou.
Ik beleef vreugde aan deze pijn, omdat Ik van hen hou. En dan kom Ik hier en Ik zie jullie allen op de luchthaven staan. Alles is
opnieuw vervuld. Niet enkel omdat jullie gekomen zijn --- omdat Ik gekomen ben om van jullie te houden. Dit alles is zulk een
prachtige verstandhouding en zulk een prachtig gevoel. Ik wil dat jullie hier allemaal vreugde aan beleven en niet aan zulke
onbetekenende en kleine dingen die jullie vreugde bederven. Dat zijn allemaal vreugdedoders en dat is waarom de grootste
vreugdelozer het onzinnige ego is, dat je vertelt: "Och, waarom deed Moeder dit of dat niet?" Dat is het egogedeelte. Daarom
moeten we aan Boeddha denken en zijn Jayanti vieren binnen in onszelf om Hem te vestigen, zodat Hij kan zeggen dat dit ego
onze vreugde niet kan wegnemen. Eender waar zulk een idee in je hoofd opkomt, vertel het: "Mijnheer Ego, ik ken je heel goed!" In
het licht van Boeddha, kun je je ego duidelijk zien en Hij is de doder van je ego, Hij is diegene die je ego het genadeschot geeft.
We moeten vandaag bidden voor geheel Amerika dat werkelijk lijdt door dit onzinnige, mythische ego, dat door iedereen uitgebuit
wordt. Mensen houden zichzelf voor de gek. De media houden hen voor de gek, alle dokters houden hen voor de gek, alle
psychologen houden hen voor de gek, alle regeringen houden hen voor de gek. Ik bedoel, Ik weet het niet, iedereen wordt voor de
gek gehouden, omdat ze een ego hebben. Als ze geen ego hadden, dan zouden ze niet voor de gek gehouden kunnen worden. Al
die reclameboodschappen en al deze hocus-pocus gebeurt omdat mensen een ego hebben en er zich niet van bewust zijn.
Dus moeten we zeggen: "Moeder, neem deze vloek van het ego van de Amerikanen en Amerika weg." Daarom is het leuk om
vandaag deze Boeddha Puja te houden.
Moge God jullie zegenen.
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We zijn hier vandaag bijeengekomen om Shri Krishna te vereren. We moeten de betekenis begrijpen van Shri Krishna's komst in
de Vishuddhi chakra. Zoals je wel weet, is Shri Brahmadeva, behalve één of tweemaal, niet geïncarneerd. Ook Shri Ganesha heeft
slechts één geboorte gehad als de Heer Jezus Christus. Maar de Vishnu Tattwa, het principe van Vishnu, is vele keren opnieuw
op deze aarde geboren, zoals ook de Godin vele malen opnieuw geboren is. Ze moesten vaak samenwerken, en samen met het
principe van Vishnu, is het principe van Mahalakshmi werkzaam geweest om de mensen te helpen evolueren. Het principe van
Vishnu is er dus voor je vooruitgang, voor de evolutie van de mensheid. Door deze komst en door de kracht van Mahalakshmi,
zijn we van ééncellige wezens tot mensen geworden. Dit is voor ons een spontaan gebeuren, maar wat het principe van Vishnu
betreft, hij moest verscheidene incarnaties doormaken om te evolueren.
Zoals je weet zijn er incarnaties van Shri Vishnu geweest, de eerste was een vis en het ging verder tot de staat van Shri Krishna
bereikt werd, waar men zegt dat hij volledig geworden is. Maar je moet beseffen dat hij op ons centraal zenuwstelsel werkt, dat
hij ons centraal zenuwstelsel opbouwt. In de loop van onze ontwikkeling is ons centraal zenuwstelsel opgebouwd en dit centraal
zenuwstelsel heeft ons al het menselijke bewustzijn gegeven dat we hebben. Anders waren we net als stenen geweest. Maar
door het opbouwen van ons bewustzijn, door één na één verschillende chakra's in ons op te bouwen heeft het principe van
Vishnu ons het begrip gegeven dat we de waarheid moeten zoeken, en uiteindelijk Sahaja yogi's moeten worden.
Dit Shri Krishna principe is dus zo belangrijk dat we op het niveau van de Vishuddhi chakra, zoals je het noemt, volledig worden,
in de zin dat, wanneer de Sahasrara voor je geopend wordt en je de vibraties begint te voelen, je nog niet geheel volledig bent. Als
je meteen volledig was, dan zou dat het einde van je evolutie geweest zijn, want als je er in dat stadium mee klaar was, dan was
er geen behoefte meer aan Sahaja Yoga. Maar het betekent eigenlijk dat, eens de Sahasrara geopend is, je naar je Vishuddhi
chakra moet afdalen, dat betekent: naar je collectieve zijn. Als het niet werkt in je Vishuddhi chakra, de verlichting op het niveau
van de Vishuddhi chakra, dan kun je de vibraties niet voelen. Zoals je gisteren zag, speelden de artiesten in een volkomen nieuwe
dimensie. Niet alleen hebben ze de Kundalini-ontwaking ontvangen, de Kundalini was ontwaakt, ongetwijfeld, maar het moest tot
hun Vishuddhi chakra afdalen. Als ik het niet tot hun Vishuddhi chakra had kunnen brengen, hadden hun handen niet zo snel
kunnen bewegen, ze hadden nooit het lieflijke, de madhurya van Shri Krishna gevoeld, en ze hadden deze niet kunnen
manifesteren.
Zo bereikt alles wat door je vingers en handen wordt uitgedrukt, dat nieuwe bewustzijn om madhurya te scheppen, het lieflijke.
In je kunst, in je muziek, in je gebaren, in ieder opzicht zijn je handen zeer belangrijk. Maar zoals je weet, speelt de Vishuddhi
chakra ook een rol in de zestien chakra’s of subplexi die voor je gezicht, je oren, neus, ogen en nek zorgen, al deze zaken worden
door de Vishuddhi chakra verzorgd. Daardoor kunnen jullie ook grote acteurs worden, je kunt ogen hebben die onschuldig zijn, je
kunt een huid hebben die straalt, je kunt oren hebben die de goddelijke muziek kunnen horen, je kunt een neus hebben die je
waardigheid toont. Op dezelfde manier verandert je gehele gezichtsuitdrukking. Als je een zeer ruw iemand bent en een
heetgebakerd persoon en je gezicht toont hardheid, of je gedraagt je de hele tijd als een bedelaar, of je huilt de hele tijd, je weent
en je gezicht ziet er zo ellendig uit; dan verandert alles en komt in het midden, waar je er mooi uitziet, je er aantrekkelijk uitziet op
een goddelijke manier, en je krijgt ook een heel lieve gelaatsuitdrukking.
Ook de tanden en de tong worden door de Vishuddhi verzorgd, zo worden je tanden die problemen hebben, beter. Zoals ik je
verteld heb, ben ik in mijn hele leven nog nooit naar een tandarts geweest. Je kunt je dus voorstellen dat je niet meer naar de
tandarts hoeft te gaan wanneer je Vishuddhi chakra in orde is. Dan verbetert ook je taal. Sommige mensen hebben, bijvoorbeeld,
een heel sarcastisch temperament. Zij kunnen nooit iets vriendelijk zeggen, altijd zijn ze sarcastisch, ze zeggen sarcastische
dingen. Sommige mensen hebben de gewoonte om kwetsende taal te gebruiken, sommige mensen zijn van een erg bedelend
type, en praten altijd op een zeer bedelende manier. Er is geen waardigheid, er is geen vriendelijkheid en er is geen
zelfvertrouwen in sommige mensen. Sommige mensen stotteren zelfs, sommige mensen kunnen niet op het podium staan om

een toespraak te geven. Al deze dingen verdwijnen, zodra je Vishuddhi chakra verbetert.
Dit is slechts de buitenkant, het is de uiterlijke manifestatie van het verbeteren van de Vishuddhi chakra binnenin je, door de
ontwaking van Shri Krishna in de Vishuddhi chakra. Maar wat er werkelijk gebeurt, is dat je binnenin jezelf een getuige wordt. Je
wordt een getuige, in de zin dat je alles wat stoort, alles wat je stoort, alles wat een probleem voor je betekent, gewoon begint
gade te slaan. Je wordt er getuige van, je begint het te zien en het verstoort je niet. Dat zien, die toestand van getuige, heeft een
enorme kracht. Wat je ook ziet zonder te denken, je problemen worden opgelost. Wat voor probleem je ook hebt, eenmaal je in
deze toestand van getuige komt, -wat je tathastha noemt-, betekent het dat je op het strand staat en de golven ziet bewegen, dan
weet je hoe de problemen op te lossen.
Je toestand van getuige moet dus ontwikkeld worden, en soms heb ik gezien dat mensen door wat moeilijkheden heen moeten
om die toestand van getuige te kunnen ontwikkelen. Het is heel belangrijk te weten dat de Kundalini je vanaf je Sahasrara
energie begint te geven naar beneden toe, en zich over je chakra's beweegt, om je verschillende chakra's te verrijken. Als ze op
de Vishuddhi chakra stil houdt, dan probeert ze je echt door de verwarring heen te trekken. En je begint te denken: "Kijk nu, mijn
leven was zo gelukkig, ik had zoveel zegeningen en wat is er nu gebeurd?" Maar dit is het ogenblik waarop je een getuige moet
worden, tathastha, wat betekent dat je een getuige zou moeten worden. Wanneer je een getuige wordt, gaat alles beter.
Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je iemand bent die ergens werkt. Zodra je een getuige wordt, ga je zien dat je aandacht naar
binnen gaat en dan ga je de dingen zien van binnenuit. Het resultaat is dat je precies ziet wat er verkeerd gaat en waar, en omdat
je de kracht hebt om getuige te zijn, raak je met die kracht over je problemen heen.
Problemen worden heel gemakkelijk opgelost, als je weet hoe de hele situatie gade te slaan, in plaats van erbij betrokken te
geraken. En dit is de beste staat, die je sakshisvarupatva noemt, die je bereikt wanneer je Kundalini opstijgt, de verbinding
gevestigd wordt, de goddelijke stralen er doorheen beginnen te schijnen en je Vishuddhi chakra verrijken.
Nu komt de naam van Shri Krishna van het woord 'krishi' dat ‘het ploegen’ betekent, het ploegen van de aarde om de gewassen
te planten. Zo is hij degene die het ploegen voor ons gedaan heeft, in de zin dat hij ons op zo'n manier geschapen heeft dat
wanneer het tijd wordt om te ontkiemen, je er al klaar voor bent. Maar zoals het nu is schaden wij, mensen, onze Vishuddhi
chakra door veel verkeerde dingen. Zoals je gezien hebt, roken we of nemen we drugs, of tabak en zo meer, zodat onze
Vishuddhi uitdooft. Als je bovendien iemand bent die helemaal niet spreekt, of die te veel spreekt, of die schreeuwt en gilt, en die
driftig is, de stem verheft, dan beschadigt dit de Vishuddhi chakra eveneens.
Wanneer je de Vishuddhi chakra gebruikt, is het eerste wat je moet onthouden, dat hij gebruikt moet worden voor lieflijkheid,
voor madhurya. Als je iets tegen iemand wil zeggen, probeer dan iets te zeggen dat lief en vriendelijk is, maak er een gewoonte
van. Op sommige plaatsen heb ik gezien dat de mensen gewend zijn aan een bepaalde manier van spreken, en soms kunnen ze
niet op een vriendelijke manier spreken. Voor hen is het adharma, om vriendelijk tegen iemand te spreken. Ze geloven enkel dat
je echt moet spreken op een manier die anderen kwetst. Iemand pijn doen bestaat dus niet in het dharma van Shri Krishna. Of hij
doodde iemand, of hij was vriendelijk, het was het één of het ander. Ofwel ben je vriendelijk met de mensen, ofwel dood je
iemand. Nu mag je het doden vergeten. Je hoeft dus alleen maar vriendelijk te zijn. Je moet vriendelijk zijn voor elkaar, vooral
onder Sahaja yogi's. Je moet allemaal heel vriendelijk zijn voor elkaar. En in de omgang met anderen, moet je het vriendelijk
vertellen als je vindt dat er iets verkeerds is: "Kijk, dit is niet goed. Je bent nu naar Sahaja Yoga gekomen, nu moet je je zus of zo
gedragen."
Nu heeft het leven van Shri Krishna nog een andere belangrijke rol te spelen, Hij kwam namelijk op deze aarde na de komst van
Shri Rama die ook Shri Vishnu was. Toen Shri Rama kwam, waren de mensen zeer onwetend, zij hadden geen idee van dharma.
Als koning wou hij hen dus het dharma leren kennen en daarom moest hij heel ernstig worden. Zo was zijn incarnatie zoiets als
een zeer ernstige vader die heel ernstig allerlei woelige toestanden onderging om het beeld van een welwillende koning te
scheppen. Het resultaat was dat na zijn incarnatie de mensen zeer ernstig werden, de godsdienst begon zeer ernstig te worden
en er ontstond ritualisme; de mensen werden uiterst strict en die onbuigzaamheid doodde alle levensvreugde, en met die
strengheid ontstonden er allerlei andere dingen zoals de opkomst van het brahmanisme.
Het brahmanisme begon in India, toen de mensen het brahmanisme als een geboorterecht begonnen te gebruiken, terwijl het
niemands geboorterecht is om een brahmaan te zijn, je moet een brahmaan worden. Na de realisatie word je een brahmaan; dit
feit werd niet alleen in Shri Krishna's tijd vastgesteld maar ook in Shri Rama's tijd, want Shri Rama zelf was geen brahmaan. Hij
liet de Ramayana schrijven door Valmiki, die van de Shidul kaste was en een visser. Het is zeer verrassend dat hij deze visser
vroeg om zijn Ramayana te schrijven, daar hij geen brahmaan was. En hij maakte van hem een brahmaan, in de zin dat jullie
brahmanen geworden zijn, wat betekent dat je Brahma kent. Zij die Brahma kennen, zijn de echte brahmanen en niet zij die in de
brahmaan kaste geboren zijn.

Daarom zijn de mensen soms geschokt: hoe kunnen het brahmanen zijn als ze zo verdorven zijn, en ze allerlei zonden kunnen
begaan. Door zo’n godsdienst of zo'n starre ideeën te volgen kun je niet vooruitgaan. Als je jezelf een christen noemt, dan is er
één zaak die in een christen te zien moet zijn, dat je geen overspelige ogen mag hebben. Nu zou ik wel eens willen weten,
hoeveel christenen daar aanspraak op kunnen maken. Als ze geen overspelige ogen hebben wat vrouwen betreft, dan zullen ze
overspelige ogen hebben voor dingen. Je kunt dus niet zeggen dat we door christen te worden, echt christenen zijn geworden.
We kunnen op dezelfde manier over de hindoes spreken. In de hindoe godsdienst heeft Krishna gezegd dat de Atman in
iedereen verblijft. Hij heeft nooit gezegd dat de geboorte je jathi, je kaste bepaalt. Maar hindoes geloven dat iedereen een jathi
heeft en dat iedereen iets verschillend is: sommige mensen moeten als laag, anderen als hoog behandeld worden. Dit is precies
het tegenovergestelde van wat Krishna gepredikt heeft, want hij zei dat de Atman zich in iedereen bevindt.
En nu hebben we in Sahaja Yoga bewezen dat, welke godsdienst je ook mag volgen, wat voor dingen, ideeën of
levensbeschouwingen, wat je ook mag volgen, jullie allemaal gerealiseerde zielen kunnen worden, niemand is dus hoger,
niemand is lager. Het ergste is dat mensen geloven dat alle anderen ongelijk hebben en zij gelijk. Maar al die mensen die dat
geloven, zouden wel eens regelrecht naar de hel kunnen gaan, omdat ze de waarheid niet gevonden hebben. De waarheid is, dat
je een gerealiseerde ziel moet worden en als je geen gerealiseerde ziel bent, dan ben je helemaal niet dicht bij God. Je moet het
koninkrijk van God binnengaan. Christus zelf heeft gezegd: "Je moet het koninkrijk van God binnengaan, je moet opnieuw
geboren worden, en wanneer je me zult aanroepen, Christus, Christus, dan zal ik je niet kennen". Hij heeft dit openlijk gezegd. Hij
heeft jullie gewaarschuwd. Zoals Mohammed Sahib zelf heeft gezegd dat, wanneer de tijd van de Qiyamah (wederopstanding)
komt, je handen zullen spreken. Hij heeft ook zeer duidelijk gezegd "tot de Qiyamah, zul je allerlei rituelen uitvoeren zoals ... zie je
... de rozenkrans en al die dingen. Maar wanneer de Qiyamah komt, wanneer je je wedergeboorte krijgt, dan hoef je dit niet meer
te doen". Hij heeft het duidelijk gezegd, maar niemand probeert iets over de Qiyamah te weten te komen. Ze proberen alleen
maar fouten te zoeken hier of daar, en met elkaar te vechten.
Nu, die tijd van wederopstanding, die hij al vernoemd heeft, "wanneer je handen zullen spreken", is in Sahaja Yoga. Hierna hoef je
dus niets meer te doen. Nu ben je een pir (een gerealiseerde ziel) geworden, volgens hem. Eens je een whalli geworden bent,
hoef je al deze dingen niet meer te doen en je wordt dharmateeta. Ook in de Indiase levensbeschouwing werd er door Shri
Krishna gezegd dat je dharmateeta wordt. Je overstijgt de godsdienst, wat betekent dat de religie een wezenlijk deel van je
wordt. Je hoeft geen uiterlijke religies te hebben, die nergens toe dienen. Het werd duidelijk gezegd. En Shri Krishna heeft het zo
duidelijk gezegd als iemand het maar zeggen kon, zeer, zeer duidelijk, dat je je guna’s moet overstijgen, je dharma’s moet
overstijgen. Dat betekent dat je iemand moet worden die innerlijk godsdienstig is, en niet een persoon die alleen maar uiterlijk
iets als een christen, hindoe, mohammedaan is. Neen! Innerlijk! Innerlijk moet je het worden.
Als een gevolg daarvan, heb je gezien wat Shri Krishna heeft gezegd, dat, eens je het innerlijk wordt, ik je niet hoef te zeggen:
"drink niet, doe dit niet, doe dat niet". Niets. Je doet het gewoon niet, je doet het gewoon niet, en je begrijpt zo goed, dat dit niet
gedaan mag worden, dat dat niet gedaan mag worden.
Om allerlei rituele nonsens van godsdienst te boven te komen is Shri Krishna gekomen. Het was een heel belangrijke komst,
maar ik weet niet hoeveel mensen dat begrijpen. Hij kwam om te laten zien dat het allemaal leela is, allemaal het spel van God is.
Waarom zo ernstig zijn? Waartoe dient het om zo ritualistisch te zijn? Je kunt God niet in rituelen vastleggen. Daarom kwam hij
op deze aarde: om je te vertellen dat je jezelf niet moet binden door rituelen die zinloos zijn.
Dat was zijn onderwijs, zoveel jaren geleden, hij onderwees dit zesduizend jaar geleden. Maar nog steeds zie je dat er in elke
religie zoveel rituelen aangehouden worden. Toen de incarnaties stierven, begonnen mensen dus met rituelen, waardeloze
zaken. Zelfs toen Shri Krishna stierf, wisten ze niet wat te doen. Want hij zei: "geen rituelen meer ... speel alleen maar Holi, wees
gelukkig, vrolijk, dans en zing", dat zei hij. Als hij het zo gezegd heeft, wat nu gedaan? Dus begonnen ze iets nieuws: "Laten we er
iets romantisch van maken". Mensen weten hoe ze alles pervers kunnen maken, niemand kan ze in zoiets de baas. Dus beeldden
ze hem uit als een zeer romantische persoonlijkheid, die romantisch met Radha omging. Ra-dha; ‘Ra’ is kracht, ‘dha’ is degene
die de kracht in stand houdt. En toch stelden ze het voor als een romance met haar... ze was Mahalakshmi zelf! Ze tonen zijn
relatie met Mahalakshmi alsof ze man en vrouw waren. Zo waren er ook enkele dichters die hen begonnen te beschrijven als
man en vrouw, en allerlei onzin.
In een goddelijke relatie bestaat zoiets als man en vrouw niet. Er is de kracht die potentieel is (mannelijke kracht) en de kracht
die kinetisch is (vrouwelijke kracht). Een verhouding zoals de mensen ervan proberen te maken, bestaat niet. Want mensen
hebben de gewoonte om alle goddelijke incarnaties naar beneden te halen tot op hun eigen niveau. Zoals je gezien hebt, zijn de
Grieken daarin het beste, die alle grote incarnaties tot hun eigen niveau neerhaalden. Op dezelfde manier konden ze met Shri

Krishna ook niet veel doen, dus zeiden ze: "Goed, maak er een romantische persoonlijkheid van, dat komt ons goed uit".
En zo kwam het veel afschuwelijke mensen goed uit. We hadden een zekere Wanhab in Lucknow die 365 vrouwen had en hij
verkleedde zich soms als Shri Krishna, soms als Radha, en hij danste en hij zei: "Nu ben ik Shri Krishna geworden." Er zijn zoveel
guru's gekomen die zoals Shri Krishna op de fluit speelden, die alle anderen hun gopi's noemden en zomeer. Allemaal onzin. We
hebben nu zo veel groepen die op een dergelijk manier werken. Brahma Kumaris en zomeer. Als er één Krishna is, dan zijn de
anderen allemaal gopi's en gopa's, en ze trouwen niet, en allerlei onzin. Dit is volkomen absurd en pervers en het geeft Shri
Krishna een slechte naam.
Shri Krishna was Yogeshwara. Hij was Yogeshwara. Hij was zo onthecht dat zijn vrouwen, die zijn krachten waren, eens zeiden:
"We willen naar de overkant gaan en een bepaalde heilige eren." Hij zei: "Goed, waarom gaan jullie dan niet?" Zij zeiden: "Neen, de
rivier staat hoog en we weten niet hoe we de rivier kunnen oversteken". Hij zei: "Goed, ga maar en vertel de rivier, dat jullie die en
die heilige willen gaan zien, en dat Shri Krishna gezegd heeft dat het water moet zakken. Als Shri Krishna Yogeshwara is en als
hij geen vrouw gehad heeft, laat het water dan zakken."
Dus gingen ze naar de rivier en zeiden: "Als Shri Krishna geen vrouwen heeft gehad en hij Yogeshwara is, laat het water dan
alstublieft zakken." En het water zakte. Toen waren ze zeer verrast, "Hij zou onze echtgenoot moeten zijn en toch is hij
Yogeshwara. Hij is zo onthecht!" Ze staken de rivier over en gingen de heilige eren. Toen zei de heilige: "Nu kun je teruggaan".
Toen ze terug kwamen, ontdekten ze dat de rivier weer hoog stond. Ze gingen dus naar de heilige terug en zeiden: "Hoe moeten
we nu teruggaan?" Hij zei: "Hoe ben je gekomen?" Zij zeiden: "Shri Krishna zei: ga de rivier vragen, als ik een Yogeshwara ben, laat
het water dan zakken". "Goed, dan ga je terug en vertel je de rivier dat als de heilige helemaal niets gegeten heeft en hij er
volkomen onthecht van was, laat dan het water zakken". Toen waren ze verrast, want ze hadden hem te eten gegeven, hij had
alles opgegeten, hij had alles gedaan.
Ze gingen dus naar de rivier terug en zeiden: "Oh, rivier, de heilige heeft helemaal niets gegeten, hij was volkomen van het
voedsel onthecht, hij heeft het eten niet aangeraakt." En het water zakte. Dus waren ze verrast, "Hoe kan het dat de heilige alles
opat en niets gegeten had?" Het betekent dat hij in aswadha was, hij was niet bij het voedsel betrokken, hij was onthecht, en ze
waren verrast. Vanuit een menselijk standpunt lijkt het op een leugen, maar het is er geen. Het is geen leugen. Dat is een feit. Hij
is een Yogeshwara en hij is zo onthecht.
Mensen begrijpen het Goddelijke dus niet en ze denken: "Hoe kan een iemand die 16.000 vrouwen heeft en nog eens vijf
vrouwen, iemand zijn die niet getrouwd is?" Omdat hij Yogeshwara was. Dat is wat jullie allemaal zou moeten zijn: Yogeshwara.
Je bent getrouwd, je hebt kinderen. Ik ben blij dat je getrouwd bent, want trouwen is iets dat zegeningen geeft, getrouwd zijn om
te beginnen. Maar je zou niet bij je familie betrokken moeten raken: "mijn kind, mijn gezin". Ik heb veel mensen naar Sahaja Yoga
zien komen, zien trouwen en verloren zien gaan!
Want voor hen wordt het "Nu ben ik getrouwd, nu geniet ik van mijn gezin, nu moet ik voor mijn familie zorgen". Het gehele
universum is onze familie; het is niet alleen mijn eigen vrouw en mijn kinderen, maar het hele universum is onze familie. Dat
probeerde Shri Krishna in zijn leven te tonen, dat het ganse universum je familie is. Je bent een universeel wezen. Dit predikte hij
zijn leven lang, dat je een universeel wezen bent en dat je een wezenlijk deel van het geheel moet zijn. Wanneer je een wezenlijk
deel van het geheel bent, dan wordt de microkosmos de macrokosmos.
En dit is niet slechts een lezing, maar het moet binnen in jezelf gebeuren. Je moet je collectief bewustzijn ontwikkelen. Dit is de
gave van Shri Krishna, want in de hersenen wordt hij de Virata. Zo hebben we nu drie identiteiten binnenin onszelf: in het hart is
Shiva, in de hersenen is Shri Krishna, de Virata, en in de lever, Brahmadeva. We hebben dus drie identiteiten en in de buik, in de
Void zoals je het noemt, zijn alle Guru Tattwa, waar alle grote guru's zetelen, van Adinath, Mohammed Sahib en anderen, tot
Shirdi Sai Nath. Ze zijn allen het guru principe dat we de vorige keer vereerden, toen we in Andorra waren.
Hoe ze met elkaar verbonden waren, hoe ze samenwerkten en je tot de staat van getuige brachten is zeer belangrijk.
Nu moet je Vishuddhi chakra verbeterd worden. Om te beginnen was dit schuldgevoel gisteren zo erg, moet ik zeggen, dat het
onmogelijk uit te klaren was. Er is niets waarvoor je je schuldig moet voelen, het is een mode, alleen maar een gewoonte: "het
spijt me", van 's morgens tot 's avonds, "sorry". Wat spijt je? Dat je een mens bent, of een Sahaja yogi? Je zou ook heel vriendelijk
moeten zijn tegen jezelf. De hele tijd: "Sorry, ik had dit niet mogen doen. Ik had dat niet mogen doen." Altijd spijt hebben en je
schuldig voelen, bederft je linker Vishuddhi. Als je linker Vishuddhi bedorven is, dan is je Krishna tattwa verdwenen. Dan kun je de
collectiviteit niet voelen, dan kun je niet begrijpen wat er met je verkeerd gegaan is.
Als je dus vindt dat je sorry moet zeggen, zeg het dan tegen God, en zeg daarna geen sorry meer. Zie het onder ogen. Wat je ook
verkeerd gedaan hebt, zie het onder ogen! Dit was verkeerd, goed ... het zal niet meer gebeuren. Ga er niet mee argumenteren, ga
er niet mee door. Zie het gewoon onder ogen en zeg: dit was verkeerd, en deze verkeerde daad zal ik niet opnieuw doen. En

daarmee uit. Want jullie zijn nu ten slotte heiligen. Jullie zijn whalli's worden. Jullie zijn nu gerealiseerde zielen geworden, jullie
zijn nu atmaja's geworden. Jullie hebben Brahmachaitanya gekregen, jullie hebben gezien dat er licht boven jullie hoofd was,
jullie hebben er het bewijs van gezien.
Ik hoef je dus geen tweede certificaat te geven. Je moet alleen je eigen positie beter begrijpen en er bewust van zijn, zoals Shri
Krishna gezegd heeft, dat je je bewust moet zijn van je Zelf. Eerst zelfrealisatie krijgen en je dan bewust zijn van je positie. Dan
zal je verbaasd zijn hoe je de juiste aandacht en het juiste begrip ontwikkelt.
Het is echt zeer gemakkelijk te doen, zodra je merkt dat je de staat van getuige hebt bereikt. Probeer dus alsjeblieft van jezelf
een getuige te maken. Als je iets ziet, ga dan in gedachteloos bewustzijn. Dat is je kracht. Denk niet. Kijk naar die schoonheid die
er is, die binnen stroomt, kijk eens hoe stil al deze bomen je allemaal staan te bekijken.
Kijk, ze staan volkomen stil, er beweegt niets. Ze staan zelfs niet toe dat één enkel blad beweegt... laat het zo zijn, tot de bries
opkomt. Moeder doet de bries opkomen, tot we stil zijn en alleen kijken. Zoals deze bergen, hoe slaan ze standvastig alles gade
en stralen ze vreugde en schoonheid uit. Op dezelfde manier moeten wij getuige worden. We hoeven niet teveel te spreken, we
hoeven niet te zwijgen, maar in het midden zouden we het allemaal moeten gadeslaan als leela. Daarom wordt hij Leeladhara
genoemd, dat wil zeggen ‘degene die de Leela van de mensen ondersteunt’. Het maakt je niet gek, het maakt je niet zonderling,
maar het maakt je vreugdevol. Alles wat je vreugdevol maakt is het Vishnu principe van Shri Krishna. Ik hoop dat wij allemaal in
het vervolg van ons Vishnu principe kunnen genieten, zoals we het reeds gedaan hebben, door te mediteren. Want wanneer we
mediteren, gaan we in gedachteloos bewustzijn. Wanneer we in gedachteloos bewustzijn zijn, dan alleen groeien we, anders
kunnen we niet groeien. Wat we ook zouden proberen, we kunnen niet groeien. Tenzij we mediteren, kunnen we niet
gedachteloos bewust worden.
Al diegenen die vooruit willen komen in het leven, op alle vlakken, zij die bijvoorbeeld grote kunstenaars, grote wetenschappers,
iets groots willen worden: in Sahaja Yoga is het belangrijk dat je mediteert, anders zal de Kundalini weer zakken en zul je al je
talenten verliezen. Dit is een feit dat vermeld moet worden en je hebt gezien hoezeer de mensen veranderden.
Maar soms kan het iets heel tijdelijks zijn en kan het weer verminderen, als mensen er zich niet op de juiste manier op
toeleggen. Ik wens jullie allen het allerbeste voor je staat van getuige. In de staat van getuige, uiten we ons helemaal niet op een
zonderlinge manier, maar alleen door onszelf gade te slaan.
Aangezien alleen wij alle problemen geschapen hebben, kunnen alleen wij, door ons van onszelf te onthechten, deze problemen
zien en oplossen. Met de zegen van God weet ik dat jullie allemaal heel erg zullen groeien en deze staat moet bereikt worden. In
alle omstandigheden, of het nu een zegen is, of een vooruitgang, of een chaos, je moet zeewaardig zijn. Elk schip dat zeewaardig
is kan niet alleen allerlei mooie reizen aan, maar ook beroering en zelfs storm.
Moge God jullie zegenen!
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Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag gaan we een Puja doen voor Fatima, die het symbool was van Gruhalakshmi en we zullen dus de Puja doen van het
Gruhalakshmi- principe in ons.
Zoals een huisvrouw alle werk, alles in de huishouding moet beëindigen en dan een bad gaat nemen, zo had Ik vanmorgen veel te
doen en dan pas kon Ik komen voor jullie Puja, want vandaag waren er een groot aantal huishoudelijke werkjes te doen. Ik moest
ze dus beëindigen als een goede huisvrouw. Nu is het Gruhalakshmi principe geëvolueerd en het werd door God ontwikkeld, het
werd niet door mensen geschapen.
En zoals jullie weten verblijft het in de linker Nabhi. Gruhalakshmi is dat wat voorgesteld wordt in het leven van Fatima, die de
dochter van Mohammed was. Nu wordt zij altijd geboren in een relatie met de Guru, die er een is van maagdelijkheid en
zuiverheid. Zij komt dus als een zuster of een dochter.
Nu was de schoonheid van Fatima's leven dat er na de dood van Mohammed Sahib zoals gewoonlijk fanatieke mensen waren
die dachten dat zij de religie in handen konden nemen en haar zo tot iets heel fanatiek konden maken. En er werd niet zoveel
aandacht geschonken aan de spirituele groei van de persoom Zelfs Mohammed Sahib beschreef zijn schoonzoon op veelvuldige
manieren. En hij is de enige - of daar is ook nog een andere incarnatie van Brahmadeva die op deze aarde kwam.
Ali was de incarnatie van Brahmadeva en een andere incarnatie was Supandeva, je kan naar Puna gaan en de tempel van
Supandeva daar zien. We hebben dus Ali en zijn vrouw Fatima die incarneerde voor het principe van de linker Nabhi.
Ze bleef in haar huis, in haar huishouding en zij hield de traditie in acht van het dragen van wat men noemt een soort "Parada"
(sluier), zo noemen ze het. Dat zij haar gelaat bedekte is het symbool van het feit dat een vrouw die een huisvrouw is, haar
kuisheid moet beschermen door haar gelaat te bedekken, want zij was een mooie vrouw en zij was geboren in een land dat erg,
erg gewelddadig was. Zij zou zeker en vast aangevallen zijn had ze niet die klederdracht gedragen.
Zoals jullie weten wou Christus in zijn tijd niet weten wie Maria was, alhoewel zij een incarnatie was van Mahalakshmi, en een
zeer sterke persoonlijkheid moest hebben. Maar, hoewel zij binnenshuis verbleef, was zij de Shakti. Zij liet haar zonen toe, in
feite gebood zij hen de fanatici die het gezag van haar echtgenoot niet aanvaardden, te bevechten. En je weet dat Hassan en
Hussein toen gedood werden. Het is zeer mooi, hoe de Mahalakshmi Tattwa van Sita een vorm van Vishnumaya aannam, enkel
om het mooie principe van de huisvrouw te vestigen.
Nu was zij zonder twijfel erg krachtig, en zij wist dat haar kinderen gedood zouden worden, maar deze mensen worden nooit
gedood en zij lijden ook niet, het is een toneel dat zij moeten spelen om de mensen erop te wijzen hoe dom zij zijn.
Als gevolg daarvan startte een ander systeem dat de heiligen respecteerde, zoals in India. De Shia mensen respecteren Aulias,
of we kunnen het mensen noemen die gerealiseerde zielen zijn.
Dan hebben we ook de Shistis. Al deze grote heiligen werden door de Shias gerespecteerd. Ondanks dat konden zij die
godsdienstige grenzen niet overstijgen. Zij werden dus ook uiterst fanatiek. Eerst wilden ze geen rekening houden met een
andere religie die heiligen heeft, ze wilden de heiligen van een andere religie niet respecteren. En zelfs toen we een grote heilige
hadden zoals Sai Nath van Shirdi die om te beginnen moslim was. En er wordt verteld dat Fatima zelf, hem als een kind in haar

schoot bracht en zij gaf hem aan een vrouw, dat wordt gezegd.
Voor zover het de Hindoes betrof loochenden zij zijn heiligheid niet, maar de Moslims aanvaardden hem niet. Er is ook nog heel
dichtbij Bombay een andere heilige, Hadj Malang genoemd, die een gerealiseerde ziel was. Hij was zich ook bewust van het
fanatisme van de Shias. Shia komt van Sia. In Upi wordt Sita, Sia genoemd. Sitaji wordt Sia genoemd.
Zij beseften ook niet dat er heiligen zijn die geen Mohammedanen zijn, maar het zijn heiligen. Zij konden er dus niet aan uit.
We hebben ook de andere, Hadj Malang, die door de Hindoes vereerd werd. Sommige Mohammedanen gaan er zonder twijfel
ook naartoe, en deze Hadj Malang was ook bezorgd over het fanatisme van de Shia's. Hij duidde dus enkele Hindoes aan om
hem te vereren, gewoon om het in evenwicht te brengen. Zij deden allerlei dingen, er zijn zo vele heiligen.
Ik ging naar Bhopal waar een andere grote heilige begraven ligt, maar al zijn discipelen waren afhankelijk van de inkomsten van
die plaats en dat was niet veel, hetzelfde gold voor Hazrat Nizamuddin. Bij de Hindoes verloopt het ook zo. Zij verdienen er geld
aan. Ik bedoel, het is een soort van handel. Deze heilige stierf dus en was daar begraven en een groot aantal mensen waren
ervan afhankelijk toen Ik er naartoe ging. Ik vroeg langs mijn neus weg 'Wat is je godsdienst?"
Dus zeiden ze: 'we zijn Mohammedanen". Ik zei: 'wat was de godsdienst van de heilige die gestorven is?" Hij zei: "Heiligen
hebben geen godsdienst". Dus zei Ik: 'waarom wil je een godsdienst volgen, waarom volg je zijn godsdienst niet?" Zij hebben
geen godsdienst. Het is zelfs in het Sanskriet gezegd dat Sanyasins geen godsdienst hebben.
Zij zijn "Dharmateet", zij staan boven de godsdienst.
Maar zoals het gebeurde met elke incarnatie, het gebeurde zelfs met de Shia's, de Sufi's, de Hindoes, de Mohammedanen, met
allemaal, dat zij een fanatieke groepering stichtten. Nu is fanatisme op zich zelf absoluut tegen religie, tegen de innerlijke religie
binnen in jezelf. Want het schept vergif. Het is iets venijnig. Het doet je anderen haten. Als je anderen begint te haten reageert
het in jezelf als een vreselijk gif dat alles verslindt wat mooi in jou is. Wie dan ook haten is het slechtste wat mensen kunnen
doen, maar zij kunnen het doen, zij kunnen doen wat zij ook maar willen.
Dieren haten niemand! Kan je je dat voorstellen? Zij kunnen niet haten, zij bijten iemand want dat is hun natuur, zij verwonden
iemand want dat is hun aard, zij haten nooit iemand. Zij zullen iemand niet mogen, maar deze haat, die een gif is, is een
specialiteit van de menselijke voorstelling en de menselijke absorptie. Alleen mensen kunnen haten. En dit vreselijk ding, haat,
vestigde zich zelfs onder de Mohammedanen. Deze Kabbala was niet geschapen voor haat maar voor liefde. Alles wat voor
liefde werd gemaakt werd omgevormd in haat, in elke godsdienst. Nu is het slechtste deel van de hele zaak, dat de ene die haat,
denkt dat de andere de slechtste is. En de andere denkt dat de ene de slechtste is. En nog een andere denkt dat de eerste de
slechtste is. Door welke regel, welke wet of logica beslissen zij dat, het is hun eigen zicht op de zaak. En zo gaan zij groepen
vormen.
Waarom werd dit Gruhalakshmi-principe speciaal geschapen? Om die haat te overstijgen, om dat ijzige ding dat men haat
noemt te onderwerpen, om de haat uit het brein van de mensen te verwijderen, werd dit Gruhalakshmi-principe geschapen. Hoe?
In de familie, wanneer men een huisvrouw heeft. Het Gruhalakshmi-principe moet de haat tussen de kinderen, tussen de
echtgenoot en de kinderen afzwakken. Maar als zij zelf plezier heeft in haar haat, hoe kan zij ze dan onderwerpen. Zij is de bron
van die vrede die de haat tempert. Nu hebben we in India "joint families" (grote samenwonende families) en je hebt er relaties
zoals ooms, tantes, en zo meer. De taak van de huisvrouw is te verzachten, alle hoeken en kanten van de mensen, die wrijving
veroorzaken, te verzachten.
Nu is ook gezegd dat de man de huisvrouw moet vereren: "Yatra Narya Pujyante Tatra Ramante Devata". "De goden verblijven
alleen daar waar de huisvrouw vereerd wordt." Ik moet zeggen dat in ons land de verdienste bij de huisvrouwen ligt.
Want wij zijn niet goed in economie, niet goed in politiek en administratie. Het is hopeloos. De mannen zijn nutteloos. Zij weten

niets van huishoudelijk werk of wat dan ook. De vrouwen hebben het voor zichzelf gehouden. Maar onze maatschappij is eerste
klas, zij is in stand gehouden door de huisvrouwen. De man moet dus de huisvrouw respecteren, dat is erg belangrijk. Als hij zijn
huisvrouw niet respecteert is er geen mogelijkheid om enige Gruhalakshmi Tattwa in stand te houden. Het is zoals de
instandhouding van het principe van de huisvrouw. Maar sommige mannen, Ik bedoel velen onder hen, denken dat het hun
geboorterecht is hun vrouwen te haten, hen te martelen, allerlei dingen te zeggen, kwaad te worden, als zij een goede vrouw is.
Maar als zij een vitter is, als zij een bhoot is, dan zijn zij onderworpen, volledig onderworpen. Als de vrouw een bhoot is dan zal
de man altijd op een manier proberen haar te behagen, zal hij uiterst vriendelijk met haar zijn, weet je, al bij al is zij een bhoot, je
bent best op je hoede. Ik weet niet op welke ogenblik de bhoot je als een slang zal overvallen. En als zij weet hoe te vitten of te
argumenteren, dan zijn zij ook bang: er is geen liefde. Zij voelen voor haar geen liefde of respect maar zij hebben ontzag uit
angst. En zij zijn bang van zo'n vrouw.
Nu denken sommige vrouwen dat de mannen beter gecontroleerd worden als zij zich op een flirterige manier gedragen. Maar zij
verliezen dat basisprincipe, zij verliezen die fundamentele shakti die ze hebben.

En zij belanden in de problemen.

Het

fundamentele principe van een Gruhalakshmi is dat zij haar kuisheid respecteert. Naar buiten toe en innerlijk haar kuisheid
respecteren, dat is haar standvastigheid.

Natuurlijk halen de mannen daar voordeel uit.

Als de vrouw meegaand is of

gehoorzaam, dan staan zij erop de vrouw te overdonderen. In orde. Maar deze vrouw, de huisvrouw weet dat zij niet volgzaam
is, zij gehoorzaamt haar eigen rechtgeaardheid, haar eigen deugden, haar eigen kwaliteiten. Als de echtgenoot dan dwaas is, in
orde, dan is hij dwaas als een kind en daarmee uit. Maar de echtgenoot moet weten dat hij respect moet betonen, anders is hij
verloren, gedaan ermee.

Hij is niets waard.

Het eerste waarvoor hij moet zorgen is dat de vrouw in de huishouding

gerespecteerd wordt als een Gruhalakshmi. Dan vloeien de zegeningen. Maar hij zou haar op geen enkele manier mogen
beledigen of onvriendelijk zijn met haar en zijn stem verheffen om haar dingen te zeggen. Het is de vrouw die gerespecteerd
moet worden. Ik heb zo dikwijls gezegd: je vrouw domineert je, geef haar twee oorvijgen. Natuurlijk, zonder twijfel. Zij moet niet
domineren, zij moet de dominerende kracht van anderen wegnemen. Zij is de bron van vrede. Zij is de bron van vreugde en de
vredestichtster.
Als zij het is die problemen maakt, dan kan je haar zachtjes een tik geven en haar weer bij haar positieven brengen, dat is in orde.
De Gruhalakshmi Tattwa is dus wederzijds. Het hangt niet alleen af van de vrouw, of de echtgenoot maar van beiden. Eens je
dus je vrouw doet lijden, kan je linker Nabhi nooit verbeteren. Of als je een slechte vrouw bent kan je linker Nabhi nooit
verbeteren. In het Westen is het probleem met de vrouwen, dat zij niet beseffen wat hun kracht is. Een tachtigjarige vrouw zou
er als een bruid willen uitzien. Zij voelen hun waardigheid niet en evenmin genieten zij van hun innerlijke waardigheid. Zij zijn de
koningin van het huis. Maar zij willen zich als vulgaire, kinderachtige, jonge, frivole meisjes gedragen. Zij voelen de waardigheid
in hun wezen niet. Zij praten teveel, zij gedragen zich op een manier die een huisvrouw niet past. Zij willen hun handen zo
houden en zo praten, zoals de vissersvrouwen wanneer zij hun vis aan iemand verkopen of als zij ruzie moeten maken. Of zij
roepen, soms roepen ze ook. Ik bedoel, Ik heb gehoord dat zij roepen, en soms slaan zij hun echtgenoot, dat gaat te ver. Zij
beginnen altijd, zichzelf met hun echtgenoot te vergelijken. Om te beginnen zoals: ik ben de dochter van een rijke man, ik ben
afkomstig uit zo'n familie, mijn echtgenoot komt uit een lagere familie, hij heeft geen geld, niets, hij heeft geen opvoeding, en zo
mishandelen zij hem, behandelen zij hem op een manier die geen respect betoont. Zo'n vrouw zal al haar krachten verliezen. Zij
zal zich ook op haar eigen manier schuldig voelen, zij zal zich schuldig voelen want om te beginnen heeft niemand het recht om
op wie dan ook neer te kijken, in het bijzonder in Sahaja Yoga. En neerkijken op je echtgenoot is iets ongelooflijk. Hij kan dan al
niet een Sahaja yogi zijn, in orde, hij is misschien niet helemaal zoals het moet, maar door jouw gedrag, door jouw kracht, door
alles, kan je hem redden. Maar waarom verlies je jezelf? Door anderen te domineren, door anderen te verstikken door van je
echtgenoot een soort van "Kikker in de poel" te maken en hem te zeggen: "Oh, wij beiden, eigenlijk zouden we moeten genieten,
laten we een apart huis hebben, niemand zou in huis moeten komen, zelfs een rat zou niet in dat huis komen. Zelfs als men zegt:
dit zijn mijn kinderen, mijn man, mijn zoon, dat is negatief tegenover Sahaja Yoga. Het is een negatieve manier van begrijpen.
Dit zijn volkomen absurde zaken, zij zien er niet goed uit als Sahaja yogi of yogini. AI deze soorten van egoïsme, al deze soorten
van afzondering zijn tegen Sahaja Yoga.
Maar, wat een huisvrouw dient te zeggen: oh, hoeveel zou ik klaarmaken. Er zullen bijvoorbeeld 50 mensen komen. Dus zegt de

echtgenoot: "Er komen er maar tien, waarom wil je dan voor 50 personen hebben". "Misschien zuren ze graag meer eten". "Maar
waarom heb je dan 50 borden nodig?" "Misschien brengen ze hun vrienden mee". Zij denkt dus aan haar vrijgevigheid, zij geniet
van haar vrijgevigheid. Ik heb er zo veel gekend die zelfs geen Sahaja Yogini's waren.
Dan zullen zij zeggen: "Kom je, schoonzuster? Zal je voor het avondeten komen?" "Oh ik kan niet, ik heb teveel te doen. Ik kom
niet, neen, neen..." Alsjeblief kom" Dan begint ze meteen te denken: welke groenten zijn er op de markt te vinden, wat zal ik halen,
wat is het beste?" Ik bedoel, Ik ben hun Guru niet, Ik ben hun Moeder niet, Ik ben gewoon een familielid. Maar zij willen hun liefde
met het voedsel uitdrukken, zij houden er enorm van voedsel te geven, "Anada". Zij zijn "Anapurna's".
En dit is don van de kwaliteiten, de vrijgevigheid. Als zij dit niet heeft, is zij geen Sahaja Yogini, in geen geval, neem het maar van
Mij aan. De echtgenoot mag dan wat gierig zijn, het is van geen belang, maar de vrouw moet erg vrijgevig zijn en soms geeft zij
in het geheim wat geld, niet aan haar eigen kinderen, maar aan andere. Er moeten in Sahaja Yoga zo'n mooie vrouwen zijn. Maar
het maakt Mij soms zo verdrietig dat de agressie komt van de vrouwen van de Sahaja Yogi's.
Niet van de mannen tegenover Mij, Ik ben zelf een vrouw. Ik voel Mij geschokt dat de vrouwen Mij zo aanvallen, waarom? In
Sahaja Yoga is er geen enkele overheersing maar al deze zogezegde ideeën die je hebt over je eigen waardigheid, je eigen begrip,
je bent je niet van jezelf bewust. Je weet niet dat je de koningin bent, dat niemand je kan overheersen. Wie kan de dame die de
huishouding beheert, overheersen? Veronderstel dat de echtgenoot zegt: "Ik hou niet van die kleur". In orde, laat het een tijdje
zo. Dan komt er wel iemand die zegt: "Ah, wat een fijne kleur is dit, ah, zo'n fijne kleur! Oh, verander dat niet!". De vrouw moet de
man begrijpen. Zij hebben grote ogen, geen microscopische. Zij zien alles in het groot, zie je? Vandaag zullen zij dus iets
zeggen, morgen zullen zij het vergeten. En zij nemen de details niet waar, zij staan teveel boven deze zaken, je moet dat
begrijpen. Maar als hij op een paard zit, moet ik ook op een paard zitten en er afvallen. Als hij gaat skiën, ga ik ook skiën. Als hij
zijn spieren ontwikkelt, ontwikkel ik ook mijn spieren. Het komt zo ver. Ik bedoel, vrouwen beginnen er allesbehalve uit te zien.
Je weet niet wat voor soort vrouwen dit zijn, met dikke spieren en zonder snor. We hebben dus zo'n dwaze gedachten. Maar er
is op geen enkele manier ondergeschiktheid, je bent ondergeschikt aan je eigen waardigheid, je eigen kuisheid, je eigen
eergevoel en boven alles aan je eigen rechtgeaardheid.
Want daar sta je voor in. De man die verantwoordelijk is, staat daarvoor in. Hoeveel ruzies steek je aan. Hoe kan je ruzie zoeken
als je verondersteld wordt de vredestichteres te worden.
Veronderstel dat we twee vredestichters naar een land sturen om er vrede te brengen, en zij snijden elkaar de hals over! Wat zal
je daarvan zeggen? Jij bent het die alles moet verzachten. Jij bent het die zo'n uitdrukking van liefde moet brengen, zo'n zachte
dingen dat de familie erop steunt, er zich veilig in voelt, want jij bent de moeder!
De familie moet er zich veilig in voelen. En deze liefde is je kracht. Dit is je kracht: dat je liefde kan geven, en terwijl je liefde
geeft zal je zien dat je er zelf altijd zal door verrijken. Ik kan Mij voorstellen hoeveel geschenken Ik geef, vergeleken met wat Ik
krijg: Ik zal een ander huis moeten bouwen. Ik zeg hen, geef mij geen individuele geschenken, Ik zal geen individuele geschenken
aannemen. Maar nu, ondanks dat weet Ik het niet. Als Ik iets krijg, alleen met liefde, met zorg. Die liefde weet je, manifesteert
zichzelf en komt naar je terug als een gedicht. Soms ben je verrast. Ik zal jullie een voorbeeld uit mijn eigen leven geven, dat je
kan tonen hoe liefde het kan uitwerken.Ik was om te beginnen een huisvrouw, en ook om te eindigen denk Ik. En eens was Ik in
Delhi. Mijn dochter ging geboren worden en Ik was iets aan het maken, iets aan het breien voor haar. Ik zat buiten op het
grasveld toen drie personen naar het huis toekwamen: 66n vrouw en twee mannen. Zij kwamen, kijk nu, wij zijn huisvrouwen en
zij zei: "Ik ben een huisvrouw, en deze twee, één ervan is mijn echtgenoot en de andere is een vriend van mijn echtgenoot en hij is
een mohammedaan.
En wij zijn bij U gekomen om ons te verschuilen want wij zijn vluchtelingen." Ik keek hen aan en zij zagen er zeer goed uit, voor
Mij waren zij in orde. Ik zei: "Het is goed, verblijf alsjeblief in Mijn huis. Ik gaf hen dus een kamer aan de buitenkant van het huis
die een keuken en een badkamer en zomeer had en voor de man zei Ik dat er nog een kamer vrij was. Je kan daar blijven en de
vrouw en haar echtgenoot kunnen hier blijven. 's Avonds kwam Mijn broer binnen. Hij begon met luide stem te roepen, hij zei:
wat is dit nu, je kent deze mensen niet, het kunnen dieven zijn, zij kunnen dit of dat zijn of doen". Mijn echtgenoot kwam binnen

en deed ook mee, want zij waren vrienden en dus vertelde hij het aan hem. Alle mannen zijn dezelfde zie je. Dus zei hij: "Zie je,
Zij begrijpt het niet, Zij hield die drie mensen hier. God weet wat zij zijn. Het zijn vluchtelingen, zo zeggen ze. En dit weet Ze dan
niet, hij is een mohammedaan, hij is een hindoe. God weet heeft zij twee echtgenoten, en zo een echtgenoot. Zie je allerlei
zaken. De volgende morgen vergaten ze het. Ik zei "Het is goed, laat ze voor één nacht blijven, Ik kan hen vandaag niet
wegsturen, slechts voor één nacht". De volgende morgen vergaten ze dat ze daar leefden. Zo zijn mannen! Eerst is het zoveel
lawaai, zoveel getier.
Ik zei: "Het is goed voor één nacht, roep nu niet meer, zij zullen zich gekwetst voelen, laat hen één nacht blijven". Zij werden
rustig. De volgende ochtend gingen ze naar hun werk.
Zij hadden geen tijd zie je, het is enkel op een werkdag dat zij in de huishouding actief worden. Anders zijn zij inactief, dus
gingen zij weg. Het liep zo af dat deze mensen gedurende een maand bij Mij verbleven. Toen vond deze vrouw werk en zij ging
weg met haar echtgenoot en deze mohammedaan.
Maar ondertussen was er in Delhi een grote jacht want in Punjab werden vele Hindoes en Sikhs gedood. Dit had in Delhi een
weerslag en zij begonnen alle Moslims te doden. Drie of vier Sikhs en een of twee Hindoes kwamen dus naar Mijn huis en zij
zeiden dat hen gezegd was dat er een Moslim bij Mij verbleef Ik zei "Neen, hoe kan dat?" "Er is een Moslim, we moeten hem
doden". Ik zei: "Kijk, Ik draag zo'n grote tika, kunnen jullie geloven dat Ik een mohammedaan in huis kan hebben?" Zij dachten dat
Ik een echte fanatieke Hindoe moest zijn.
Zij geloofden Mij dus. Ik zei: "Kijk, als jullie Mijn huis willen betreden dan is het over Mijn lijk, want Ik zal jullie niet toelaten." Zij
waren onder de indruk en vertrokken. Nu had die man mijn argumenten gehoord, hij kwam tevoorschijn en zei: "Ik ben verrast,
waarom zette U Uw leven op het spel?" Ik zei: "Het is niets, helemaal niets!" Zijn leven was gered.
Nu werd deze man, deze mohammedaan, een grote dichter Shahir Ludhiyanawi, en deze vrouw werd een grote actrice, Achala
Sachdev, zij die de rol van een moeder moest spelen. Ik wist wat zij allemaal op een dag zouden worden, maar Ik vertelde het
niemand. Ik zei, veronderstel dat ze weten dat Ik in Bombay verblijf, zij zullen gek op Me zijn en Ik zei dat Ik daar allemaal geen
tijd voor had. We begonnen dus een filmcentrum voor jonge mensen om hen goede films te geven, maar later werd het een flop.
Zij luisterden niet naar Mij. Maar wat er ook van is. Dus zeiden ze, we zouden deze Achala Sachdev moeten vragen om de rol
van een moeder te spelen. Ik zei: "Dat is goed, maar vertel haar niet dat Ik er iets mee te maken heb. Dat heb Ik gezegd". Jaren
waren dus voorbijgegaan, Ik denk ongeveer twaalf jaar. Zij gingen naar haar toe en vroegen het haar. Zij ging tekeer als een
actrice: "Neen, hoeveel gaan jullie mij betalen? Hoe kan ik het jullie gratis geven, ik kan niet gratis optreden, iedereen zal een
gratis optreden vragen, hoe kan ik het jullie gratis geven, jullie zullen mij een sari moeten geven en zoveel geld, enz... Zij zeiden
het is goed maar kom naar de Murath, kom tenminste naar de Murath. Het begin van, de grote Murath is de plaats naar waar het
start. Zij kwam dus en Ik was daar. Zij keek naar Mij en zij kon gewoon niet geloven dat ze Mij na twaalf jaar zag. En tranen
begonnen uit haar ogen te stromen. Zij kon absoluut niets zeggen, zij kwam alleen naar Mij toe en viel in Mijn armen. En zij zei
'Waar was U al die tijd. Ik heb geprobeerd U te bereiken en zij begon het Mij te beschrijven. Dan was Shahir Ludhiyanawi, de
dichter daar, en zij zeiden: "Deze dame is hier en zij zeggen dat het haar werk is. 0 God, waarom hebben het jullie het ons niet
gezegd! Zie je, wij zouden ons leven voor haar geven". En zij waren verrast hoe zij veranderd waren, geen geld, niets: "Ik zal geld
geven voor dit project, niets aan te doen." Kijk nu, Ik was een huisvrouw, slechts een gewone huisvrouw. Ik had niet zoveel
rechten op de eigendom van Mijn echtgenoot of wat dan ook.
En Mijn broer, nog zo'n dominante persoonlijkheid, beiden zouden zij Mij bijna gedood hebben met hun woede en toorn. Ik
kalmeerde hen. En dan weet je, toen Ik het Mijn broer en Mijn echtgenoot vertelde, waren ze verwonderd. Ik zei: "Zij zijn het die
zo geworden zijn, en zie de zaak nu, hoeveel zij hebben". En dan zeiden zij. Wij zullen nooit meer een inrichting voor
liefdadigheid weigeren. Dit is de laatste vergissing die we maakten en het hele begrip van geld verdienen en zomeer, viel weg.
En zij heeft nog in veel films gespeeld uit liefdadigheid. En ook deze dichter Shahir Ludhiyanawi schreef veel zaken uit
liefdadigheid.
Een vrouw kan dus van een man een liefdadige persoonlijkheid maken, omdat zijzelf liefdadig is. Zij heeft zoveel schoonheid, zij

is een kunstenares. En zij kan schoonheid scheppen rondom haar in de huishouding, in haar familie, in haar maatschappij,
overal! Maar neen, vrouwen willen vechten zoals mannen. Zij willen bonden hebben, zij willen, hoe noem je dat, vakbonden,
verenigingen, zij willen verenigingen om voor hun rechten te vechten.
Ik ga ermee akkoord dat sommige mannen erg wreed geweest zijn, dat sommige wetten uiterst wreed zijn, en zo meer, en dat dit
hen moest gezegd worden. Maar dit is niet de juiste manier. Er is een andere manier om deze mannen die de vrouwen trachten
te vernietigen, te verbeteren. Want vrouwen hebben één grote kwaliteit: dat de Gana's aan hun kant staan. En Shri Ganapati
staat aan hun kant, hij zal nooit aan de kant van de mannen staan. Als zij kuis zijn en niet proberen met hun lichaam en hun
schoonheid te pronken en proberen er winst uit te slaan.
Zo'n vrouwen zijn uiterst krachtig, uiterst krachtig. En zij tonen hun waarde als het komt tot bepaalde situaties zoals we Zansi
Chasikirani hadden. Zij was een gewone huisvrouw en zij vocht tegen de Engelsen. En de Engelsen waren ook zeer verrast door
haar waarde en zij zeiden: 'we hebben inderdaad (de stad) Chasi maar de roem gaat naar de koningin van Chasi. Op dezelfde
marlier hebben we veel Noorhaja, Ahilyabai gehad. We hebben vele grote vrouwen in India gehad dank zij de traditie van deze
gevestigde waarden. We hadden Padmini, Chandbibi, er zijn zoveel vrouwen die we kunnen noemen, die grote vrouwen geweest
zijn, die huisvrouwen waren. De kwaliteit van de vrouw is dus als het potentieel van Moeder Aarde of het potentieel van welke
energie ook, zoals ook elektriciteit ergens zijn potentieel heeft. je ziet daar de lampen, het maakt geen verschil uit of er één of
twee lampen zijn, maar het potentieel is belangrijk. We moeten dus begrijpen dat we een potentieel hebben en dat we, om dat
potentieel in stand te houden, in onszelf de zin voor waardigheid, eerbaarheid en rechtschapenheid moeten hebben.
Nu moeten de mannen hun vrouwen die zo zijn, respecteren.
Maar mannen zijn weer dom op een andere manier, want zij zullen geen vrouw respecteren die van hen houdt, die kuis is, die
goed is, die wil dat zij collectief zijn, die wil dat zij geven, dat zij liefdadig zijn, die wil dat Sahaja Yoga vooruit geholpen wordt en
die wil dat hun echtgenoot gelukkig en vreugdevol is en ook naar Sahaja Yoga zou komen. In plaats daarvan lopen zij achter rare
dwaze vrouwen aan. Wat is er zo aantrekkelijk aan vrouwen die bhootish, bezeten zijn? Het moeten sommige bhoots in hen zijn,
Ik weet niet op welke manier zij aangetrokken worden.
Het gevolg van al deze verkeerde gedragingen is, dat de vrouwen zich erg onveilig beginnen voelen, en zij voelen zich onveilig.
Het gevolg is dat de mannen lijden en de vrouwen lijden.
Een man die zijn vrouw verwaarloost en haar zo behandelt, zal als gevolg aan bloedkanker lijden. En een vrouw die zich zo
gedraagt, op die manier, als zij haar man slecht behandelt, zal astma krijgen, of een erge vorm van cirrose, het kan ook een
hersenletsel zijn, of verlamming, het kan ook een volledige uitdroging van het lichaam zijn.
Want de linker Nabhi is zo belangrijk. Als men de linker Nabhi op hol doet slaan door, zoals je weet, door opgewonden te zijn,
dan wordt de linker Nabhi opgewonden en je ontwikkelt bloedkanker. Ik heb altijd gezien dat als de vrouwen mager waren, hun
echtgenoten gejaagd waren, Waarom? Omdat de vrouw hen de hele tijd op en neer doet lopen, doe dit, doe dat, breng me dit, ik
heb je gezegd me dat te brengen, je hebt dit niet gedaan, alsof hij altijd de zondaar is. En de man wordt de hele tijd zenuwachtig,
zenuwachtig. Hij krijgt iets voor de gejaagdheid en zij krijgt iets voor het martelen. Er is geen liefde, er is geen vreugde, er is
geen geluk.
De zogezegde lijnobsessie die nu afneemt, God zij dank, het komt nu uit Amerika. Deze obsessie van het figuur, maakt je raar.
Vrouwen moeten gevestigde vrouwen zijn. Zij moeten "Gruhastees" zijn, dat is zij die zich in de huishouding vestigen. Zij moet
tevreden zijn met haar huishouding. Als zij de hele tijd heen en weer loopt en zij wil niet in huis blijven, dan is zij geen huisvrouw
maar een dienstmeid, die boodschappen doet. Zo was er een dame die een dienstmeid was en dan werd zij een huisvrouw.
Maar zij kon niet ophouden met rondlopen want zij was een dienstmeid.
Zij vestigde zich niet in de huishouding.

Voor wie is nu de huishouding? Niet alleen voor haarzelf, neen, niet voor haar echtgenoot, neen, niet voor haar kinderen, maar
voor anderen om ze te verwelkomen. Op die manier heeft Moeder Aarde al deze mooie dingen uitgespreid voor jou, om te komen
zitten en te genieten. Het is in Sahaja Yoga ook een veel voorkomend feit dat we zien dat de mensen na hun huwelijk totaal op
elkaar ingesteld zijn en zij verliezen Sahaja Yoga. Dan lijden hun kinderen, hun kinderen worden druk, raar, ongehoorzaam en
wreed.
Zij hebben ook fysieke problemen, het is een straf Niet dat Ik die straf geef, het is je eigen natuur die je straft. Veronderstel dat je
je hand in het vuur steekt, zij zal verbranden. Ik bedoel, wie straft er? Je straft jezelf. Dan worden de kinderen raar. Als het
alleen voor jouw familie is, alleen voor jouw voedsel, alleen voor jouw huishouding, als dit egoïsme in de mens binnendringt,
moge God die persoon dan redden. Als het een vrouw is, is het in orde. Tenminste een klein beetje, maar als het een man is, is hij
verloren: "Dat ik een huis zou moeten hebben, ik zou werk moeten hebben, ik zou voor mijn kinderen moeten zorgen, dat is voor
mijn familie."
Nu is onze familie niet één man, één vrouw, maar het hele Universum is onze familie. Wij staan niet alleen, en als je willekeurig
wordt, als je je afzondert, dan moet Ik je één zaak zeggen en je vandaag waarschuwen dat er voor deze mensen die proberen
zich af te zonderen, een dag zal komen waarop zij door vreselijke ziekten getroffen zullen worden. Geef de schuld niet aan
Sahaja Yoga. Sahaja Yoga heeft zijn eigen mooi gebied van Gods Koninkrijk, maar in Gods Koninkrijk moet je collectief zijn.
Maar een slechte vrouw kan problemen scheppen, en zij zal een probleem geven. Zij zal een groep mensen vormen, een groep
vrouwen vormen, zij zal verder bij iedereen blijven aanlopen met haar bhoots. Of misschien is zij zich erg bewust van haar
opvoeding, misschien bewust van haar positie of haar geld en zomeer en dan zal zij ook proberen haar echtgenoot op een
afstand te houden. Zo'n mensen moeten betalen voor wat zij gedaan hebben want het is een straf van God.
De Gruhalakshmi Tattwa is dus heel belangrijk in Sahaja Yoga. Van die mensen die problemen hebben nadat zij tot Sahaja Yoga
gekomen zijn, hebben de meesten hun Gruhalakshmi principe verwaarloosd. Want als de Gruhalakshmi verdwijnt, wordt het
centrum Hart verstoord. Deze vrouwen die zo'n trucs hebben uitgeprobeerd zouden er onmiddellijk mee moeten ophouden want
het is erg onwaardig. Niemand respecteert zo'n vrouwen. Dat is erg het geval voor de vrouwen van de leiders en de leiders. De
vrouw van de leider, of het leiderschap is het minste van het minste van het minste van het minste van een zogezegde positie.
Het betekent haast niets. Wat je hebt staat veel hoger dan dit. Als je aan een heilige vraagt koning te worden, zal hij zeggen:
"wat, wil je de oceaan in een beker brengen?" Het is het minste van het minste. Het is het laagste van het laagste.
Zij die denken dat hun leven dienstbaarheid is, zijn ook dwaze mensen. Hun leven is vreugde, niet dienstbaarheid. Maar de
dienstbaarheid zelf is vreugde. Maar als je het alleen bij de dienstbaarheid houdt: "Oh, ik offer op, dit is mijn tapasya". Dan is het
ermee gedaan, dan word je als een tapaswini, een bonenstaak, dun, je kan gebruikt worden als kruis.
In Sahaja Yoga is het dus vreugde, maar tenzij je die essentie van het genieten van alles hebt, kan het geen vreugde zijn. Als je
de essentie van het suikerriet wegneemt of wat je de suikerrietstok noemt, wat blijft er dan over? Op dezelfde manier hebben de
zogenoemde dienstbaarheid, het redden, tapasya en zomeer, geen zachtheid, gedaan ermee. De essentie van dit alles is dus
zachtheid en deze wordt door vrouwen voortgebracht.
Maar zij zijn erg strikt: maak dit niet stuk, hou dit en dat proper. De echtgenoot komt thuis als een boosdoener weet je. Hij moet
als een stier in een porseleinwinkel zijn. Hij moet zo zijn, het is goed op een zekere manier. Het is fijn. Als Hij niet weet hoe iets
te doen is dat nog beter voor jou. Maar steeds van hem een slaaf maken, doe dit voor mij, doe dat voor mij, dat is niet de taak
van een huisvrouw.
Haar taak is als die van Moeder Aarde. : klaagt zij? Niets daarvan. Zij geeft je alles. De ondersteuning (voedingsbodem) in haar
is zo groot en dat geeft haar haar waardigheid, zo'n krachten heeft zij. Hoe zou zij' erom geven dat iemand haar wat dan ook
geeft je zal verwonderd zijn als Ik je vandaag vertel dat Ik tot vandaag, tot gisteren, mijn echtgenoot nog nooit gevraagd had iets

voor Mij te kopen. Voor de eerste maal vroeg Ik hem, Mij een fototoestel te kopen, en je ziet het resultaat, wat hij 's avonds zei,
het was het laatste wat je kon verwachten. Nooit in mijn leven. Hij zei wel, je moet me zeggen wat je wil. De eerste maal dat Ik
iets zeg, en zie welk effect het gaf, want Ik had hem zoiets nooit gezegd. Zo'n vrouw moet dus in zichzelf gevestigd zijn, tevreden
binnen in zichzelf, want zij moet geven. Een persoon die moet geven, hoe kan zij vragen? Zij moet liefde geven want zij is liefde.
Zij moet alle diensten betonen, zij moet alle bezittingen geven, zij moet verzachten. Wat een verantwoordelijkheid, Ik zeg het je,
wat een verantwoordelijkheid. Meer dan een eerste minister, meer dan welke koning ook, meer dan wie ook. Het is de
verantwoordelijkheid van een vrouw, zij zou er fier over moeten zijn, dat zo'n verantwoordelijkheid tot haar is gekomen. Een
huisvrouw heeft veel meer verantwoordelijkheden dan een leider van Sahaja Yoga. Maar de vrouwen van de leiders kunnen
vreselijk zijn want zij denken dat zij de leider geworden zijn.
Het is het minste van het minste zoals Ik al zei, het is als de oceaan in een kleine beker willen vatten. En hun gedragingen zijn zo
raar en absurd dat Ik er verstomd van sta.
Ik huwde in een familie waar honderd mensen samen leefden. En elk van hen houdt van Mij. Als Ik ergens naartoe ga, in
Locknow, komen zij van overal om Mij te zien. Maar als mijn echtgenoot gaat: niemand komt hem opzoeken! Altijd klachten. Hij
is het familielid, Ik ben niet het familielid. Zij komen om Mij te zien, niet hem. Als Ik hen geen liefde had gegeven, als Ik hen niet
had gegeven wat zij ook wilden, dan waren zij niet naar Mij gekomen.
Zij (de vrouwen) zijn dus de beschermers van de anderen, zij moeten niets voor zichzelf behouden. Wij hebben veel dwaze
vrouwen onder ons, Ik zeg het je, veel dwaze vrouwen. We noemen hen "budhus" in Hindi "budhus". Want zij weten niet welke
kracht zij hebben. Zij weten niet welke verantwoordelijkheid zij hebben. Ik ben een voorbeeld voor hen.
Nu heb Ik dat grote probleem dat bijna 60% van de leiders denk Ik, vreselijke vrouwen hebben, vreselijk moet Ik zeggen. En
Sahaja Yoga wordt tegengehouden door hen. Zij kunnen niet in een ashram leven, zij willen hun voedsel zo, de echtgenoot moet
erop toezien dat zij hun voedsel krijgen terwijl zij het zijn die iedereen voedsel moeten geven. Er moet voor iedereen gezorgd
worden en daarna kunnen zij eten. Iedereen moet een bed krijgen en zij moeten erop toezien dat iedereen slaapt. Zij moeten alle
kinderen toedekken en dan kunnen zij gaan liggen. Maar nu zitten zij neer. Zij worden mini Mataji's of groter dan Mataji: haal me
dit, doe zus, doe zo! De meesten van hen kunnen niet koken. Iedere leidersvrouw moet koken en leren koken, het is nu
noodzakelijk. Zij moeten koken, en met hun hart. Zij zouden in staat moeten zijn te koken, en het met liefde aan anderen te
geven. Dat is het minimum van Anapurna. En de echtgenoot zou er niets op tegen mogen hebben. Het is mogelijk dat zij in het
begin fouten maken. Moedig ze aan. Moedig hun kwaliteiten aan, moedig hun goedheid aan, moedig hun vriendelijkheid aan. Ik
heb ook hele goede vrouwen gezien die in Sahaja Yoga erg actief waren. Na hun huwelijk zijn zij verloren. De echtgenoten
worden ook verondersteld Sahaja Yogi's te zijn. Verloren. Soms komen ze te voorschijn. Soms komen zij als Ik er ben, anders
zijn zij er niet. Vandaag vroeg Ik het aan Arnaud. Hij vertelde me dat er hier zo velen waren. Dat betekent dat er iets mis is met
de mannen, want voor het huwelijk hadden zij het beter. Hoe belangrijk is het dus voor het Gruhalakshmi-principe in ons om
samen te zijn, samen te groeien, het samenzijn te voelen. De hele tijd, die eenheid die binnen in ons is. Gisteren zei Ik jullie dus
dat Ik jullie zou spreken over de raga's. "Ra" is energie "Ga" in het Sanskriet "Gagepi", betekent dat wat doordringt, dat wat in
alles gaat. Het zijn de etherische kwaliteiten, etherisch. Wanneer we, om het even wat in de ether brengen, kan het overal
ontvangen worden. De raga is dus de energie die in de ether gaat en je spirit raakt. Dat is de raga. En deze raga's zijn, Ik zou
zeggen, zoiets als een huisvrouw.
Veronderstel dat je in een militaire band staat, je zal er genoeg van krijgen: links, rechts, links, rechts... Maar een raga is een
mooie melodie, het is iets melodieus, is het niet? Een melodie. En deze melodie suggereert schoonheid. De manier waarop een
huisvrouw het huis versiert. Zij verzacht iedereen, laat iedereen zich goed voelen, dan zorgt zij voor iedereen, iedereen wil dat zij
er is.
Stel je voor wat de moderne stijl zou zijn. Je vraagt mensen voor de verjaardagstaart van je kind en je snijdt het eerst de taart
aan. Hoe zal dat overkomen? Want je bent de huisvrouw! Het is zo belachelijk, Ik zeg het je, de manier waarop een huisvrouw
zich "voor" de anderen opdringt. Zij moeten achteraan staan, want zij moeten voor de hele wereld zorgen. En dit is wat een raga
is. Zij zorgt voor alle scherpe hoeken en kanten. Veronderstel dat iemand kwaad en bezorgd is. Hij komt ergens vandaan, zit

neer en zet een raga aan. Het zal je rustig maken. Het doet je bedaren. Zoals de mensen die thuiskomen. Gedurende vijf dagen
leven ze in, Ik weet niet hoe het te noemen, het zijn zelfs geen hotels, maar zij leven in een soort van tent, en de zesde dag gaan
ze naar de zee of gaan zij naar een hotel. Niemand wil thuis blijven, wat er is geen Gruhalakshmi-principe tussen beiden. Maar
de raga doet ze neerzitten, bedaren. Tenzij je bedaart, kan je niet van de raga genieten. Stel je voor dat iemand naar een raga
luistert terwijl hij opgewonden is! Men moet dus bedaren, en dat bedaren is de taak van een vrouw die een huisvrouw is. En een
man die moet handelen, moet bedaard worden.
Ik heb jullie al dikwijls verteld hoe je linker Nabhi uitvalt. En nog veel meer in de moderne tijden. En vele kinderen worden ook
geboren bij vrouwen die gespannen zijn. Is dat de vrouw? Zie je, normaal in India was het vroeger de gewoonte dat de man
opstond om zijn bad te nemen. De hele tijd is zijn vrouw niet bij hem. Zij kookt voor hem, zij zorgt voor de kinderen. De hele tijd
bij de man aanhangen is een teken van verveling. De man geraakt verveeld, de vrouw geraakt verveeld. Dan scheiden ze. Zij
moet andere interesses hebben zoals voor de kinderen zorgen, voor de huishouding, Sahaja Yoga zo'n zaken. Dan komt hij terug
van het bad, hij gaat zitten, in India zit hij op de grond (nu zitten we op een stoel!), langzaam. Op dit ogenblik zegt zij hem niet:
waarom heb je zus of zo gedaan? Of, deze vrouw was aan het ruziën, of, Ik heb een andere dame ontmoet die me zei dat je dit en
dat was, neen. Zij zegt: laat hem zijn maaltijd eten. Daarom is het zo dat de man, als hij wil laten zien dat hij kwaad wordt, zijn
maaltijd niet in het huis eet, of hij zal zijn ondergoed zelf wassen. Zo laten zij hun ongenoegen blijken.
Dan waait zij de man langzaam koelte toe en vertelt hem goede zaken zie je: vandaag weet je, stond mijn zoon op en zei, ik hou
zoveel van mijn vader! Zei hij dat werkelijk? ja, ja, dat zei hij. De man weet dat zij ook leugentjes vertelt. Maar allemaal fijne
dingen zie je!
Zoals: Ik denk dat het beter is, je moeder is nu veel beter, ik zal er naartoe gaan en voor je moeder zorgen, en je zuster komt, ik
denk dat ik dus een sari voor haar koop. Allemaal zo'n fijne dingen, daarover praat zij met hem. Hij zal dus zachtjes zijn maaltijd
eten, dan zal hij weggaan, zijn handen wassen en vertrekken met de ossenkar.
Niet met de auto want er zijn altijd opstoppingen. In orde, nu is het gedaan met de ossenkar, het is gedaan met de waaier. Je
moet heel snel zijn, het leven is nu snel. In deze snelle situatie heb Ik je gezegd dat de snelheid in de buitenkant van het wiel is,
maar dat is niet zo ter hoogte van de spil. Sahaja Yogi's moeten dus op de spil staan en links is links en rechts is rechts. Nu
hebben vrouwen altijd meer tijd nodig om zich klaar te maken. Ik niet, Ik heb minder tijd nodig dan mijn man, veel minder dan
mijn man, maar normaal is dat hun gewoonte. De vrouwen hebben hun eigen gewoonten, het zijn vrouwen, vrouwen zullen
vrouwen blijven, mannen zullen mannen blijven. Mannen moeten tienmaal naar hun horloge kijken. Vrouwen kijken misschien
éénmaal, of misschien zijn zij ook hun horloge verloren of is ze stuk. Als het echte vrouwen zijn. Zij zijn niet zo opgewonden als
mannen, zij zijn anders. Maar zij zijn vrouwen en jullie zijn mannen. En God heeft mannen en vrouwen gemaakt.
Als het de bedoeling was geweest één geslacht te maken dan had Hij één geslacht gemaakt. Hij heeft dat niet gedaan. Je moet
dus het geslacht waarmee je geboren bent aanvaarden met gratie en schoonheid en waardigheid. Allebei! En je moet weten dat
dit het gedeelte is dat de vrouw aanbelangd. In India, zoals je wel weet, hebben we deze situatie, zoals Ik getrouwd werd in een
erg orthodoxe familie waar de vrouwen het gezicht sluieren en zomeer. Op een zekere dag zei de ontvanger, die een vriend van
mijn echtgenoot was, tot mijn oudere schoonbroer: waarom zou de vrouw van mijn vriend niet eens kunnen komen. Hij zei
natuurlijk, natuurlijk. Om het voor mij gemakkelijker te maken nam hij vrijaf op zijn werk en verdween hij naar een andere stad.
En 1-dj zei tot zijn vrouw, zorg er voor dat zij naar de ontvanger toe gaat. Zie hoe mooi dat was. Hoe mooi het was. En Ik had
nooit het gevoel dat hij mij domineerde, want dat was toch het systeem van die familie. In orde, dat is goed.
Maar om dit te doen heb je zuivere intelligentie nodig. Als de echtgenoot een botterik is, zal hij zijn vrouw meebrengen. Als de
vrouw erg slim is, goed praat en weet hoe zij moet praten en mensen onder de indruk brengen, dan wil dat niet zeggen dat zij erg
intelligent is. Ik noem die persoon de meest intelligente die de weldadigheid, de spirituele groei en het opperste doel ziet. Die
persoon is de gevoeligste, de meest intelligente. Alle andere intelligentie is a-vidya, nutteloos.
Nu denk Ik dat Ik over dat onderwerp een boek kan schrijven. Het is dus beter het voor het boek te laten en vandaag de Puja te
houden.

Moge God je zegenen.
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Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Het was niet in het minst voorzien dat we een Puja of een soortgelijk programma zouden hebben. Maar Ik denk dat er iets
weggevallen is uit het gehele programma dat Ik, zoals jullie weten, snel moest afhandelen: Van Londen naar Frankfurt, reizend
naar Amerika, naar Bogota om dan terug te komen, vervolgens naar Andorra en al deze plaatsen zodat ik dacht: nu is het
afgewerkt. En Ik kwam in Londen en ontdekte dat één puja nog niet gedaan werd, namelijk de linker Vishuddhi en dat valt samen
met de Raksha Bandhan omdat het de zuster en broeder relatie is. Als je gaat kijken in het verleden zie je dus dat Shri Krishna
geboren werd op de dag dat zijn zuster geboren werd en deze Vishnumaya werd later omgevormd tot een bliksem, maar zij was
het die in die tijd het bestaan van Shri Krishna aankondigde, dat Hij geboren was, leefde en dat Hij in het heden was. Dit is het
werk van de linker Vishuddhi, van de bliksem, en jullie hebben gezien dat als Ik naar welke plaats ook ga, of als Ik een
programma of zoiets ga geven er juist daarvoor bliksem en donder in de lucht verschijnen om deze aankondiging te tonen. Dat is
een van de zaken die gebruikt worden voor de aankondiging.
Om het meer praktisch en begrijpelijk te stellen kunnen we zeggen dat we elektriciteit nu gebruiken voor onze televisies, voor
onze aankondigingen, om mensen in te lichten over boodschappen of zaken van groot belang. Ik weet niet of ze dat werkelijk
doen, misschien wel niet. Op dezelfde wijze zouden wij onze linker Vishuddhi moeten gebruiken voor de aankondiging van de
komst van Adi Shakti. Maar in het tegendeel de mensen beginnen het te gebruiken als een zak die ze bijhouden om er hun extra
ego in op te slaan.
Als we ons schuldig voelen, eerst voelen we ons schuldig als ons gevoel voor relaties niet juist zit. We begrijpen bijvoorbeeld niet
de zuster- broer relatie die heel zuiver is en boven alle mogelijke bezoedeling staat.
Maar zoals je weet zijn in het Westen de mensen dit waardensysteem verloren, misschien door drinken en door het doen van
allerlei zaken tegen het bewustzijn, en hiermee ook het systeem waarmee ze begrijpen wat een zuster en een broer is.
Vishnumaya is zo belangrijk, zo enorm belangrijk wegens Haar aankondiging dat er een incarnatie is, je zou kunnen zeggen dat
het de TV is die aankondigt op kosmisch vlak. Het werkt het uit. Maar in ons eigen wezen verblijft Vishnumaya in de linker
Vishuddhi en Ik zie dat, zeker in het Westen, deze Vishnumaya het meest te lijden heeft, omdat het een mode is om zich over
alles schuldig te voelen.
Normaal, laten we zeggen als Vishnumaya zelf aankondigt dat Shri Krishna geboren is, en op deze aarde bestaat, als je dat nu
vanuit een praktisch oogpunt bekijkt, zou je kunnen denken dat wat ze deed fout was, want aan Kamsa vertellen dat Hij bestaat
en dat Hij verblijft, dat Hij nog steeds bestaat, is Hem blootstellen aan gevaar. En men zou er zich later schuldig over kunnen
voelen
"Oh, waarom deed ik dat? Als ik het niet had verteld had hij het niet geweten." Maar dat is juist wat moet gedaan worden. Dat is
de taak die ze moeten volbrengen. We moeten dus voor onszelf zien dat wat ons schuldig doet voelen voor kleine, kleine zaken,
eigenlijk ons eigen ego is dat tegen ons reageert en wil dat we ons verzoenen met de vergissingen die we begaan hebben. Zoals
sommige mensen zich schuldig voelen omdat ze iets verkeerd hebben gezegd. Iets wat ze niet hadden mogen zeggen, of
misschien omdat ze iets verkeerd gedaan hebben dat ze normaal niet hadden mogen doen. Dit hoeft niet met, Sahaja Yoga te
maken te hebben, het kan ook wat anders zijn, iets heel dwaas. Zoals wanneer er iemand koffie morst. Ze voelen zich dan
schuldig, of als iemand het mes aan de verkeerde kant legt. Dan voelen ze zich schuldig. Ik bedoel hier zo'n stomme zaken die in
de maatschappij als normen beschouwd worden en de mensen beginnen te denken dat deze normen zeer, zeer belangrijk zijn,

alsof zij iets zijn als het dharma en dat je die normen moet behouden. Maar deze normen zijn door de mensen gemaakt, het
grootste deel is door de mensen gemaakt.
En sommige zijn zo stom, zie je, en zo verschrikkelijk dat Ik denk, en omdat Ik dit bijzonder in Engeland voel, dat er sommige echt
volledig moeten afgebroken en beëindigd worden, zoals bv. het handen schudden. Ik denk dat het een slechte zaak is om
iedereen een hand te geven. God weet wat voor handen de mensen hebben, welke vibraties ze hebben. Als mijn echtgenoot nu
een receptie geeft moet Ik bij het binnenkomen aan 700 mensen een hand geven, en aan 700 dronkaards bij het weggaan. Ik
denk dus dat dit handen geven een heel, heel slechte gewoonte is. Het is in orde als Sahaja Yogi's elkaar een hand geven, maar
voor anderen, om eender wie een hand te geven, dan is het beter om namaste te doen al kan dit dan een erg eenvoudige Indische
manier zijn, toch denk Ik dat het het beste is om "Namaste" te zeggen.
Want handen geven kan veel problemen veroorzaken bij mensen en met al die ziekten en zomeer die opkomen denk Ik dat men
zeer voorzichtig moet zijn i.v.m. handen te geven.
Nog erger dan dat zie Ik in Frankrijk, namelijk als je iemand ontmoet moet je zoenen, dit is de meest afschuwelijke gewoonte zeg
Ik je, verschrikkelijk. Maar ze kussen je echt heel de tijd als je naar daar gaat, Ik kreeg er, om te beginnen, heel lelijke schokken
van, zie je iedereen wil je gewoon vastnemen, je hier kussen, je daar kussen, je begint naar die persoon te kijken. Met de angst
voor Aids en zo, zullen ze misschien met al die onzin stoppen. Maar het is niet nodig om dat allemaal te doen, het is geen erg
goede manier om iemand iets te wensen, het toont geen respect. In beide gevallen, als je handen schudt en als je kust is er geen
respect, maar als je namaste zegt betekent dit ik buig voor u, dat is respect. En dat is juist wat we moeten doen elkaar
respecteren.
Maar als we dit niet doen dan voelen we ons schuldig, en op dezelfde manier de "dank u's". Als je niet "dank u" hebt gezegd aan
iemand dan denken we dat we een grote vergissing begaan hebben.
Ik bedoel het aantal keren dat we "dank u" zeggen, weet je, daar raak je zo aan gewoon dat je, dank u zeer, zou zeggen als je een
standbeeld zou zien. Zo gaat het dan door. het is wat teveel. Teveel "dank u" wordt een lippendienst - of nog: "het spijt me",
“sorry" van vandaag. In onze tijd zeiden we "excuseer" aan de telefoon. Maar nu zeggen mensen "sorry, sorry, sorry". Ik bedoel
maar. Sorry waarvoor? Deze sorry gaat in de linker Vishuddhi. Als je het niet hoort is dit niet jou schuld. het kan te wijten zijn aan
de telefoon of aan de andere persoon. Maar zonder te begrijpen waarover men spijt zou hebben, gewoon doorgaan met te
zeggen: "Het spijt me, het spijt me. het spijt me". spijt hebben voor iets, is gewoon saai en zo iemand kan een bijzonder raar
iemand worden aangezien hij van 's ochtends tot 's avonds zegt "het spijt me voor dit, het spijt me voor dat" en de hele tijd voor
alles spijtig voelen, spijt voelen voor die persoon. Je moet dus goedgemutst zijn. en het doet er niet toe of dat iemand niet zegt
"het spijt me", het doet er niet toe. Maar er zijn mensen die het je heel kwalijk nemen als je hen niet "dank u" zegt.
Ik heb in Engeland eens een grappige zaak ervaren, Ik ging uit en John was er om de wagen te besturen.
Mijn dochter kwam uit het huis en hij hield de deur open en zodra zij neerzat, het duurde alles samen zo'n 5 á 6 seconden. sloot
hij de deur en ging achter het stuur zitten, maar hij bedankte de kerel die achter hem stond niet. Zij worden verondersteld rijke,
gecultiveerde, wel opgevoede mensen te zijn, maar deze kerel stapte uit zijn wagen en greep de veiligheidsgordel van John vast,
belette deze om door te rijden maar de wagen reed al door.
Ik kon niet begrijpen wat er aan de hand was, dus vroeg Ik John om te stoppen, "stop de wagen, stop de wagen". Ik vroeg "Wat is
er aan de hand?" "Hij bedankte mij niet". Deze kerel zou gestorven zijn of er zou hem iets overkomen zijn, dat deerde hem niet, je
had "dank u" moeten zeggen.
Dit zijn de rare normen die we hebben en er zijn er veel.
Soms missen we het belangrijkste, omdat het hele gedoe zo mechanisch wordt. Het is niet mechanisch als je "dank u" zegt. Het
is gewoon een manier van uitdrukken zoals je met een glimlach of een gebaar kan zeggen dat je mensen dankbaar bent voor wat

zij gedaan hebben. Maar het is een norm die reeds lang bestaat. Ze hebben zovele zaken afgeschaft, ze hebben bv hun jacquet
afgeschaft en zo meer, en Ik denk dat teveel danken, en teveel spijt hebben, ook afgeschaft moet worden. Je gaat ofwel naar
links of naar rechts.
Als er nu iemand iets voor je doet, is het best gewoon te glimlachen, soms ook "dank u" te zeggen, maar zeker niet voortdurend,
heb je dank u gezegd? Zoals een kind me eens zei: ik wil niet naar haar huis gaan, want ik moet voortdurend dank u, dank u, dank
u zeggen.
Kinderen vinden het dus op één of andere manier iets heel kunstmatig. Het wordt een lippendienst. En deze lippendienst kan
overal gebeuren zodat bv. mensen spijt hebben voor het feit dat Ik geen kerstkaart gezonden heb, ze vinden dat spijtig.
De kerstkaart is niet belangrijk, we moeten zien waarom we een kerstkaart moeten zenden. Om die persoon iets toe te wensen,
maar heb je die wens ook in je hart? Voelde je dat vanuit je hart?
Eens je begint te voelen vanuit je hart zal je nooit je linker Vishuddhi verstoren. Het is een erg kunstmatige manier om de
vergissingen die je begaan hebt te vermijden.
Veronderstel nu dat ik iets niet gedaan heb wat ik moest doen, soms gebeurt dit en dan voel ik dit in mijn hart weet je. ik voel het
gewoon. Ik zou het moeten gedaan hebben. En als ik het niet gedaan heb. dan wordt dit rechtgezet. Niet alleen dat, maar voor
een Sahaja Yogi werkt het. Je moet het dus in je hart voelen. indien niet dan is het oppervlakkig en moet je er geen zorgen over
maken.
Je moet er je geen zorgen over maken. Jullie zijn immers yogi's.
Jullie zijn allemaal heiligen, je moet je dus geen zorgen maken over kleine. kleine dingen. Zelfs als je iemand een klap geeft is dat
in orde. Als het nodig is, mag je iemand een klap geven. Er zijn yogi's geweest die stenen pleegden te werpen naar anderen om
zichzelf te redden van hun verveling, van hun agressie. Het is dus in orde, jullie zijn allemaal heiligen en heiligen mogen zo
handelen. Ik las eens een leuk verhaal over een koning die een monnik was en die koning moest zijn.
Hij wou helemaal geen koning worden. Hij zei: "Ik ben een heilige. Ik wil niet". Hij was een heilige maar hij werd gedwongen, ertoe
verplicht omdat er anders niemand was.
Iedereen was nu heel gelukkig en hij gaf iedereen de toelating te doen wat ze graag deden. Maar de notabelen van ginder, al de
mensen van de hofhouding en zo werden erg machtig omdat hij een zeer zachtaardig en meegaand iemand was. Zij begonnen
nu al de onderdanen uit te buiten. Al de arme mensen en al de boeren uit te buiten. Iedereen nam hun al hun spullen af,
beroofden hen, martelden hen en vielen hun vrouwen lastig. Ze deden zijn onderdanen allerlei monsterachtige dingen aan. Maar
dan werd hem dit verteld. En hij dacht toen: nu zit ik hier als koning al ben ik dan een heilige, maar als heilige heb ik een
verplichting na te komen.
Hij werkte dus een heel goed plan uit. Hij omringde zich met heel goede mensen, een handvol mensen die hem zeer, zeer nabij
stonden en op wie hij kon vertrouwen. Hij riep nu al de notabelen aan het hof en zei hen dat ze geen wapens mee mochten
brengen en toen kapte hij hen allen het hoofd af, allemaal. Hij was een heilige en toch kapte hij iedereens hoofd af omdat dit
vreselijke mensen waren. Om hen te straffen, dit was zijn taak en hij deed dat zonder zich schuldig te voelen. zonder de linker
Vishuddhi te verstoren.
Wat dus moet gedaan worden moet gedaan worden, er is helemaal niets om spijt over te hebben. Je moet nergens spijt over
hebben, maar wat je ook voelt. Wat niet is uitgedrukt, moet je in je hart voelen zodat dit kan handelen en werken. Dit betreft
natuurlijk de linker Vishuddhi.
Maar we moeten ons één ding afvragen: "Hoe geraken we van onze linker Vishuddhi af?" En als je deze vraag begint te stellen

dan ook: "waarom heb ik een linker Vishuddhi? "Het is de overmaat aan ego, zoals Ik je verteld heb. Tracht dus te zien wat je
gedaan hebt, wat je gezegd hebt, waarom deed je het? Zie het dan onder ogen en doe het de volgende keer niet meer zodat je
niet schuldig bent, want schuld is niets anders dan vergissingen opstapelen, zoals als je naar een priester gaat, hem zegt: "Het
spijt me, ik deed dit, ik deed dat" en dan dezelfde fouten opnieuw doet.
Dat komt op hetzelfde neer want je verbetert jezelf dan niet. Ik ben ook Engels: ik moet ook "dank u" zeggen. Dit komt dus neer
op één ding, op het begrijpen welke fouten je gemaakt hebt, waarover je ego wil dat je je slecht voelt en het dan niet op te
stapelen maar het onder ogen te zien en het nooit meer te doen. We besluiten gewoon: "Ik doe dat niet meer" dat is alles.
Je moet gewoon zeggen: "Ik zal dat niet meer doen", wat het ook is. Zie het onder ogen en zeg "Dat zal ik niet meer doen". Dat is
de beste manier om met je linker Vishuddhi om te springen.
Iets anders is de verkondiging. Als je je linker Vishuddhi gebruikt voor verkondiging kan er geen schuld zijn. Zonder enige schuld
te voelen, zonder er zenuwachtig of raar over te voelen moet je het door vertellen.
Dat werkt! Dat werkt heel goed. We moeten niet bang meer zijn.
Ik ben nu reeds 14 jaar in dit land. Ik werk reeds 14 jaar in het Westen, je kan er vrij over praten.
Vandaag nog gaf men mij er een voorbeeld van. De muzikanten kwamen en ondertussen vertrok één van hen vroeger en ze
vroegen aan hem: "Waarom ga je naar Londen?" Hij antwoordde: "We gaan devotionele liederen zingen voor Shri Mataji." "Wie is
Shri Mataji?" Hij toonde hen Mijn foto. Dat was al. Hij vroeg hem niets. vroeg zijn paspoort niet, controleerde hem niet, niets. Een
ander voorbeeld was toen bij aankomst de douaniers hen vroegen: "Waar gaan jullie zingen, waar verblijven jullie?"
Zij antwoorden. "Wij verblijven nergens. We gaan gewoon onze liederen zingen, onze muzikale devotie zingen voor Moeder en we
gaan liederen voor Haar zingen, voor Mataji Nirmala Devi." Die kerel die een Engelsman was zei toen in het Hindi: "Tik ahe. Tik
ahe".
Het verkondigen van deze zaken helpt. Een badge dragen bv. of een ring of een halssnoer, dat is op zichzelf al verkondigen dat je
de Waarheid gevonden hebt. Maar niet alleen dat, soms zou je, als je dat wilt, een sari moeten beginnen dragen, dat kan geen
kwaad, of soms een kurta pyjama, dat kan geen kwaad, als je over de straat wandelt zullen de mensen het weten.
Sommigen zeggen nu dat Moeder verboden heeft deze dingen te dragen.
Ik heb nooit gezegd dat je deze dingen niet mag dragen. Als je dat wenst mag je ze dragen. Maar dat ligt in jouw vrijheid. Als je
wil mag je ze dragen, als je niet wil draag je ze niet. Maar de moeilijkheid is dat zoals die Hari Rama, Hara Krishna vrouwen soms
pleegden rond te wandelen in deze kleding. Die waren heel smerig, heel vuil, ongewassen vrouwen.
Als je op een degelijke traditionele manier sari's draagt zullen de mensen dit zeker appreciëren. Waarom ook niet? Ze zullen je
graag zien in die sari's. Als je wil kan je ze dragen. Het is een goed idee voor je om erin rond te wandelen. Er zit geen kwaad in het
dragen van sari's. Ik vind het een zeer geschikte kleding die een vrouw er als een vrouw doet uitzien, veel meer dan in een broek,
een jeans of iets dergelijks. Het kan dus geen kwaad. Maar voel je er niet schuldig om.
Als je het wil dragen, draag het dan met durf en moed. Wees dapper. Enkel de dappere mensen kunnen zich verlossen van hun
linker Vishuddhi. Omdat je dapper bent doe je het. Dat is de cultuur die moet opkomen. We houden van sari's. We dragen ze, we
houden van de kurta pyjama's, dus dragen we ze.
Nu, om in deze hitte een driedelig pak te dragen, is dat goed?
Maar jullie dragen een driedelig pak met een das, zwetend, vooral in India. Ik begrijp niet hoe de Engelsen het aankunnen met die

Engelse kleding. Een driedelig pak met een das dragen. Goed, sommige mensen kunnen het. maar zeker niet iedereen. Zij die het
heel koud hebben kunnen het, maar niet iedereen.
Waarom zou je nu die kleding dragen die niet geschikt voor je is?
Maar dat wil dan weer niet zeggen dat je je moet kleden zoals Ik bv. gezien heb in India, waar mensen in een soort short en topje
rond wandelden, dat is dom want het is onzedelijk. We mogen dus geen onzedelijke kleding dragen. We moeten fatsoenlijke
kleding dragen die comfortabel en zedelijk is. Er is niet iets zoals: wij zijn Engelsen, wij zijn Indiërs, wij zijn dit. Wij zijn allen
universele wezens. En eens we dit aanvaard hebben spring je ineens in de staat van collectief bewustzijn, de Virata. Eens de
Virata zich opent is het gedaan met de linker Vishuddhi. Als je een deel, een stuk van de Virata geworden bent, hoe kan je dan
nog vergissingen begaan?
Hoe kan je nog schuldig zijn? Want het is de Virata die overneemt. Veronderstel nu dat er met je hand iets fout gaat. Dan verwijt
je je hand dat niet. Je verwijt het aan je lichaam. Het lichaam heeft het probleem en het lichaam moet het verzorgen. Het lichaam
neemt over. Het komt, herstelt, verzorgt, circuleert. Wat het ook is, pijn of wat dan ook, de suggestie komt van het hele lichaam.
Het is niet zo dat die enkele vinger zich schuldig begint te voelen, het gehele lichaam doet dat.
Op dezelfde manier, eens je in die staat van de Virata gesprongen bent, in de staat waarin je voelt dat je een deel van het geheel
bent, zal je Vishuddhi moeten verdwijnen. De linker Vishuddhi moet volledig verdwijnen.
Er is geen plaats voor. Er is geen plaats voor. Hoe kan jij alleen je schuldig voelen als je een deel van het geheel bent?
Wat is de logica hiervan? Je kan je niet schuldig voelen. Als je een deel van het geheel bent, dan neemt dit geheel over, en op die
manier kan je je linker Vishuddhi heel goed afbreken.
Nu moeten we tot het punt komen waarop jullie moeten zien wat onze bestemming is. Sahaja Yogi's hebben hun bestemming.
Heb jij je lot vervult? Je bent niet naar Sahaja Yoga gekomen door een modeverschijnsel.
Je bent niet naar Sahaja Yoga gekomen als een soort van enthousiasteling voor Shri Mataji Nirmala Devi. Jullie zijn hier
gekomen om heiligen te worden. In orde, maar wat is nu jullie bestemming? Jullie bestemming is om een deel van het geheel te
worden. Ben je een deel van het geheel geworden?
Wat het collectieve betreft ben je nog steeds betrokken bij je eigen problemen zoals bv. "Ik had dit tegen mijn vrouw moeten
zeggen, tegen mijn kinderen, mijn baas". Dan ben je geen deel van het geheel. Maar als je gewoon denkt aan andere mensen die
Sahaja Yogi's zijn, hoe aardig ze zijn, hoe ze allen je broeders en zusters zijn, hoe we allen tot één familie behoren, we moeten
samen zijn, alles is één, dan zullen die onbeduidende denkbeelden van schuld en zo meer, in rook opgaan. Het is zoals een
druppel van iets dat in de oceaan valt. God weet waar het naartoe is.
Het is zo'n klein stipje dat je niet eens ziet of voelt wat het is.
Wat we dus moeten begrijpen is dat we onze bestemming moeten vervullen. En wat is onze bestemming? Onze bestemming is
om een deel van het geheel te worden.
En zo bevestigt Vishnumaya zichzelf, schijnt ze en verkondigt ze. Als je een deel van het geheel geworden bent, waarover zou je
je dan verlegen voelen om erover te vertellen? We zijn heiligen. Natuurlijk zijn we dat. Je moet over Sahaja Yoga praten, over Mij
praten, op een heel open manier, zonder je er verlegen over te voelen.
Wij hebben eens een soort optocht gehad in India. Maar hier durven we helemaal geen optocht doen. In Engeland is daar geen
sprake van.

Mensen voelen zich verlegen om een optocht te doen.
Maar veronderstel nu eens dat je een optocht doet. Wat gebeurt er dan? Zodra je een optocht doet ben je onmiddellijk op T.V.
Om een optocht te organiseren moet je verkondigen. En van dit verkondigen een collectieve zaak maken. Maar Ik zou zeggen
minstens om nog een á twee jaar te wachten, nog één jaar en dan moeten we beginnen met demonstraties, met het te vertellen
aan de mensen, het te verkondigen, erover te spreken.
Dit is wat Vishnumaya inhoudt en als je er vanavond over begint te denken wat je ermee gaat doen, dan zal je Vishuddhi
uitklaren! Het is zo erg dat Mijn linker oor doof geworden is. Hoe jullie je soms schuldig voelen over alles!
Maar voel je nu niet schuldig omdat we onze bestemming nog niet bereikt hebben. Dat is het probleem. Denk er positief over.
Want als je je er schuldig over voelt denk je er niet positief over. "Wat had ik moeten doen, waarop had ik moeten letten, hoe had
ik het moeten hanteren.
Hoe had ik verder moeten gaan?" Het is dus zeer belangrijk deze zaken te begrijpen, dat als je je bestemming wil bereiken je er
eerst en vooral moet over nadenken en begrijpen wat je bestemming inhoudt.
Wat moet je worden? Want nu zijn jullie Sahaja Yogi's. Jullie beschikken over krachten, zelfs als je verstoringen hebt, wat ook
fout mag zitten, je kan realisatie geven aan anderen; je kan veel fantastische dingen doen, je kan vele geloofswaardige zaken
doen die nog nooit gedaan werden, mensen kunnen voor zichzelf zien dat jijzelf iets magisch bent, die zoveel zaken kan creëren,
maar dat is niet je bestemming.
De bestemming is om een deel van het geheel te worden.
Dat is je bestemming en om beter een deel van het geheel te zijn is de verkondiging het eerste wat je moet doen.
Ik vond het heel jammer te horen dat er slechts enkele mensen bereid waren om de posters te verspreiden toen men een
programma wou doen. Er zou in Engeland een methode moeten zijn, vooral in Engeland want daar zijn de mensen erg
terughoudend. Omdat het een eiland is, hebben de mensen hun eigen eiland. Ik zie dat iedereen hier een eiland heeft. En ze leven
op hun eigen eiland, mijn familie, mijn huis, mijn, mijn dit, mijn dat.
Ze leven dus op een eiland. Als je hen nu zegt dat we dit programma gaan doen: "Oh, ik heb geen tijd, en het spijt me, ik heb het
heel druk". of iets in die aard. Daarna voelen ze zich schuldig. "Oh, weet je, eigenlijk had ik moeten gaan, en zo meer.
Jullie hebben je nu aangesloten bij een beweging. een soort Goddelijke opwelling, die de emancipatie van het geheel van de
mensheid moet uitwerken. Je kan echter geen middelmatige inspanning leveren, want daardoor lijd je op alle mogelijke
manieren. Al die landen, waar de mensen een hele grote stap voorwaarts hebben gedaan, hebben al het mogelijke verwezenlijkt.
Zij hebben geld. Zij hebben alles mee. Maar als je toch nog bezorgd bent om dit en bezorgd om dat, dan gebeurt het dat je
vooruitgang stopt, op een bepaalde manier afgeschrikt wordt. Denk gewoon: "Ik moet een essentieel deel van het geheel
worden".
Daarom heb ik onlangs alle vrouwen verzocht om dit idee dat je je echtgenoot bezit, dat je je kinderen bezit, dit bent, dat bezit, te
laten vallen. Ze moeten niemand bezitten. Wat zij moeten doen is erop letten dat zij niet bezeten worden door zo'n rare ideeën en
dat zij de collectiviteit niet proberen te vernietigen. De collectiviteit moet er dus bij betrokken worden en wel zo dat de mensen de
eenheid in zichzelf voelen, en voelen dat ze allen samen zijn, samen leven, als een deel van het geheel.
Bijvoorbeeld, deze vinger begaat een vergissing. Ik bedoel deze vinger wordt gekwetst of zoiets. Dan gaat deze vinger toch niet
zeggen: "Het spijt me". Nee toch? Of laten we zeggen dat deze hand per vergissing die hand slaat, dan zegt zij toch niet "Het spijt

me dat ik je sloeg". Want wie is die andere om "het spijt me" tegen te zeggen? Wie is die andere om je schuldig voor te voelen?
We zijn allen één. Waarom zouden we dan "het spijt me" zeggen? Er is geen vreemdeling in ons. We zijn allen samen, samen en
op die manier moet men beseffen dat er niets is om spijt over te hebben.
Om heel eerlijk te zijn, Ik zend nooit kaartjes en bloemen naar iemand, om heel eerlijk te zijn, want Ik heb geen guru en geen
Mataji om bloemen naar te sturen. Als Ik iemand had zou Ik er gezonden hebben, maar Ik heb niemand, naar wie moet Ik ze
zenden? Nu zijn ze allemaal van Mij, waarom zou Ik ze dan naar hen sturen? Zij zijn een deel van Mijn Wezen. Waarom zou Ik ze
dan naar hen zenden? Maar Ik kan hen koesteren. Ik gaf hen geschenken omdat ze een deel van Mijn Wezen zijn. Ik geef hen dus
gewoon geschenkjes zie je, zoals het hart sommige delen van het lichaam zal voeden, het hoofd andere delen van het lichaam
zal voeden of een andere voedende functie vervult. Op dezelfde manier kan men dat doen door elkaar geschenkjes te geven.
Denk daar eens over. Kleine, kleine dingen. Ik heb je gezegd eraan te denken hoe je dit kan doen. Soms is het zo.
Zoals toen Ik eens een lied in het Marathi zong, en daar bleef het een hele tijd bij. Ik weet niet hoe ze het hier of daar
terugvonden, en op een dag, toen Ik gewoon neerzat begonnen ze dit lied te zingen. De tranen kwamen in mijn ogen en Ik zei. "Zie
nu, hoe attent van hen om te weten dat Ik van dit lied hou". Maar als je geen deel van het geheel bent kan je enorme vergissingen
begaan in het behagen van andere mensen. Een voorbeeld hiervan is het volgende. Ik was op een Sahasrara Puja.
Op deze Sahasrara puja had een kleine dame Mij onder haar hoede.
Ik weet niet hoe Ik het moet zeggen, maar gedurende twee en een halve dag gaf ze Me niets anders te eten dan mozzarella kaas.
's Morgens mozzarella kaas, s middags mozzarella kaas en 's avonds mozzarella kaas.
Ik zei: "Ze zullen geld tekort komen en daarom is er geen voedsel".
Ik zei er dus niets van. Ik at gewoon lekker door, Ik had er geen moeite mee.
Toen kwam er iemand naar me toe die zei: "Wat hebben we hier toch een ruime keuze". "Eh, is er keuze?" "Ja, er zijn enorm veel
dingen om te eten". Ik zei: "Oh God, Ik heb enkel maar mozzarella te eten gekregen".
Zij antwoordde toen: "Nee toch, ze vertellen me dat U van mozzarella hield?" Ik zei: "Inderdaad, Ik hou van mozzarella, maar dat
wil niet zeggen dat Ik niets anders eet".
Maar zie je, wat Ik wil zeggen is, dat om Me te begrijpen, je moet weten dat, om Me te bestuderen, Me te begrijpen, wat Moeder
is, waarvan Ze houdt, en waarvan Ze niet houdt, als je dit werkelijk wil, Ik bedoel dat Ik van bijna alles houd. Ik heb geen voorkeur
voor voedsel of iets anders, Ik hou erg veel van Engelse muziek, van Westerse muziek, Ik hou zelfs van sommige pop liedjes. Ik
hou van allerlei zaken, als het maar goed is, goede vibraties heeft, daar hou Ik van. Ik maak geen drukte over dingen.
Maar zeggen, Moeder houdt hiervan, en dan bij dit punt te blijven hangen, toont dat ze niet collectief zijn. Collectief zijn wil
zeggen dat je Me volledig begrijpt. Veronderstel dat er hier een probleem is, al de bloedcellen weten dan dat er een probleem is,
ze weten het allemaal! Ze hebben kennis over het gehele lichaam, ze weten niet alleen iets over die bepaalde cel.
Op dezelfde manier, als je alleen dit bepaalde aspect van Mij kent, dit aspect, dat aspect, dan honger Ik Mezelf uit denk Ik.
Probeer dus alle aspecten te begrijpen, en de beste manier daarvoor denk Ik is de 1000 namen van de Godin te kennen. Zij is heel
aardig, Zij is absolute rust, vrede. Aan de andere kant is Zij diegene die mensen kan doden.
Zij kan mensen afmaken. Zij is erg vertoornd. Dat is waar, Ik aanvaard dat dat zo is. Het is zo, dus is het zo. Maar je moet Me
begrijpen in Mijn totaliteit. Als je Me begrijpt vanuit één aspect, bv. als je Me ziet als een zeer mild iemand. Medelevend. een
vergevende Moeder, dan vergis je je hopeloos.
Want het kan zijn dat je moet betalen voor iets wat je erg verkeerd deed tegenover Sahaja Yoga of tegenover je broers en

zusters. Misschien tegenover jezelf, of misschien tegenover Mij. Die andere kant zal je dus zeker straffen.
Je moet dus begrijpen dat er in Sahaja Yoga veel facetten zijn en je moet ze allemaal begrijpen. Veel mensen in Sahaja Yoga
voelen zich ook schuldig. Zoals, veronderstel nu dat ze voor Mij zitten en een bandhan beginnen te maken. In orde. Ik zeg dan:
"Maak geen bandhans als Ik hier zit".
Dan zullen ze zich schuldig voelen. Tracht de essentie van alles te begrijpen. Je moet dieper, tot een subtieler begrip komen. Dan
zal je dit probleem met Vishnumaya niet hebben. Dit subtieler begrip zou moeten inhouden dat we met ons
onderscheidingsvermogen, het goddelijk onderscheidingsvermogen, kunnen zien wat goed en wat fout is. We moeten het niet
mentaal beoordelen.
Dat is de reden waarom Ik mensen gedurende drie uren heb zien zitten mediteren. Welke zin heeft dat? Tien minuten is
voldoende.
Maar het is zo dat, als zij de subtiele dingen in Sahaja Yoga niet begrijpen, zij op zo’n rare, grove, gekke manier handelen dat er
zelfs mensen geweest zijn die verklaarden en rondvertelden dat Sahaja Yoga iets is dat mensen gek maakt, dat zij zich op een
rare manier beginnen te gedragen, dat ze rare zaken gaan doen en zo meer. Alle subtiele zaken in Sahaja Yoga moeten dus
begrepen worden. Zo word je een deel van het geheel.

De subtiele zaken in Sahaja Yoga. Er zijn er velen die niet eens weten waar de chakra's op de voeten gelegen zijn. Zij weten niet
hoe men zich in Sahaja Yoga moet gedragen om onze liefde maximaal uit de drukken. Er zijn zovele mogelijkheden om dingen te
hanteren. Als je echt aanvaardt dat je een subtieler wezen moet zijn zal je verrast zijn, je zult begiftigd zijn met zo'n
mogelijkheden dat je eender wanneer, eender hoeveel mensen aankan, van eender welke nationaliteit, je zal er alles over weten.
Want subtiliteit wil zeggen dat je naar de essentie van alles gaat. Als je naar de essentie van alles gaat, begin je te zien wat op
essentie gebouwd is. Het is heel makkelijk om met iemand om te gaan als je de essentie van alles ziet. Voor Sahaja Yoga is het
dus belangrijk te weten dat de linker Vishuddhi het onderwerp vermijdt. Je ziet het niet onder ogen. In tweede instantie kan je
niet tot het subtielere komen.
Iets anders dat de linker Vishuddhi beschadigt, zijn natuurlijk, zoals je weet, drugs. Tabak is ook zeer slecht voor de linker
Vishuddhi.
Maar het allerslechtste, het allerslechtste voor de linker Vishuddhi zijn de mantra's gegeven door de valse guru's. Omdat dat de
essentie betreft. Mantra's zijn de essentie van wat iemand zegt. Wat er dan met je gebeurt als je linker Vishuddhi niet in orde is
en je mantra's ' begint te reciteren. is dat ze niet werken. Welke mantra je ook opzegt, als je linker Vishuddhi maar half werkt zijn
ze niet volledig gevibreerd door dat linker Vishuddhi probleem. Maar als je mantra's opzegt zonder dat probleem van de linker
Vishuddhi dan worden deze mantras onvoorwaardelijk volledig effectief. Of zoals jullie zeggen dat Purnatwa de voltooiing is. Het
heeft het volle effect. Dit is dus één zaak, namelijk dat je iedereen moeten begrijpen dat we allemaal collectief verbonden zijn en
dan zal je niemand meer kwetsen of lastig vallen of iets slechts zeggen.
Maar als je niet collectief bewust bent dat zal je dit wel doen. Je zal dit doen. Je zal anderen kwetsen. Je zal anderen kwellen. Je
zal misbruik van hen maken. Hen misschien zelfs uitbuiten, je bent in staat om het even wat te doen. Maar als je weet dat je een
deel van het geheel bent, als je dat weet in de zin dat je via je centraal zenuwstelsel weet wanneer het een deel van je eigen
wezen wordt, dat je kent.
Het is een soort van bewustzijn in je dat maakt dat je voelt dat je een deel van het geheel bent. dat je geen vergissingen kan
begaan, en dan zal je je niet schuldig voelen.
Vandaag is dus de dag van een heel stevige verhouding tussen broers en zusters waarbij een zuster zich nooit schuldig voelt en

een broer zich nooit schuldig voelt. Broers en zusters zouden zich onderling nooit schuldig mogen voelen en zij zouden altijd
openlijk moeten zeggen wat ze denken dat fout is of wat ze denken dat goed is. Daar is geen kwaad in, een zuster mag altijd een
broer verbeteren, en een broer mag altijd een zuster verbeteren. Dit is een verhouding waarin niemand zich gekwetst en slecht
zou moeten voelen, want dit is de zuiverste verhouding die je je kan indenken. Als een moeder iets vertelt, kan het verschil in
leeftijd zo groot zijn dat je het niet begrijpt. Het kan gebeuren dat de kinderen het niet begrijpen als de vader iets zegt. Het
leeftijdsverschil is te groot en ook de normen die we gecreëerd hebben door bv. te zeggen dat er een generatiekloof is en
dergelijke onzin. Dat zit ook in het hoofd.
Maar veronderstel dat een broer en zuster Sahaja Yoga begrijpen. Zij hebben het volle recht om te zeggen wat er onderling fout
zit tussen hen, dit uit te werken. en het niet als schuld op te nemen.
Maar met een Rakhi zuster is het nu zelfs beter. Met een Rakhi zuster hebben we een mooie atmosfeer geschapen zodat we met
iemand die een broer is geen gekke relaties kunnen hebben. Eens je het principe begrepen hebt dat we eerst onszelf moeten
vestigen in een zeer heilige relatie tot elkaar. doodt het al je verleiding tot flirten, al je rare, rare verhoudingen die je ontwikkelt,
allerlei soorten problemen die het huwelijk stuk maken en mensen op een dwaalspoor brengen.
In Sahaja Yoga is dit de manier waarop we die heilige relatie vestigen. Bovendien moet men inzien dat deze heilige relatie
vreugde, geluk en plezier geeft. Het is niet enkel een heilige relatie van één of andere kracht of van één of ander ding. Zelfs als je
niets aan je zuster kan geven of als de broer niets voor de zuster kan doen, doet dat er niets toe.
De relatie zit in het hart en dat voelt men heel goed, en als je haar voelt, die relatie, dan vloeit die zoetheid van zuiverheid, van
heiligdom. Ik ken sommige mensen die zoveel voor hun broers en ook voor hun zusters opgeofferd hebben.
Men moet dus begrijpen dat deze verhouding heel zuiver, mooi en onvoorwaardelijk open moet blijven. Er zouden geen
formaliteiten bij te pas mogen komen, zodat een broer: "Het spijt me", zou moeten zeggen en een zuster ook: "Het spijt me", zou
moeten zeggen.
Je moet openstaan en de dingen zeggen. Je zou je nooit slecht omtrent je broer en zuster moten voelen. Maar het kan ook
anders zijn. Ik heb mensen gezien zoals deze bezeten vrouw.
Zij bleek helemaal door bhoots bezeten te zijn, en er zei toen iemand: "Maar dat is mijn Rakhi zuster". Wat dan? Zodra zij bezeten
is bestaat er geen Rakhi meer.
Onzuiverheid en het insluipen van onzuiverheid doet Rakhi verdwijnen. Gedaan. Dat is lang geleden al verbroken.
Jullie moeten zuivere relaties van zuivere persoonlijkheden hebben.
Je kan geen onzuivere persoonlijkheid hebben. Deze zaak aangaande de Rakhi zusters heeft in Amerika tal van problemen voor
Mij veroorzaakt, zie je, zij is de Rakhi zuster en deze Rakhi zuster begon een soort probleem op te bouwen, een intrige kunnen we
wel zeggen, en zij begon al haar Rakhi broers op te bellen en deze sloten zich allemaal aan bij deze intrige. Maar dit zou op geen
enkele manier je inzicht, je onderscheidingsvermogen mogen versluieren. Daarom ook staat je onderscheidingsvermogen
ertussenin.
Begrijpen wanneer een Rakhi zuster je iets vertelt - is het tegen of voor Sahaja Yoga. Dat onderscheidingsvermogen ligt in het
midden. Maar voor je tot dit punt komt moet je het inzicht. het onderscheidingsvermogen hebben om voor jezelf te zien dat deze
Rakhi verhouding Sahaja Yoga voedt, steunt en helpt. Als het anders is bestaat zij niet. In Sahaja Yoga zijn we broers en zusters.
Alles wat dit verbreekt, doet de relatie teniet, hoe dan ook. Als je dit eenvoudig gegeven begrijpt dan denk Ik dat we vandaag een
goed werk verricht hebben.
Moge God jullie zegenen.
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Vandaag is zo vreugdevol en de ganse atmosfeer borrelt ervan over. Het is alsof de engelen zingen en de specialiteit van Shri
Hanumana was dat hij een engel was. Engelen worden geboren als engelen. Het zijn engelen, het zijn geen mensen. Ze worden
geboren met engelachtige kwaliteiten. Maar nu zijn jullie allen van mensen tot engelen geworden. Dat is een zeer grote prestatie
van Sahaja Yoga. De kwaliteiten waarmee de engelen geboren worden, zijn te zien vanaf hun prille jeugd.
Ten eerste hebben ze geen angst voor onwaarheid of leugen. Ze zijn niet bezorgd over wat de mensen hen zullen zeggen en wat
ze tijdens het leven zullen verliezen. Voor hen is het leven waarheid. Ze ademen waarheid en niets anders is belangrijk voor hen.
Dit is de eerste grote kwaliteit van een engel. Ze gaan zo ver als nodig is om de waarheid te vestigen en te beschermen en om de
mensen te beschermen die in de waarheid zijn. Er is overal een grote variëteit van engelen.
Aan de linkerkant hebben we dus de gana's en aan de rechterkant de engelen. In het Sanskriet of eender welke Indische taal
vertaald als 'devdhoot', wat betekent dat ze de ambassadeurs van de goden zijn. Jullie zijn nu ook zo, jullie zijn nu allen engelen.
Maar alleen zijn jullie je er niet van bewust, terwijl zij het wisten vanaf hun kinderjaren. Als je weet dat jullie engelen zijn, zullen al
jullie kwaliteiten beginnen uitstralen. En je zult verwonderd zijn dat de kwaliteit om de waarheid trouw te blijven, voor jou zo
gemakkelijk toe te passen is, omdat dat recht je geschonken werd, de speciale zegeningen werden je gegeven, de speciale
bescherming van God, dat als je het opneemt voor het recht, voor het rechtvaardige en als je het opneemt voor de waarheid, alle
mogelijke hulp je ter bescherming zal gegeven worden.
Engelen zijn zich daarvan bewust; ze zijn er zeker van, ze zijn zeker, maar dat zijn jullie niet. Soms denken je nog, dat je het
misschien wel of niet bent - en zo gaat het maar verder. Maar geloof me: jullie zijn engelen! Je hebt al de krachten en welke
rechten heb je niet! De mensen kunnen je niet overweldigen. Dat is de specialiteit van engelen, niet van heiligen. Heiligen konden
gemanipuleerd worden, gefolterd, gekweld. Incarnaties kunnen hetzelfde doen, ze aanvaarden dat. Ze willen dat men hen al deze
kastijdingen doet ondergaan om in hun leven een gebeurtenis te creëren, waardoor ze zich dynamischer kunnen uiten. Als
Ravana niet had bestaan, dan was de Ramayana er ook niet geweest. Als Kamsa niet had bestaan, dan was Krishna er ook niet
geweest. De incarnaties nemen dus alle problemen en ook de strijd met het kwaad op zich. En dan hebben we soms het gevoel
dat ze lijden, maar dat is niet zo.
Maar de engelen zijn een speciale categorie, ze nemen geen enkel probleem op zich, ze lossen ze gewoon op. Als er een
probleem ontstaat, is het de engel die het oplost, zowel voor de heiligen als voor de incarnaties. En soms moet men hen zeggen:
grijp nog niet in, op dit ogenblik zijn we het podium aan het klaarzetten, grijp in als we erom vragen. Ze staan voor de deur, klaar
om in te grijpen; zo bezorgd om het te doen. Ze bestaan in een bepaald aantal. Je kunt volledig op hen vertrouwen.
Zo heeft Shri Hanumana, die je kent als een engel, bijvoorbeeld grote talenten en grote krachten. Hij heeft het recht ze te
gebruiken en hij is er zich ten zeerste van bewust. Hij doet alles op een amusante manier, hij gebruikt zijn gaven spelenderwijs.
Zo stak hij heel Lanka in brand en lachte ermee. Dan maakte hij zijn staart langer en nam er veel rakshasa’s mee bij de hals. Hij
speelde met hen en gooide ze in de lucht waar ze rondbungelden.
De engelen zijn speels omdat ze zoveel zelfvertrouwen hebben. Ze zijn zich ten volle bewust, ze hebben zich totaal vereenzelvigd
met wat ze zijn, met hun krachten, met zichzelf. De Sahaja yogi's begrijpen soms niet dat ik van jullie engelen gemaakt heb. Ik
heb van jullie geen heiligen gemaakt, maar engelen en jullie zijn ieder ogenblik beschermd. Ik kan enkel engelen scheppen, geen
heiligen.
De heiligen ontstaan door hun eigen inspanningen. Iets zonder zonder inspanning doen, is eigen aan Ganesha, Kartikeya,
Hanumana en jullie zijn allen op dezelfde wijze gemaakt, in dezelfde stijl. Tracht dus te begrijpen dat wat ik over je zeg, de

waarheid is. Er zijn allerlei conditioneringen aan het werk, zelfs doorheen jullie, ook al zijn jullie heiligen en je weet nog altijd niet
hoe je vleugels te spreiden. Toch voel ik soms nog dat de tweede geboorte heeft plaatsgehad en dat ze allen als engelen
geworden zijn, met vleugels, maar dat ze zoals kleine vogeltjes nog moeten leren vliegen. Je moet je zelfvertrouwen opbouwen
door je ervaringen met Sahaja Yoga.
Zoals jullie gisteren zongen: er gebeuren alle dagen mirakels rondom je. Het zijn de engelen die ze uitvoeren en ze trachten jullie
te overtuigen: "Je bent één van ons, voeg je bij ons." Er zitten hier dus zoveel engelen; waarom zouden we er niet aan denken om
de wereld te veranderen? Er is nog iets dat jullie hebben en de engelen niet. Engelen brengen de Kundalini niet naar omhoog, ze
kunnen dat niet. Ze houden er zich ook niet mee bezig. Ze zijn er om al de slechte wezens rondom je te doden, te verbranden, te
onderdrukken, te verwijderen, maar ze kunnen niets transformeren. De engelen kunnen niets transformeren. Je bent dus meer
bevoorrecht in het koninkrijk van God dan zij: je kunt de Kundalini van anderen doen opstijgen en je kunt realisatie geven.
Maar menselijke conditioneringen blijven nog aanwezig. Een paar dagen geleden droeg ik bijvoorbeeld een ring en mijn dochter
begon me te plagen: "Vanaf nu moet je alleen die vinger aan de mensen tonen opdat ze je ring zien. " Het is hetzelfde in het
wereldse mensenleven: voor alles wat we hebben en bezitten, voor al onze gaven. Iemand heeft bijvoorbeeld een bepaalde
status: je kunt het dadelijk zien aan zijn neus en aan de manier waarop hij zijn lippen omhoog krult. Maar jij bent bang om je
krachten te manifesteren, erover te praten of ze te gebruiken.
Stel je voor, met zoveel engelen, zou heel Engeland in een mum van tijd gerealiseerd kunnen worden. Maar we trachten nog altijd
te begrijpen wie we zijn. Hanumana heeft dit probleem niet gekend, want vanaf zijn kindertijd wist hij dat hij een engel was en dat
hij het werk van een engel moest doen. Maar omdat we als mens geboren werden en nu engelen geworden zijn, vinden we het
moeilijk dynamisch te zijn zoals de andere engelen. Zelfs je gedachten, je collectieve gedachten, zelfs je individuele gedachten
zijn krachtig, je aandacht is krachtig. Het is te wijten aan onze angst of misschien onze conditioneringen, of het ego dat overblijft,
dat we nog rond onjuiste zaken blijven hangen en deze kracht, dit dynamisme niet tot uiting komt.
We kunnen wat dan ook de schuld geven. We kunnen bijvoorbeeld een bepaald land de schuld geven voor lethargie, een ander
voor het ego. Maar nu ben je je land verloren, je bent binnengetreden in het rijk van God. Je bevindt je in een land dat geen
grenzen, geen beperkingen heeft. En dan zouden al die conditioneringen die in je aanwezig blijven, je niet mogen storen, in de
war brengen of je verhinderen je werk te doen.
Stel je voor dat Hanumana in de gedaante van Gabriël aan Maria moest zeggen dat een kind, een incarnatie, de redder uit haar
geboren zou worden. Ze was een jonge maagd. Dit nieuws aankondigen was verschrikkelijk voor de gewoonten van die tijd. Hij
deed het. "Ik moet het doen, dus zal ik het doen. Als dat het bevel is, doe ik het." Omdat hij weet dat het uitvoeren van bevelen zijn
natuur is. Dat maakt deel uit van zijn wezen. Hij zal er niet aan twijfelen of wachten, het wordt hem gewoon gezegd en hij doet
het.
We moeten dus goed begrijpen dat we innerlijk aan het groeien zijn. Maar als we ons niet manifesteren, als we onze kwaliteiten
niet tonen en als we dat niet laten zien in ons leven, in onze daden, in onze doelstellingen in de betekenis van ons leven, dan zal
Sahaja Yoga zich niet verspreiden en zal het je niet veel helpen.
Het soort van werk dat je moet doen, stelt geen problemen. Ik heb problemen, jij niet. Jij moet geen enkel probleem het hoofd
bieden. Praat met de anderen zoals je het aanvoelt. Ze zouden je zeker moeten aanhoren, maar als ze dat niet doen, kunnen ze je
geen kwaad berokkenen. Ze kunnen je geen kwaad doen. Je bent zeer goed beschermd. Ze kunnen je werk niet belemmeren.
Naar Sahaja Yoga komen, gaat niet om: wat heeft het ons opgebracht, of wat hebben we verkregen? Zie je, er zijn er die zeggen:
We hebben zoveel gedaan voor Sahaja Yoga en wat heeft Sahaja Yoga ons gegeven? Het heeft je de zelfrealisatie gegeven, het
heeft je de status van engel gegeven. Kun je een engel worden door eender wat te doen? Je kunt het niet. Sahaja Yoga heeft je
die status gegeven; wat wil je dus meer? Vroeger was dat niet mogelijk, het was onmogelijk. Geloof me, als het wel mogelijk
geweest was, dan had Gyaneshwara zijn samadhi nooit op zo jonge leeftijd genomen; Kabira zou nooit gezegd hebben: "O God,
wat moet ik doen, deze wereld is blind.”

Je hebt dus deze subtiele kracht binnenin jezelf dat je op de Kundalini van anderen kunt werken, zelfs zonder dat ze het weten.
Maar wanneer je neerzit om te mediteren, moet je jezelf toegeven: "Ik ben een engel en omdat ik een engel ben, ben ik aan niets
anders gehecht dan aan het werk van God."
Ik heb gemerkt dat de mensen in Sahaja Yoga nog zo gehecht zijn. Bijvoorbeeld: omdat ze gehuwd zijn, zijn ze aan hun vrouw
gehecht. En zovelen zijn weggegaan omwille van de gehechtheid aan hun vrouw. Dan hebben ze zich aan hun kinderen gehecht.
Zeer velen zullen weggaan omdat ze zo gehecht zijn aan hun kinderen. Zoals ik je gisteren gezegd heb, zijn al de kinderen in de
wereld die Sahaja yogi's zijn, jouw kinderen. Je bent de ouder van alle kinderen en als je kind slaapt, dek je niet enkel het jouwe
toe, maar alle kinderen. Je moet zorg dragen voor alle kinderen die daar liggen. Kun je je voorstellen dat Hanumana, als hij hier
was, van al die slapende kinderen maar één kind zou toedekken? Want hij is een universeel wezen. We moeten ons dus met
evenveel liefde om ieder kind bekommeren.
Dan zijn er andere gehechtheden zoals bezittingen, status, het werk. Ik heb geen gehechtheden, dus weet ik niet welke anderen
hebben. Maar als ik jullie met zoveel liefde naar het station zie komen, dan wordt het hele hart als een oceaan die zwelt zoals een
getij en ik zie dat. En dan als ik jullie moet verlaten, gaat dat weer weg zoals de zee zich terugtrekt. Het is een beetje zoals de
maan en de zeesterren die reageren op de schoonheid van de maan, op de vreugde van de maan, op de liefde van de maan. Dan
zie ik de liefde, de liefde in het nest van een vogel die zijn kleintjes voedt. Je ziet deze liefde in de lucht, dan zie je deze liefde in je
hart. En het enige wat je kunt beschrijven, is het gevoel van een buitengewone oceaan van vreugde binnen in je, die naar buiten
stroomt.
Gehechtheden geven je niet de mogelijkheid om van deze oceaan te genieten. Als je op de oever staat, kun je dan genieten van
de oceaan? Je moet erin duiken. Maar je hebt je anker op verschillende zaken geworpen zodat je er niet in kunt duiken. Je bent
nochtans veilig. Je kunt zwemmen en je weet hoe een haai te doden. Eén blik van jou is voldoende. Maar omdat je er niet van
bewust bent, werkt dat niet. Zo is het echt!
Ik heb mensen gekend, die een plaatsje in het leven konden bemachtigen en daarover pochen: "Ik heb deze en gene ontmoet, die
en die man, dit is me overkomen en dat is er gebeurd." Je hebt de neiging ermee te lachen. Maar je hebt kennis gemaakt met
Sahaja Yoga, daardoor ben je gegroeid, ben je gevoed, ben je zo groot geworden.
Daarom moeten we de gedragslijn van Hanumana volgen. Hij dacht dat de zon erg egoïstisch was: ze tracht de mensen te
verbranden, ze geeft soms teveel warmte. En zij die de zon aanbidden, zijn ook egoïstisch. Ze hebben zoveel ego: als je een fout
maakt in het gebruik van hun taal of in hun gewoonten, of als je bijvoorbeeld de vork in de verkeerde hand houdt, heb je
afgedaan; je bent het laagste wezen in de hele wereld, je hebt de grootste zonde begaan. Al deze kleine idiote gedachten komen
van een zeer verdorven ego. Het ego is zo verdorven! Als je begint te denken dat je zo geweldig bent, dat jij alleen bestaat: "Ik
weet alles, deze gewoonte is de beste, dat tapijt is het mooiste: ik, ik, ik hou er niet van." Maar wie ben jij? Wie heeft je gevraagd
al dan niet van iets te houden? Ik hou niet van dit, ik hou niet van dat!"
Aan de andere kant worden de egoïsten ook altijd slaven. Ik moet zeggen dat na het doorkruisen van landen die bepaalde
normen navolgen, die dictaten van het ego zijn. Bijvoorbeeld een kunstenaar: een kunstenaar schept iets voor zijn eigen vreugde,
maar hij moet door iedereen bekritiseerd worden. De kritiek moet zijn: "Ik hou hier niet van, de kleur is niet mooi." En het zijn
professionelen die dat doen! Ze zijn zelfs niet in staat een degelijke potloodlijn te trekken, laat staan iets schilderen. Maar
dadelijk zeggen ze: "Ik denk dit ... dit is ... " Zie je, ze hebben er boeken over geschreven, thesissen en theorieën. Ik bedoel kunst
heeft te maken met je hart, niet met je hersenen. Op die manier hebben jullie vele kunstenaars gedood. En wie schildert, moet
zich afvragen wat de mensen over hun werk zullen zeggen. Maar daaruit ontwikkelt zich iets absoluut absurds, iets grofs zonder
enige subtiele uitdrukkingswaarde en dat wordt nu gewaardeerd.
Dit komt door ons ego, dat al de normale, spontane, levende ontwikkeling van onze gedachten, onze kunst, ons leven, onderdrukt
heeft. Ik denk dat het erger is dan alle besmettingen waarover wij spreken, erger dan alle ecologische problemen. Het is het

menselijke brein dat al deze verstikkende situaties heeft voortgebracht, waar niemand iets kan uitdrukken. En die met het
grootste ego heeft de bovenhand. Dit boek werd geschreven door die en die persoon, maar als je hem ontmoet, heb je zin om in
zee te springen. Alles wat werd geschreven, is dus de bijbel niet en diegenen die schrijven, zijn meestal mensen die je beter nooit
ontmoet, toch niet zonder een lange pook.
Laat ons zeggen dat alles wat we uitdrukken, in de kleding, of in de relaties met je kinderen of met je leraar of met eender wie zo,
zo en zo moet. Je moet dikwijls "dank je" zeggen. Je moet dikwijls "sorry" zeggen. We zitten zo vast in kunstmatige
uitdrukkingen dat er na enige tijd geen kunst meer gemaakt zal worden. Er is geen uitbundigheid, ze kunnen het niet meer, ze zijn
bang.
Ik weet niet of je het hebt opgemerkt, maar zij die de naar musea gaan of een of andere tentoonstelling bezoeken, geloven
allemaal dat ze zo'n grote, goddelijke personen zijn, dat ze iedereen mogen beoordelen.
We oordelen via de agnya en dat was het wat Hanumana eens en voor altijd wou verslinden. Er is een beweging van de agnya
naar rechts en naar links, die ons de zogenaamde absurde persoonlijkheid van het ego doet uitdrukken. Dat is wat Hanumana
trachtte te controleren en te verslinden en misschien at hij de zon op zoals ik de bhoots opeet. Maar voor een engel is het
belangrijk te weten dat je geen ego hebt.
Sommige Sahaja yogi's zeggen me: "Moeder ik wou niet te hard voor Sahaja Yoga werken, want mijn ego zou opzwellen." Velen
zeggen: “Ik wil niet dat mijn ego zich uit.” Maar waarom wil je dat je ego vernietigd wordt? Toch voor Sahaja Yoga werk? En wat
een vicieuze cirkel is dat? We zeggen dat we op de achtergrond willen blijven, opdat ons ego zich niet zou ontwikkelen. Je denkt
alleen maar aan jezelf en wat met Sahaja Yoga? Dus tegenwoordig is trend: "O, we spelen beter op veilig." Want ze hebben
mensen gezien die zeer egoïstisch waren, die in Sahaja Yoga op de voorgrond stonden en probeerden op te scheppen. Ze
moesten vallen. Ik voel dat er dus in Sahaja Yoga een andere strekking is opgekomen: beter op veilig spelen. Maar tussen deze
twee strekkingen zal Sahaja Yoga verloren gaan.
Als je dus beseft dat jullie engelen zijn, zul je geen ego hebben, als je weet dat het in je aard ligt om iets te doen. Zo feliciteerde
mijn echtgenoot me vandaag, zeggend: "Jij bent het die dit alles gedaan hebt."
Ik zei: "Neen, ik ben het niet."
Hij zei: ''Hoe durf je zeggen, dat jij het niet hebt gedaan?"
"Omdat", zei ik, "het hun is aangeboren zoals een zaadje. Als je een zaadje in Moeder Aarde plant, groeit het. Zo is ook de
Kundalini aangeboren als een kiem, dus ontkiemt zij. Hoe had ik dit allemaal kunnen doen?"
Maar dan zei hij: "Maar Moeder Aarde heeft het gedaan."
Ik zei: “Neen de ingebouwde kwaliteit van Moeder Aarde deed het."
Dan vroeg hij: "Wie heeft daarvoor dan gezorgd?"
Ik zei dus:" De Adi Shakti heeft het gedaan, akkoord!" Maar Sahaja Yoga wordt niet uitgewerkt door de Adi Shakti. Zij heeft wel de
krachten in iedereen geschapen om het uit te werken, maar niet Sahaja Yoga. Sahaja Yoga functioneert dank zij de ingeboren
kwaliteiten in Moeder Aarde en in het zaad. Dus ben ik hier niet als de Adi Shakti. Ik ben hier als hun moeder, hun Heilige Moeder
en ik heb ze geleid als hun Heilige Moeder. Je zou kunnen zeggen dat ik als Moeder Aarde ben, die de zaadjes laat ontkiemen. Zo
kan een andere vorm van onthechting in jullie ontstaan: dat dit in jezelf, je eigen krachten zijn die verlicht werden door de
aangeboren aard van de Kundalini en dat je zelf deze krachten hebt. Ik zeg alleen dat deze kracht zich in je bevindt. Maar kijk
voor jezelf, het is als een spiegel. Ik zeg je: "Je bent zo, kijk zelf." Waarom zou ik het dan voor mezelf opeisen?

Je kunt zelfs onthecht zijn om te begrijpen dat de krachten waarover we beschikken voor Sahaja Yoga bestemd zijn. Zoals
Moeder krachten bezit om voor Sahaja Yoga te werken, hebben wij ook de kracht om voor Sahaja Yoga te werken en wij moeten
werken zoals zij. Maar er is de volgende gehechtheid: "Moeder doet alles, wat kunnen wij doen?" Neen, jij moet het doen; dit is
een zeer belangrijke onthechting waarover ik je tracht te spreken. Je moet zelf handelen, Moeder zal het niet doen. ''Tenslotte
doet Moeder alles." Dat is juist, dat is juist vanuit een zeker oogpunt. Maar jij bent het instrument: elektriciteit doet hier alles,
maar dit instrument moet werken.
De bron is misschien wel aanwezig, maar enkel het instrument kan het werk verrichten. Zoals Hanumana ben je het instrument
en je moet werken, je moet het werk doen en we moeten dit werk met veel dynamisme verwezenlijken. Een andere grote kwaliteit
van Hanumana was dat hij zeer alert was en boven de tijd stond. Wat blijft er over van de tijd als je de zon verslindt? Hij stond
boven de tijd en daardoor deed hij alles zeer snel. Op dit ogenblik zijn we bijvoorbeeld bezig aan de voorbereiding van een boek
over Sahaja Yoga. Dat duurt nu zestien jaar. Het schiet op Moeder, het schiet op. En dan trachten we ons, bijvoorbeeld, te
organiseren om de getuigenissen te verkrijgen van de zieken die werden genezen door Sahaja Yoga: Dat is uitstekend, dat wordt
gedaan, dat wordt gedaan!
Dan vertrekken we naar Rusland om Sahaja Yoga te verspreiden: "Ah, het vordert!" Al de demonen zijn er reeds, maar de engelen
zijn nog steeds aan het plannen, heel geduldig, het zijn heel geduldige engelen! Eén van de kwaliteiten van Shri Hanumana is dat
hij een snel iemand is. Hij doet het werk voor iemand anders het kan doen. Hij is onklopbaar.
Het is zeer goed op Trafalgar te vechten en te overwinnen, Napoleon te verslaan, maar op het slagveld van het dharma en Sahaja
Yoga stel ik vast dat mensen het belang van tijd niet begrijpen. We zijn meesters in het uitstellen, we hebben vertragende
gewoonten: "Goed, ik zal opbellen, ik zal het uitzoeken, het zal gebeuren." Het is een van de grootste gebreken die we hebben en
we moeten leren van Hanumana. Zo wou Rama een boodschap zenden. Dus stuurde hij Hanumana met zijn ring. Rama kon het
niet zo snel doen, dus vertrok Hanumana en deed het.
Toen Rama de Sanjivani wou, dit speciale kruid, stuurde hij hem om het op een bepaalde berg te gaan halen. Hij zei bij zichzelf:
"Wel, waarom tijd verliezen om het te vinden, ik neem gewoon alles mee." Dus nam hij de hele berg mee. Het is beter alles nu snel
te doen, onmiddellijk, dit is het juiste moment.
Maar:"Moeder, we zullen volgend jaar wel zien, na Ganapatipule kunnen we het overwegen... we zullen erover praten en dan
argumenteren en dit en dat." Er is één ding dat we over zijn persoonlijkheid moeten weten, namelijk dat als we vandaag
Hanumana vereren, we zijn levendigheid van geest in ons moeten vestigen. Het moet nu gebeuren, we kunnen niet meer
uitstellen, we hebben al veel vertraging. Ik zag de meisjes die vroeger jurkjes droegen, kleine meisjes, die grote meisjes
geworden zijn en op het punt staan te huwen. Ik denk dat ik tijdens mijn hele leven enkel Sahaja yogi's zal huwen.
Om de resultaten te zien, moeten jullie snelle mensen worden, niet talmen en je tevreden stellen met andere zaken. Wat doen we
voor positiefs? Het is bijvoorbeeld aangenaam: de kinderen zijn groot geworden, ze hebben een zeer mooi stuk gespeeld. Ik heb
er echt van genoten en het heeft vreugde aan allen gebracht. Maar het werk dat we moeten doen is er, we moeten het
volbrengen.
Daarom is het nodig dat onze aandacht op het werk gericht blijft en wat doen wij eraan? Ik was tevreden dat er een suggestie
vanuit Amerika kwam: een videofilm maken en dergelijke. Maar daarna zijn er altijd moeilijkheden: hoe gaan we aan het geld
geraken? Wat gaat er gebeuren? Begin gewoon! Alles wat nodig is, zal je krijgen. Je hebt de krachten, alles zal perfect
gesynchroniseerd zijn. Begin gewoon! Maar als je doet zoals de mensen die eerst denken, dan plannen, om uiteindelijk alles op
te doeken, dan zal het niet gaan.
Hoewel Hanumana zonder ophouden rondloopt in onze Pingala Nadi, verstoort hij onze plannen, omdat wij in zijn plaats in de
Pingala Nadi willen lopen: "Goed, je wilt in de Pingala Nadi lopen, ik zal je op het spoor zetten." Hij verstoort al onze plannen en zo
mislukken onze plannen. We hechten zeer veel belang aan onze tijdsindeling, aan waardeloze zaken, maar we hechten geen

belang aan ons gebruik van tijd voor onze vooruitgang in Sahaja Yoga.
We moeten doelstellingen hebben, we moeten vaste tijden hebben: "Goed, voor deze datum zullen we dit doen.” Beter is het nog
sneller te doen. Voor al de rest kan gezorgd worden, maar dit is jouw werk.
Niemand kan het doen, niemand zal het doen, het is jouw werk. Ik wil hierbij zeggen, dat je geen trein moet besturen, dat je geen
vliegtuig moet besturen, geen administratie moet doen of die domme politiek. Maar je moet Sahaja Yoga doen, het verspreiden,
je moet het op een niveau brengen waar mensen het kunnen zien.
Achttien jaar zijn er nu voorbijgegaan, we zijn in het negentiende jaar. Vandaag is het dus de eerste dag van de Hanumana Puja.
Ik zeg je dat je moet durven, je moet durven zonder enige angst, op een collectieve en individuele manier en niet denken aan wat
er komen zal. Je zult niet in de gevangenis belanden noch gekruisigd worden, wees gerust. Als je je werk verliest, krijg je er een
ander en als je geen ander werk vindt, zul je een werkloosheidsuitkering krijgen. Dus moet je je geen zorgen maken over al deze
onbelangrijke zaken, waarover mensen gaan zitten kniezen en zich zorgen maken. Maar desondanks voeren ze hun werk uit,
doen ze wat ze moeten doen en ik ben verbaasd te zien hoe ze er aan gehecht zijn. Ik heb het in mijn familie gezien hoe gehecht
ze zijn. Ze moeten een zeker werk doen, ze moeten het absoluut doen, ze gaan er 's ochtends vroeg voor opstaan, dit doen, dat
doen.
Maar jullie zijn er je niet van bewust dat jullie engelen zijn, dat dit jullie werk is, dat je het moet doen en dat de rest niet belangrijk
is. Ik hoop dat door deze puja van vandaag, dit enthousiasme, deze durvers-mentaliteit je Pingala zal vibreren en dat je zonder
ego, in de grootste eenvoud, zoals Shri Hanumana is, je werk zult uitvoeren.
Stel je voor, Sita gaf aan Hanumana een prachtig gouden halssnoer met zeer grote gouden parels. Hij opende ze allemaal één
voor één en zei: ''Rama bevindt er zich niet in, wat ga ik met dit goud doen?"
Ze vroeg: "Waar is Rama?"
Hij opende zijn hart en toonde het haar: "Kijk, Rama is hier."
Als Rama zich daar bevindt, kun je geen ego hebben. Zoveel dynamisme en zoveel nederigheid, wat een combinatie! En dat moet
je gewoon uitdrukken: hoe meer je werkt, hoe meer je jezelf waarmaakt, zul je ontdekken dat nederigheid het enige is dat helpt.
Alleen gehoorzaamheid kan je helpen om je werk te doen en je wordt meer en meer nederig. Maar als je denkt: "Ik doe dit", dan is
het gedaan. Maar als je beseft dat het door God wordt gedaan: "De Paramchaitanya doet alles, ik ben maar een instrument", dan
zal er nederigheid zijn en je zult een efficiënt instrument zijn.
Het was vandaag zo nodig in dit land en het kwam op het juiste moment. Het werd allemaal georganiseerd door engelen om
deze puja hier te houden. Maar dit is goed voor jullie allemaal. Jullie moeten ten stelligste de mediamensen gaan opzoeken, de
ministers. Ga ze opzoeken, bijvoorbeeld de Prins van Wales, ga andere personen opzoeken. Ontmoet ze, richt comités op, kijk
wat je kunt doen. Richt er je aandacht op: wat kunnen we doen?
Maar op dit ogenblik gaat het enkel over: "Mijn moeder is ziek, mijn kind is ziek, deze is ziek, mijn vriend is ziek.” Het gaat nog
altijd door. Als je het werk van God begint te doen worden al je zorgen opgelost. Je hoeft je om niets zorgen te maken. Ze
worden weggenomen. Maar het is niet jezelf in de belangstelling plaatsen, maar de collectiviteit helpen ontwikkelen.
Ik hoop dat je vandaag het subtiele van je wezen begrepen hebt. Ik kan er duidelijk de manifestatie van zien en jullie allen in jullie
meditatie bewust zullen worden van wat zich in jullie bevindt. Dat is wat God het meest zal behagen en God zal volledig voor je
zorgen. Met hetzelfde vertrouwen als de engelen, als Hanumana, moet je vooruitgaan en het uitwerken.
Moge God jullie zegenen.

Ik moet dit over het ego zeggen, het belangrijkste probleem van het Westen. Waarom hebben de mensen hier zoveel ego, meer
dan de Indiërs? Ik heb jullie al meer dan eens gezegd dat dit zo is omdat de rechterkant werkt als de gaspedaal en de linkerkant
als de rem. Als de Muladhara de controle niet heeft, als de rem in slechte staat is, dan kan de gaspedaal natuurlijk ook niet
gecontroleerd worden. Dus, aan de basis moet onze Mooladhara hersteld en verbeterd worden, je moet zeer hard werken om dit
te bereiken. Als je rem stevig is, zal eender welke taak die je voor Sahaja Yoga doet, je niet in het ego doen vallen en zal het ego je
niet meer kunnen controleren.
Dit is dus zeer belangrijk, zeker in het Westen, waar het idee van voorspoed en van heiligheid werkelijk op een zeer gevaarlijke
manier vernietigd werd. Dit is de kracht van elke engel en dat moet in ons volledig gevestigd worden. Dan zal deze hele kracht
werken die ons onderscheidingsvermogen geeft en ons egoloos maakt. Ik hoop dat vandaag deze twee zaken in ons zullen
uitwerken op zo een manier dat we werkelijk zelfverzekerde gerealiseerde zielen worden, die ik de engelen van de moderne tijd
noem.
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Sahasrara Puja, Spring in the oceaan van liefde, Sorrento, Italië 05/05/1989 NlTVD2019-0414 Vorige nacht was een nacht van
totale duisternis die Amavasya wordt genoemd en nu pas is de eerste fase van de maan begonnen. Vandaag zijn we hier om de
dag te vieren waarop de Sahasrara geopend werd. Je kon het ook zien op de foto. In feite was het een foto van mijn brein, die
toonde hoe de Sahasrara geopend werd. Het licht van het brein kon nu gefotografeerd worden, een grote verwezenlijking van
deze moderne tijd. De moderne tijd heeft dus veel zaken voortgebracht die het bestaan van het Goddelijke kunnen bewijzen. Het
kan ook bewijzen aanbrengen over mij. Het kan je overtuigen over wat ik ben. Dat is heel belangrijk want in deze moderne tijd
moet mijn komst erkend worden, volledig erkend. Dat is één van de voorwaarden voor alle Sahaja yogi's. Laat ons nu kijken wat
er in deze moderne tijd, in het brein van de mensen gebeurt. Je ziet dat in het brein van de mensen vandaag, de Sahasrara
aangevallen wordt. De aanval is al lang bezig, maar in de moderne tijd is die het ergst. Ze trachten de limbische zone ongevoelig
te maken: heel depressieve romans, heel depressieve gedachten en heel depressieve muziek. Het is zoals de nonsens van de
Griekse tragedie. Al deze zaken komen voort uit de periode vanaf de middeleeuwen tot het begin van deze “new age”. Dat op zich
was niet goed voor onze limbische zone. Het maakte ons heel depressief, we zochten onze toevlucht tot alcoholisme om aan de
zogenaamde ellende te ontsnappen. Maar daarna kwam deze moderne tijd waar de mensen overactief werden, waar de
overactiviteit begon. Daardoor werd het brein ook overactief. Gevoegd bij de sufheid die er eerder was, ging het naar het andere
uiterste van overactiviteit. Om het terug af te zwakken namen ze drugs en luisterden ze naar verschrikkelijke muziek. Zo
maakten ze deze limbische zone zeer, zeer ongevoelig. Zo werd een drug, die in het begin enkel een stimulans was, in grotere
hoeveelheden genomen. In een later stadium, moesten ze drugs nemen die veel sterker waren. Zo ging het door, en nu weten we
dat mensen denken dat deze drugs de enige manier is om te overleven. Waarom? Omwille van de spanning waarover ze praten.
In deze moderne tijd is er zoiets dat ‘spanningen‘ genoemd wordt. Vroeger bestond dat niet, mensen spraken nooit over hun
spanningen. Nu zegt iedereen: "ik ben gespannen, jij geeft me spanning”. Wat is deze spanning? Het komt door mijn komst. De
limbische zone wil me kennen en de Kundalini probeert in de mensen op te stijgen naarmate Sahaja Yoga groeit, want jullie
worden de kanalen. Waar je ook gaat genereer je vibraties en deze vibraties prikkelen de Kundalini of geven haar een teken,
waardoor ze in een aantal mensen zal opstijgen. Misschien stijgt zij niet op tot in de Sahasrara, of misschien toch, maar zij zakt
terug omdat er geen erkenning is. Telkens ze dus iets doen, stijgt deze Kundalini op en geeft zij hen een druk omdat hun
Sahasrara niet open is. Het is een gesloten deur. En omdat deze deur gesloten is krijgen ze in het hoofd een soort van druk die ze
niet begrijpen en ze noemen het spanningen. In feite probeert de Kundalini zich naar buiten te duwen, maar zij kan het niet. En
ook zij die hun realisatie hebben gekregen, blijven die spanningen krijgen als ze hun Sahasrara niet in orde brengen. Hoewel de
Sahasrara dus vele jaren geleden al geopend werd, hebben we nog een aantal zaken te doen namelijk: eerst en vooral onze
Sahasrara uitklaren. Eerst was er dus het doorbreken van de Sahasrara. Eens deze geopend was, de Brahmarandra geopend
was, begonnen we de genade te voelen die doorstroomde naar de Ida en de Pingala. De genade, niet de Kundalini. De genade die
globaal Chaitanya is, verzachtte onze linker- en rechterkant waardoor onze chakra’s zich verder openden en meer draden van de
Kundalini begonnen door te priemen. Ik zeg Sahaja yogi’s dus altijd dat het belangrijk is te mediteren. Als je Sahasrara in orde is,
zullen al je chakra's in orde zijn, want je weet dat de pitha's, de regelende centra van al deze chakra's, zich in het brein rond de
limbische zone bevinden. Als je Sahasrara dus zuiver is, werkt alles op een heel andere manier uit. Hoe ze de Sahasrara zuiver
moeten houden, is het grote probleem dat mensen mij altijd voorleggen. Jullie weten dat ik in de Sahasrara verblijf. Ik
incarneerde in de lotus met duizend bloembladen, daarom kon ik haar ook doorbreken. Zoals ik vandaag ben, zoals je mij ziet,
wordt het “Sahasrare Mahamaya” genoemd. Dit is dus de illusie, die de hele tijd voor je zichtbaar is, die zeer onvatbaar is. Maar
het moest op die manier gebeuren, anders had je niet naar me kunnen kijken met al die stralen die uit mij komen, of zoals je
gisteren zag dat uit de Sahasrara aan alle kanten allerlei abstracte kleuren en lichten straalden. Neem alsjeblieft geen foto’s
terwijl ik aan het spreken ben, goed? Je kunt later foto’s nemen, er is geen haast bij. Hou je aandacht enkel bij mijn lezing. Let
alsjeblieft op, het is belangrijk. Het zou op voorhand gezegd moeten worden dat niemand foto’s neemt tijdens de puja, omdat het
iets heel intens is dat moet uitgewerkt worden. Wees alsjeblieft aandachtig. Zelfs als je het niet begrijpt heeft het een effect op
jou. Ik zou dus willen vragen je aandacht volledig op mij te richten als ik spreek. Dat werkt beter. Deze Sahasrara moet door jou
verzorgd worden. Het is de tempel van je Moeder. Als je zegt dat je me in je hart plaatst, plaats je me eigenlijk in de Sahasrara,
want jullie weten dat de Brahmarandra hier (Shri Mataji raakt haar brahmarandra aan), de fontanel, de pitha of het centrum bevat
dat het hart beheert, de zetel van Sadashiva of je kunt zeggen van Shiva. Als je me dus in het hart plaatst, plaats je me in feite

daar. Om het van het hart naar daar te brengen, of van daar naar het hart, is het probleem voor twee soorten mensen.. Sommige
mensen zijn gevoelig in hun hart. In Europa kunnen we zeggen dat Italianen zeer gevoelig zijn in hun hart. Het eerste wat ze doen
als ze mij zien is hun handen op hun hart leggen. En zo gaat het veel gemakkelijker, als je mij eerst en vooral in je hart probeert te
voelen. Nu kan je zeggen: "Hoe doe je dat?" Je moet van me houden zoals ik van jullie hou. Je moet van ieder van jullie houden,
omdat jullie allemaal in mij aanwezig zijn. Je kunt niemand aanleren hoe lief te hebben. Liefde is innerlijk en manifesteert zich
als je gewoon je hart opent. Laat ons eens onderzoeken wat dit tegenhoudt. Eerst is er de conditionering. In het westen wordt het
uiten van je liefde als zondig aanzien. Het vraagt hen tijd om te zeggen: "Ik hou van je" maar “Ik haat je!” … zelfs een kind kan het
blijven zeggen: "Ik haat je, ik haat je, ik haat je" Maar iemand haten is zondig. Voor om het even wie is haten zondig. “Ik haat je, ik
haat je!” zeggen is dus een zondige daad. Wat we dus moeten doen, is blijven zeggen: "Ik hou van je." Tenslotte moet je houden
van iemand die je zo dierbaar is. Wie iets goeds voor je gedaan heeft, daar hou je van. Maar als de Adi Shakti zelf je je
wedergeboorte heeft gegeven, zou liefhebben de gemakkelijkste zaak moeten zijn. En als zij zegt: "Zij zijn allemaal in mijn
lichaam", zou het nog gemakkelijker moeten zijn om van elkaar te houden. Het hele zuiveringsproces van de Sahasrara wordt
dus gedaan door deze liefde, liefde die niet geconditioneerd is, die niet gehinderd wordt, die geen uitstel of wederdienst wil
(nirvaaj). Maar de conditioneringen zijn te groot. Eerst krijg je het probleem met conditioneringen als je denkt: "Deze toestand
maakt dat ik iemand haat" of "Ik kan om die reden geen liefde voor iemand voelen”. Maar in feite is de conditionering op zich zo
absurd, als je het stuk voor stuk bekijkt. Om het eenvoudig te maken zou ik willen dat je het spel van de conditionering zou zien in
een artikel dat ik eens las, heel interessant! “Wie gaf de romantiek de doodsteek?” Hij gaf als antwoord: “De kappers”. Ik vroeg
me af hoe hij de romance in verband bracht met de kappers. Mensen gaan naar de kapper. Iemand had een voorkeur voor een
bepaald kapsel en zei dus “Ik hou zo van dat kapsel!” Veronderstel nu dat de verloofde of echtgenote een ander kapsel zou
dragen omdat er altijd wat nieuws is, dan zou de echtgenoot onmiddellijk zeggen: “Ik haat je omwille van je kapsel!” Hij houdt van
één soort kapsel en dat is dan de reden van zijn liefde. Heb je een ander kapsel: “Ik haat het. Ik hou er niet van!”. Zeggen dat je
wel of niet van iets houdt is op zich al een teken dat er teveel conditioneringen zijn. Je maakt je kapsel netjes, je kleedt je netjes,
je gaat naar buiten en plots zeggen mensen: “Ik haat dat!” Wie ben jij? Welk recht hebben we om zoiets tegen iemand te zeggen?
Je ben geen rechter die door enige rechtbank is aangesteld, waarom kwetsen we dan iemand door te zeggen: "Ik haat dat”?
Integendeel, zou je moeten zeggen: "Goed, ik vind het leuk, maar het zou nog beter kunnen." Dat is het teken van liefde, als je wilt
dat iemand op een aantrekkelijke manier gekleed gaat. Dit is een zeer, zeer laag niveau om naar mensen te kijken. Vervolgens
gaan we verder om te zien hoe intelligent iemand is, hoe slim, hoe aantrekkelijk, hoe charmant. Dat is nog een woord dat
nietszeggend is. Ook dat zijn een soort van conditioneringen van het verstand, die maken dat je denkt dat iemand van een
bepaald type liefdevol is en dat je ervan houdt. Maar het is zo erg aan de buitenkant. Of, sommige mensen houden in feite niet
van iemand, maar tonen liefde omdat iemand meer geld bezit. Geld waarvan hij zonder twijfel niet zal afzien, maar toch hou je
van hem omdat hij meer geld heeft, een mooiere auto bezit, beter gekleed gaat of wat dan ook. Ook dit soort van ideeën doodt de
liefde. Als liefde gedood wordt is de vreugde verloren. Je kunt geen vreugde hebben zonder liefde. Ik zeg je dat liefde en vreugde
net hetzelfde zijn. Dan wordt het subtieler en subtieler. Dan begin je van je eigen kinderen te houden, dat komt veel voor. Ik
bedoel, er zijn natuurlijk ook mensen die zelfs niet van hun eigen kinderen houden, er zijn mensen van alle soorten, zie je. Maar
dan gaat het verder: "Dit is mijn kind, dit is mijn kind, dit is mijn kind”. Dat is opnieuw de dood van liefde. Zoals ik jullie eerder heb
verteld: als het sap van de boom opstijgt, gaat het naar elke vrucht, naar elk blad, naar elk ander deel en komt dan terug. Het is
niet gehecht. Als het sap gehecht zou zijn aan één bloem, omdat ze misschien mooier is, zal niet alleen de boom maar ook de
bloem sterven. Dat is dus de dood van de liefde. Je moet dus liefde hebben die niet verstikkend of gehecht is. Telkens ik dit
vertel, zeggen jullie: "Hoe moeten we dat doen?" De liefde van de spirit is van die aard. De liefde van een geconditioneerd brein is
anders. Een geconditioneerd brein is beperkt, net omdat het geconditioneerd is. Daarnaast is de grootste vijand van liefde, het
ego dat zich in ons bevindt als een ballon boven op ons hoofd. Dit ego geeft ons een zeer grote spanning. Zoals de
conditionering bij het zien van bijvoorbeeld een tapijt. Volgens hun conditionering is dit niet mooi, dus zeggen ze: “Wat is dat
voor een tapijt!" of iets dergelijks. Dit soort conditionering is van een zeer laag niveau. In het beste geval is een hoger niveau dat
je van je eigen land houdt. Zo zeg je: "Mijn land is het beste". Of het nu mensen ombrengt of wereldvrede vernietigt, het geeft niet
want: "ik behoor tot een bepaald land, dat het beste is." We bekritiseren nooit ons land en onze landgenoten. Het wordt nog
subtieler en subtieler, maar op intellectueel vlak is het nog erger, want eens je met je intellect heb begrepen dat iets goed is, kan
niemand je nog redden. Omdat je het hebt begrepen met je verstand. Het is in feite zeer verrassend. Ik was een boek aan het
lezen dat geschreven werd door Rabindranath Tagore. Een Engelsman had een zeer mooi voorwoord geschreven, een inleiding.
Hij zei dat de creativiteit in het westen gedood wordt. Hij vroeg een Indiase criticus: "Bekritiseer je jullie dichters niet? Hebben
jullie geen critici?" Hij antwoordde: "Ja, ja, die hebben we". "Wat bekritiseren ze dan?" "Oh, zij bekritiseren dat er nu geen regen

viel, waardoor we allerlei problemen hebben". "Nee, nee, nee, ik bedoel de dichter, bekritiseren ze de dichter? Geven ze dan geen
kritiek op een kunstenaar?" Daarop zei hij: “Is dat bedoeld voor kritiek? Het is een creatie, wat hij ook voelt wordt gecreëerd. Maar
veronderstel dat hij iets zeer vulgair zou schrijven, dan houden we daar natuurlijk niet van. Maar als het voortgebracht wordt door
een mooie geest, dan moet het toch mooi zijn.” “Geef je daar dan geen kritiek op?” Hij antwoordde: "Neen, want wij kunnen zulke
dingen niet creëren, welk recht hebben wij dan om te bekritiseren." Zo hebben we alles op een intelligente manier gedaan: we
hebben normen over alles, over kunst, over elke creatie. We houden niet van dit tapijt. Waarom? Omdat het niet beantwoordt aan
ons intellectueel begrip van de normen die we hebben bereikt. Het past niet in dat kader, dus houden we er niet van. Maar kan jij
er ook maar één cm van creëren? Dit ego geeft je dus een onrechtmatige handeling. Het is onrechtmatig, “anadhikar cheshta”.
Onrechtmatig. Je hebt het recht niet om te bekritiseren. Je kunt het zelf niet, waarom zou je dan kritiek geven? Het is beter het te
appreciëren en onder ogen te zien dat je geen autoriteit hebt, dat je het niet waardig ben kritiek te uiten. Als je het niet waardig
bent, waarom zou je iets bekritiseren Anderzijds moet je ook weten dat je slaaf bent van je ego. Wat je ego je ook oplegt, wordt
door je zogenaamde intelligentie tot een punt gebracht waar het een norm wordt. Dan wordt het een collectief ego van een
bepaalde samenleving, een bepaalde land, of een bepaalde ideologie. Het is collectief. Dus kunnen ze zeggen: "Wij denken dat
dit geen kunst is." Om die reden kunnen er op kunstgebied geen grote meesters meer zijn. Er kan geen Rembrandt meer zijn, het
is niet mogelijk. De arme Rembrandt moet zelf zeer veel geleden hebben. Je weet dat Gauguin veel geleden heeft. Al deze
kunstenaars hebben veel geleden. Zelfs Michelangelo heeft veel geleden. Niet alleen financieel, maar ook door kritiek, kritiek,
kritiek. Ik denk dat velen het dus hebben opgegeven. Ik ontmoette een kunstenaar die veel kunst had voortgebracht en ik vroeg
hem: "Waarom toon je het me niet?" Hij zei: "Neen, ik wil het je niet tonen, het is voor mezelf gecreëerd." Ik zei: “Ik wil het echt
graag zien.” Ik zag het en het was mooi, zeer mooi. Ik vroeg hem: “Waarom stel je het niet ten toon?” Hij antwoordde: “Het heeft
geen zin, mensen zullen het gewoon bekritiseren. Ik doe het voor mijn eigen plezier. Ze zullen alleen de hele vreugde van mijn
creatie verknoeien." Het is dus één van de fundamentele waarden te vermijden om anderen te bekritiseren. Het is beter jezelf te
bekritiseren, of je broers en zussen, je land, al de gewoonten die je hebt en lach om jezelf. Dat is de beste manier. Als je weet hoe
met jezelf te lachen, dan zal je geen afkeuring laten blijken of hinderlijk zijn voor de creativiteit van iemand anders. Met je ego
wordt je zo onrechtmatig. Je kunt alles bekritiseren, je denkt dat je het recht hebt. Wie heeft je het recht daarvoor gegeven? Dat
is de vraag die men zichzelf moet stellen. Hoe kunnen we wie ook bekritiseren? Als heiligen, die jullie nu geworden zijn, kunnen
jullie natuurlijk uit maken wie geblokkeerd is, wie slechte vibraties heeft, wie problemen heeft. Je weet dat. Je weet het, dat is
geen conditionering. Dat doe je niet omdat je ego hebt, maar je voelt het op je vingertoppen. Het is een echt gevoel binnenin. Het
is de 'Bodha' (kennis) die maakt dat je ‘weet’. Wat zou je dan moeten doen? In je liefde, moet je, als het mogelijk is, tegen iemand
zeggen: "Dat is er verkeerd met je, het zou beter in orde gebracht worden." Maar dan wel op die manier dat hij het doet. Want als
je het hem op zo’n manier zegt dat het nog erger wordt dan voordien, dan heb je hem geen liefde betoond. Laat iedereen toe te
groeien. Er zijn veel mensen in Sahaja yoga die zeer, zeer goed zijn. Excellent, zonder twijfel. Maar er zijn ook mensen die we
‘moeilijk’ kunnen noemen. Er is een soort van barst in hun hoofd of zoiets, een deel ontbreekt soms. Enkele schroeven staan los,
denk ik. Soms gedragen ze zich zoals clowns. We hebben mensen gehad die we gewoonweg niet konden helpen. Ze kunnen
misschien wel intelligent zijn, of zeer scherp, maar in Sahaja yoga kunnen ze niet tot dat niveau komen waar je kunt zeggen: nu is
er groei mogelijk. Veronderstel dat Moeder Aarde zo heet was als de zon, dan zou er geen groei zijn. Of dat ze zo koud was als
de maan, ook dan zou er geen groei zijn. Zij moest naar het midden komen, waar beide zaken in de juiste proporties aanwezig
om groei toe te laten. Op dezelfde manier moet een menselijk wezen het uitwerken om gematigd te zijn, evenwicht te behouden
en met niets in uitersten te gaan. Dat evenwicht leer je als je van iemand houdt. Je weet dat we soms mensen vragen om uit
Sahaja yoga te gaan. Dit is uit liefde voor hen, want eens ze Sahaja yoga verlaten, worden ze beter. Ik heb al gezien dat ze
geweldig verbeteren. Maar als ze in de Sahaja yoga samenleving blijven, worden ze lastposten en ze worden nog erger, omdat
hun ego een spel speelt of misschien ook hun conditioneringen. Wat het ook is, ze worden een last, dus vragen we hen om een
tijdje niet meer te komen. Eens dat onaangename in iemand is verdwenen, moet hij oprecht worden. Hij kan geen lastpost meer
zijn en het kan ook logisch klinken voor die persoon als je hem zegt dat dat de reden is om Sahaja yoga te verlaten. Maar zij
kunnen verschrikkelijk vervelend zijn, dat weet ik. Maar je moet volledig geduld en volledig begrip tonen. Je moet met hen praten
als iemand die van hen houdt. Liefde heeft zo'n kracht dat niemand iets wil doen dat suggereert dat ze niet liefhebben. Het is iets
zeer krachtig. Het verbindt mensen op zo'n mooie manier dat men iets wil doen. Je wilt me bijvoorbeeld een bloem geven, omdat
je weet dat ik van bloemen hou. Je wilt mij dus een bloem geven om te suggereren: "Moeder, we houden van je". Gewoon om het
te suggereren. Ik weet dat je van me houdt, maar je wilt op die manier, de gedachte over mij bekrachtigen. Je wilt mij dus een
bloem geven om je liefde en de uiting van je innerlijk gevoel voor mij, te tonen. Al deze materiële zaken kunnen dus gebruikt
worden om je liefde te uiten. Ze kunnen heel gemakkelijk gebruikt worden zodat de andere weet wat liefde is. Maar de hele

kracht van de Sahasrara is liefde. Je moet er dus op toezien dat dit brein moet liefhebben. Het brein moet liefhebben. Nu je de
krachten van Sahaja yoga door je brein en intelligentie hebt geverifieerd, bereik je een punt waar je begrijpt, dat het geen zin heeft
te analyseren, te synthetiseren en zo meer. Het is gewoon liefde. Het is eenvoudige liefde. Diezelfde Sahasrara die voordien door
het brein gebruikt werd om te analyseren, te bekritiseren en allerlei andere onzinnige zaken, wilt nu dus liefhebben en genieten
van die liefde. En daar is het hoogtepunt waar het brein enkel liefheeft. Dat is de staat die moet bereikt worden. Hij heeft enkel
lief; hij kent enkel liefde, omdat hij de kracht van de liefde gezien heeft. Je bereikt een zekere logische conclusie en dan zie je het
punt. Zoals Adi Shankaracharya zoveel dingen geschreven heeft zoals "Viveka Chudamani" en vele andere verhandelingen, tot hij
alles opgaf en zei: "Neen, gedaan!" Hij schreef alleen nog de lof van de Moeder en dat was het. Eens je dus dat punt bereikt hebt,
kan je zeggen, dat je nu in “Nirvikalpa” bent want er is geen “Vikalpa” meer, geen twijfel meer in je hoofd, omdat je liefhebt. In
liefde heb je geen twijfels, daar is geen sprake van. Je twijfelt alleen als je denkt. Maar wanneer je liefhebt, twijfel je niet, je hebt
alleen lief omdat je van liefde geniet, en daarom is liefde vreugde, en vreugde liefde. Na zoveel tijd werd dus de Sahasrara
geopend. Wij moeten onze Sahasrara opnieuw openen door onze meditatieve processen, door het begrip over onszelf en
anderen. Misschien om zo op een logische manier dat punt te bereiken: er is geen weg terug, we hebben nu het einde bereikt. De
hele logica is nu ten einde. Spring in de oceaan van liefde, dat is alles. Eens je in de oceaan van liefde springt, moet er niets meer
gedaan worden: alleen genieten van elke golf, van elke tint, van elke aanraking van die oceaan. Dat is wat we met redeneren
moeten leren, dat Sahaja yoga niets anders is dan liefde. Moge God jullie allen zegenen.
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Devi Puja - De essentie van het zelfrespect - Istambul, Turkije - 27/05/89 NlTVD 2020-0904 Ik heb er lang naar verlangd om naar
Turkije of Tunesië te gaan, waar we een toegang zouden kunnen vinden tot de islamitische wereld. Omdat hen beloofd werd dat
zij weer zullen geboren worden en die wedergeboorte moet plaatsvinden. Daarom moet ik ernaar toe gaan en hen hun
wedergeboorte geven, zoals hen beloofd werd door Mohammed. Dat is mijn plicht. Niet alleen mijn plicht, maar ik ben ertoe
gebonden. Ik moet hen vertellen over hun wedergeboorte en hen redden. Zij verdienen het, zonder twijfel. Toen alle religies
afzonderlijk uitbreidden, volgens mij op een eigenaardige manier, denkend dat ze de beste waren, diegenen die uitgekozen
waren, de hoogsten, de grootsten, vol geloof in zichzelf, begonnen zij steeds meer bergafwaarts te gaan. De reden hiervoor is,
dat er geen respect is voor elkaar. Er is geen respect, omdat er geen zelfrespect is. Wanneer je jezelf respecteert, respecteer je
ook anderen. Maar wanneer je jezelf niet respecteert, kun je anderen niet respecteren. Gelijk welke religie, zou nu bombastisch
kunnen verkondigen, ik ben die en dat. Op dat ogenblik werkt je ego en dat maakt je tot een persoon die zichzelf niet kent. Als
iemand respect heeft voor zichzelf, dan zal die zich niet opdringen. Hij zal nooit proberen een belangrijk iemand te zijn. Hij
probeert nooit te pochen. Integendeel, zo'n persoon zal aarzelen om iets buitensporigs te doen, iets willekeurig, om indruk te
maken. Omdat het absurd en stom is. Als je iets doet dat stom is, dan is dat absoluut een teken van ego. Het ego maakt je dom
en uiteindelijk idioot. Zodoende moet het zelfrespect ontwikkeld worden. Als Sahaja yogi's moeten jullie jezelf respecteren. Wij
zijn Sahaja yogi's, hoe kunnen we ons zo gedragen? Zoals ik jullie vertelde, dat je je kinderen altijd moet voorhouden dat ze
Sahaja yogi's zijn, dat ze iets buitengewoons zijn, dan zullen ze respect voor zichzelf hebben. Zelfrespect. Het is een zeer goed
woord, zelfrespect, maar ik weet niet hoeveel mensen het echt kennen. Alleen als ze beledigd worden, of in moeilijkheden
komen, dan denken ze aan hun zelfrespect. In het andere geval schoppen ze herrie, en gedragen zich zonder zelfrespect. Als
Sahaja yogi's moeten we zelfrespect hebben. En als we Sahaja Yoga als onze werkelijkheid willen, als onze persoonlijkheid,
moeten we als Sahaja yogi's zin voor zelfrespect bezitten. Nog steeds kan je aan de rand van de maatschappij mensen vinden
met gebrek aan zelfrespect en begrip. Sommige mensen zijn nog altijd een soort parasiet. Ze hechten zich voortdurend aan
dingen vast, ook al werd het hen gezegd er zich niet aan te hechten. Om het zich gemakkelijk te maken, om het uit te werken,
beweren ze: we zullen er zijn, we zullen er tegen vechten. Een persoon met zelfrespect handelt niet zo. Het is dom zo te werken.
Zoals twee mensen die elkaar op de trap ontmoeten. Diegene die naar boven stapt, zei met zijn ego: "Ga maar beter opzij, want ik
ga niet uit de weg voor onnozelaars." De andere zei: "Ik wel." En ging opzij. Dit is het teken van een gevoelige, wijze, zichzelf
respecterende persoon. Hij neemt geen deel aan ruzies, aan onnodige discussies, argumenteringen en assertiviteit, maar hij
neemt waar. Hij vraagt zich af of het de moeite waard is. Maar als het erop aankomt om de waarheid te verdedigen, zal hij
opstaan en hiervoor heel veel moed vinden. Ik denk dat een Sahaja yogi allereerst zijn zelfrespect moet ontwikkelen, zowel in zijn
innerlijk als in zijn voorkomen. Dit zelfrespect komt ook zeer goed tot uiting in protocol. Zo heb ik mensen gekend die naar
Brighton moesten. Ze zeiden: "Moeder gaat, in orde, we gaan mee in haar wagen." Indien het uit liefde voor mij was geweest, zou
het anders geweest zijn, maar ze sprongen alleen in mijn wagen om wat geld uit te sparen. Dit is geen teken van een goede
Sahaja yogi. Dit gebeurt ook in de manier waarop macht wordt getoond. Vorige dag kwam een meisje naar me toe. Ze had haar
realisatie gekregen. Ze was in orde. De tweede dag kwam ze naar me toe en zei: "Moeder, ik heb de vibraties verloren." Ik vroeg
hoe. Wat is er gebeurd? Met wie heb je gepraat? Ze vertelde me de naam van een dame, aan wie ik gevraagd had uit Sahaja Yoga
te gaan, Alice. Ze had met Alice gepraat. Deze Alice mocht naar het programma komen. Maar zij gedroeg zich alsof ze een grote
Sahaja yogini was, alles uitleggend aan deze dame met het gevolg dat haar vibraties verdwenen. Deze dame was belangrijk
omdat ze naar Florida zou gaan. Alleen omdat zij was toegestaan naar het programma te komen, dacht ze dat ze een zeer
belangrijke Sahaja yogini was geworden, en over gelijk wat kon praten met iedereen en zodoende de vibraties van iemand anders
kon vernietigen. Als ik iemand aanduid als leider, is het niet op basis van hun uitzicht, of van hun opleiding, of iets anders, maar
aan de hand van hun vibraties en hun toewijding. De Sahaja yogi's moeten er grondig over nadenken. Er willen altijd mensen bij
zijn die hun kennis tentoon spreiden. Sahaja Yoga kennis is zo gemakkelijk. Ieder die intelligent is kan erover leren: dit zijn de
chakra's, enz. Ze kunnen lange lezingen houden, alles uitleggend, welke godheid in welke chakra verblijft. Het is zo eenvoudig.
Maar het meevoelen samen met die kennis, schept een Sahaja yogi. Maar sommige mensen hebben een andere stijl: deze van
het meevoelen. Meevoelen betekent altijd sympathie. Alleen samen met kennis is meevoelen goed. Meevoelen alleen, zal altijd
sympathie betekenen met de bezeten mensen. Als er een bezeten persoon in Sahaja Yoga is, zal hij er 10 andere meebrengen.
"Moeder zorg voor die en die". Ten eerste omdat die persoon zelf beschadigd werd. En ten tweede omdat deze beschadigde nu

denkt dat er anderen beschadigd zijn en zegt: "Moeder laten we die ook redden". In orde als het zo is, maar alvorens anderen te
helpen, moet je jezelf in orde maken. Ik vertel die persoon om aan zichzelf te werken. Als je iemand probeert te helpen, zal je
eigen negativiteit toenemen. Je zult van kwaad tot erger worden. Al je sympathie zal uitgaan voor iemand die niet zuiver is. Je
kan zo iemand vertellen hoe het op te lossen, uit te werken en hem zeggen: "Maar ik heb er niets mee te maken". Ofwel kan je die
persoon naar iemand sturen die egoïstisch is zodat ze het kunnen delen. Het zal aanvullend werken tussen die twee. En mij
enkele zorgen besparen. Maar daarenboven, zal de combinatie van die twee, vibraties uitzenden. Het is belangrijk hoeveel
vibraties je in jezelf hebt. Dat is wat iedereen moet zien. Ten eerste, de vibraties, als zij er zijn, hoe kunnen we weten dat we in
orde zijn op het vlak van vibraties? Wat zijn de tekens dat men een goede Sahaja yogi is? Of dat we goede Sahaja yogini's zijn?
We moeten een soort van onthechting ontwikkelen. Ten eerste komt de onthechting natuurlijk, omdat je weg bent van je lichaam.
Je bent niet bezorgd voor je lichaam. Denk er niet aan. Het betekent ook niet dat je je niet bekommert hoe je eruit ziet, en hoe je
je gedraagt. Men moet keurig gekleed zijn. Onthechting betekent dat je niet voortdurend denkt: oh, deze chakra blokkeert, die
chakra is niet in orde, mijn hoofd catcht, mijn Agnya catcht, dit gebeurt... Dit is de subtiele manier van hoe Sahaja Yoga je kan
neerhalen, als je de ganse tijd bezig bent met wat verkeerd gaat. Deze onthechting voor jezelf moet er zijn. Ik ben als een
barometer. Als ik iemand nader en blokkeer, oké, dan help ik die persoon. Ofwel geef je jezelf een bandhan en ga je dan op
iemand af. Zodoende is "teveel" bezig zijn met je chakra's niet goed voor de ontwikkeling van Sahaja Yoga. Integendeel je moet
proberen te mediteren, zonder na te denken over blokkerende chakra's. Alleen mediteren met je hart. Zodoende kunnen we uit
deze lezing leren dat je een hart moet hebben dat open is voor Sahaja Yoga. Als je hart opent, vergeef je ten eerste jezelf, en je
vergeeft anderen. En bekommer je je niet over je beschadigde chakra's of over anderen, alsof je bezorgd bent om één individu,
maar je bekijkt het geheel als het totaal. En dan begin je te praten over Sahaja Yoga. Hoe verspreidt Sahaja Yoga zich? Hoeveel
mensen zijn aan zelfrealisatie toe? Hoeveel verantwoordelijkheid heb ik gedragen? Iets gedaan hebben betekent niet je ego
opsterken, maar het betekent wat moet ik doen? Welk werk kan ik verrichten? Welke fouten hebben Sahaja yogi's begaan zodat
iets mislukte. Hoe is de situatie? Hoe kan ik helpen? Net alsof je licht wordt en je licht wilt geven. Wat is er aan de hand met de
lamp die geen licht geeft? Denk niet aan jezelf, maar denk als "één lichaam". Je moet eerst je hart openen. Zodra je hart opent,
zul je jezelf groter maken. Je zal groeien. Hiervoor moet je jezelf niet vervloeken. Maar als je je hart opent, kijk naar de oceaan,
die alle kusten aanraakt, maar altijd in zichzelf blijft, binnen de eigen maryada's. Als je zou proberen om de oceaan langs een
kant in te drukken, dan zou je dat aan de andere kant zien. We kunnen het niet indrukken. Zij heeft haar hoogte en haar
beperkingen. Ze blijft binnen haar grenzen. Mensen met een open hart zijn net als de zee, raken elke kust aan, maar blijven
binnen zichzelf, binnen hun eigen maryada's. Zodoende, als het op de expansie aankomt, is het zo dat het op zo'n manier
gebeurt, dat je je niet begeeft op individuele hoeken en individuele plaatsen. Je blijft op jezelf en raakt iedereen aan. Dat is het
openen van het hart. In Sahaja Yoga zul je automatisch een behoorlijk onderscheidingsvermogen verkrijgen. Het onderscheid, in
welke mate iets uit te leggen, of iets niet te vertellen. Hoever te gaan of niet te gaan. Onmiddellijk kan je een Sahaja yogi
herkennen die probeert te bluffen en die wil praten over iets waarover hij niet alles weet. Die zal zich omringen met tien personen
om erover te praten. Je zou nooit naar zo'n persoon mogen toegaan. Ik ontdekte een akelige vrouw in Engeland die dit
voortdurend deed. Ze vormde een groep tegen het ganse systeem. Ze kon zelfs beslag leggen op de leider en allen moesten
Sahaja Yoga verlaten. Iedereen zou moeten begrijpen dat we eenvoudige mensen moeten zijn. Niet gekunsteld. Hiervoor moet je
hart open zijn. Open jullie hart. Dit is niet een soort van verbeelding, maar het is een toestand, denk ik, waarin je moet verblijven,
waarin je je goed voelt. Dit is een zeer goede manier om Sahaja Yoga te benaderen. Voor jezelf en voor anderen. Als je wil, zal ik
het zo zeggen, eerder verlegen, maar als jullie mij in jullie hart plaatsen, moet jullie hart groter worden wegens mijn omvang. Het
moet groeien. Het is de beste en eenvoudigste manier. Jullie zijn zo'n gelukkige Sahaja yogi's dat ik bij jullie ben. Jullie hoeven
niets te doen. Plaats mij in jullie hart. Punt. Jullie zullen in orde zijn. Niet: "Ik hou van u, Moeder" is de kern, maar "Ik plaats u in
mijn hart". Denk nooit: Moeder houdt van mij, omdat ik voor haar mag koken, omdat ik haar sari mag strijken. Op die manier
wordt het onmiddellijk ego. Ik zeg het u, ik wist het niet, maar het gebeurt. Direct wordt het ego. Maar als je zegt: "Hoeveel hou ik
van Moeder. Alleen haar bewonderen. Oh, ik hou zoveel van Moeder". Je zal je heerlijk voelen. Binnen in je hart. Het is zo vreugde
gevend. Beeld je in, mensen die op de aarde kwamen, die me nooit hebben gekend, die moesten vechten voor dharma, voor
rechtvaardigheid en voor de waarheid. Hoe hebben ze moeten strijden. Maar ik ben hier voor jullie. Het is dus: "Hoeveel hou ik
van mijn Moeder". Het is een zeer eenvoudige methode. Een basismethode voor iedere Sahaja yogi, om zichzelf te ontdekken en
zichzelf te ontwikkelen. Dan zal het onderscheidingsvermogen, het licht, alles zal ontwaken. Je zal jezelf in dat licht zien, en je zal
in dat licht wandelen. De mensen zullen zien dat je dat licht hebt. Nu zijn jullie overtuigd van mij. Jullie hebben de foto’s gezien,
de tekens en de reacties. Alles hebben jullie gezien. Nu kunnen jullie zo’n persoon liefhebben. Het is zo’n grote ontwikkeling:
“Vooreerst dat we Moeder kunnen liefhebben”. Wanneer je denkt dat ik nog niet goedendag tegen je heb gezegd, of wanneer ik je

niet zou aankijken. Maar ik ben het niet, jij bent het. In elk geval, hou ik van de ganse wereld. Zonder twijfel. Ik hou van niemand
meer of minder. Maar in hoeverre je me meer nabij komt, hangt helemaal van jezelf af. Omdat ik een vast gegeven ben. In
hoeverre je mij dichter nadert, dat is de essentie. Ik ben een vast gegeven (fixed quantity) en soms zijn mensen verbaasd en
vragen zich af waarom Moeder deze keer niet lief was tegen ons. Feitelijk blijf ik altijd waar ik ben, maar jullie verwijderen je (van
mij). Allerhande meningen komen op. Zelfs wanneer jullie overtuigd zijn dat ik de Adi Shakti ben en ook al zijn er zovele
overtuigende feiten zoals foto’s, gebeurtenissen, mirakels, enz. Toch blijven jullie wegdrijven, wegdrijven op die ideeën. Zoals
“Oh, kijk hier. Dit is Moeders foto, dit is gebeurd” en toch drijf je weg. Als je echt heel diep wil gaan, dan moet je je hart voelen.
Daar zal je het mirakel vinden. Al die wereldse mirakels zijn er om je naar binnen te duwen. En daar zal je groeien. Groeien op een
betere manier. Dit is het enige wat we moeten onderzoeken en ontdekken. Dit zal werkelijk de nieuwe Sahaja yogi’s helpen. Als
ze zullen zien hoe je van Moeder houdt. Gisteren hadden we onze auto op een nogal rare manier geparkeerd en iedereen stond
op het punt ruzie te gaan maken en te gaan vechten met Guido. Ze vroegen waarom parkeer je hier? Hij antwoordde: “Dit is mijn
Moeder die aangekomen is en zij kan het niet zelf doen”. Eind. Zoals iemand die van zijn moeder houdt, zoals het zijn moet, dat
wordt heel hoog aangeschreven. Veronderstel dat je moeder een vreselijk mens is en je vertelt dat aan iemand, dan nog zullen ze
er niet van houden om te luisteren. Maar als je zegt dat je van de Adi Shakti houdt, dan gaan we terug naar hetzelfde punt:
zelfrespect. Als je dit stadium van liefde bereikt, dan respecteer je jezelf, dan zul je niet veroordelen, omdat je van Moeder houdt.
Hoe zou je dat kunnen doen? Dat zou haar een slechte naam geven. Dat is niet de juiste manier waarop ik me zou moeten
gedragen. Ik moet me op een manier gedragen, welke Moeder bevalt. De ganse vraag is opgelost, omdat je mij voor jullie
hebben. En je weet waarvan ik hou en waarvan ik niet hou. Steeds doen jullie van alles om het naar mijn zin te maken, maar in
feite is het geen materieel plezier. Het is er de essentie van, de essentie van het genoegen-doen en als je begrijpt wat er mij
prettig zal doen voelen. Maar eigenlijk voel ik mij verloren. Als ikzelf nadenk over mijn genoegens, dan vind ik niets wat me bevalt
of niet bevalt, maar misschien liggen de Godheden hiervan aan de basis. Zij doen steeds van alles wat me genoegen doet. Zij
weten het, op dezelfde manier, als jullie het kunnen integreren, dan krijg je die innerlijke inspiratie en het begrip. De essentie van
alles is dat we bij het principe van alles stilstaan, de Tattwa. De essentie van alles. Bijvoorbeeld als iets je blokkeert. Wat is de
essentie ervan? Je moet proberen tot de kern te komen en de rest opzij te zetten. Zodoende is de essentie van zelfrespect, het
feit dat ik een Sahaja yogi ben. Omdat ik zelfrealisatie heb gekregen en omdat ik van mijn Moeder hou. Als je kunt doordringen
tot de essentie van bloemen, waarom zijn er zoveel variëteiten? De verscheidenheid aan bloemen lijkt mij zo enorm. Waarom?
Omdat de essentie van schoonheid, de esthetica van schoonheid de verscheidenheid is. Elk blad. Als je elk blad zou bekijken,
dan kan het niet vergeleken worden met gelijk welk op de ganse wereld. Het identieke kan je nooit vinden. De essentie van
esthetica is verscheidenheid. Zodoende moeten we onder ons Sahaja yogi’s hebben van verschillende oorsprong, van
verschillende humor. We kunnen niet allen gelijk zijn. Maar in essentie moet iedereen Moeder liefhebben. De grootste deugd die
we kunnen hebben is niet het genieten van de bloemen of de natuur, maar van de andere Sahaja yogi’s. Van zodra je van de
andere Sahaja yogi’s geniet, van hun aanwezigheid en gezelschap, dan heb je het bereikt. Beeld je in, je geniet van elk menselijk
wezen, die een Sahaja yogi is. Hun gezelschap, wat wil je nog meer? Je geniet van de mensen, van andere dingen niet zoveel,
maar wanneer je in een mooie omgeving in mooie omstandigheden samen bent, met andere Sahaja yogi’s bent, dan wordt alles
dubbel genietbaar. Elk moment wordt een belevenis. Elk persoon wordt een belevenis. Het is als een golf van vreugde. Elke
persoon, elke collectiviteit die je ontmoet, elke ashram waar je naartoe gaat, bezorgt je een mooie golf van vreugde in je hart.
Mijn vreugde is stil, maar als ik iemand ontmoet dan wordt het zichtbaar. Het rijst als een golf en soms zoals je de druppels van
de oceaan ziet vallen op de kust. Dan gaan de golven terug in je hart. Zo mooi is de relatie en je beschouwt het gewoon als een
getuige en ziet de vreugde. Alles smelt weg, al je zogenaamde kennis, al je pijnen en zorgen, gans je verleden en toekomst. Maar
je verblijft in het nu, in meditatie en aanschouwt al het mooie dat gebeurt. Dat God u allen mag begrijpen. Moge God, in jullie
allen, als Spirit, deze ervaring, de ganse tijd uitstralen naar ieder van jullie. Moge God jullie zegenen.
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We hebben besloten om vandaag een Virata Puja te houden in het land van Shri Krishna. Zoals je weet, verloopt de ontwikkeling
van Shri Vishnu's manifestatie over tien incarnaties en uiteindelijk manifesteert hij zich als de Virata. De Virata is het brein van
het wezen dat God Almachtig kan genoemd worden. Zo wordt het hele centrale zenuwstelsel door Shri Krishna doorlopen als
Vishnu, dan als al deze incarnaties, dan als Shri Krishna en uiteindelijk als Virata[1]. Dit is de ontwikkeling van ons brein en
wanneer we de Virata vereren, moeten we weten dat wij binnen in ons ook de manifestatie van deze kracht van de Virata hebben.
Als Shri Krishna Mahavirata is, dan kunnen we die manifestatie Virata noemen.
Jullie weten allemaal veel meer over de Virata dan ik je vandaag kan vertellen want het is het geheel, de totaliteit. En als de
totaliteit van alles de Virata is, dan bevindt het zich in je brein. Maar de realiteit is in je hart. Je mag dan de totaliteit zien, je mag
er dan getuige van zijn, de realiteit is het subtiele dat er achter ligt. Het brein dat niet door het hart geregeerd wordt, dat niet door
het hart gevoed wordt, is dus iets zeer gevaarlijks want het creëert extraversie en zo iemand die helemaal geen hart heeft, wordt
zeer hardvochtig en kan zeer gevaarlijk zijn als hij iets onderneemt. Het kan binnen in ons ook andersom: als we ons door het
hart laten regeren, als we alleen maar met onze emoties leven en onze ratio niet gebruiken, dan kunnen we echt zeer gevaarlijk
worden voor onszelf, in die zin dat we lethargisch worden, dat we ons gaan inlaten met verkeerde dingen. En je kan vandaag
voelen dat in Amerika de linkerkant meer domineert dan de rechterkant. De rechterkant is onze aandacht en we zouden kunnen
zeggen dat de rechterkant van de aandacht de ‘lever’ van God Almachtig is. Als we het nu dus hebben over de totaliteit, als we
een wezenlijk deel van die totaliteit zijn en bewust zijn geworden van ons bestaan als een deel van het geheel, dan moeten we
beseffen dat we er iets moeten voor doen om ook dat geheel te worden. Vooral in het land van Shri Krishna moeten we deze
enorme taak op ons nemen om van Sahaja yogi's ‘Virata's’ te maken.
Na de verschillende ervaringen van de Amerikaanse Sahaja Yoga te hebben beluisterd, ben ik tot de conclusie gekomen dat we
openhartiger over de dingen moeten spreken dan we voorheen gedaan hebben. Waarom is Sahaja Yoga zo'n mislukking in dit
grote land, terwijl er zoveel zoekers zijn? De hoofdzaak is dat we niet beseffen dat de linkerkant in dit land zeer sterk overheerst.
Er zijn mensen die actief zijn, maar het percentage is zeer laag door teveel rijkdom, teveel vrijheid en het idee van "wat is er
verkeerd aan?" In alles komen de mensen tot schaamteloosheid, een immoreel leven, genotzucht. En om deze genotzucht te
beschermen, ontwikkelen de mensen telkens een soort van ego waarin geen dynamisme zit.
Het probleem zit dus bij de Sahaja yogi's, niet bij Sahaja Yoga als zodanig. Als je merkt dat het land niet zo vruchtbaar is en je
moet er zeer hard werken, dan is het de verantwoordelijkheid van alle Sahaja yogi's in Amerika om diep te gaan. Waar het land
niet vruchtbaar is, zie je dat de bomen zeer diep in de bodem gaan, ze graven zeer diep in Moeder aarde om het vocht op te
zuigen. En daarom groeien ze ook zeer hoog. Want de kracht van hun diepgang bezorgt hen deze grote hoogte. Ze groeien dus
zeer hoog en zij gaan ook zeer diep. Op dezelfde manier moeten de Sahaja yogi's van Amerika werken want er is hier zoveel
oppervlakkigheid en zoveel frivoliteit en hun leven heeft ook geen doel. Ze hebben helemaal geen zingeving en ze verdoen hun
leven met allerlei idiote ideeën over hun gevoelens en hun liefde en al dat soort dingen.
Wat we vandaag dus nodig hebben, zijn Sahaja yogi's die rechts zijn, die resultaten boeken, die dynamisch zijn. Zij hoeven er zich
geen zorgen over te maken wanneer iemand rechts is, of dat hij rechts zal worden. Dat is eigenlijk wat we vandaag de dag nodig
hebben. Tenzij er dynamische mensen zijn, kunnen we het niet uitwerken. Het is een reactie, in dit land zowel als in Engeland en
in vele landen die andere volkeren overheerst hebben. Zoals je ziet in dit gebied dat eigenlijk oorspronkelijk aan enkele Indiaanse
stammen toebehoorde. Toen zijn de Engelsen, de Spanjaarden en al die Europeanen gekomen, hebben ze hen gedood en dit
gebied in beslag genomen. Dat is roof, absolute diefstal! Door hun arrogantie en hun agressiviteit konden ze niet zien dat ze

zoiets afschuwelijks aan het doen waren. Ik bedoel, waarom Hitler uitschelden? Zij zijn nog erger dan Hitler. Want Hitler werd
tenminste aangeklaagd, hij werd veroordeeld en de mensen weten dat het fout was. Maar wat met hen die helemaal van
daarginds kwamen en hier zoveel mensen doodden en zich overal goed amuseren als fantastische Amerikanen en overal indruk
proberen te maken?
Het is eigenlijk zo iets zondigs en ik denk dat al die zielen die gestorven zijn, nu bezit van hen genomen hebben en daarom zit
Amerika vandaag in het linkerkanaal. Het rechterkanaal van de Amerikanen heeft afgedaan. Ze zijn links, schuldig, voelen zich
schuldig, ze worden toegeeflijk. Als je naar de rechterkant gaat, word je zeer gedisciplineerd en je wordt zeer ascetisch van
temperament, zou ik zo zeggen, en je wil anderen overheersen en je wil veroveren. Maar vandaag is de situatie van Engeland en
Amerika precies dezelfde. In Engeland kom ik hetzelfde tegen met Sahaja yogi's. Het zijn allemaal 'suikerzoete' mensen, zie je.
Ze houden van me en houden van me en houden van me. En ik begrijp er niets van! Wat is er aan de hand? Ze houden allemaal
van me en ze brengen bloemen voor me mee. En daarmee uit! Is dat de manier waarop we Sahaja Yoga gaan uitwerken in
Engeland en Amerika? "Moeder, ik hou zoveel van U." En dan?
Om een geïntegreerd deel van het geheel te worden, moet een druppel de oceaan worden. Jullie moeten belangrijke mensen
worden. Jullie moeten verantwoordelijk zijn en dit overdreven lief gedoe moet helemaal uit jullie hoofden verdwijnen, anders kan
Sahaja Yoga niet uitwerken in deze twee landen en zullen jullie de één na de ander vervloekt worden. De ene schok na de andere
treft dit land, zowel als Engeland. Maar de mensen leren er niets van. Het is nog steeds in orde. Krijgen we deze ziekte? Wel, dan
verheerlijken we ze. Als we onder een ecologisch probleem lijden, dan zullen we het nog ophemelen, als we te buitensporig veel
machines gebruiken, dan prijzen we dat nog steeds, want ze willen alleen maar genot. Alleen maar door hun genotzucht willen ze
niet zien wat er juist verkeerd is in dit land, namelijk dat niets van wat ze zien werkelijkheid is. En de werkelijkheid, al is die in het
hart, ook al werkt die in het hart, moet tot actie komen.
Dit moet handelen en als het niet tot actie komt, dan zal dit soort passief gedrag er niets aan verhelpen. Op mijn hoge leeftijd reis
ik van de ene plek naar de andere en doe ik zoveel. Laat ons nu eens nadenken over wat we voor Sahaja Yoga gedaan hebben?
Zij die jullie bekijken, zien jullie soms gewoon als van die hippies, met warrige haren en dat soort zaken. Dat is wat ik te horen heb
gekregen van mensen die naar jullie centra geweest zijn en zo: "Oh, het zijn net een stel hippies.” Het eerste wat een Sahaja yogi
dus moet doen, is iets van zijn persoonlijkheid maken. In Amerika is dit zeer belangrijk. Ze studeren, ze zijn werkloos, ze doen dit
of dat. Dat soort mensen zal Sahaja Yoga helemaal niet vooruit helpen. Ze zullen een last zijn voor Sahaja Yoga. Als je echt iets
wil doen, dan moet je iets worden. Je moet studeren, je moet iets worden, je moet één of andere graad behalen, een diploma, iets
wat bij je hoort, je moet iets betekenen. Hippies kunnen Sahaja Yoga in Amerika niet leiden. Misschien gaat dat in India beter,
maar niet hier.
We moeten dus beseffen wat er met ons verkeerd gegaan is, namelijk dat we nu op een zeer subtiele manier dezelfde neigingen
volgen als voorheen. Na de realisatie denken we dat we gerealiseerde zielen zijn, dat we nu yogi's geworden zijn, dat we
gerealiseerde zielen zijn. Maar we zouden moeten zien dat, hoewel we ongetwijfeld gerealiseerde zielen geworden zijn, de
bindingen die we hadden voor we naar Sahaja Yoga kwamen, subtieler geworden zijn. Zij zijn niet als lichten te voorschijn
gekomen. We geloven gewoon dat we Sahaja yogi's zijn, we geloven dat we vibraties hebben en we kunnen de vibraties voelen.
Maar we hebben nog altijd niet de toestand bereikt waarin we de totaliteit geworden zijn. We moeten nog groeien en als je
gemakkelijk gaat zitten met je vibraties en denkt dat alles goed met je is, dan heb je het helemaal mis. Wat ook onze
conditioneringen waren voor we naar Sahaja Yoga kwamen, ze zijn er nog. Laten we zeggen dat je een hippie was, je hebt je
verlichting gekregen, maar dit idee over ‘liefde’ is nog steeds aanwezig. Stel dat je een zakenman bent. Je bent verlicht en je
denkt dat Moeder je met je zaak zou moeten helpen. Zo gaat dat. Stel dat je ongetrouwd was en je trouwt in Sahaja Yoga, dan wil
je dat je huwelijk geslaagd zou zijn in Sahaja Yoga. Als er een probleem geweest is met je gezondheid of zoiets, dan ben je
subtieler geworden, zodat je denkt: "Daarvoor heb ik de hulp van Moeder gevraagd." Maar we denken niet: "Wat hebben wij
bijgedragen aan Sahaja Yoga?"
We hadden misschien enkele dingen waarvan we dachten dat ze verkeerd waren. Maar in Sahaja Yoga zien we niet dat we die
dingen nog steeds met ons meedragen, dat ze nog steeds in ons blijven voortleven. Om de Virata te worden, moeten we
werkelijk onszelf onderzoeken, zonder enige boosheid, zonder kwaadwilligheid of wat dan ook, maar we moeten het zelf zien. Ik

ken mensen die enggeestig zijn, die jaloers zijn en hun jaloersheid blijft bestaan. Stel je een goede muzikant voor. Ze kunnen het
niet op prijs stellen dat iemand anders muzikant is. Hij kan het niet op prijs stellen, hij zal die persoon niet aanmoedigen, in de zin
van: "Wel ik ben muzikant, hij is ook muzikant, laat ik hem helpen." De enggeestigheid die er dus vroeger al was, wordt op een
verheerlijkte manier voortgezet. Die persoon zal denken: "Goed, ik ben muzikant en ik zing goed en ik zing ter ere van Moeder."
Maar iemand anders die kan zingen, wordt niet zo op prijs gesteld als je zou verwachten wanneer je een geïntegreerd deel van
het geheel bent. Als deze hand pijn doet, dan komt de andere hand onmiddellijk ter hulp. Zie je, in het hele lichaam is het systeem
zo volledig verbonden. Zodra je voedsel eet, begint de spijsvertering te werken.
Maar we moeten onszelf in het oog houden. Als je dieper moet worden, dan moeten we bij onszelf gadeslaan waar we
tekortschieten. Hoe groeit een boom? Ik heb jullie dit verhaal al vaak verteld, dat er aan het eind van de wortel een kleine cel zit
die weet en één doel kent: dat ze een boom moet worden. Ze beweegt en ziet een steen, of een soort kei: ze gaat er langs, ze
vecht er niet tegen. Want wat we uiteindelijk moeten volbrengen, is een boom worden. Dat moeten we dus voor ogen houden, dat
we een boom moeten worden en niet een soort kleine kikker die hier en daar over Sahaja Yoga zit te kwaken. Neen. Dat zal niet
uitwerken. En dit vind ik hier. Hetzelfde gaat op voor de mensen bijvoorbeeld in Engeland, hetzelfde. De leiders vechten, de
leiders proberen manieren en methodes uit te vinden om de kwaliteit van Sahaja yogi's te verbeteren. Maar de Sahaja yogi's
moeten weten dat zij de verantwoordelijkheid dragen. Zij moeten groeien, zij moeten Virata's worden. En dit is Amerika, waarvan
ik je verteld heb dat dit het gebied van Shri Krishna is, waar Shri Krishna de Virata geworden is. Tenzij je voor jezelf beseft dat wij
dit moeten doen, dat wij dit moeten worden, ben je nog steeds bezig met je kleine, kleine, domme problemen en is het een
vicieuze cirkel. Zodra je begint te tobben over je problemen en je oude onzin in Sahaja Yoga nog steeds verheerlijkt wordt, dan
merk je dat de vicieuze cirkel begint te werken. Er wordt niets bereikt, het bezorgt je geen goede kansen, het geeft je geen
vertrouwen. Het is een totaalpakket.
Maar zodra je besluit: "Neen, ik ga het doen", jullie zijn Sahaja yogi's, jullie weten alles over de Kundalini. Je weet alles over
verlichting. Je weet alles over de hogere stadia die te bereiken zijn. Jullie allemaal, iedereen is in staat om mensen realisatie te
geven. Je weet waar het vast zit. Je weet alles. Maar denk er eens over na. Hoevelen van jullie zijn in staat geweest er iets aan te
doen? Als de mensen jullie zien, is hun mening over jullie heel pover. Ze denken dat jullie vastgekleefd zitten aan jullie vrouwen.
De vrouw is zeer dominant en daarom gebeurt dit. Plots ben je van streek: je kijkt naar je kind, je maakt je zorgen... Soms ben ik
erover verbaasd, dat eens ze getrouwd zijn en een kind hebben, ze niets anders meer willen zijn dan de ouders van dat kind. Dat
is het dan! Gedaan met Sahaja Yoga! Dan wordt het kind belangrijk. Zegeningen worden bindingen!
Je moet dus in jezelf kijken (en beseffen) dat we hier zijn voor bevrijding, voor volledige vrijheid, maar op een subtiele manier
blijven al die dingen je vastkluisteren en je bent eraan gehecht en je beseft niet hoe ze je nog steeds naar beneden halen. Ze
laten je niet toe te vliegen. Ze geven je niet de vrijheid waar je recht op hebt. Zelfs als ik dus een vliegtuig maak: ik doe alles, ik
doe er brandstof in, ik zeg alles, maar het wil niet vliegen! Wat kan je doen met zo'n vliegtuig dat niet wil vliegen? Zo'n toestand is
het en deze situatie maakt je zo beperkt en zo dwergachtig. Hoe kan je groeien? Tenzij je groeit en dat in je leven van alledag, in
je persoonlijkheid, in alles laat zien, verzeker ik je dat niemand onder de indruk zal zijn. Sahaja Yoga zal niet werken door
advertenties of door mijn foto's. Het zal werken door jouw werk, door jouw verantwoordelijkheid, doordat jij je schouders onder
Sahaja Yoga zet. Het is jouw verantwoordelijkheid om Sahaja Yoga te verspreiden en te vestigen. Maar eerst en vooral moeten je
schouders sterk zijn. Je bent nog steeds werkloos, een twijfelachtig geval! Je bent nog steeds iemand naar wie niemand kijkt.
Hoe kan je dan je schouders onder iets zetten?
Eerst moet je dus aan jezelf bouwen, zowel van binnen als van buiten. Ik zeg je, het is zo’n vicieuze cirkel. Als je niet diep in jezelf
gaat, dan kan je ook niet naar buiten komen. Het werkt hand in hand. Zodra je jezelf van binnenuit begint op te bouwen, dan zal je
verbaasd zijn hoe de dingen zullen uitwerken, hoe dynamisch je zal worden, hoe fantastisch je zal worden. Maar je raakt
betrokken in dingen die zeer klein en van voorbijgaande aard zijn. Zoals ik je al eerder verteld heb, zoeken we dus het eeuwige.
Dingen van voorbijgaande aard mogen dus slechts zeer voorlopig gebruikt worden. Wat we nodig hebben, is niet zo belangrijk.
Als je maar goed begrijpt, dat we nog altijd niet vrij zijn, niet onthecht van alle dingen die we vóór Sahaja Yoga hadden en dat ze
subtieler en subtieler en subtieler geworden zijn. We gebruiken Sahaja Yoga alleen nog maar daarvoor en niet om het licht te
verspreiden... Wat zal er gebeuren?

Dit moet absoluut, absoluut, echt binnenin jezelf begrepen worden. Zie je, soms zijn mijn toespraken een beetje streng. De
mensen denken dat Moeder deze dingen moet zeggen. Dit doe ik ook vanuit mijn liefde voor jullie en vanuit mijn liefde voor dit
land. Je moet echt jezelf onderzoeken: wat zijn we? Waar zijn we? We zullen er zo niet komen, omdat de Sahaja yogi's die we (tot
hiertoe) hadden, de marginalen in de maatschappij waren. Als je de guru's ziet... hoe ze zich verspreiden, hoewel ze vals en
nutteloos zijn... maar iedereen kent wel zo iemand die zo opkomt. In twee maanden tijd kan je over de hele wereld van die
persoon horen. Wat ze doen? In een stad gaan ze eerst en vooral naar de mensen die succes hebben, de vooraanstaanden. Ze
maken zich nooit zorgen over mensen die aan verdovende middelen verslaafd zijn of die aan ziekten lijden. Neen. Zo werkt het
niet. Met hen hebben ze geen zaken. Ze zullen alleen maar die mensen aanpakken die veel succes hebben, die zeer rijk zijn,
omdat zij bovenaan in de maatschappij staan. Ze ontmoeten mensen en leggen contact en vragen hen dit en dat en dan nodigen
ze hen uit voor het programma, maken veel drukte om hen en zo, en dan beginnen die mensen te denken: "O, God, wat is het
heerlijk om hier bij te zijn." Ze vertroetelen hun ego een beetje en zo. Zo verspreiden ze hun ideeën, maar daar zit geen
werkelijkheid in. Daar zit niets, niets speciaals in. Het is allemaal nutteloos. Het is allemaal kunstmatig. Maar zo verkopen ze
zichzelf. Hoewel wij onszelf niet willen verkopen, moeten we beseffen dat de mensen niet naar ons zullen kijken tenzij we enkele
opvallende kwaliteiten hebben. Want wat gebeurd is, is binnenin ons gebeurd en niemand ziet dat licht. Het is als een licht dat
wel brandt, maar dat volkomen afgedekt is.
Ik heb dus gezien dat... ik ging naar Colombia en het zal je verbazen, maar in Colombia kenden de mensen mij niet, ze hadden
zelfs nooit mijn naam gehoord, maar ik weet niet waarom, er was zoveel volk dat ik zelfs niet eens binnen de omheining kon
geraken en ik werd er op de één of andere manier binnengeduwd. Dan in de zaal, het was onmogelijk! De mensen hingen tot
bovenin, ze zaten overal op om me te kunnen zien. Zoveel mensen in elke richting, hoog en laag zag ik mensen. Ik wist niet hoe
het hen gemakkelijk te maken. Maar ze luisterden zeer aandachtig naar me, zeer aandachtig. Zo hadden we twee dagen na
elkaar een programma en twee dagen was er zo een menigte! En toen er een vervolg was, kwamen ze nog en de volgende dag
verdwenen ze! Hetzelfde in Griekenland! Hetzelfde in Turkije! Er is dus zeker iets mis met ons.
Nu staat er een cursus op het programma. De mensen proberen het met een cursus te doen, maar men moet beseffen dat er
geen kennis zonder liefde is. Het is liefde én kennis. Hoe je met hen praat, hoe je hen behandelt, het is er allemaal. Maar je
dynamisme zal indruk op hen maken. Je kan de film zien die we gisteren zagen, waarin muziek werd gespeeld. Nu, hoe was dat?
Daar was de energie dynamisch. De energie was dynamisch, met de muziek en dat alles en dat was te zien. Zo zie je hoe je er in
opging. Het is dus de beweging van die energie, de dynamiek van de energie waar jullie in opgingen.
Maar bang zijn om rechts te worden, is nonsens. Je bent nu in het midden. Hoe kan je dan rechts worden? Dit soort argument
dient alleen maar om de lethargie te verantwoorden en dan geen discipline te hebben! Ik was verbaast dat de mensen elk
weekend naar Shudy Camps komen, waar we een school voor meditatie gevestigd hebben, alleen maar om het weekend door te
brengen! Ze staan op om 10 uur, 11 uur, 12 uur, wanneer het hen uitkomt. Ze zijn met vakantie in Shudy Camps! En ze verblijven
er twee dagen zonder te mediteren, zonder iets te doen! " We zijn naar Moeders huis gekomen!" En daarmee uit. Moeder moet de
hele klus voor hen klaren.
Ik bedoel, het is het minimum van het minimum voor Sahaja yogi's dat ze 's morgens vroeg opstaan, hun bad nemen en puja
doen. Het is iets heel gewoons, alle Indiërs doen het zo, het is een gebruik. Opeens is dit land, of zijn deze landen in een soort
slaperige, onzinnige levenswijze terecht gekomen. Anders zou dit land precies hetzelfde doen.
Ook wat slapen betreft. Je kan vroeg gaan slapen als je wil, maar men zou moeten denken: "We moeten onze manier van leven
veranderen, we moeten onze gewoonten veranderen." Zie je, zoveel dingen, zoals ik gezegd heb, eenvoudige dingen, zoals ik
gezegd heb: de dag dat je je haar wil wassen, doe je veel olie op je haar en dan was je het. Je zal kaal worden. Stel je voor,
allemaal kale Sahaja yogi's die hier rondlopen. Ze zullen denken: "Je Moeder heeft zoveel haar en wat is er met jullie haar?" Ook
met voedsel... het is te veel. Ik weet niet hoe de toestand hier is, maar in Engeland vind ik dat ze zoveel thee drinken, altijd maar
thee en de ketel staat op. Ik bedoel, de mensen zijn verbaasd als die mensen naar Ganapatipule in India komen... Wij drinken niet
zo vaak thee. Ik bedoel, hooguit twee keer! De mensen vragen daar de hele dag om thee. Ze begrijpen het niet, hoe kunnen ze
blijven doorgaan met theedrinken tot één uur 's nachts! Het lijkt wel alsof de alcohol subtieler geworden is: thee! Hoe kan je het

anders uitleggen? Je kan geen alcohol drinken, laten we dus thee nemen. Dan gaan we er eens lekker bij zitten. We drinken een
kopje thee. Dit is heel gewoon in Engeland, ga er rustig bij zitten; "Kopje thee!" Wat voor werk heb je gedaan, dat je er zo bij gaat
zitten? En als ze komen: "Aaah"! Alsof ze iets opgegraven hebben of het Kanaal overgezwommen zijn. Ze zakken in elkaar en
zelfs op de televisie kan je zien dat de mensen in elkaar zakken: "Aaah"! Ik begrijp het niet. Je zal een Indiër nooit zoiets zien
doen, in die hitte trouwens. Hij zal nooit zoiets zeggen, het is omdat je te veel denkt en denkt en denkt en denkt, alleen maar
denkt en er niets aan doet! Zoals je een dossier opent, een lijst maakt. Morgen is Moeders puja. Goed. We zullen dit doen en dit
en dat, maak een lijst. Tijdens de puja is het er niet. Waarom? Het staat op de lijst.
En alles wat er voor je realisatie bestond, zoals hoe werk te vermijden... werkbesparing, zie je. Werkbesparing is iets wat de
mensen in het westen zeer sterk waarderen. Die werkbesparing, hoe doen ze dat?
Stel je voor dat je zegt: "Wil je die persoon eens opbellen?"
"Moeder, ik denk dat hij er niet is."
"Wel, baba, bel hem op dan weet je het"
De uitleg komt dus uit het brein. Dat kan niet! Zo komt er nergens iets van terecht. De eerste werkbesparing was: "O, dit is
onbeschaafd, we zouden zo moeten zijn … dit is zo slecht, alles is zo slecht. We zouden een zeer natuurlijk leven moeten
beginnen. We zouden een natuurlijk leven moeten leiden en we zouden opnieuw primitief moeten worden" en zo meer. Als je
vanuit die achtergrond in Sahaja Yoga groeit, dan word je subtieler. Het subtiele is dat deze zaken dan zo worden zie je: “We
zouden best niets teveel doen, het is teveel” Als je met iemand over Sahaja Yoga moeten spreken. Dan zeggen ze: "het is me te
veel!" Waarom? Heb je geen hersenen, of wat is er aan de hand? Wat is er te veel? “Ik kan het niet aan? O, het is me te veel!" Het is
een veel voorkomende ervaring voor me, dat wanneer ik met de mensen praat, ze zeggen: "Het is me te veel." Ik bedoel, dat brein
van je, is het een bekrompen brein, of wat is er dat je niet kan luisteren naar wat ik je probeer te vertellen? En eens je dit soort
houding begint aan te nemen, dan kan het voedsel je niet bereiken. Stel je voor dat de bomen zeggen: "O, het is me te veel!" Wat
zullen ze dan doen?
Niets is teveel! Ik moet groeien, ik moet al het voedsel tot me nemen. Ik moet iets worden, ik moet zoveel doen! Wat heb ik
gedaan? Tot dusver niets! Wees nooit tevreden met jezelf. Ik bedoel, sommige mensen die mijn programma zagen, waren ontzet.
Hoe gaat Moeder dat doen? Ik zei: "Ik weet dat ik het zal doen. Als ik het moet doen, dan doe ik het."
Zo moet onze houding zijn. Als je van mij houdt, dan ben ik je ideaal, dat moet je beseffen. Als je van mij houdt, wat ga je er dan
aan doen? Ik ben je ideaal. Je moet mijn stijl benaderen, anders zal Sahaja Yoga niet kunnen bloeien in deze landen, die van
lethargie een grote cultuur gemaakt hebben! Zo vroeg ik iemand: "Hoe zit het met je bad? Waarom nam je geen bad?" Toen zei
hij: "Tegenwoordig is het geen mode meer om een bad te nemen." Alles lijkt uit de mode te zijn en alles wat wel in de mode is, is
afschuwelijk. “Het is erg in de mode.” Mensen zeggen:" Het is erg in de mode" en alles wat modieus is vind ik er zo lelijk uitzien!
Wat de Sahaja cultuur betreft, moet je weten dat we discipline in ons leven nodig hebben. We hebben opvoeding nodig, we
hebben leefruimte nodig, we hebben een positie nodig in de maatschappij. Want we zitten niet ergens in de Himalaya, we zitten
niet ergens verloren in de Himalaya om onze tapasya[2] te doen! Tapasya gebeurt hier, waar je woont. Anders, als je zou zeggen:
"Goed, we moeten naar de Himalaya gaan en daar moeten we in de gure wind tapasya gaan doen.” Dan kan je ook zeggen: “ O,
dat is heel goed!" Want dat is opzienbarend, je zou er naam mee kunnen maken of zoiets! Maar tapasya gebeurt hier, de
onthechting moet hier uitgewerkt worden. Je raakt zodanig betrokken bij al deze dingen dat ik er soms versteld van sta. Je
betrokkenheid in grofstoffelijke zaken is nu subtieler geworden je bent er nog steeds door gebonden. Er is geen vrijheid.
Daarom, als je in Sahaja Yoga iets belachelijks of iets geks ziet gebeuren, dan is dat slechts een symptoom van iets dat in ons
subtieler geworden is en dat zich zo uit. Zoals je soms het vuur niet kan zien, maar het is er wel en plotseling krijg je een
uitbarsting.

Transformatie betekent dus natuurlijk evolutie. Het betekent ook dat, wat je achtergrond ook is, je er uit moet evolueren. Zoals
een bloem eerst in bloei staat en dan fruit wordt. Maar ze moet veel opgeven. En dan moet je zo’n eenheid zien in de natuur. Als
je naar de natuur kijkt, merk je hoe het water wordt opgezogen en door de zon verdampt wordt, hoe het dan een wolk wordt en
hoe de wolk wacht, omdat de bladeren vallen. In de winter voeden ze de boom met hun stikstof. Als de tijd rijp is, dan stromen
die wolken neer en voeden ze opnieuw de bomen. Er is een volledig evenwicht in de natuur. Als dat niet zo was, dan zouden we
hier alleen maar een kaal landschap hebben. Als je naar het bos gaat, om het even welk bos... daar is het zo zuiver! Je hebt er
geen enkele slechte geur, op geen enkele manier. Er zijn dieren, er zijn tijgers en zomeer. Je hebt er nergens ooit een slechte
geur, je hebt zelfs nooit de geur van een tijger. Maar als je een tijger in een kooi zet, dan begint hij te stinken. Hij is zodanig
badend in de natuur, hij leeft met de natuur en met zo’n evenwicht. Er is zo'n begrip tussen alle dieren en alles. Ik weet niet hoe ze
het zo schoon houden. Maar zodra je een luchtje ruikt, dan zal je merken dat er ergens mensen moeten zijn of vuil. Het is
allemaal zo georganiseerd. Hoe de bladeren groeien volgens de zonnestralen, hoe ze zich organiseren, hoe ze zich vormen. Als
we dus echt de natuur van Sahaja Yoga willen bereiken, dan zouden we al deze zegeningen moeten ontvangen waardoor we
zouden kunnen gedijen. Ik bedoel niet met geld en dat soort dingen, maar op alle gebied. Het zou geen groep mensen mogen zijn
die alleen maar een soort parasieten zijn.
En ik hoop voor jullie, dat jullie begrijpen wat ik vandaag zeg en verzoek jullie allemaal, om waakzaam en dynamisch te zijn en het
uit te werken. Iedereen afzonderlijk moet groeien. Het zal niet uitwerken als je enkel saffraangele kleren draagt en op straat
"Hare Rama, Hare Krishna" gaat zingen. Neen, zo zal het niet uitwerken. Het zal ook niet uitwerken als je zegt: "Wij zijn Sahaja
yogi's, we zijn dit soort mensen," en zomeer. Niets ervan. Je moet iets zijn. Aan de éne kant moet je dus het dynamisme voor
jezelf gebruiken en je moet het dynamisme voor Sahaja Yoga gebruiken. Je hoeft je geen zorgen maken over het rechts zijn. Het
komt vaak voor. Dit gebeurde ooit in Holland. Iemand was getrouwd met een zeer dynamisch meisje, en de echtgenoot zei:
"Moeder, ze helpt me niet."
Ik vroeg: "Waarom?"
"Omdat ik bang ben om rechts te worden."
Ik zei: "Wel dan, waarom heb ik je met deze linkse kerel getrouwd? Opdat jij links zou worden?"
Links zijn is handig want dan hoef je niets te doen. Je hoeft alleen maar te zeggen:"Ik wil niet rechts worden." Dat is alles.
Maar rechts zijn betekent dat je moet uitkijken, dat je alert moet zijn, dat je bekwaam moet zijn en dat je van alles moet weten. Je
zit in de zon en verbrandt je huid, maar kijk eens naar de zon. Zit je aan de zonnekant of aan de maankant?
Zo neigen alle westerse mensen naar links. Drank, cafés. Laten we zeggen dat ze zo'n 14, 18 uur van de 24 slapen en de rest van
de tijd drinken ze, dat is alles. We lieten naast ons een huis bouwen. Toen we er naartoe verhuisden, zeiden ze: "Het is nu bijna
klaar." Ze zijn nog steeds bezig om het af te maken. Het zal nog minstens drie jaar langer duren. Misschien raakt het nooit klaar.
Het is zoals een rekensom, zie je. Er moest een werk gedaan worden er kwam iemand, die één tiende deed en wegging. Toen
kwam er iemand die één twintigste deed en wegliep. Toen kwam er iemand die één veertigste deed en wegliep. Wanneer zal het
werk klaar zijn? Het zal nooit klaar zijn met zo’n weglopers. Nooit! Zo is het ook met Sahaja Yoga. Als je het rekenkundig bekijkt,
kan Sahaja Yoga in Amerika nooit gevestigd geraken, als er meer en meer van dit soort mensen bijkomen. Er gebeurt zoveel in
dit land. Maar je moet die mensen zien, die mensen ontmoeten die aan het roer staan, die mensen die van betekenis zijn,
wetenschappers die over iets verstandigs spreken. Je moet met hen praten, naar hen toegaan. We hebben geen filmacteurs en
actrices nodig, maar we hebben dynamische mensen nodig. En dit kan werken als je je erop toelegt en we hen iets kunnen laten
zien.
Ik zou zeggen dat Oostenrijk een plek is waar Sahaja Yoga zeer goed gewerkt heeft. Milaan is ook zo'n plek, waar trouwens de
meesten een beroep hebben. Het is verrassend. We leven in moderne tijden. We leven niet in die oude tijden, toen de
rishimuni's[3] onder een boom plachten te zitten en de koningen naar hen toekwamen om hun voeten aan te raken, Het is juist

andersom. De rishimuni's moeten naar de koningen gaan om met hen te praten.
Als we denken dat we Sahaja yogi's zijn, dan moeten we beseffen dat we op een subtiele manier nog steeds in het web van ons
vroeger begrip van het leven gevangen zitten. Dat moeten we dus veranderen. Voor ons is het leven enkel Sahaja Yoga en Sahaja
Yoga is niets anders dan onszelf en anderen verlichten.
Ik hoop dus dat je vandaag naar mijn lezing luistert, dat je ook de audiotape mee naar huis zal nemen en er dikwijls naar luistert.
Mensen waarschuwden: "Moeder, wat ze doen is, één tape kopen voor één centrum en dan luistert iedereen ernaar en daarmee
uit." Ik bedoel dat elk van jullie een opname zou moeten hebben! Zelfs dat doen mensen niet. Dat niet alleen, maar nu kan het zijn
dat er na een poosje maar één tape in het land rondgaat. Ze circuleert bijvoorbeeld vandaag in New York, morgen in Boston, op
die manier. Je moet er naar luisteren, telkens weer. Ga er bij zitten met papier en potlood en luister zelf naar wat ik zeg.
Je zou elke opname moeten hebben. Ik bedoel, de opnamen van die afschuwelijke guru's, die hoor je in elke auto, overal,
iedereen heeft ze, en waarom hebben de Sahaja yogi's geen tapes bij? Je kan er kopieën van maken. Maar als ze gratis te krijgen
zijn, dan willen ze ze wel. Dat om te beginnen: wat je gratis, goedkoop en gemakkelijk kunt krijgen... Als je geld probeert uit te
sparen, dan zal het geld zichzelf proberen sparen. Het is een kwestie van wederzijds begrip. Het is zo eenvoudig als dit: stel dat
je maar één deur opent, dan komt er geen lucht binnen; maar als je de tweede deur ook opent, dan begint de lucht te stromen.
Het is circulatie.
Dit alles kan ook je eigen kennis zijn. Ik hoef niets te zeggen. Het zit allemaal in je brein. Je moet jezelf er alleen voor
openstellen. Jullie zijn geen vrije mensen. Als je vrij was zoals ik, dan zou je merken dat al die dingen uit je eigen brein komen.
Vooral voor Amerika, zoals je weet, werk ik heel hard en wil ik het uitwerken, want als Amerika niet in orde is, dan zal mijn
Vishuddhi niet in orde geraken. Hij zal me blijven storen. Je moeten het dus op je nemen. Ik zeg niet: "Neem je kruis op." Je hoeft
niets op te offeren. Maar je moet je er alleen maar van bewust zijn: wat zijn we, waar zijn we mee bezig, waar zijn we? Tot
overmaat van ramp denken de Sahaja yogi's dat ze Sahaja Yoga aan zich verplichten en mij ook! Dit is iets wat ik hier moet
uitleggen: Ik heb Sahaja Yoga niet nodig. Jullie hebben Sahaja Yoga nodig en iedereen heeft Sahaja Yoga nodig. In dit land
hadden jullie zulke mensen, mensen zoals - ik bedoel - zulke grote, grote mensen hadden jullie. Ik hoef ze niet te noemen.
Mensen zoals Abraham Lincoln die zulke grote ideeën aan de hele wereld gegeven heeft. Waarom zouden jullie niet belangrijk
zijn? Hij was wel degelijk een gerealiseerde ziel. Maar hij wist niets over Ida[4], Pingala[5] en Sushumna[6]. Waarom zouden jullie
niet even groots kunnen worden als hij?
Tijdens een Virata Puja moeten we dus het besluit nemen dat wij allemaal het concept dat eens de Virata was, als een realiteit in
ons leven zullen uitdrukken. Daar moeten we om bidden, vanuit het hart. En vandaag is het een zeer goede gelegenheid om dat
te doen, want we zitten hier op een plek waar zoveel van die inboorlingen leefden zoals jullie ze onder andere noemden. Ze
waren zeer verstandig. In Amerika zeg je "de spijker op de kop". Ze kenden het principe om een echt spiritueel leven te leiden. Ze
waren zeer vrije mensen, buitengewoon vrij en zo onthecht.
Als je jezelf dus niet corrigeert, dan zal er een collectief probleem zijn. Als er een collectief probleem is, dan zal dat op jou
afstralen, want je bent een wezenlijk deel van het geheel. Als er een probleem in het gehele wezen is, dan heb jij ook een
probleem en als er in één onderdeel een probleem is, dan is er een probleem voor het gehele wezen. Zelfs Roosevelt, die jullie
president was, zei ooit: " Armoede, waar ook, is overal een bedreiging voor de welvaart." Hij kon dit zeer duidelijk zien. Zie je, al
deze gezegden tonen ons dat dit een land is van de Virata, waar ze over collectiviteit spreken, waar ze alle
communicatiemiddelen hebben die belangrijk zijn. Elke soort van communicatie is belangrijk. Maar voor Sahaja yogi's moet het
zeer subtiel zijn, zeer dynamisch, zeer mooi, zeer liefdevol, zeer indrukwekkend, magnetisch; alleen dan kunnen de
communicatiemiddelen werken. Het kan geen kwaad om mooie kleren te dragen. Het kan geen kwaad. Mooi betekent niet duur,
maar wel degelijk, waardig. We moeten onze persoonlijkheden zo opbouwen, dat de mensen kunnen voelen: "O, maar dit is iets
anders."
En je kinderen zullen ook van jullie leren. Er is geen sprake van voelen dat je in je ego of zoiets gedreven zal worden. Dat is
voorbij. Ego heeft hier afgedaan. Er is geen ego. Wat ik hier zie is dat ze zich rechtvaardigen om niets te doen, dat we niets willen

doen, want ons ego zal opkomen. Zeer slim!
We moeten met dit alles beseffen dat we uitgekozen mensen zijn, we zijn door God uitverkoren mensen. Hij moet ons met de
één of andere bedoeling uitgekozen hebben. Er zijn nog zoveel andere mensen in dit land. Jullie zijn het fundament, en jullie
moeten solide mensen zijn om het fundament te zijn. We moeten onze eigen glorie begrijpen, onze eigenheid, waarom we uit al
die mensen verkozen zijn, waarom we hier zijn en dan, wat doen we eraan. In het gewone leven zien we het zo. Als iemand uit
velen gekozen is voor een job of zoiets, dan denkt hij: "Er moet iets met me zijn, ik moet laten zien hoe verdienstelijk ik ben, ik
moet laten zien wat ik waard ben, ik moet mijn werk laten zien," en hij werkt hard om te bewijzen dat de keuze de juiste was.
Maar in Sahaja Yoga is het andersom. We vinden het vanzelfsprekend: "Oh, we zijn belangrijk." Ga er maar bij zitten, drink een
kopje thee.
Ik hoop dat je begrijpt waarom ik dit zeg, want ik maak me echt ongerust over Amerika. Er zijn hier zoveel negatieve krachten aan
het werk en we moeten zoveel dingen verbeteren. Zo'n grote verantwoordelijkheid, zo'n groot land, zo'n uitgestrekt land, zoveel
perversiteit, zoveel onzinnige ideologieën. Ik bedoel, het is eindeloos. Zelfs met vijftien Gorbachovs kan je dit land niet
veranderen. Het is op hol geslagen. Iedereen is een individu. Deze krankzinnige plek! Eén Gorbachov kan een land veranderen
met een veel grotere bevolking, maar niemand kan dit land veranderen, tenzij jullie besluiten er iets aan te doen.
Zo wordt er mij verteld dat sommigen teleurgesteld zijn, omdat er niet zoveel Sahaja yogi’s komen, maar er is misschien iets mis
met jullie. Misschien zijn jullie niet diep genoeg en zijn jullie niet zo erg indrukwekkend. Jullie moeten je levensstijl veranderen,
jullie moeten flinke mensen zijn en Spartaans.
Ik hoop, ik hoop telkens weer dat jullie na deze Virata Puja allemaal op het toneel zullen komen als grote Virata’s.
Moge God jullie allemaal zegenen.

[1] Virata: het grote Kosmische Lichaam; manifestatie van God
Viratangana: de kracht van de Virata in de hersenen

[2] tapasya: boetedoening; beproevingen die men moet doorstaan om spiritueel te groeien, ascetisme

[3] rishimuni: wijze, visionair denker, ziener (Sanskriet)

[4] Ida (nadi): linker energiekanaal; correspondeert met het (linker) sympathische zenuwstelsel. Kanaal van de emoties en het

verleden.

[5] Pingala (nadi): rechter energiekanaal; correspondeert met het (rechter) sympathische zenuwstelsel. Kanaal van actie en
toekomstgericht denken.

[6] Sushumna: middenkanaal van het subtiele systeem, kanaal van evolutie, kanaal waarlangs de Kundalini opstijgt,
correspondeert met het parasympathische zenuwstelsel.

1989-0619, Shri Mahakali Puja, Spirituele groei
View online.
Shri Mahakali Puja, "Spirituele groei" - San Diego (USA) - 19 juni 1989 NlTVD 2019-0604 We hebben beslist vandaag een
Mahakali Puja te houden. We moeten begrijpen dat de Mahakali een volledige reflectie is van Adi Shakti in haar totaliteit; we
kunnen zeggen dat Adi Shakti verantwoordelijk is, zij beheerst deze drie krachten. Maar haar manifestatie als geheel is Mahakali
in de zin dat ze het verlangen is van God Almachtig. Dus op de eerste plaats is ze Adi Shakti, verantwoordelijk voor deze drie
krachten, en dat is waarom we kunnen zeggen dat wanneer ze in het potentiële stadium is, dan is ze Mahakali en dan verdeelt ze
zichzelf in twee andere krachten als Mahasaraswati en de opstijgende kracht, die in ons tot uiting komt als het parasympatisch
zenuwstelsel, dat is Mahalakshmi. Dus ze heeft eigenlijk al deze krachten in zichzelf, Mahakali heeft al deze krachten, maar ze
manifesteert, ze verlangt te handelen en wanneer ze wil handelen wordt haar potentiële kracht deze andere twee krachten.
Wanneer we dus de puja van Mahakali doen, moeten we begrijpen dat in deze kracht ons verlangen is ingebouwd; we kunnen om
het even wat verlangen, als je wilt kan je alles verlangen, je kan bijvoorbeeld vreugde verlangen, we kunnen kennis verlangen en
liefde of verlangen om meedogend te zijn en we kunnen ook de vernietiging verlangen van de negatieve krachten. De Mahakali
kracht is wel degene die de constructieve kracht uitbouwt, maar in die constructieve kracht moet er ook vernietiging zijn, want
als je iets opbouwt en er vernietiging aan het werk is die probeert te vernietigen wat je opbouwt, dan moet je die vernietigende
persoonlijkheid vernietigen; en dat is wat mensen soms verkeerd begrijpen en denken dat de Mahakali kracht een negatieve
kracht is of een vernietigende kracht, dat is ook zo, maar op een heel positieve manier en als je dat deel van de Mahakali kracht
begrijpt, dan zal je verstaan dat als je verlangt om jezelf terdege op te bouwen in Sahaja Yoga dan zou je ook het verlangen
moeten hebben om te vernietigen wat er ook maar in de weg staat van je opbouw. Dus we zouden in onszelf één voor één
moeten zien wat voor dingen ons naar beneden trekken en ons niet dit verlangen geven, dus als dit verlangen intens wordt dan
zal je direct beginnen te zien wat de krachten zijn die je spirituele groei vernietigen. Dus de bedoeling is om te groeien, ons doel
is spirituele groei, onze bestemming is te groeien; dus ons verlangen zou moeten zijn dat we zouden groeien en ons wezen zo
opbouwen dat we alles kunnen ontvangen [onderbreking], dus we moeten begrijpen dat we bereid moeten zijn om vele dingen te
vernietigen in ons, om mooie geëvolueerde persoonlijkheden te worden. Zoals je gezien hebt in de evolutie zelf: er waren enorm
grote dieren zoals de mammoet en zo en ze konden de evolutie niet aan dus werden ze allemaal vernietigd, en die vernietiging is
ingebouwd in ons, wanneer we groeien beginnen we gewoon te zien dat dit de krachten zijn die ons vernietigen en dat onze
vernietiging zo sterk is dat als we de vernietiging van deze vernietigende krachten niet verlangen, we zullen verdwijnen. Dus als
we hoger opstijgen moeten we ook weten wat we moeten vernietigen. Bijvoorbeeld in levende krachten, als een bloem een
vrucht wordt, worden elementen die een deel waren van de bloem vernietigd, automatisch, maar dat gebeurt in de wil van God
door zijn eigen inzicht. Dus het is absoluut perfect. Dus als we in Sahaja Yoga iets verlangen, moeten we eerst weten wat we
verlangen, ons doel bepalen en het daarop afstemmen. Er zijn vele omwegen in ons leven, bijvoorbeeld als je naar de luchthaven
gaat, dan moet onze aandacht gericht zijn op de luchthaven bereiken en mogelijke afleidingen zijn slechts afleidingen; we
zouden er niet door verloren moeten geraken. Als je verloren geraakt in afleidingen, dan kunnen we ons doel niet op tijd bereiken.
Dus we moeten eerst begrijpen dat ons doel is om te groeien en dat er afleidingen zijn op onze weg, door onszelf, door
onwetendheid, door duisternis, omdat ons licht niet zo sterk is. De eerste vernietigende factor is dat we de kracht van Shri
Ganesha in ons hebben en Shri Ganesha is de kracht van Mahakali. Ze heeft eerst Shri Ganesha geplant om het heilige uit te
stralen op deze Aarde, zodat het geheel gevibreerd kon worden en zoals jullie weten is een aspect van Shri Ganesha ook Omkara,
dat wil zeggen dit vibrationeel bewustzijn dat overal vloeit. De vibraties hebben vier aspecten: deze vibraties vestigen heiligheid,
voorspoedigheid door Mahakali kracht; dan troosten dezelfde vibraties ons door Mahakali kracht. Vibraties geven je geen
verlangens als dusdanig, ze geven geen verlangens, maar ze geven je een bewijs dat je verlangens bezig zijn vervuld te worden.
Stel, je wil dat iemand genezen wordt, het is je verlangen en je geeft vibraties aan die persoon; dus het is een middel, dus er is
ook een actief deel in de vibraties, maar die actie komt ook van het verlangen. Als je geen verlangen hebt, zul je niet handelen,
dus het verlangen is zo belangrijk, zelfs om je eigen pad te vestigen, om je voorwaartse trektocht te vestigen. Als je verlangen
klein is, als je halfhartig bent, kan je het niet uitwerken. Halfhartige mensen kunnen niets bereiken in Sahaja Yoga, het is niet
bedoeld voor halfhartige mensen, het is bedoeld voor moedige mensen, die een intens verlangen hebben, die intelligent zijn en
voorspoedig. Maar als je geen intens verlangen hebt, dan werkt het zuivere verlangen niet en krijg je geen realisatie; en na de
zelfrealisatie, als je geen verlangen hebt om te groeien, een heel sterk intens verlangen om te groeien, kan je niet groeien. Dus
voor alle Sahaja yogi’s is het noodzakelijk om ‘s morgens vroeg als je de mantra van Ganesha zegt, te zeggen: dat is mijn

verlangen, dit is mijn doel, dit is wat het is, alle activiteit moet wijken voor dit werk. Hoe onze verlangens geremd worden is eerst
en vooral door conditioneringen. We hebben bepaalde conditioneringen. Na Sahaja Yoga worden mensen heel aanhankelijk, dus
onmiddellijk, zelfs in het westen waar de familie niet zo belangrijk is, kinderen niet zo belangrijk zijn, er is zelfzucht, mensen
denken enkel aan zichzelf, ze kunnen niet aan anderen denken – zelfs in die landen ontwikkelt zich een andere cocon van ik, mijn
kind, mijn huis, mijn thuis, mijn familie; dan gaat de aandacht daarop werken, je wordt halfhartig wat je groei betreft, omdat je op
een manier zogezegd aan het groeien bent en je verspreidt het ook. Dan gaat onze zorg uit naar andere conditioneringen. Zoals
onlangs kwam ik een man tegen die zei: "Moeder, ik ben een Sahaja yogi, ik weet het, maar ik kan het idee van Christus niet
loslaten". Ik zei: "Wie heeft je gevraagd het idee van Christus los te laten? Christus is erg aanwezig in Sahaja Yoga, maar begrijp
het op een ruime manier en zie het zelf!". Maar het is een conditionering van gedachten. Stel dat je te veel boeken hebt gelezen,
als je hebt meegemaakt… stel dat je als hindoe of christen geboren bent of als jood of zo, dan heb je die conditionering. Je bent
als mens geboren, en later krijg je deze stempel dat je een hindoe of een christen of zo bent. Je droeg die stempels niet toen je
geboren werd. Stel je voor dat het kind verloren was, dan kon het om het even welke religie hebben, dus dit zijn niet echt jullie
aangeboren religies, dit is enkel een stempel die je hebt, zoals christen of iets dergelijks. Dan hebben jullie een andere
conditionering, dat je tot dit land of dat land behoort, zoals bijvoorbeeld Amerika, dit en dat, maar dat zijn ook stempels. Je bent
in Amerika geboren dus daarom ben je een Amerikaan, iemand die in Amerika geboren is, verschilt niet van iemand anders
behalve misschien dat het klimaat van een bepaalde plaats je gelaatskleur, je lengte of je gezicht kan bepalen, maar dat wil niet
zeggen dat dit van nature voor Amerika bedoeld is, dat zou gelijk waar kunnen zijn. Al deze conditioneringen binnenin ons
hebben invloed op onze taal, onze stijl, onze levens op alle gebieden. Dan worden we Amerikanen, dus dat zijn de effecten van de
buitenkant die in ons komen en dan zeggen we: wij de Amerikanen, maar als je hen krabt, zijn hun lichamen hetzelfde, het hart,
het bloed is hetzelfde, alles is hetzelfde er is geen verschil, het is heel oppervlakkig. Maar in het brein is het geworden: "Ik ben
een Amerikaan" en alles wat in die maatschappij is, bijvoorbeeld in Amerika is er zoveel toegestaan, dus dat is in orde, in India is
er veel toegelaten, dat is in orde, op die manier beginnen we de maatschappij te aanvaarden, de normen van de maatschappij, en
de conditionering begint. Maar tegelijkertijd is het verlangen er, het zuivere verlangen om te groeien. [Ik denk dat je deze lichtjes
het beste een beetje naar voren zet, want ze zijn van papier en met mijn kracht gaat het licht naar achteren. Nee niet die aub,
want ze staan naar de ventilator gericht, kan je ze hier brengen. Dat is nog redelijk dicht bij de ventilator, je kan ze gelijk waar
zetten, je kan ze hier zetten als je wilt, want de lucht blaast naar die kant en ze gaan allemaal in die richting.] Dus het verlangen in
ons om te groeien, komt tot ons als een reactie op al deze dingen. Wanneer we als Amerikanen zien wat er met ons land gebeurt,
wat er met de mensen gebeurt, wat er met onze omgeving gebeurt, dan krijgen we een shock. “O God! Wat is dit?” Wat we ook
zien is het artificiële, zoals in Engeland moet je een slippenjas dragen, je moet dit dragen, je moet dat soort van lepeltje hebben,
dat soort van glas, dit en dat, dus er komt een reactie op, je begint met anticultuur, een anticultuur om van het artificiële af te
geraken. Het verlangen daarachter is om de realiteit te zoeken, om het ware te zoeken. Dan hebben ze haar zoals primitieve
mensen, ze leven als primitieve mensen en de reactie is ingebouwd. Daarachter zit hetzelfde verlangen om te groeien. Dus die
Mahalakshmi kracht werkt op ons, geeft ons allerlei demonstraties: “Oké, jij wil allerlei dingen, doe maar”. Dan word je er gek van:
"Wat is er nu aan de hand?" Waarom moeten we er zo dol van worden? Dan wil je bijvoorbeeld eigen kinderen, een verblijf, huizen;
dan krijg je er gewoon genoeg van, want de kinderen worden arrogant, ze worden vreselijk, ze bezorgen je last, dan zeg je: "O
God! Ik wil nooit meer kinderen hebben!" Dan willen ze echtgenotes en blijken de echtgenotes vreselijk te zijn en de echtgenoten
vreselijk, dan ga je scheiden en nog scheiden en scheiden en dan vind je dat het nutteloos is, het werkt niet uit, niets lijkt nog te
werken en je voelt je gefrustreerd en die actie en reactie werkt op je verlangens. Dus je verlangen wijzigt altijd maar, vooral
wanneer we rijk willen zijn, mensen worden rijk en dan ondervinden ze de problemen van rijkdom, dus een reactie is ingebouwd,
zij die de problemen van de rijken ondervinden, willen niet zo rijk zijn, geen sprake van. Dus op alle manieren werkt het verlangen
om iets te bereiken uit. Zoals sommigen willen macht hebben, ze gaan in de politiek, vechten ertegen, en willen er voor altijd
vanaf zijn. Zo gaat het leven na leven door. Dan word je geboren in de moderne tijden wanneer ik hier ben en nu is jullie enige
sterke verlangen om de Spirit te worden – dat hoop ik tenminste. Dus nu moeten al deze dingen uit het verleden achtergelaten
worden, ze zijn gedaan, wat moeten we nu doen voor onze realisatie, welke actie moeten we ondernemen? De eerste actie is om
je Mahakali kracht te ontwikkelen, door één kracht vernietig je al het onzinnige, alles wat je tegenhoudt, je stoort, je blokkeert,
vernietig het allemaal, gewoon: “Ik wil het niet!” Want ik heb Sahaja yogi’s ineens zien afdwalen, zoals wanneer je naar de
luchthaven moet gaan, zie je ineens dat ze in een van de goten gevallen zijn: “Wat is er gebeurd?” “Moeder, we hadden zin om
daar naartoe te gaan”, maar waarom? Dus hou je aandacht op dat punt. Sommige mensen trouwen, ook in Sahaja Yoga, ze
hebben het verlangen om te trouwen, kinderen krijgen en zo, maar ze zitten erin vast. Het huwelijk is niet het doel, het is enkel
een van de manieren om in evenwicht te zijn. Dus we moeten verlangen dat we iets moeten bereiken, dus de hele tijd in onszelf

dat alles vernietigen. Binnenin ons zijn de zogenaamde zes vijanden, dat is woede, hebzucht, jaloezie, geweld, deze zijn allemaal
in ons, dus we moeten deze zes vijanden vernietigen. Maar de kracht van Mahakali is dat ze alle vijanden vernietigt die in onze
weg staan, alle rakshasa’s, alle duivels, alle negatieve krachten, probeert ze te vernietigen, zodat jullie pad in orde zou zijn; maar
terwijl zij ze allemaal aan het vernietigen is, als jullie eraan vastplakken, wat kan ze dan doen? Dus je verlangen zou zuiver
moeten zijn en je zou moeten zeggen: “Oké we willen het bereiken”, en zij werkt het uit voor jou. Dit is haar eerste taak. Dan de
tweede taak is dat ze troost, ze geeft je alle soorten ondersteuning. De eerste vertroosting die ze geeft is het comfort van je
lichaam, dat wil zeggen alle ziektes en zorgen worden vernietigd. Je merkt dat je lichaam gezond wordt, je voelt je jonger, je krijgt
energie en je kunt je realisatie uitwerken. Dat is het eerste wat ze voor je doet, dat is je comfort geven. Dan geeft ze je ook
comfort van de Spirit, zodat je niet vraagt naar artificieel comfort, je kan om het even waar wonen, je kan in een jungle wonen, je
voelt je comfortabel; als je in de drukste plaats woont, voelt het comfortabel, dus je voelt je overal comfortabel en dat soort van
comfort kan ze in jou tot stand brengen. En dan de hoogste van al haar zegeningen is dat ze je de vreugde geeft, alle soorten
vreugde, vreugde die uit alles en iedereen uitstraalt. Dus dat is het hoogste wat je krijgt als je je verlangen houdt, hou de vlam van
je verlangen brandend, tot je de staat van spirituele vaardigheid bereikt, dan stel je vast dat er geen verlangen meer over is;
behalve misschien één dat "moge de hele wereld gerealiseerd zijn". Zoals een dronkaard, zie je, hij wil samen met anderen van
het drinken genieten, zo word je, je bent dronken in je vreugde en waarom zouden anderen daar niet van genieten, dus daar werk
je voor. Maar ik heb gezien dat mensen als een jojo op en neer bewegen, ze bereiken hun spirituele vaardigheid, ze hebben de
vreugde en dan gaan ze mensen helpen en ze geraken erdoor aangetast, ze zijn niet sterk genoeg; want de Mahakali kracht is
niet sterk. Een andere zwakte is die van de Muladhara. Als de Muladhara zwak is, geraak je uit evenwicht en in dat onevenwicht
verlies je je wil. Dus we moeten heel voorzichtig zijn dat onze Muladhara stevig in orde moet zijn. Er zijn zovele manieren om je
Muladhara in orde te maken en je moet eerst je Muladhara in orde brengen; dan beweegt je verlangen als een vlieger die in de
lucht vliegt, vastgemaakt aan je Muladhara en je kan in elke richting bewegen tot gelijk welke hoogte, waar je ook gaat, je hebt
het onder controle, je weet hoe je beweegt. Het kan je aandacht vasthouden, alles. Dus wat we zeggen is dat de wortels heel
belangrijk zijn om eerst te vestigen voor de opwaartse groei van je verlangen, zoals een boom. Dus ze gaan hand in hand,
Mahakali kracht en Ganesha kracht gaan hand in hand omdat het de fundering is; als het gebaseerd is op die fundering, wordt
het verlangen veel sterker en sterker en efficiënt en het wordt niet afgeleid. Elke soort van verlangen is vervuld tot je die staat
bereikt waar er geen ander verlangen meer is behalve te genieten, je geniet enkel, zonder enig verlangen, je geniet verlangeloos.
En van die toestand kan je genieten, enkel maar genieten. Wat moet erover gepraat worden? Wat moet erover gezegd worden?
Je bent enkel verloren in de oceaan van genieten en dat zou overal moeten gebeuren en dat is wat je vereert. Dus nu hoop ik dat
je honderd en acht namen hebt van Mahakali, en als je de honderd en acht namen van Mahakali hebt, zullen we zien dat één voor
één haar niveaus voor jullie zullen uitwerken, hoe het manifesteert kan je zien in die namen. Dus nu zullen we eerst de Atharva
Sheersha zeggen en dan kunnen we die honderd en acht namen zeggen.

1989-0719, Paramchaitanya Puja - ‘Zij wordt volledig één met je’
View online.
Paramchaitanya Puja - ‘Zij wordt volledig één met je’ - Munchen, Duitsland - 19 juli1989
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Men vroeg me welke Puja we vandaag zouden hebben en ik hield het geheim. Vandaag zouden we de Paramchaitanya moeten
vereren, de Allesdoordringende Kracht van Gods' Liefde. We zijn er ons van bewust dat de Paramchaitanya alles doet.
Op het mentale vlak weten we tenminste dat alles uitgewerkt wordt door de genade van de Paramchaitanya, die de Kracht van de
Adi Shakti is. Maar toch is Zij niet zozeer in ons hart, niet zozeer in onze aandacht, je kan de Paramchaitanya beschouwen als
een oceaan, als een oceaan die alles in zich bevat, alles. Al het werkzame, alles binnenin zijn eigen begrenzingen. Zij kan met
niets vergeleken worden. We kunnen Haar niet vergelijken.
Als je de zon ziet, vanuit de zon moeten de stralen komen. Als je iemand ziet, bijvoorbeeld een hooggeplaatst persoon. Hij moet
zijn macht naar buiten toe bevestigen. Binnenin zichzelf werkt hij het dus niet uit.
Neem nu bijvoorbeeld een zaadje, enkel binnenin het zaadje groeit een boom, de boom draagt vruchten, deze worden verkocht,
mensen eten ze, en dit alles is binnenin dat zaadje. Welnu dat is Paramchaitanya. Zij ontwikkelt ons allen. En enkel de golven die
we zien, en wij bevinden ons op de golven, wij zien het als ontwricht, gescheiden.
Net zoals we aanvoelen dat dit Duitsland is, dit Engeland is, dit India is. Dit zijn slechts plooien van de sari van de
Paramchaitanya die afgezonderd lijken, maar zij zijn niet gescheiden, ze zijn doorlopend, de verbinding is dus helemaal volledig.
Als ik hier aan een draad trek dan zal de draad helemaal uitgetrokken worden. Op dezelfde manier werkt deze Paramchaitanya in
zichzelf. Er is niets zonder Haar. Indien jullie dus sahaja yogi's zijn, zal Zij jullie een speciale aandacht toedragen; of ik zou
moeten zeggen: Zij wordt volledig één met je.
Wat je ook maar verlangt, wat je ook maar wenst zal ook komen van de Paramchaitanya, als je er één met bent. Zoals
bijvoorbeeld in een turbulente oceaan, sommige druppels water kunnen in de lucht vliegen en beginnen te denken: "Wij staan
erboven"; ze zijn weg van de wereld, weg van de oceaan.
Maar zij moeten terug in zee vallen. Dus deze vormloze energie, die al de intelligentie, al de coördinatie, al de organisatie, al de
computers, al de TV schermen, al wat je maar kan bedenken als communicatie, regeren, administratie en boven dat alles is Zij de
liefde. Zij is de liefde van God en de liefde van je Moeder. Om één te zijn met deze Paramchaitanya moet je weten dat je de
werkelijkheid dient te worden.
Als je bijvoorbeeld een foto van mij neemt, zoals ik hier zit, misschien zal mijn foto vibraties overbrengen, al is het maar een foto.
Maar als je nu een foto neemt van iemand anders, zal het Sahaja Yoga niet uitwerken. De reden is dat iemand anders niet de
realiteit geworden is.
Het is zoals een schilderij, bijvoorbeeld een schilderij waarop regen afgebeeld is. Deze regen voedt de bloemen niet, zal de
klederen van de mensen aldaar niet wassen, het is statisch. In onwetendheid hebben we dus slechts een beeld van de realiteit
dat statisch is; en dat is de reden waarom we denken dat we zelf alles kunnen oplossen. Als nu iemand komt en zegt: ik zie dit
schilderij en ik zal de regen tot een realiteit maken. Dat kan niet. Probeer alles, met welke kleur dan ook. Met veel moeite zal het
lijken alsof, maar het zal nooit de capaciteit, noch de aard van realiteit hebben. Mensen zijn steeds bezig met onechte dingen, in
de waan dat ze iets groots verrichten.

We kunnen bloemen krijgen die echt zijn, we kunnen ze voelen. We kunnen plastieken bloemen creëren, schilderijen, exact zoals
ze zijn. Maar we kunnen niet een echte bloem zelf vervaardigen. We zullen naar de realiteit moeten, dit wil zeggen wanneer
moeder aarde ze zal voortbrengen of wanneer de zon moeder aarde zal helpen. Jullie sahaja yogi's moeten allen weten dat je in
werkelijkheid niets doet, alles wordt gedaan door de Paramchaitanya. Dat is het verschil tussen een niet sahaja yogi en een
sahaja yogi.
Een niet sahaja yogi weet niet; en indien hij al weet, is het geen waarheid in zijn hart. Het is niet een deel van zijn wezen. Maar de
sahaja yogi weet dat de realiteit Paramchaitanya is, en dat de realiteit eruit voorkomt. Deze realiteit tenslotte is de goddelijke
liefde. Wij scheiden altijd liefde van actie. Voor ons betekent liefde een soort van gekke gedraging tegenover een persoon.
Liefhebben vraagt geen technische kennis, het werkt zonder enig begrip. Als we iemand liefhebben, weten we niet wat we doen.
We denken dat we je liefhebben. Morgen beginnen we te zeggen: ik haat je. Hoe kan dat dus liefde zijn? We houden van onze
eigen kinderen, van onze eigen familie, onze eigen vrienden. Dit is irreëel. Indien het reëel was, had het niet gefaald. Je kan niet
beslist zeggen, in orde, vandaag werk ik voor mijn zoon, en ik ben zeer egoïstisch wat mijn zoon betreft. Maar morgen kan je niet
zeggen hoe jij hem en hij jou zal behandelen. Maar de Paramchaitanya weet. Zij weet hoe Haar liefde uit te drukken. Niet enkel
dat, maar het is een eeuwig gevoel van liefde.
Het kan je kleur veranderen, maar de bezorgdheid van die liefde zal dezelfde zijn. De essentie van liefde is bezorgdheid. Zelfs
indien bijvoorbeeld iemand verkeerd doet, de bezorgdheid van het goddelijke zal die persoon verbeteren. Bezorgdheid, of we
kunnen zeggen 'ashita', het welzijn. Dus de bezorgdheid voor het welzijn zal steeds aanwezig zijn, zelfs indien het lijkt dat het
soms wreed, soms liefhebbend, soms te inschikkelijk is, of onder welke andere vorm ook, zoals een golf. Hoe Zij zich ook
voordoet; het is eigenlijk voor je welzijn. Zij werkt voor je welzijn. Niet enkel jouw welzijn, maar het collectieve welzijn. En Zij weet
heel goed wat moet gedaan worden, hoe Zij voor de dag moet komen. Zij moet van nergens iets leren, want Zij draagt de
volledige "kennis en deze techniek" in zichzelf. Zij is een dusdanige stapelplaats van wijsheid, kennis en liefde. Zij wijkt dus niet
af. Eens je een sahaja yogi wordt, is de bezorgdheid voor je welzijn steeds daar.
Of je nu gestraft wordt of niet is een andere kwestie. Sommige mensen krijgen werk, anderen niet. Met sommige mensen werkt
het zo, met anderen niet. Dan kan men zeggen waarom gedraagt de Paramchaitanya zich als dusdanig? Het is allemaal voor je
"verbetering", het is een grote reis. Wat voor je verbetering uitkomt, is ook goed voor je welzijn. Als je dit punt begrijpt, ben je
nooit ontgoocheld in het leven. Zij heeft geen bezorgdheid om Haar eigen welzijn omdat Zij het volledige welzijn op zichzelf is.
Zij denkt nooit hoe Zij weldadig zal zijn of behulpzaam, omdat Zij niet beperkt is.
Een man die bijvoorbeeld alles heeft is nog steeds erom bezorgd meer te krijgen, de hebzucht. Maar zij kent geen hebzucht. Zij is
volledig tevreden met zichzelf. Omdat Zij zo krachtig is, zo vol kennis, heeft Zij geen twijfels, geen enkele twijfel. Omdat niemand
Haar kan kwetsen, heeft Zij geen angst. En jullie hebben nu allen gevoeld dat de Paramchaitanya jullie een leven zal geven
zonder angst; een leven vol van vrede en vreugde, zoals een kind zijn moeder vindt en ophoudt met huilen. Niet meer. Hij heeft
zijn moeder gevonden. Op dezelfde manier hebben jullie de Paramchaitanya gevonden en de verbinding ermee. Dus jullie zouden
je helemaal geen zorgen meer moeten maken, over niets meer denken, niet meer plannen; je moet erin springen, enkel erin
springen en weten dat jullie een deel geworden zijn van de realiteit. Als je dit begrepen hebt, hebben we goed gewerkt denk ik.
Nu zijn we in Duitsland, en je weet dat er in Duitsland mensen geweest zijn die de hoop van de mensheid hebben proberen
dooreen te schudden. Maar zelfs de gebeurtenis die plaats had, al de vreselijke dingen die gebeurden, zovele mensen die
stierven, natuurlijk zijn ze terug geboren, dus geen probleem.
En zoveel problemen kwamen naar voor dat de mensen dachten dat de hele wereld op zijn einde liep. Ze waren zo bezorgd dat
ze dachten dat de hele wereld op zijn einde liep. Maar het was niet zo. Maar deze oorlog heeft ons wel een les geleerd, hij heeft
ons enigszins meer collectief gemaakt, hij heeft ons elkaar meer doen begrijpen. Hoe kom je anders uit de onwetendheid? Van:
wij zijn dit land, wij zijn dat land, racisme, zogenoemd nationalisme, zogenaamd patriottisme, al deze scheidende krachten en
verdelende dingen. Laat het duidelijk zijn: we zijn allen menselijke wezens en we zouden als dusdanig moeten behandeld

worden. Indien we de geschiedenis bekijken na elke oorlog, dan zien we telkens een versnelde beweging naar de kennis, kennis
over eenheid van de wereld. Het is zoiets als een ruimtetuig met verschillende trappen in elkaar ingebouwd. Het geheel krijgt een
zekere snelheid, op een bepaald ogenblik ontploft de laagste trap, op het ogenblik van explosie geeft het een hogere snelheid
aan het resterende gedeelte, en dus neemt er een versnelling plaats. Op die manier geraak je in de ruimte.
Volgens diezelfde gedachtegang zijn die afschuwelijke dingen, die gebeurd zijn, explosies, die je naar de kennis brengen dat er
iets verkeerd is met ons, we leven met iets irreëels. Nu de problemen van vandaag zoals de ecologie, aids, drugs. Al deze
moderne problemen van armoede. Als je het bekijkt als een getuige zijn ze erg schokkend, zeer schokkende gebeurtenissen. Al
deze schokkende gebeurtenissen zouden onze geest echt dooreen moeten schudden, onze geest echt dooreenschudden.
Waarom hebben we dit probleem?
Sommige van onze domme leiders denken dat we deze problemen kunnen oplossen door meer geld te verdienen. We kunnen
ons beschermen van de ecologische problemen indien we over meer geld beschikken. We kunnen de atmosfeer vervuilen omdat
we over meer geld beschikken. We kunnen ons dan beschermen in die zin dat iedereen, overal een masker zal dragen. We
zouden meer geld moeten verdienen om ons te beschermen, het heeft verder geen belang indien er een ecologisch probleem is.
Je weet er dus van, zoals een persoon die een zone vol uitwasemingen binnengaat. Al deze domme ideeën komen er aan de
oppervlakte, omdat zij niet inzien wat menselijke waardigheid is. Dat menselijke wezens boven al het andere staan, boven
machines, boven alle materiële dingen in de wereld. Zij zullen niet zeggen, we zullen de machines met jullie in harmonie brengen,
neen, zij praten zo dat de mensen een grotere slaaf van de machines worden, omdat jullie geld nodig hebben, meer geld. En met
dit geld dat we meer verdienen kunnen we ons beschermen tegen het ecologisch probleem. Het is absurd.
Maar indien jullie de menselijke waardigheid begrijpen, dan moeten jullie begrijpen dat we als een menselijk wezen, een zeer
positieve en wijze stap dienen te doen om aan al de nonsens die we aan het doen waren een halt toe te roepen. Neem nu
bijvoorbeeld het overgrote deel van de franse kust, de stranden zijn vervuild. Natuurlijk, omdat we iets raars bedachten zoals
vakantie aan zee. Dit is dan het resultaat. Doe nu maar wat je wil. Zoiets kun je niet ongebreideld doen, dit moet ophouden. In
plaats van te begrijpen dat we iets verkeerd gedaan hebben, zullen ze zeggen, we zullen een nieuwe methode ontwikkelen om dit
schoon te krijgen. Ze zullen nooit veroordelen wat verkeerd ging. Ze zijn zo verknocht aan dit raar leven dat ze aan de kusten
leiden.
Nu aids. Je zal verbaasd zijn te zien dat in Amerika, Los Angels, alleen al 700.000 mensen zich verheerlijkten als martelaars van
aids, omdat ze zulk een groot doel bereikt hadden, door een leven te leiden dat geen enkele zin heeft. Net alsof het om een grote
revolutie gaat, denkend dat ze grote revolutionairen zijn, grote mensen. Ze steunen de aids ziekte en verheerlijken haar. Kan je
geloven dat deze manier van bevestiging zal aanvaard worden? Mensen kunnen er enkel mee lachen.
Alles is zo op geld gericht. Zij adverteren het graag, zij spreken graag over geldsteun. Men zegt dat dit alles gebeurt omdat,
indien zij over meer geld beschikten, zij meer drugs zouden genomen hebben. Vermits er geen geld is gaan ze stelen, zodus
moeten we meer geld geven opdat ze drugs zouden kunnen nemen en dit soort leven lijden.
Allemaal gedachten i.v.m. zulk soort leven. In het algemeen zien we dat de mensen geleefd hebben met iets dat zo onwerkelijk
is, heel hun leven met iets totaal onwerkelijk. En wanneer het er op aankomt te aanschouwen dat we een vergissing begingen, we
zouden die vergissing niet hebben mogen begaan, dan trekken ze zich terug en nemen een ander glorieus imago, artificieel en
onreëel en zeggen ze, we zijn martelaars. Dit is wat we Kaliyuga noemen, waar alles wat onwaardig is, alles waar men een hekel
aan heeft, alles waarvoor we beschermd moeten worden, het doel zal worden dat de mensen willen bereiken.
Ik hoop dat je begrepen hebt dat de Allesdoordringende Kracht rondom ons, die is, die Sahaja Yoga doet, die je tot Sahaja Yoga
bracht, die je deze zegeningen bracht, de Paramchaitanya is, dat waardoor het uitwerkt.
Het gebed van vandaag zou moeten zijn dat we er ons meer en meer van bewust zouden worden dat we deel uitmaken van deze
Paramchaitanya en dat we dat kunnen voelen. We kunnen deze Kracht gebruiken, we kunnen het uitwerken. Als het vandaag zo
aangevoeld wordt, dan denk ik dat we heel goed gewerkt hebben.

Moge God je daarvoor zegenen.
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Vandaag hebben we een beetje meer tijd moeten besteden dan anders om tot het stadium te komen waar we echt de Guru
konden vereren. Als we onze Guru vereren, moeten we weten dat we eigenlijk proberen het guruprincipe in ons te doen
ontwaken. Je bent hier niet alleen om je Guru te vereren. Je kunt haar vele malen vereren, en misschien zullen de vibraties
stromen; misschien raak je ervan vervuld en voel je je verheven, gevoed. Maar deze voeding moet in onszelf worden
gehandhaafd. Herinner je dus altijd, telkens je enig principe buiten jezelf vereert, dat je eigenlijk probeert jouw eigen principe in
jezelf te vereren.
Zoals je weet ligt in ons, in ons allemaal, het principe van de guru. Het is heel interessant om te zien hoe het guruprincipe mooi
rond de Nabhi chakra gelegen is. We zien nooit chakra's die verbonden zijn met het guruprincipe. Je ziet de Nabhi, en daar
omheen bevindt zich de bhavasagara1. Nu kan deze bhavasagara, die de oceaan van illusie is, niet zelf de Guru zijn. Er liggen
dus verborgen chakra's in deze bhavasagara in ons, die ontwaakt moeten worden en in het licht moeten worden gebracht, zodat
ze zich manifesteren. Je ziet dus dat de grenzen van dit principe worden gelegd door de beweging van de Swadishthan chakra.
De Swadishthan is de chakra die je eerst en vooral de creativiteit geeft. Iemand die een guru is, moet van nature creatief zijn. Als
je geen creatief iemand bent, kun je geen guru worden. Als je bijvoorbeeld wordt geconfronteerd met volgelingen waarmee je
moet communiceren, dan moet je woorden met goddelijke magie creëren, om indruk te maken op de volgelingen of de mensen
die zich aangetrokken voelen tot jullie als guru en om hen te tonen dat jij veel meer goddelijke magie hebt dan zij.
Als je een heel alledaags iemand bent, heel gewoon, en je kunt niet eens een mooi vers of een mooie zin creëren, of iets
humoristisch, of een grap, of een mooi schilderij, of een mooi tapijt of een mooi huis - als het je ontbreekt aan creativiteit, dan zul
je ook tekortschieten in je guruprincipe; want een guru moet uit doodgewone mensen iets buitengewoons creëren. Hij moet in
staat zijn een nieuwe persoonlijkheid te creëren uit een oude persoonlijkheid, die aan het aftakelen is. Het eerste principe dat je
binnen in jezelf moet begrijpen, is dus dat je in staat zou moeten zijn een nieuwe persoonlijkheid in iemand te creëren.
Hoe doen we dit nu? Natuurlijk heb je krachten om de Kundalini te laten opstijgen, je hebt krachten om mensen te genezen en je
hebt krachten om in grote of kleine bewoordingen te spreken. Maar als je ondanks dat alles geen nieuwe persoonlijkheid kunt
creëren uit de personen met wie je te maken hebt, dan ben je geen guru. En deze nieuwe persoonlijkheid moet een speciale
persoonlijkheid zijn, met een zeer unieke combinatie van mededogen en dynamisme. Het is dus belangrijk dat je in je creativiteit
de energie van mededogen gebruikt. Je kunt mensen alleen vormen met behulp van mededogen, nooit door woede, nooit door
onderdrukking, nooit door te koop te lopen met je krachten van meesterschap. Het is belangrijk dat je de situatie en de
persoonlijkheid met de grootste zorg behandelt, dat je alle respect, alle zorg en alle liefde betoont aan de persoon aan wie je
realisatie geeft. Enkel indruk maken met het feit dat je een grote guru bent, zal alleen een soort angst voor jou doen ontstaan en
na een tijd willen de mensen je gezicht niet meer zien.
De allerbelangrijkste eigenschap van het guruprincipe is dus dat je moet creëren. Veel mensen krijgen hun zelfrealisatie, goed, ze
krijgen hun zelfrealisatie en misschien verblijven ze daarna wel in ashrams, ze komen naar puja's, ze luisteren naar muziek,
misschien dansen ze, ze lachen, ze zijn collectief, maar toch is hun guruprincipe nog niet ontwaakt, want dat zal pas gebeuren
als ze veel, véél meer Sahaja yogi's hebben gecreëerd. De visie van een guru zou dus moeten zijn: "Hoeveel Sahaja yogi's zal ik
creëren? Hoe zal ik deze creativiteit gebruiken om meer Sahaja yogi's te creëren?"
Hoewel de basis of de essentie van de Swadishthan chakra het gevoel voor esthetiek is, is de kracht en de energie van de
Swadishthan chakra de aandacht. Als je een onstabiele aandacht hebt, als je aandacht de ene minuut hier is en de andere daar,
als je een aandacht hebt waarmee je alleen kritiek uit op anderen, zonder je eigen fouten te zien, als je een aandacht hebt
waarmee je mensen toont dat je een lichtzinnig, onzinnig iemand bent, dan gaat je guruprincipe verloren. De inspanningen van
Sahaja Yoga gaan verloren en jouw taak als guru eveneens.

Het absolute minimum is dat de aandacht zuiver moet zijn. Maar een zuivere aandacht heeft niets te maken met
hardvochtigheid, het heeft niets te maken met ascetisme, en het betekent niet dat je je ogen moet controleren zoals met de
oogkleppen van een paard, maar in alle vrijheid moet je aandacht gefocust zijn. Waaraan besteden we de meeste aandacht? Als
we eerlijk zijn dan kunnen we nagaan dat op menselijk vlak onze aandacht uitgaat naar onze kinderen, naar onze vrouwen, naar
onze mannen, naar onze familie; naar de relaties die met liefde te maken hebben. Als je aandacht dus vervuld is van mededogen
en liefde voor iemand anders, dan pas kun je de realisatie van anderen uitwerken. Als je de realisatie van anderen wilt uitwerken
dan moet er een intense liefde zijn voor die andere. Als je die intensiteit niet hebt, dan beweeg je gewoon je handen en je brengt
de Kundalini omhoog omdat je Moeder je krachten heeft gegeven en dat is het. Die intensiteit van liefde kan je enkel succes
bezorgen met je zuivere aandacht; en ik denk dat alleen de zuivere aandacht kan liefhebben. Onzuivere aandacht kan niet
liefhebben, want alle onzuivere aandacht is op zichzelf gericht; ik-gericht. Niet 'zelf' in de zin van 'spiritueel-gericht'. Maar het idee
dat spiritualiteit liefde is schijnt volledig nieuw te zijn voor veel mensen. Ze denken dat spiritualiteit betekent dat iemand zo
droog is als een bonenstaak en niemand kan erbij in de buurt komen, niemand kan communiceren met zo iemand, omdat hij 'te
zuiver' is. Als de zeep je lichaam niet kan reinigen, wat heeft het dan voor nut zeep te hebben? Als de zeep bang is om bij je in de
buurt te komen, kun je het beter geen zeep noemen.
We komen dus tot het punt, als de creativiteit ons streefdoel is, lakshya, dat we de aandacht moeten zuiveren, en zij moet
gezuiverd worden met liefde, met mededogen. En als diezelfde aandacht vervuld is van liefde en mededogen, dan geeft ze je
dynamisme, ze geeft je kracht, je krijgt een onvermoeibare gedrevenheid. En de vreugde van jouw reflectie te zien in iemand
anders is ongelofelijk mooi. Het is niet in woorden te beschrijven. Als je iemand zelfrealisatie geeft, tracht je eigenlijk jouw beeld
in die persoon te zien; alsof je uit een doodgewoon stuk glas een prachtige spiegel vervaardigt en dan wil je erin kijken. Dit is hoe
je creëert, je creëert je eigen reflecties en door de reiniging van de reflectoren, besef je op een bepaald moment, dat zonder
creativiteit deze Guru Puja geen enkele zin heeft voor jou. Als je maar gewoon voor jezelf leeft, voor je familie, voor je man, of
gewoon voor een ashram, dan heb je je helemaal niet ontplooid; je hebt geen enkele plicht vervuld tegenover je Guru.
Natuurlijk, eens je je op dit principe toelegt, ontwikkel je zoveel kwaliteiten in jezelf. De eerste die je ontwikkelt is wijsheid, omdat
je beseft waar je in de fout gaat, waarom iets niet werkt, waarom er een probleem is, waarom je creativiteit niet werkt. Het wordt
vanzelfsprekend, overduidelijk voor je en je begint te leren; en dan groeit er wijsheid in je en begrijp je het. Wijsheid betekent dat
je je fouten inziet en ze rechtzet en hierdoor ontwikkel je het evenwicht en het begripsvermogen om met een andere
persoonlijkheid om te gaan. Ik vertel altijd het verhaal van een auto, dat er een gaspedaal is en ook een rem. Je moet ze eerst
allebei gebruiken zonder te begrijpen waarom, dan ben je nog geen guru, je bent zelfs nog geen bestuurder. Zodra je het weet, rij
je automatisch; dan ben je een bestuurder, maar de meester zit nog steeds achteraan. Nu moet je dus de meester worden en als
je de meester wordt, kun je het voertuig onder controle houden en kun je de bestuurder zien en ook het gaspedaal en de rem. En
dan kun je het heel gemakkelijk beheersen.
Dit guruprincipe is dus begrensd, en blijft zijn grenzen alsmaar verruimen zoals de horizon. Naarmate je meer creativiteit
ontwikkelt, zul je ook meer mensen creëren. En de belangrijkste plaats hiervoor is de Nabhi: het centrum dat als een as is
waarrond de volledige beweging gebeurt. Zoals je weet krijg je de Nabhi chakra van je moeder, om te beginnen. Een guru moet
dus een 'moeder' zijn, hij moet de kwaliteiten van een moeder hebben; niet de moderne moeders, maar in de ware betekenis van
het woord. Dat betekent dat een guru van haar kinderen moet houden, en de kracht en de moed moet bezitten om haar kinderen
te corrigeren. En de diepste wens zou moeten zijn de kinderen richting te geven, hen te begeleiden en hen te helpen te groeien.
De eerste voeding krijgen we dus zelfs wanneer we nog in de buik van de moeder zitten, via de moeder; daarom ben jij dus de
moeder. Of je nu een man bent of een vrouw, je kwaliteiten zijn die van een moeder. En wat je ook denkt of doet, het heeft
allemaal invloed op het kind. Hoe je je gedraagt, hoe je spreekt, hoe je leeft, alles laat zijn sporen achter in de ontwikkeling van
het kind. Hetzelfde geldt voor een Sahaja yogi die realisatie probeert te geven: als hij een hypocriet is, als hij niet correct is, als hij
zijn eigen Guru niet respecteert, dan gedragen de kinderen zich op dezelfde manier en zullen ze veel sneller verkeerde dingen
gaan doen, de verkeerde dingen nemen ze eerst over.
Je moet dus volmaakt zijn in je gedrag ten opzichte van je eigen Guru: je moet je eigen Guru door en door respecteren. Volledige
overgave aan je eigen Guru is belangrijk, dan zullen ze zien hoe jij je eigen Guru hebt behandeld en zo zullen zij jou ook
behandelen. Als je je Guru niet met dit respect behandelt, met dat inzicht, met die overgave, verwacht dan niet van je kinderen of
van de mensen die je begeleidt, dat zij jou zullen respecteren.
Dit guruprincipe in ons moet dus zijn als dat van een grote wijze of een grote profeet, die boven de normale gewone mensen
staat en de zaken vanuit een juist perspectief ziet, en die een juist inzicht van dit volledige perspectief dat hij ziet, doorgeeft aan

zijn volgelingen en hen geen verdraaide of verkeerde ideeën geeft. Nu kun je zeggen: "Moeder, hoe kunnen we liefde uiten en hen
ook de waarheid zeggen?" Jij moet zorg dragen voor hun welzijn, hitha2. Jij moet zorg dragen voor het welzijn van je volgeling.
Het kan zo lijken dat hij niet waardeert wat je hem vertelt - vandaag. Maar er zal een dag komen waarop hij zal denken:
"Godzijdank wees een guru je terecht en bracht hij je weer op het rechte pad." Als de volgeling niet als doel heeft spiritueel te
groeien, als hij er alleen is om één of andere reden, dan is het beter zo'n volgelingen niet te hebben. Niet iemand te hebben die
niet komt voor zijn eigen spirituele evolutie, maar voor andere voordelen die totaal van geen nut zijn.
Nu komt soms de vraag op: "Hoe hou je van iemand?" Dit is een heel vreemde vraag, waaruit blijkt dat we niet weten hoe we van
mensen moeten houden. We kunnen van onze spullen houden, van onze nutteloze spullen, we kunnen houden van een mooi
landschap, omdat het ons vreugde geeft, we kunnen houden van een goed restaurant omdat je er lekker kunt eten; of iets van
zeer minderwaardige aard. Maar liefde omwille van de liefde is dit: als je werkelijk liefhebt omwille van de liefde, dan probeer je
die liefde te planten in iemand anders, waardoor je die ander zo lief maakt als je zelf bent.
Het hele systeem verandert dus zodra je begrijpt dat we al onze vooruitgang, al onze liefde, al onze bewegingen, ons hele gedrag
en ons volledige begripsvermogen op liefde moeten baseren. Anders is je guruprincipe uiterst zwak en zul je al gauw merken dat
je buiten de oevers van Sahaja Yoga staat.
Iedereen die gehecht is of bevooroordeeld en conditioneringen heeft, kan geen guru worden; hij kan het niet. Want zelfs al zou hij
het worden, zogenaamd, dan zouden al deze kenmerken gereflecteerd worden in die persoon. Of als hij heel veel ego heeft en vol
is van zichzelf, en denkt: "Ik ben een grote guru", dan zou dat ego ook tot uiting komen. Veronderstel dat zo'n guru teveel praat,
dan zie je dat de volgeling hetzelfde gedrag vertoont. Als hij een stil type is, dan zie je dat de volgeling dat overneemt. We komen
dus tot het besluit dat we eerst ons eigen guruprincipe moeten ontwikkelen. Als we dat niet kunnen ontwikkelen, heeft een Guru
Puja geen zin, want het zou slechts tijdelijk zijn; het zal je niet veel helpen tenzij je werkelijk besluit zorg te zullen dragen voor je
guruprincipe, het te ontwikkelen en te vestigen.
Als je me vandaag dus vereert als de Guru moet je beseffen dat de lengte van mijn toespraak, de hoeveelheid zegeningen die ik
je schenk, of wat dan ook, geen enkel verschil zullen maken, tenzij we werkelijk ons eigen guruprincipe ontwikkelen, en de diepte.
Want een guru maakt dat zijn volgeling de bhavasagara oversteekt. Hij is als de boot die zijn volgelingen meeneemt en de
oversteek maakt, met liefde en de juiste sturing. Dit moet het geval zijn met jullie allemaal. Jullie zijn namelijk allemaal
gerealiseerde zielen, en zoals ik jullie al zei zijn jullie allemaal engelen. Maar als je je guruprincipe niet ontwikkelt, je weet dat er
engelen gevallen zijn en voor eeuwig verloren. Wees dus voorzichtig: het is gemakkelijk een engel te zijn, maar moeilijk het te
blijven. Het is moeilijk om goden en godinnen te zijn, maar gemakkelijk om het te blijven.
Jullie zijn hier nu allemaal en ik ben heel blij te zien dat jullie gekomen zijn om mij als jullie Guru te vereren. En ik zou verwachten
dat mijn kinderen op mijn beeld lijken, dat mijn beeld zo zou zijn dat mijn kinderen die eenheid met mijn beeld zouden voelen, en
dat ik een trotse Moeder zou zijn van zovele kinderen die van zoveel verschillende landen gekomen zijn.
Moge God jullie allemaal zegenen.
Nu er hier zoveel mensen zijn en zoveel kinderen kunnen we alle kinderen laten komen om mijn voeten te wassen en daarna
zullen we een paar meisjes nodig hebben die tussen zestien jaar en eenentwintig jaar zijn, zullen we zeggen. En verder enkele
vrouwen omwille van de verering van de Shakti, de Godin. Zonder de Shakti kan er niets tot stand worden gebracht. Laat dus
eerst de kinderen naar voren komen, om de voeten te wassen.
En ik hoop dat de wereldleiders hier ook zullen zijn. Zij vertegenwoordigen nu het beeld van guru's. Daarom moeten de leiders
iets bijzonders zijn. Je bent geen leider als je een oppervlakkig, aards iemand bent.
Waar zijn nu de muzikanten? Waar zijn de muzikanten? Goed. Jullie moeten nu dus eerst de Atharva Sheersha zeggen, en daarna
moet je de Ganesha Stuthi zingen, of misschien iets anders voor Ganesha dat jullie kennen.

1 bhavasagar(a): ook wel ‘void’ of ‘leegte’ genoemd; de oceaan van het dagelijkse, wereldse bestaan of de oceaan van illusie.
Einstein refereerde hiernaar als ‘relativiteit’.

2 hit, hitha: welzijn, je eigen bestwil
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Vandaag zijn we hier samengekomen om puja te doen voor Bhairavanath. Ik denk dat we de betekenis van Bhairavanath, die op
en neer loopt langs de Ida nadi[1], nog niet hebben begrepen. Ida nadi is de nadi van chandrama, van de maan. Het is dus een
kanaal waarmee we kunnen afkoelen. Het werk van Bhairavanathji is dus om ons af te koelen. Mensen hebben bijvoorbeeld een
verhit temperament, door hun ego, hun lever, wat het ook zij, en als iemand een driftige bui heeft, dan zal Bhairavanath trucjes
met hem uithalen om hem af te koelen. Hij organiseert alles onder zijn eigen leiding, met hulp van de gana's[2] en met hulp van
Ganapati[3], om je temperament af te koelen en je in evenwicht te brengen. Als iemand dus heetgebakerd is en alle grenzen van
zijn woede overschrijdt, dan zal Bhairavanath op de een of andere manier iets organiseren, ook met behulp van Hanumana, om
te laten zien dat de dwaasheid van woede nergens goed voor is.
Wanneer mensen bijvoorbeeld depressief zijn links vallen, dan probeert Hanumana hen zonder twijfel te helpen om eruit te
geraken, maar ook Bhairavanath helpt hen zelfs nog veel meer om eruit te komen. Nu kan iemand die links is, niet collectief zijn.
Het is heel moeilijk voor iemand die erg links is en zich voortdurend heel bedroefd voelt, ongelukkig en bezorgd; hij kan niet
genieten van het plezier van collectiviteit. Een heetgebakerde persoon daarentegen, een rechtse persoon, geniet helemaal niet
van de collectiviteit en staat niemand toe van de collectiviteit te genieten, zonder twijfel, maar probeert wel in de collectiviteit te
zijn om zichzelf te bevestigen. Want zo iemand probeert zijn superioriteit te tonen – dat hij superieur is. Maar natuurlijk kan hij
niet van de collectiviteit genieten. Terwijl iemand die depressief is en voortdurend denkt: “Niemand houdt van mij, niemand geeft
om mij, ik ben zo depressief” en de hele tijd iets van anderen verwacht, ook niet van de collectiviteit kan genieten. Zo'n linkse
persoon zal alles als ongelukkig ervaren.
Zoals toen ik laatst naar Moskou ging. Er was een vrouw bij ons die een Sahaja yogini was, een linkse Sahaja yogini. Toen we
ergens iets gingen eten begon het te regenen en konden ze geen taxi regelen, maar uiteindelijk kwam er een auto en gingen we
erheen. En ze zeiden: “Omdat jullie erg laat zijn moeten jullie aan de andere kant zitten, en moeten jullie de duurdere plaatsen
nemen.” Toen zei deze vrouw: “Wat een problemen: geen taxi, het regent en we hebben geen plaatsen meer.” Ik zei: “Maar het is
toch leuk? Het is niet iets dat een probleem is.” Het woord 'probleem' zou je niet langer mogen gebruiken. Het is een nieuw
woord dat ik heb geleerd, want vroeger, toen we jong waren, gebruikten we het woord 'problema' alleen in de meetkunde. Deze
houding, deze negatieve houding waarmee we alles als negatief bekijken, is de manier waarop we echt onze linkerkant bederven.
Maar toen kwam de man die ons had uitgenodigd en hij zei: “Wij zitten aan de andere kant te wachten op jullie.” Dus gingen we
naar de andere kant, genoten van een heerlijke maaltijd en alles was in orde. Ik zei: “Nu zie je hoe je alleen telde hoeveel
negatieve dingen er gebeurden, terwijl je er helemaal geen plezier aan beleefde.” Toen vroeg ze me: “Wat kan ik daaraan doen?”
Ik zei: “Zeg de naam van Bhairava en zit met je linkerhand naar de foto gericht en je rechterhand op Moeder Aarde; zo zullen al je
bhoots[4] van negativiteit weggaan.”
Bhairava heeft altijd een licht in zijn hand, hij heeft altijd een licht in zijn hand. En hij gaat op en neer langs de Ida nadi om licht

voor je te schijnen zodat je kunt zien dat er niets negatiefs is. Deze negativiteit bereikt ons op verschillende manieren. Eén van
deze vormen van negativiteit is 'dit is van mij', zoals 'mijn kind, mijn man, mijn eigendom, mijn...' Zodra je eenmaal gehecht raakt
op deze manier zie je dat je kinderen ook negatief worden. Maar als je positief wilt zijn, is dat heel gemakkelijk. En daarvoor moet
je nagaan waar je aandacht is. Zie je alleen problemen, of zie je er ook het plezier van in? Er zijn mensen die nergens plezier aan
kunnen beleven. Als het een zonnige dag is dan klagen ze: “O God, wat een zonnige dag...” en als het een bewolkte dag is dan
zeggen ze: “O, wat een dag!” Niets kan hen tevreden stellen. Maar te genieten van het positieve in al het negatieve, is de
eigenschap van een Sahaja yogi. Negativiteit bestaat niet – het is een vorm van onwetendheid. En het is zelfs geen
onwetendheid, want onwetendheid bestaat ook niet. Als alles de allesdoordringende kracht is, hoe kan er dan onwetendheid
zijn? Maar als je je in de plooien van deze kracht verbergt, als je ervan wegvlucht, dan zul je zeggen dat er negativiteit is. Het is
alsof je jezelf in een grot verschuilt, hem helemaal afsluit en vervolgens zegt dat er geen zon is.
Zij die niet collectief kunnen zijn, zijn dus ofwel rechts ofwel links – maar meestal eerder links. Maar linkse mensen kunnen wel
collectief zijn in negativiteit. Er wordt gezegd dat er een grote broederschap van bhoots bestaat. Zo zie je enkele dronkaards bij
elkaar zitten en ze zeggen: “Er zijn zoveel problemen, ecologische problemen...” Het zijn allemaal dronkaards, ze zijn allemaal
dronken en ze klagen: “Er zijn zoveel andere problemen, wanneer zal het eindigen?”
En een ander zegt: “Wacht, wacht, wacht! Ik heb gehoord dat de wereld binnenkort zal vergaan.”
Dan zeg een derde: “Goddank, dan zal het ook met ons afgelopen zijn.”
En een vierde zegt: “Maar wat zal er met onze kroegen gebeuren?”
Ze zeggen: “Dat is niet erg. Als wij er niet zijn, wat maakt het dan uit?”
Zo werkt de broederschap van bhoots. Ze kunnen nergens het plezier van inzien, ze kunnen nergens van genieten en ze worden
zo dat ze denken dat ze heel meditatief zijn, dat ze betere mensen zijn en dat ze superieur zijn in hun negativiteit. Maar deze
mensen eindigen allemaal als krankzinnigen, terwijl de rechtse mensen eindigen als idioten.
Op een keer ging ik naar een psychiatrische inrichting, en toen ik daar kwam, ontmoette ik een vrouw die redelijk normaal was; ik
bedoel, ze kwam mij over als een redelijk normale vrouw, dus begon ik met haar te praten. En zij begon op een heel verstandige
manier te praten: “Kijk, mijn schoonbroer is daar, zou hij niet geholpen moeten worden, en we moeten dit en dat niet doen...” Ze
vertelde me van alles en nog wat, om me te tonen dat ze heel net en vriendelijk was en dat niemand van haar hield. En ze zei: “Ik
ben heel onzeker,” en meer van dat. Maar toen kwam de dokter binnen, en ze begon hem uit te schelden en naar hem te
schreeuwen. Ik zei: “Wat is dit?” En de dokter riep er anderen bij: “Grijp die vrouw vast!” Hij vertelde mij: “Zij is de meest
gewelddadige krankzinnige, waarom praat u met haar?” Ik had wel hoofdpijn, maar ik had er geen idee van dat ze krankzinnig
was. Misschien waren de bhoots in mijn aanwezigheid even gevlucht en haalden ze trucs uit. Je kan het duidelijk zien.
Er is teveel emotionele gehechtheid, emotioneel bezorgd zijn over iemand in de zin van: “Dit is mijn kind, dit is mijn ding,”
enzovoort, en voortdurend je kostbare leven verspillen met dit soort toestanden, zo zou een Sahaja yogi niet mogen leven. Als
een Sahaja yogi niet collectief kan worden, weet dan dat hij geen Sahaja yogi is.
Je moet dus weten dat dit het werk van Bhairavanath is in ons. Een ander werk waarmee hij ons licht geeft in de duisternis is dat
hij alle bhoots in ons vernietigt, en alle soorten bhootische ideeën en vreemde ideeën over gehechtheden, en ook depressiviteit.
Vandaag ben ik dus heel blij dat we Shri Bhairava vereren, omdat hij heel nauw verbonden is met Shri Ganesha. Zoals je weet,
zetelt Shri Ganesha in de Muladhara, terwijl Bhairava zich voortbeweegt in de linkerkant en naar de rechterkant gaat. Allerlei
soorten conditioneringen en allerlei gewoonten kunnen worden overwonnen met de hulp van Bhairavanath.
In Nepal hebben we een reusachtig standbeeld van Bhairavanath, dat een echte swayambhu[5] is. En de mensen zijn daar eerder
links, dus zijn ze bang van Bhairavanath. Dus als iemand een slechte gewoonte heeft, bijvoorbeeld stelen, dan brengen ze hem

voor Bhairavanath en steken ze zijn licht aan, een vlam. Ik bedoel, de politie brengt ze daarheen en dan vragen ze hen: “Biecht het
nu op voor Bhairavanath.” En dan biechten ze de slechte daden op die ze hebben gedaan.
Hij beschermt ons dus ook tegen het begaan van slechte daden; sluwe daden, zoals stelen. Alles wat we denken in het geheim te
kunnen doen, kan verborgen worden, maar je kunt het niet verbergen voor Bhairavanath. Als je niet verandert dan ontmaskert hij
je volledig. Zo heeft hij ook alle afschuwelijke valse guru's ontmaskerd.
Dus vandaag zijn we hier om deze grote godheid Bhairavanatha te vereren, die uiteindelijk later ook op deze aarde incarneerde
als Mahavira. Hij staat dus voor de poort van de hel en behoedt mensen ervoor in de hel terecht te komen. Maar als je naar de hel
wílt gaan, als het je verlangen is en als je wilskracht erop gericht is om naar de hel te gaan dan zegt hij: “Goed dan, ga maar.”
Maar zoals je weet is zelfs de hel nu vol mensen, dus het is beter dat we proberen onze negativiteit te bestrijden en dat we
plezier maken, van anderen genieten, van anderen houden, zonder je druk te maken over wat anderen je aandoen, maar alleen te
denken aan hoe je goed kunt doen voor anderen.
Vandaag offeren we dus deze speciale puja aan Bhairavanath zodat hij ons zin geeft om te lachen, te genieten en plezier te
maken.
Moge God jullie zegenen.

[1] Ida nadi: linker energiekanaal; correspondeert met het (linker) sympathische zenuwstelsel. Kanaal van de emoties en het
verleden.

[2] gana's: engelen, strijders in het goddelijke leger, waarvan Shri Kartikeya de opperbevelhebber is

[3] Ganapati: leider van de gana’s; Shri Ganesha

[4] bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven; negativiteit die soms ons
subtiele systeem binnendringt.

[5] swayambhu: ‘dat wat gecreëerd werd door Moeder Aarde’; swayambu’s zijn stenen, rotsformaties en plaatsen die spontaan
uit de aarde zijn voortgekomen en zeer sterke vibraties uitstralen (bv. Uluru, bepaalde (heilige) plaatsen in de Himalaya, Ganesha
swayambu’s in India,…)
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Onschuld - Moederlijke liefde – Vâtsalya - Les Diablerets, Zwitserland - 8 augustus 1989 En TVD 2015-1009 NlTVD 2020-1127
Vandaag zijn jullie hier gekomen om eer te bewijzen aan mij als Shri Ganesha. We hebben Shri Ganesha’s lof gezongen, vóór elke
puja. En we hebben zo’n geweldig respect voor Shri Ganesha, omdat we tot de ontdekking gekomen zijn dat zolang Shri Ganesha
- die het symbool van onze onschuld is - niet in ons ontwaakt is, we het Koninkrijk van God niet kunnen binnengaan. En om daar
zelfs maar aanwezig te zijn om de vreugde te beleven van de zegeningen van Shri Ganesha, moet onze onschuld volledig tot
bloei gekomen zijn. Zo loven we hem en hij is heel gemakkelijk te loven. En wat we ook verkeerd gedaan mogen hebben voordat we bij Sahaja Yoga kwamen - dat zal hij geheel vergeven, want hij is het eeuwige kind. Je merkt bij kinderen, dat als je ze
soms een tik geeft, als je boos op hen wordt, dat ze dat vergeten. Ze onthouden alleen de liefde en niet wat zij door jullie handen
te verduren kregen. Totdat ze volwassen worden, hebben ze geen herinnering aan nare dingen die hen zijn aangedaan. Vanaf
het allereerste begin dat een kind geboren is bij een moeder, beseft het niet wat het meemaakt, maar geleidelijk aan begint het
geheugen te werken en zal het in zichzelf de dingen weer naar boven halen. Maar in het begin herinnert het zich alleen maar wat
voor leuke dingen hem zijn overkomen. We denken dus altijd graag terug aan onze kindertijd, aan wat we fijn vonden in onze
kindertijd. Maar als we groter beginnen te worden, gaan we ons ook alle nare dingen herinneren en alle miserie en ellende die we
moesten doorstaan. Alle pijnlijke ervaringen die we doorgemaakt hebben, die proberen we op te smukken. In de kindertijd
onthouden kinderen alleen de mensen die van hen hielden en niet de mensen die hen pijn deden. Ze willen het zich misschien
niet herinneren. Daar lijkt het op. Maar als ze groot worden, dan proberen ze alleen aan die mensen te denken die hen kwaad
gedaan hebben, of hen lastig gevallen hebben en zo maken ze zichzelf werkelijk diep ongelukkig. Maar het Ganesha principe is
uiterst subtiel, het subtielste van het subtielste. En het komt in alles voor; in materie is dat in de vorm van vibraties. Er is geen
materie die zonder vibraties is. Er zijn zelfs in atomen vibraties gezien en ook in de moleculen van alle stoffen die er bestaan. Zo
is Shri Ganesha evenzeer de eerste die in de materie werd gevestigd. Zodoende kunnen we zien dat hij in de zon voorkomt, dat
hij in de maan voorkomt, dat hij in het hele universum voorkomt, in de hele schepping en vervolgens ook in mensen. Alleen de
mensen zijn in staat om hun onschuld op een of andere manier te maskeren. Daartegenover zijn dieren onschuldig. Mensen
hebben de vrijheid; als ze willen, kunnen ze hun onschuld verborgen houden, ze kunnen de deuren naar Shri Ganesha dichtdoen
en beweren dat hij niet bestaat. Ze kunnen dat verhullen. En daarom zien we bij mensen dat ze zoveel afschuwelijke dingen doen,
en het bestaan van Shri Ganesha uit de weg gaan. Maar hij komt in actie. Hij grijpt op zodanige manier in dat hij natuurlijke
terughoudendheid ten opzichte van ons wangedrag laat zien. Zoals wanneer je dingen doet die Shri Ganesha niet fijn vindt, dan
gaat hij binnen bepaalde grenzen mee, dan vergeeft hij je tot op zekere hoogte, maar dan zal hij zich openbaren als ziektes, als
fysieke kwalen en bij vrouwen wordt dat een mentale aandoening. Het kan ook leiden tot problemen in de natuur. Natuurrampen
zijn dan ook alleen maar de vloek van Shri Ganesha. Als mensen verkeerde dingen beginnen te doen, zich op een verkeerde
manier gaan gedragen, collectief, dan komen er natuurrampen om hen een lesje te leren. Zo is hij in zijn essentie toch in alles
aanwezig, ook in zijn vermogen om zijn wil in te zetten voor ontketening van de ondergang van de hele wereld. We hebben een
beeld van Shri Ganesha als een minuscuul iets. Wij menen dat als hij zich op een klein muisje kan verplaatsen, hij dan ook wel
heel klein moet zijn. Hij is zo klein als hij groot is. Hij overtreft alle godheden in zijn wijsheid. Hij is de bezorger van wijsheid. Hij
bezorgt ons wijsheid. Hij laat ons leren. Hij is onze guru in dat opzicht, Mahaguru, omdat hij ons leert hoe we ons moeten
gedragen. Als je probeert om hem voorbij te streven door je te misdragen, dan zal zelfs Moeder dat niet dulden, want zij weet dat
degenen die Shri Ganesha overtroeven ook de mensen zijn die Moeder nooit zullen respecteren. Hij is dus het toppunt van
respect voor Moeder. Het toppunt. Hij kent geen andere godheden. Hij heeft geen weet van Sadhashiva. Hij heeft geen weet van
iemand anders, heeft alleen maar respect voor de Moeder. Hij is dus degene die de kracht van devotie is en van volledige
overgave aan Moeder en daarom is hij de machtigste godheid onder alle godheden en niemand kan hem overtreffen in zijn
kracht. We moeten begrijpen dat als kinderen groot worden, Shri Ganesha ook in hen gaat groeien, maar omdat zij menselijke
wezens zijn, kunnen ze hoe dan ook Shri Ganesha trachten in te tomen. Het is dus de taak van de ouders, die Sahaja yogi’s zijn,
om erop te letten dat ze op een bepaalde manier - op een onthechte manier - zorgen dat Shri Ganesha in hen gevestigd is. Het
eerste teken van Shri Ganesha in een kind is wijsheid. Als het kind niet wijs is, als het lastig is, als het zich niet weet te gedragen,
dan toont dat aan dat Shri Ganesha door hem wordt aangevallen. En vandaag de dag in de moderne tijd, zoals het er nu
voorstaat, worden kinderen heel erg aangevallen. Wordt de onschuld aangevallen. En het is heel moeilijk voor mensen om een
lijn te trekken tot waar-en-niet-verder je met kinderen mag gaan. De lezing van vandaag zou meer moeten gaan over hoe ver je

gaat met Shri Ganesha, wat kinderen betreft, want dat is een heel belangrijk punt omdat hij de bezorger van wijsheid is. De
ouders moeten dus begrijpen dat: “Als hij de bezorger van wijsheid is, dan zou er wijsheid moeten zijn, wijsheid in mij. En als ik
wijsheid heb, dan ben ik evenwichtig, en verlies ik niet mijn zelfbeheersing bij kinderen, maar probeer ik hen op zo’n manier
terecht te wijzen dat ze gecorrigeerd worden. ”Als je in tegendeel heel streng probeert te zijn met je kinderen, dan zouden ze als
reactie de verkeerde kant op kunnen gaan. Of als je ze teveel aan banden probeert te leggen, dan kunnen ze zich ook op zo’n
manier gedragen. Dus om te beginnen zou je – praat met je eigen kinderen over hoe Shri Ganesha dat zelf doet, over dat respect
hebben voor je Moeder. ‘Je Moeder ‘ wil zeggen je Heilige Moeder én je eigen moeder. Dat is heel belangrijk. Als de vader het
kind geen respect voor de moeder bijbrengt, dan kan het kind nooit goed terechtkomen. Want het gezag komt zonder twijfel van
de vader, maar moeder moet gerespecteerd worden. En daarvoor is het weer heel belangrijk dat de moeder de vader moet
respecteren. Als je dus in het bijzijn van de kinderen met elkaar ruzie gaat maken, je gaat misdragen en gaat praten op een
manier zoals het niet hoort, dan zal dat ook een slechte invloed hebben op de Ganesha Tattwa (principe) van het kind. Die
opvoeding is iets heel belangrijks in Sahaja Yoga, want door Gods’ genade hebben jullie allemaal gerealiseerde kinderen
gekregen. Dus moet je weten hoe ver je mag gaan met je kinderen. Om ze wijzer te maken. Om deugdzaam te zijn, om
rechtschapen te zijn – in de eerste plaats moet je hun wijsheid proberen te beschermen. Als ze iets wijs zeggen, dan moet je dat
naar waarde schatten. Maar zij mogen ook niets zeggen wat ongepast is, wat onbeleefd is. Zich misdragen kan dus ook niet
getolereerd worden, in die zin dat de innerlijke wijsheid die er maar voorhanden is, naar buiten tot uiting gebracht dient te worden
als licht. Nu gaan we verder kijken in hoeverre Shri Ganesha iets doet. Zoals ik al zei, is hij in het subtielste van het subtielste
aanwezig , maar je moet hem wakker maken. Bijvoorbeeld, jullie hebben het water gezien dat gevibreerd is – wat betekent dat?
Gevibreerd wil zeggen dat de Ganesha Tattwa in dat water verlicht is. Als dat water dus in je maag komt, of in je ogen, of waar je
het ook maar wilt toepassen, dan werkt het, dan werkt het zodanig dat het de Shri Ganesha Tattwa zal stimuleren in alles
waarvoor je het maar wilt gebruiken. Jullie hebben wel gezien dat we agrarische wonderen beleefden, om mee te beginnen. Een
agrarisch wonder is iets waar mensen zich over verbazen, maar het is heel simpel. Als je het Ganesha Principe eenmaal gaat
stimuleren in het zaad, dan wordt het tien keer, soms wel honderd keer zo groot. Zelfs Moeder Aarde, waarvan we menen dat het
iets doods is, kan worden gevibreerd. Stel dat jullie Sahaja yogi’s met blote voeten over de grond lopen, dan wordt Moeder Aarde
gevibreerd. Zó’n Moeder Aarde zal op de bomen inwerken, op het gras, op de bloemen, op alles. Het is zo, vertelden Sahaja
yogi’s me, dat alle bloemen die in hun ashrams groeien buitengewoon groot zijn en heel lekker ruiken. Zo hadden madeliefjes in
Londen of in Engeland nooit een geur, nooit. Toen was het formaat van madeliefjes zo klein; en dat is nu zo groot geworden, en
je ziet ze overal, zo heerlijk geurend. En het is een wonder; de eerste keer toen ik iemand vertelde dat madeliefjes lekker ruiken,
konden ze dat niet geloven. En toen merkten ze de geur op; ze waren verrast. Op zo’n manier zal de Ganesha Tattwa begrijpen,
denken, organiseren en zijn uitwerking hebben, als hij ontwaakt is. En zo niet, als hij nog aan het sluimeren is, dan gebeurt dat
niet. Als hij dus actief wordt, dan werkt het. Net als het zaadje wanneer het ontkiemt. Aan het topje van het zaadje zit een klein
celletje met daarin de Ganesha Tattwa, die ontwaakt is. Daardoor weet het hoe het naar omlaag moet gaan, hoe het om een
steen heen moet gaan en hoe het zich vast kan zetten. En hoe het de waterbron kan bereiken. Maar het heeft alleen gevoel voor
hoe ver het moet gaan om te blijven voortbestaan en zich te voeden, op heel materieel vlak om de boom in staat te stellen om te
groeien. Maar die Ganesha Tattwa begint heel heel subtiel te worden, en het subtielste op het punt van de Agnya chakra. Tegen
de tijd dat de Agnya chakra bereikt wordt, begrijpt het dat het nu een spirituele dimensie heeft. Dezelfde Ganesha Tattwa die in
een klein topje van een wortel actief was, is nu aan het werk voor de spirituele zaak. Daarom sluiten mensen hun ogen als ze
mediteren – want ze willen niets anders zien dan alleen maar Shri Ganesha, die bezig is met het meditatieve proces van hun
Kundalini. Dit meditatieproces treedt op als we onze ogen sluiten, maar als.. je ziet als iemand aan het slapen is en als hij
droomt, dan zul je zien wat er gebeurt… de ogen zullen de hele tijd bewegen, de ogen zullen in beweging zijn. Die Ganesha Tattwa
wordt nu door je aandacht in gang gezet. Als je een aandacht hebt die de hele tijd van hier naar daar, naar daar, naar daar gaat,
dan wordt die aandacht aangetast, speciaal voor het geval dat we naar mannen beginnen te kijken, naar vrouwen, de hele tijd
door. Dan zal – wordt ook onze Ganesha Tattwa heel erg beschadigd. Zulke mensen hebben het moeilijk om verder te groeien in
hun spirituele ontwikkeling omdat de Agnya zelf uitdooft. En die Ganesha Tattwa kan ook afnemen als je heel materialistisch
bent, altijd maar bezorgd om je spullen, zoals wanneer je iets in huis hebt wat je zorgen baart, en dat je op al die dingen moet
letten en de hele tijd probeert om ze mooier maken en je alsmaar ongerust bent over materiële zaken. Dan kan de Ganesha
Tattwa ook verloren raken, omdat je de hele tijd over die spullen bezorgd bent. Zoals wanneer we naar de winkel gaan om van
alles te bekijken. “Wat is daar? Wat is daar? Wat moet ik kopen? Wat zal ik kopen?” Precies zo, als je je daar teveel aan wijdt, zal
het ook zo gaan. Maar veronderstel dat je iets koopt vanwege de schoonheid, omdat het mooi is. Je wilt iets kopen om je huis te
verfraaien. Dat wil zeggen dat je iets tracht te doen om anderen te plezieren. Je doet het om anderen blij te maken. Dan werkt het

andersom, dan laat het je spirituele ontwikkeling groeien, maar alleen als het gedaan wordt om een soort van vreugde bij
anderen teweeg te brengen, het delen van schoonheid van wat je ook maar gekocht of meegenomen hebt. Maar stel je dat je iets
koopt om anderen jaloers te maken – dat leerde ik ook onlangs, dat een dergelijke neiging bestaat bij mensen om iets te kopen
om anderen jaloers te maken, niet om iemand blij te maken. Als er mensen zijn die dingen kopen enkel om anderen jaloers te
maken, dan kan hun Ganesha Tattwa ook te gronde gaan. Wat zou je moeten kopen? Van alles, je zou een prachtig huis moeten
maken. Als iemand naar je huis komt, zou men moeten zeggen: “Oh , wat hebben we iets moois gezien.” Niet omdat je aan het
ding gehecht bent, maar aan het feit hoe mensen zich voelen, hoe ze zich fijn en ontspannen voelen en ze hun Shri Ganesha
binnenin zich voelen, zoals bij schoonheid gebeurt. Als dat gevoel opkomt, dan kunnen we zeggen dat er Ganesha Tattwa
aanwezig is. En dat is een heel moederlijk gevoel; zo is dat. Zoals een moeder altijd lekkere dingen aan haar kinderen wil geven,
heerlijke dingen, aan haar kinderen. Op dezelfde manier als je die vatsalya hebt - zoals het genoemd wordt - werkt dat gevoel van
de moeder voor het kind. Dat subtiele gevoel dat je krijgt: “Als mensen mijn huis komen bekijken. Kijk maar eens hoe fijn ze dat
vinden, hoe ze daar van genieten en hoe ze dat waarderen.” Op die manier voldoe je ook in grote mate aan het Ganesha Principe
omdat je aandacht aan kunstenaars hebt geschonken. Alhoewel kunstenaars al hun mooie werken hebben gecreëerd door
middel van hun Swadishthan, als echter de Swadishthan niet door Shri Ganesha geleid wordt, dan kan het niet mooi worden.
Tegenwoordig zie je wel dat kunstenaars zich laten meeslepen door allerlei bespottelijke dingen en heel immorele dingen. En die
dingen zijn van geen blijvende waarde. Vandaag zullen mensen het kopen en morgen zullen ze het wegdoen. Alleen de dingen
die het subtiele Ganesha Principe actief in zich meekregen, die maken dat je gerust bent, dat je je vredig voelt, dat je je gelukkig
voelt, zijn de dingen die op prijs gesteld worden. Shri Ganesha vestigde zo het hogere Zelf binnenin jullie. Dus het lagere zelf, dat
plezier heeft in alle lagere dingen in het leven, zal worden beknot, zal worden ingeperkt, en zal soms zelfs volledig vernietigd
worden door Shri Ganesha. Ik zal je het voorbeeld van de Mona Lisa geven. Als je Mona Lisa ziet – ik bedoel, ik weet niet, ze kan
geen filmster zijn, ze kan de schoonheidswedstrijd niet winnen, denk ik. Ze… haar gezicht is zo sereen, heel moederlijk, heel
zuiver zijn haar ogen. En hoe komt het nou dat ze eeuwenlang zo’n waardering krijgt? De reden is dat het Ganesha Principe in
haar aanwezig is. Ze is een moeder, en het verhaal daarover is dat deze dame haar kind verloren had en dat ze nooit meer zou
lachen en nooit meer zou huilen. En er werd een klein kind naar haar toe gebracht en toen ze het kind zag, toen kwam die
glimlach op haar gezicht, uit liefde voor dat kind en dat is door de grote kunstenaar uitgebeeld. En daarom hebben mensen er
zo’n waardering voor. Je ziet in het Westen - ofschoon mensen niet veel interesse tonen in de moeder-kind relatie - dat waar je
ook gaat het thema van moeder en kind het voornaamste is. Ze laten je foto’s zien: “Dit is moeder en kind, dit is Christus, Moeder
en Kind. Toen Christus neergehaald werd, was de Moeder erbij. ” Het moeder-en-kind principe (aspect) moet in hen in werking
zijn, anders wordt die afbeelding niet als zoiets groots beschouwd. Of eigenlijk moet je Christus, die het Ganesha Principe zelf is,
laten zien. Ik heb geen enkele afbeelding als zodanig gezien uit die tijd waarin dit aspect niet aanwezig was. Zelfs Picasso heeft
er gebruik van gemaakt. Zelfs mensen die best modern waren, moesten dit element wel gebruiken om populair te worden. Maar
sommige mensen hebben gebruik gemaakt van populaire aspecten - niet vanuit het Ganesha Principe - maar juist van
anti-Ganesha elementen. Al die dingen zijn van het toneel verdwenen, en ik zie nu langzamerhand alles dieper afglijden, dieper en
dieper en dieper. Ondanks het feit dat mensen hun ethiek zijn kwijtgeraakt, zouden ze toch wel graag een Rembrandt willen
hebben, willen ze een Leonardo da Vinci hebben, zouden ze iets van die kunstenaars willen hebben die Moeder en Kind
geschilderd hebben. Dat is verbazingwekkend. Toen ik deze keer naar Oostenrijk ging, vroeg ik: “Wat voor beelden hebben
jullie?” “We hebben een prachtige Moeder en Kind.” Zo geeft dit element het meeste vreugde, is dit het element wat mensen het
meeste vreugde bezorgt: naar kinderen kijken, met hen spelen, van hun gezelschap genieten. Waarom? Omdat daarin dat
liefelijke van het kind aanwezig is. Het is echt, ik bedoel, het maakt je aan het lachen van blijdschap als je naar een kind kijkt.
Meteen wordt het gezicht anders. Ik vertelde jullie al dat ik zelfs een krokodil gezien heb die haar eieren aan het openbreken was.
Ze lieten dat in een film zien en je zou de ogen van die krokodil hebben moeten zien op dat moment, hoe voorzichtig ze dat
breken deed. Zo mooi waren haar ogen, vol van – zulk een liefde straalde er uit haar ogen. Je kunt niet geloven dat dit dezelfde
ogen van dezelfde krokodil waren, en hoe kalmpjes aan ze al die eieren met haar bek aan het breken was en de kleine, kleine
krokodilletjes die eruit kropen. En toen bracht ze hen naar de kust en waste hen de hele tijd in haar mond, zo voorzichtig, alsof
het een badkamer was, zo gebruikte ze haar bek, weet je. Je zou het moeten zien hoe ook dieren met hun kinderen omgaan.
Maar als je min of meer ‘modern’ wordt, zogenaamd, dan wordt je optreden heel merkwaardig. Er zijn mensen die kinderen
doden, er zijn mensen die kinderen misbruiken. Ik bedoel, dat is erger dan rakshasa’s. Zelfs rakshasa’s hebben dat niet gedaan,
pinkshasa’s hebben dat niet gedaan. De Gana’s zijn verbijsterd: “Wat voor soort nieuwe schepsels is er opgestaan, waar
vandaan, dat ze geen liefde hebben voor hun kinderen, dat ze hun kinderen kunnen doden, hun handen kunnen breken. Dit zijn
hun eigen kinderen. Als ze dit doen met hun eigen kinderen, wat zullen ze dan doen met andere kinderen? De liefde voor je kind

moet dus absoluut aanzienlijk zijn, maar je mag als Sahaja yogi’s, ten eerste, niet alleen maar gehécht zijn aan je kind. En ten
tweede moet je weten hoe je een hele speelruimte behoudt in je liefde. Die speelruimte is lankmoedigheid. “Is dit goed voor mijn
kind? Ben ik mijn kind aan het verwennen? Ben ik mijn kind teveel aan het aansporen? Speel ik mijn kind in de kaart? Of ben ik het
kind goed aan het leiden?” Want in de kindertijd moeten de vader en de moeder het kind leiden. Ze moeten kinderen begeleiden
en kinderen moeten gehoorzaam zijn en naar hun ouders luisteren. Maar tegenwoordig zijn kinderen niet gehoorzaam. Dat zijn
ze niet, omdat er – ze zien dat de ouders onderling niet naar elkaar luisteren. Ook zien ze een maatschappij waarin kinderen hun
ouders het leven onophoudelijk zuur maken, dus worden zij ook zo. Maar dat maakt niet uit, jullie zijn Sahaja yogi’s, dus moeten
jullie je kinderen een opvoeding tot gehoorzaamheid geven, tot wijsheid, tot sensibiliteit; met dezelfde liefde als die de krokodil
voor haar kleine krokodilletjes heeft. Als we nu bij de subtielere kant van de Ganesha Tattwa komen, dan komt dat in onze ogen
tot uiting. Als ik naar sommige dingen kijk, dan zie ik die als iets wat vreugde brengt, wat gewoon blij maakt. En als ik iets wil
kopen, dan denk ik: “Goed, ik kan dat voor een bepaald iemand kopen. Hij zal dat mooi vinden, want ik weet waar hij van houdt,
dus zal ik dat ding voor die persoon kopen.” Of als ik iets voor mijn familie koop, dan denk ik dat ook. Zoals ik nu een huis
gebouwd heb waar ik alle dingen in ga zetten, de geschenken die jullie gegeven hebben, alles, zoals een museum, en ik ga alle
dorpelingen vragen om te komen kijken, want zij hebben zulke dingen nog nooit gezien. Ze kunnen niet naar Zwitserland reizen
en Engeland achter zich laten. Dus moeten we – ik denk erover om het huis zo te maken dat deze dorpelingen die nog nooit
mooie dingen gezien hebben, zouden kunnen komen kijken. In India is er eigenlijk geen sprake van dat eenvoudige mensen
jaloers zijn. Alleen de nieuwe materialistische mensen hebben die hebbelijkheid van jaloezie ontwikkeld. Maar daarentegen
zullen ze altijd zeggen: “Wat een mooi ding! Wat prachtig is dat !” Zo zijn ze. Zo waren jullie liedjes over Sahaja Yoga aan het
zingen in Poona. Eigenlijk hebben jullie dat echt heel goed opgepikt, moet ik zeggen, maar er zaten daar meesters van die muziek
naar jullie optreden te kijken. Dat waren meesters in drama en toneelspel, heel bekende artiesten in India. En zij zeiden toen:
Ah,waar jullie naar toegingen om naar hun voorstelling kijken, ook in Poona, als je je dat nog herinnert. Zij boden mij dus aan:
“Moeder, we willen uw verjaardag komen vieren.” Ik zei: “Dat is moeilijk, want jullie zullen zo ver weg zijn.” “Nee, nee, we zullen
komen!” De hele nacht hebben ze gereisd en praktisch de hele dag. Ze kwamen aan om ongeveer 5 uur, stel je voor. Ze
beëindigden hun toneelstuk om ongeveer 3 of 4 uur en toen reisden ze de hele dag en arriveerden om ongeveer 5 uur, ergens
vanuit Belgam of zoiets, en het programma begon om 6.30u. Ze waren dus allemaal piekfijn gekleed en daar kwamen ze, en hoe
ze toen begonnen te vergelijken! Ze zeiden:

“We schaamden ons. We meenden altijd dat wij Maharathi (inwoners van

Maharashtria) zo goed in muziek zijn, heel goed in tala’s (muziekritme) en zo. Maar we geneerden ons hoe goed die
vreemdelingen onze muziek zongen. Wij kunnen niet zingen zoals zij. Hun muziek kunnen wij niet zingen, terwijl zijn onze muziek
wel zongen en we geneerden ons en waren beschaamd. Hoe konden zij zo goed zingen? ” En de waardering was zo groot dat ik
zelf in verlegenheid gebracht werd door de manier waarop ze dat vertelden. “Hoe is dat gegaan met die mensen? Wat is – hun
guru – wat heeft die gedaan? Wat hebben ze met deze mensen gedaan, dat ze zo goed kunnen zingen?” Dus de waardering en
de heleboel was laaiend enthousiast. We hebben er een bandopname van, denk ik. Een audio opname; ik weet niet of jullie video
hebben of niet, maar als jullie dat hebben, dan alsjeblieft krijgen jullie het. Het is heel boeiend hoe ze mijn kinderen waardeerden,
de manier waarop ze zongen. En ik voelde met hen mee in hun uitlatingen en zo, want ze zijn zulke meesters en zo ontwikkeld in
hun – de manier waarop ze hun waardering uitspraken, alsof ze kinderen aan het beoordelen waren die iets fantastisch aan het
zingen waren. Kijk – de verstandhouding daarbij was zo van een – een heel lieflijke verstandhouding van vatsalya, wat het
gevoel van moederlijkheid is, dat: “Kijk nou toch, die kinderen zingen zo mooi.” Het is bij veel mensen gebeurd die ik gezien heb,
dat als er een aantal artiesten kwam, weet je wel, dat als die jullie mensen zagen zingen met toenemende waardering, dat ze dan
hetzelfde gevoel hadden: “Hoe konden die kinderen – hoe konden die mensen zo mooi zingen? Hoe konden ze dat zo goed
geleerd hebben?” Ik bedoel, al die heerlijke gevoelens en al die waardering creëerden zo’n fijne atmosfeer, omdat we zulke goede
artiesten in ons midden hadden die jullie zo waardeerden, in plaats van te zeggen: “Oh, wat een… die zijn niet goed in muziek,
waardeloos.” Ze hebben het zo geapprecieerd dat die mensen die nooit Indiase muziek hebben gekend zo goed zingen. En zo
was er in die waardering ook die vaderlijkheid, die moederlijkheid, was er die vatsalya en de situatie was zo geweldig. Net als,
zeg maar, wanneer een persoon als Ravi Shankar met Yehudi Menuhin moet spelen, dan is Yehudi Menuhin een kind ten
opzichte van hem. Maar ik heb gezien hoe hij voor hem zorgt en hoe hij hem beschermt, “samhala” zoals we in mijn Hindi taal
zeggen. De hele tijd let hij op hem en leidt hij hem. En ook zagen we in het muzikale gedeelte, stel dat er een tabla-wallah zit, een
zeer bejaarde muzikant, een meester, dan zal hij zeggen: “Let alstublieft op me, Samhalu, let op me”, altijd met een heel groot
besef van een kind: “Let op me.” Al die dingen zijn heel belangrijk in het leven om ook goede relaties tussen onszelf te creëren.
Met degenen die jonger zijn dan wij, die niet zo welgesteld zijn, of die niet zo getalenteerd zijn, of die niet zoveel kennis van
Sahaja Yoga hebben, of met degenen die niet zulke anciens zijn in Sahaja Yoga. We moeten voor de anderen zorgen op een heel

vaderlijke manier of, we kunnen ook zeggen, op een moederlijke manier, omdat ze niet de nodige bagage hebben. Goed dan. Wij
hebben een Ganesha Tattwa, stimuleer hun Ganesha Tattwa dus. Ze zouden zich afhankelijk van ons moeten voelen om het
meesterschap te bereiken of om de hogere staat te bereiken. Omdat het Guru Principe absoluut met het Ganesha Principe
verbonden is. Als een guru niet het Ganesha Principe heeft, dan wordt hij een vreselijke, vreselijke, vreselijke kerel en niemand wil
bij hem blijven en ze lopen allemaal bij hem weg. Ofschoon hij straf zou kunnen opleggen, hij zou ook kwaad kunnen worden op
de discipelen, maar wat hij eigenlijk denkt is: “Hij is mijn volgeling, ik ben hem aan het ontwikkelen, aan het opbouwen.” Maar in
het moderne denken gaat het: “Laat hen individuen zijn, laat hen onafhankelijk zijn.” En zo zorgen de vader en moeder niet voor
hun kinderen zoals ze zouden moeten. “Kijk hier, dit is mijn zoon, ik heb een talent, ik moet hem dat leren, hij moet op gelijke
hoogte komen, hij dient een voortzetting van mijzelf te zijn.” Dus dat idee dat iedereen een eigen individualiteit heeft: jij bent een
individu, met achttien jaar ga je het huis uit, dan doe je wat je wilt, dan sta je op je eigen benen. Nee, het leven is een continu
uitgangspunt. Het is niet alleen maar dat je op eigen benen staat, maar het gaat erom dat men de hele tijd met het geheel
verbonden moet zijn. Zonder volledig verbonden te zijn, kunnen we de collectiviteit van de onschuld niet begrijpen. De
collectiviteit van onschuld zie ik wel eens. Ik ben heel blij als iemands kind soms bij iemand (anders) op schoot zit, daar heel zoet
blijft zitten, daar naar toe komt alsof het zijn eigen vader is, daar gewoon op schoot komt zitten zonder zich te realiseren: “Dit is
niet mijn vader”. Die bewustheid is er nog niet. Dat verbreekt dus het gevoel van ‘mij en bezit’, dat van: “Dat is van mij, dat is van
mij”. En wat leidt tot het gevoel dat we nu een middel geworden zijn, een middel kunnen we zeggen, een instrument, een medium
waarmee we de Ganesha Tattwa volledig tot uitdrukking brengen, en dat zijn vibraties. Dus die vibraties zelf, waar je om vraagt,
die vibraties zelf zijn niets anders dan het Principe van Shri Ganesha. Hij is de Omkara. En als dat er is, wat is dat dan? Dat gevoel
waarover ik jullie vertelde, de vatsalaya, het gevoel van liefde tussen een kind en een moeder. Dat gevoel, dat is wat de vibraties
zijn tussen het kind en de moeder. De ruimte tussen die twee is vibraties en dat is wat iemand moet voelen – dat het nog een
kind is en dat daar de moeder is; en moeder brengt het kind mee, geeft het kind alle kracht, voedt het op, houdt van het kind,
begrijpt de beperkingen van het kind, zorgt ervoor, dat allemaal. Alle bekoorlijkheid, alle wijsheid van het kind moet je waarderen.
Dat zijn vibraties. En als je de subtiele kant ervan ziet, het is niet mijn kind. Dat hoeft niet– het is niet enkel beperkt want het is
voor altijd, het is overal, dus kun je het niet inperken. Bij alles wat jullie doen, heb ik gezien hoe mensen in het Westen met dingen
omgaan - wij Indiërs moeten ook van hen leren. Zo moeten we van hen overnemen hoe je ook met mooie dingen omgaat, hoe je
voor mooie dingen zorgt, hoe je slaagt in mooie relaties. Kijk, je moet niet hard zijn, je moet niet onvriendelijk zijn en je moet geen
dingen zeggen die anderen kwetsen zodat de relaties stuk gaan. Alle relaties die er zijn tussen mensen en God, bestaan door
middel van het Ganesha Principe. Dus als de relatie tussen jou en God op gang komt, dan zijn daar vibraties en dan zou diezelfde
relatie zich moeten uitbreiden tot in alles wat je doet. Je zou moeten zien welke dingen goed zijn, welke er vibraties geven. Nu
-vandaag- wil ik jullie graag iets heel belangrijks vertellen over die allesdoordringende kracht waar we over gehoord hebben: dat
is niets anders dan vibraties. De Paramchaitanya is niets anders dan vibraties, waarbij elke identiteit wegvalt – waar de moeder
verdwijnt, vader verdwijnt; we kunnen zeggen dat er niets anders overblijft dan enkel die vibraties, dat enkel die subtiele vatsalya
echt bestaat. Dat is alles. En dat is het enige waaruit alles voortkomt en het enige wat in zichzelf standhoudt. Zoals we kunnen
zeggen dat de stralen van de zon opkomen om te proberen chlorofyl te gaan maken. Het is dus niet zo dat we de zon daarmee
kunnen vergelijken. Of we kunnen zeggen dat uit de oceaan wolken voortkomen, die Moeder Aarde proberen te voeden. Dat is
ook… dat kun je niet vergelijken. Alles zit binnenin. Deze Paramchaitanya heeft alles in zich. Dus kunnen we zeggen dat alles
niets anders is dan kennis, niets dan waarheid, niets dan licht. Maar als de plooien (van de Paramchaitanya) zich ontvouwen, dan
komen we terecht in die plooien van de Chaitanya en dan worden we onwetend (wat betreft de werking van de Chaitanya), maar
er bestaat niet zoiets als onwetendheid. Dat bestaat niet, is er niet. Net zoals er duisternis is omdát er geen licht is. Als het licht
wordt, dan is het niet donker, dat bestaat niet. Zo is er ook geen onwetendheid. Maar wat er gebeurt, is dat de plooien van die
oceaan (van Paramchaitanya), dat mensen daarin verdwijnen en verloren raken. Laten we dus een ding heel duidelijk begrijpen:
dat we ons in de Paramchaitanya bevinden. We worden door de Paramchaitanya gemaakt en er voortdurend door omringd. Het
enige wat gebeurt, is dat we soms in die plooien verdwalen. En waarom? Waarom we verloren lopen in de plooien, is wegens ons
eigen – ons eigen niet bewust zijn. Dat bewustzijn moet er komen: dat we deel uitmaken van die Paramchaitanya. De hele zaak
wordt chitvilasa genoemd, dat is de vilas, de speelse vreugde van Gods aandacht. Nu zul je zeggen: “Hoe gebeurt dat dan?” We
zien bijvoorbeeld de zon – en gewoon om een vergelijking dichterbij te geven - we zien de zon en dan zien we het water. We zien
het water in het meer, ja? Er is water – omwille van de zon kunnen we het water zien. Veronderstel dat we dan een fata morgana
zien. We zien een fata morgana en denken dan dat het water is, we gaan achter dat water aan. Maar de hele boel is een spel van
de zon, ofwel is het een fata morgana, ofwel is het water, ofwel is het de zon. Op dezelfde manier treedt die Paramchaitanya op
en dan raken we de weg kwijt in onze gewaarwording dat we de Paramchaitanya zijn. Daarom begint dat spel, het spel begint net

als de puja van gisteren, eergisteren: wat waren we aan het doen? We zaten daar en het begon te regenen. Om zo te testen, te
testen of ik de regen kan beheersen. Het regende dus. Sommige mensen bedekten zich met iets, met zo’n ding. Ik gaf een
bandhan. Na een tijdje schoof de regen van de puja vandaan naar achteren. Het regende niet waar jullie zaten. En daarna kwam
de zon en was het zo bewolkt. De zon verscheen, het werd zonnig, zo kun je de krachten van Chaitanya gewaarworden. Als je nou
een bandhan geeft, wat je dan doet is de Chaitanya in werking stellen: “Doe hier iets aan, treed daar op, grijp hier in.” Ofschoon je,
stel je voor, je in de oceaan bevindt, maar de oceaan werkt de hele tijd op jou in. Jij kunt niet op de oceaan inwerken, je kunt het
water niet vragen om dit of dat te doen. Maar als gerealiseerde zielen heb je macht gekregen, je kunt het water nu vragen: “Goed,
je lost dit op, je doet dit en je doet dat.” Maar daarvoor is het belangrijk om meester te zijn. En om meester te worden, zie je, zoals
uit stof een menselijk wezen ontstaat, moeten jullie van menselijke wezens meester worden over de stof en de materie beheren.
Zo komen we terug op hetzelfde. Zoals we landbouw kunnen beheren, geef het gewoon vibraties. We kunnen water beheren, we
kunnen de zon beheren, we kunnen de maan beheren – want dat houdt verband met elkaar. Nu zijn we ons ervan bewust dat er
een verband tot stand gebracht is, en dus is dit hele spel uitermate kostelijk voor mij. Ik zie er op toe. Maar jullie moeten nu
allemaal beseffen dat je allemaal gerealiseerde zielen bent geworden en dat je beschikt over die krachten. Dus alle andere
onzinnige dingen die je leert, alle onzinnige dingen waar je aan toegeeft, die kun je maar beter opgeven. Die hebben geen zin.
Wat wel zinvol is, zou je moeten doen omdat Shri Ganesha in jullie aanwezig is, die absoluut bezonnen is. Hij is niets anders dan
zingeving. Hij is degene die zin geeft, dus is hij degene die de demonen doodt , zoals men zegt. Hij is degene die alle
beproevingen wegneemt. Hoe dan? Door ons bewustzijn te verbeteren. Beproevingen blijven toch niet voortduren, want je geeft
ze een bandhan, dat werkt. Nu vroeg ik aan iemand – Phil – ik vroeg hem om over wonderen te gaan schrijven, en hij zegt nu dat
het een lijvig boek geworden is. Dat zal wel zijn, want wat er vóór de realisatie op een wonder leek is geen wonder meer.
Wonderen hebben aan betekenis verloren, want nu zijn jullie krachtig geworden en kunnen jullie ze teweegbrengen. Het werkt in
alles: in je talent, in je inzicht, in je opvoeding, in alles. Zo waren er enkele jongens, die zeiden : “Moeder, ziet u, we konden maar
geen oplossing vinden voor ons probleem, dus gaven we het een bandhan. Onmiddellijk kwam er schot in de hele zaak en
konden we de boel afwikkelen”, en waren ze weer waar ze moesten zijn. Velen is dat zo vergaan. Dus in iedere handeling, in alles
wat je maar doet, moet je beseffen dat het de Paramchaitanya is die handelt. Het enige is dat je bewust moet zijn van jezelf en
bewust dáárvan (van de Paramchaitanya), dan komt het in actie en dan gaan jullie gewoon mee in dat bewustzijn en dat werkt,
en dat hebben jullie gezien. Maar nog steeds weten zoveel mensen dat niet. Zoveel mensen nog altijd - hoewel ze het met hun
verstand weten, weten ze het niet met hun hart. En zoveel mensen, ook al weten ze het in hun hart, handelen niet vanuit hun
aandacht. Zo hoeven jullie alleen maar deze drie dingen te verbeteren: het ene is je hoofd, het andere is je hart en het derde is je
lever. Als je deze drie organen kunt verbeteren, dan zal deze Paramchaitanya aan het werk gaan. Maar dan, al die belangstelling
voor geld. Zoveel mensen: geld hier, geld daar. Dat is van geen betekenis. De Paramchaitanya zal alles voor je tot stand brengen,
wat je maar wilt. Dat zal dan wel geen geld voortbrengen, want het heeft geen muntslagerij, maar het zal mogelijkheden creëren
– mogelijkheden en dat is iets wat heel goed verstaan moet worden, het is zo heerlijk om te weten dat je je nu bewust bent van
de Paramchaitanya en dat je er meester over kunt zijn. Meester, niet in de betekenis van dat je domineert, maar dat je er aan kunt
vragen zoals aan een goede geest. Je weet dat je kunt zeggen: “Oké, doe dit, doe dat”, met respect. Met respect werkt het, maar
de manier waarop we soms geen respect betonen aan de Paramchaitanya is ook wel verbazingwekkend. De manier waarop we
alsmaar handelen, de manier waarop we ons gedragen. Zoals in mijn tegenwoordigheid, mensen kunnen gaan zitten en hun
ogen sluiten, of ze gaan de foto vereren in plaats van mij. Soms is het de manier waarop ze hun Kundalini behandelen, soms de
manier waarop ze zich gedragen ten opzichte van mij en van anderen. Al die dingen moeten worden begrepen nu we zijn
binnengegaan in het Koninkrijk van God, dat wil zeggen de Paramchaitanya, en dat we heel belangrijke bewoners daarvan zijn.
Als men dat kan begrijpen, dan denk ik dat Sahaja Yoga heel succesvol kan zijn. Alles zal zijn uitwerking krijgen. Op miraculeuze
wijze zal alles uitwerken. En al degenen die zich niet bewust zijn van de kansen op wat ze kunnen bereiken, die worden in zekere
zin verstoten binnen de gemeenschap, in onwetendheid, zogezegd in duisternis. Ze kunnen weer terug in het licht komen als ze
bij zinnen zijn gekomen. Wees hen dus vergevingsgezind. Het kan jou ook overkomen, als je dat begrijpt. Ik hoop dat jullie de
lezing van vandaag in jezelf hebt kunnen verwerken. Het is heel belangrijk om in je op te nemen, dat je beseft dat je je in de
Paramchaitanya bevindt en dat je daardoor heel aardig zult worden, heel vriendelijk zult worden en heel liefdevol, hartelijk en
wijs. Dat is heel belangrijk. Moge God jullie zegenen!
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Hoe omgaan met nieuwe mensen - Helsinki, Finland - 17/08/1989
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
We bevinden ons dus nu in Finland. Het is het einde van de landen, alle problemen komen en vestigen zich in het einde. Hier zijn
zo vele zoekers, dus is er ook meer aantrekkingskracht voor de negatieve krachten om naar hier te komen en de zoekers aan te
vallen.
Wanneer je naar Sahaja yoga komt moet je weten dat de Sahaja yogi's van het licht houden dat hen geleidelijk alles laat zien wat
ze hebben. B.v. in de duisternis kan je een slang in je hand houden, die je niet wil wegwerpen. Maar wanneer het licht in je komt,
zie je de slang, je schrikt en werpt de slang weg. Maar iemand kan ook wegrennen omdat hij denkt dat de slang van Sahaja yoga
komt. Nieuwe mensen die naar Sahaja yoga komen kunnen zo zijn en kunnen overstuur zijn over zichzelf. Ze willen de
werkelijkheid niet onder ogen zien. Je moet dus zeer geduldig en zeer zorgzaam met hen zijn, want zij komen van volledige
duisternis en onwetendheid. Je weet helemaal niet wat hun mentale toestand is. Misschien zij ze half gek of lijden ze aan een
vreselijke ziekte of hebben ze een verschrikkelijke goeroe. Het kan ook zijn dat ze zo hard lijden dat ze het niet kunnen voelen.
Het is dus zeer ingewikkeld. Het eerste principe in Sahaja yoga is om nooit ontgoocheld te zijn. Soms moet je hard werken. Ik
heb ooit twintig uur op mensen gewerkt, en moest ondervinden dat ze zo ongevoelig waren als een steen. Maar uit een steen kon
Ik zelfs nog een Ganesha creëren. Het kan zijn dat je ondervindt dat er geen resultaat is van al het harde werk dat je er hebt
ingestoken. Er is dus niets om je gefrustreerd te voelen in Sahaja yoga. Wat we ook moeten doen, moeten we doen. We zouden
ons geen zorgen moeten maken over de vruchten van ons werk. Dit is een van de hoofd principes van de Geeta: "Voer je karma
uit, maar wees niet bezorgd voor de vruchten.' Dat zal je op de juiste weg houden. Anders zou je wel eens gefrustreerd kunnen
worden. In Boston waren ze daar ooit eens zeer bezorgd over en ze vroegen aan al de mensen of ze soms naar de hel wensten te
gaan. Ik vertelde hen, dat ze toch hun hoop niet moesten opgeven. Tot het einde zouden we moeten trachten om hen te redden,
en het is dan ook daar beginnen uit te werken. Zo moet je ook weten dat je in het begin nooit veel mensen zult hebben. Ook het
goddelijke wil niet dat we te veel mensen hebben omdat er dan ook zoveel nutteloze mensen ons zouden vervoegen. Eerst en
vooral moeten we werkelijk goede Sahaja yogi's hebben. En zij die zich Sahaja yogi's noemen moeten zichzelf op zo'n manier
opbouwen dat ze werkelijk zeer goede Sahaja yogi's worden. Dan zijn er geen blokkeringen, niets, en hun aandacht is goed. Eens
ze gevestigd zijn, kunnen we het hele gebouw op hen bouwen. Want als de fundatie zwak is kan het hele gebouw omver vallen.
Dus we moeten enkele Sahaja yogi's hebben. We kunnen ons niet permitteren om er veel te hebben, alhoewel je reeds hebt
gezien wanneer Ik ergens ga, er een vloed van mensen is. Toen Ik naar Milaan ging, en alhoewel ze nog nooit mijn gezicht gezien
hadden of wisten wie Ik was, was de hal vol. Zoveel duizenden mensen kwamen. Ik kon daar ook de toekomst in zien. Het
resultaat was dat we tien mensen overhielden van al die duizenden. Daarna weer tien, en daarna opnieuw tien, en zo is het
beginnen groeien. Omdat je in Sahaja yoga het moet "worden". Anders ben je niet goed voor Sahaja yoga. Dit is een zeer groot
probleem. Je zou nooit gefrustreerd of overstuur mogen zijn. Als iemand je iets zegt, heb medelijden met hem want hij is blind,
maar wordt nooit kwaad. Er kunnen een aantal fanatiekelingen tegen Sahaja yoga zijn. Dat komt omdat ze de werkelijkheid niet
willen. Je moet hen je geduld en je volledige verdraagzaamheid tonen. Het is zeer belangrijk om niet gefrustreerd te worden door
welke aantallen dan ook. Tracht je te perfectioneren, want zo zal je onze fundering versterken. Die moet zeer sterk zijn, en eens
de fundatie sterk is, kan je er volledig in doorgaan.
Om te beginnen, zou je niet teveel over Mij moeten praten. Je zou moeten zeggen dat we momenteel dat nog niet bespreken.
Laat ons eerst onszelf kennen, dan zal je Haar kennen. Als je hen kan duidelijk maken dat het voor hun eigen voordeel, hun eigen
energie en hun eigen zoektocht is, dat ze het voor zichzelf moeten uitzoeken, zullen ze daar gelukkig om zijn. Maar vertel hen
niet teveel over Mij. De miraculeuze zaken van Sahaja yoga zouden niet moeten beschreven worden, of zou niet over gepraat
moeten worden. Normaal gezien moet je hen geen mirakel foto's tonen. Ze zullen toch zeggen dat je ze hebt getrukeerd. Je zou

jezelf moeten beperken met spreken over Sahaja yoga, kundalini enzomeer. Hou het algemeen. Het is ook niet nodig om de
kennis door te geven over Puja. Maar je kan hen vertellen over de chakra's en hoe deze in evenwicht moeten gehouden worden,
en hoe de kundalini te laten opstijgen. Je vertelt hen enkel, laat ons nu nog Moeders foto gebruiken, maar later wanneer jullie
experts zijn, hoeven jullie deze foto niet meer te gebruiken. Dan zullen ze het nooit meer opgeven. Of ze zullen er ruzie over
maken. Ten derde, zijn ze meestal bang van de collectiviteit. Dus moet je zeggen dat doordat we niet collectief zijn, we deze
angsten hebben. Als goede en oprechte mensen samenkomen zullen ze geen angst hebben om collectief te zijn. Meestal zijn het
de dieven en de boeven die zich verenigen.
De goede mensen doen dat niet. We moeten ons dus ook verenigen. Dan zullen ze het verstaan en zullen ze daar niet boos over
zijn. Maar anders, als je hen verteld dat we een collectiviteit moeten hebben, zullen ze achterdochtig worden. Meestal als
mensen samenkomen is het voor haat, of om te vechten voor kwaadaardige doelen. Niemand verenigt zich voor liefde. Dus als je
hen dat vertelt, zullen ze zeggen, we weten wat soort verhaal deze liefde is. Als je hen werkelijk moet binnenhalen door discussie
en argumenten, moet je eerst en vooral goed toegerust zijn met de kennis van Sahaja yoga. Je zou je in zo'n staat, in zo'n
stemming moeten bevinden, zo'n persoonlijkheid moeten uitstralen dat zij kunnen zien dat er iets speciaal aan deze persoon is.
Dan zullen ze het veel beter aanvaarden. Wees niet gefrustreerd. Het is enkel pret, dat is alles. Als we deze niet hebben, zal het
een andere zijn, het speelt geen rol. Ik ben naar zo vele landen geweest. De eerste keer dat Ik naar Italië ging, wat nu een groot
Sahaja yoga land is, betaalde Ik voor een zeer grote hal waar een grote vergadering en persconferentie zou worden gehouden.
Toen we er naar toe gingen was er geen muis, zelfs niet voor de vergadering. En daarvoor had Ik zelf het posteren gedaan. Want
wij waren de enige mensen daar, dus deed Ik al het posterwerk. En ondanks dat, kwam er geen enkele ziel. Maar het was prettig,
zie je. En omdat het toen gebeurde kun je er vandaag om lachen. Zo zullen ze zich later realiseren, wanneer ze naar Sahaja yoga
komen, wat ze gedaan hebben en hoe dom ze geweest zijn. Welk iemand ze geweest zijn en ze zullen er om lachen. Dus alle
gebeurtenissen in Sahaja yoga zijn belangrijk, omdat het een variëteit geeft en een interessant thema. Alles moet worden
opgevat als plezier. Ik zou wensen dat jullie dit konden begrijpen en volledig zouden ontspannen met betrekking tot dit punt. Als
iemand niet in orde is of geen vibraties krijgt, zou je enkel moeten glimlachen en hem zeggen dat het in orde is en dat het de
volgende keer zal goed komen.
Moge God jullie zegenen.
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Navaratri Puja
‘Vernietig de innerlijke demonen’
Margate, Engeland
8 oktober 1989
Engelse transcriptie verified Nederlands: eindversie 07/10/2014
Er werd heel spontaan besloten dat we de Devi[1] Puja in Engeland moesten houden. En dit is ook echt de plaats waar de Devi
Puja zou moeten plaatsvinden, want het is de verblijfplaats van Sadashiva, waar de Adi Shakti vereerd zou moeten worden.
Vandaag moeten we begrijpen waarom we Devi Puja doen. Wat is de reden achter deze Devi Puja? Wat hebben wij eraan? Welke
inhoud worden we verondersteld te bereiken in onszelf?
Eerst en vooral is de Kundalini de Devi. Zij is de reflectie van de Adi Shakti[2]. Als je dus de Devi vereert dan vereer je in de eerste
plaats ook je eigen Kundalini, door haar verdienste te erkennen, dat ze jou realisatie heeft gegeven. Dit is een veel dieper inzicht
dan mensen normaal gezien hebben in de Devi Puja, want zij zijn geen gerealiseerde zielen. Hun Kundalini is niet ontwaakt. Als
zij dus normaal Devi Puja doen, is dit met het doel (zelf)realisatie te krijgen; zodat de Devi tevreden zou zijn – prasanna – en hen
(zelf)realisatie zou geven, of ze het geluk zouden hebben iemand tegen te komen die hen realisatie zou geven.
Maar jullie bevinden je nu op een ander niveau. Het is dus meer een dankbetuiging aan je eigen Kundalini en aan de Adi Shakti;
om te verheerlijken dat alles wat op zo'n wonderbare manier gebeurde, te danken is aan de Kundalini in jou, die door de Adi
Shakti gereflecteerd werd. Maar je moet weten dat het belangrijkste niet alleen is dat we gerealiseerde zielen zijn, en ook niet
alleen dat we vibraties kunnen voelen, en evenmin dat we anderen (zelf)realisatie kunnen geven. Wat is het dan wel? Dit is zeer
belangrijk: het zijn onze innerlijke capaciteiten. De hoofdzaak is wat we binnenin ons hebben. Dit zijn allemaal uitingen van wat
we in ons hebben. Als iemand bijvoorbeeld vrijgevig is, weet dan dat hij een rijk man is, anders kon hij niet vrijgevig zijn. We
moeten dus kijken naar onze innerlijke inhoud. En als we naar de inhoud beginnen te kijken, waar vinden we dan nog werkelijke
inhoud in de natuur? We zien de oceaan, en je ziet dat de oceaan vol water is. Hij neemt zoveel water in zich op van overal, en
vervolgens staat hij toe dat de zon hem verhit en regen voortbrengt. Maar de oceaan bevindt zich op het laagste niveau; hij ligt
op het laagste niveau, van waaruit hij al het water van overal in zich opneemt.
Zo moet ook een Sahaja yogi weten dat we, om meer inhoud te verwerven, uiterlijk niet op een hoger niveau hoeven te staan. In
de Bijbel wordt gezegd: "Je moet zachtmoedig zijn" maar ik denk dat dit aan de mensen niet (goed) werd uitgelegd. Enkel sterke
mensen kunnen zachtmoedig zijn, zelfzekere mensen kunnen zachtmoedig zijn, alleen zij die in essentie rijk zijn, kunnen
zachtmoedig zijn; niet de mensen die onzeker zijn. Want als ze onzeker zijn, hoe kunnen ze dan zachtmoedig zijn? En ook niet de
mensen die wij als zogenaamd rijk beschouwen, want in hun rijkdom zijn zij niet vrijgevig, ze zijn niet voldaan, ze zijn niet
menslievend, dus zijn ze ook niet rijk. Het zijn nog steeds hebzuchtige bedelaars.
Je moet dus kijken naar onze innerlijke inhoud. Wat is onze inhoud? Jullie houden van mij, ik hou van jullie, en dat is heel mooi.
Maar als je van mij houdt dan moet je weten dat er zekere kwaliteiten zijn die erg gewaardeerd worden in een Sahaja yogi. In feite
raken mensen zelfs na Sahaja Yoga nog de weg kwijt. Ze denken dat ze boven alles staan, dat het uitstekend met hen gaat, en
dan worden ze plots overboord gegooid. Als we dus zeggen dat we zachtmoedig moeten zijn dan gaat het over de inhoud, om

nederigheid als inhoud. Probeer dit dus, probeer nederig te zijn ten opzichte van anderen. Je zult van jezelf gaan houden. Je zult
genieten van deze innerlijke kwaliteit: “Kijk, ik ben nederiger dan een ander.”
En waar we verder nog inhoud in kunnen vinden dat zijn de hoge bergen, want ze zijn zo hoog en zij zijn de enigen die de wolken
kunnen vangen. Er bestaat zo'n mooi verband tussen de nederigheid van de oceaan en de hoogte van de berg. Zo zou een Sahaja
yogi moeten zijn. Hij bevindt zich op zo'n grote hoogte omdat er zoveel inhoud is in die oceaan, deze inhoud is dan zo mooi
geworden als de wolken en bereikt zijn hoogte, zijn Kailasha[3], waar Shiva verblijft. Het geeft dus zoveel vreugde. Natuurlijk,
zoals jullie mij daar hebben geschilderd – het is waar dat ik mij ooit in die situatie bevond. En ook vandaag bevind ik mij absoluut
nog in die situatie, op een heel subtiele manier, want er is zoveel negativiteit en ik moet dit op allerlei soorten niveaus uitwerken.
Er bestaat geen excuus voor een mens om een duivel te zijn, geen excuus, en al zeker niet voor een Sahaja yogi. Maar toch, vanaf
het moment dat ik je mijn zoon genoemd heb, mijn kind, is er iets van zegening, die loopt als een lang touw. Maar over dat lange
touw hoef je je geen zorgen te maken. Je hoeft enkel maar zorg te dragen voor jouw eigen kwaliteit, voor je eigen innerlijke
capaciteit om te absorberen.
Kijk nu eens naar de oceaan, hoe hij is. Alles er omheen komt in de oceaan terecht, alles. En dan doet de zon – we kunnen het de
Spirit[4] noemen – hem verdampen. Dat is enkel mogelijk in de oceaan. Zij kan de rivieren niet in dezelfde mate laten verdampen,
want de oceaan is zo wijds en zo diep, hij is onuitputtelijk. En dan komt daar de zuiverste materie uit voort, die het hart kan
beroeren. Want de harten van Sahaja yogi's bevinden zich op een zeer hoog niveau, waar Shiva verblijft. Niemand kan daar
komen, behalve de zuiverheid, en enkel als je die grootsheid hebt, die diepte, die nederigheid, en de maryada's[5]. Zoals je weet
gaat de oceaan nooit buiten zijn eigen maryada's, en als je aan één kant druk uitoefent, dan deint hij uit aan de andere kant, maar
hij gaat nooit buiten zijn grenzen. Als de Stille Oceaan zelfs maar vijftig meter dieper was geweest, dan was dat een probleem.
Dus zowel in zijn diepte, in zijn hoogte, als in zijn reikwijdte heeft hij zijn eigen maryada's. Maar binnen die maryada's voelt hij dat
hij één is met de natuur, één met Moeder. Hij verstoort Moeder Aarde niet, hij ligt mooi ingebed in het lichaam van Moeder Aarde.
De natuur is gebonden aan het Goddelijke. Het Goddelijke zorgt voor de natuur. Zo werkt alles mooi uit en jij hebt de vrijheid. En
na Sahaja Yoga heb je zelfs een nog grotere vrijheid, de absolute vrijheid, omdat je niet gebonden kunt worden aan iets dat
nutteloos is, dat zondig of laag is. Je staat erboven als een berg. En zo kunnen er overal waar er een combinatie is van een berg
en een oceaan, schepen komen. Diepe mensen kunnen enkel naar oevers komen waar er diepgang is. Zo bereik jij jouw diepte,
tussen je Hart en je Bhavasagara[6], dat prachtige gebied waar mensen naar je toe kunnen komen en gewoon weten dat dit iets
groots is; iedereen weet het.
Je hebt gezien dat ik eruit zie als elke andere vrouw. Ik weet het niet, misschien vinden jullie dat ik anders ben, maar normaal
gezien... Maar hoeveel mensen komen er naar mijn programma's? En hoe komen ze in mijn programma's terecht? Denk daar
eens over na. In Colombia, waar niemand zelfs nog maar ooit mijn naam had gehoord, kwamen er duizenden; ik bedoel, dat is
toch verbazend! De mensen hadden zelfs geen plaats om te zitten. Of in Rusland, waar er geen sprake van is dat ze mijn naam
kennen – er zijn geen boeken over gepubliceerd, niets.
Je zou kunnen zeggen: “Moeder, u manipuleert dit vanuit het collectieve onbewuste.” Dat doe ik niet, maar toch werkt het zo,
volgens mij. Als de Sahaja yogi's dus die inhoud in zich hebben, dan zal in het collectieve onbewuste het Goddelijke handelen,
absoluut. Als iemand bijvoorbeeld advertenties plaatst en zo, dan komen mensen inderdaad. Omdat hij geld aanneemt, denken
ze dat ze deze man kunnen kopen. Maar er is geen geld mee gemoeid, er worden geen zaken gedaan, niets; jullie zijn gewoon
heel normale mensen, net als zij - dus hoe zit dat dan? Dan wordt het allemaal door het Goddelijke geregeld, nietwaar? Het
Goddelijke regelt het dus.
Maar als de Sahaja yogi's op een bepaalde plaats waardeloos zijn, dan zal het niet werken, zelfs als ik er ben. Als het
halfslachtige mensen zijn dan werkt het niet. Ik wil je in het geheel niet ontmoedigen, maar ik wil je zeggen dat je de inhoud in
jezelf moet ontwikkelen, en een rotsvast vertrouwen in jezelf. Dat is het meest kostbare bezit van een Sahaja yogi. En wat is deze
oceaan? Het is liefde, liefde en niets dan liefde. Het spreekt niet, het doet niet veel, er hoeft niets te gebeuren, want het werkt
gewoon spontaan. Hoe minder je doet, hoe beter. Hoe meer je probeert te doen – 'ik zal dit doen, dat beïnvloeden' – nee,
ontwikkel gewoon de inhoud in jezelf. En stel je voor hoeveel geluk jullie allemaal hebben, hoeveel zorg jullie gekregen hebben,

zoals niemand voordien. Zij moesten naar het oerwoud gaan, ze moesten de toorn van hun guru's verduren, zonder iemand om
hen te beschermen. En ze hadden nooit de Adi Shakti om te vereren.
Jullie hebben dus nu de Adi Shakti bij je, wiens kracht het gehele Goddelijke omvat. Je bevindt je dus in zo'n bevoorrechte
positie! Maar eerst moet je dat beseffen. Als we dus zeggen dat we inhoud moeten hebben, dan moet het vat ook sterk genoeg
zijn, anders zal het breken. En deze sterkte is dat je weet dat je volledig beschermd bent. Niemand kan je kwaad doen. Ze zullen
het wel proberen; dat moet nu eenmaal gebeuren, hoe kun je anders testen of je volmaakt veilig bent of niet? Er moet dus iemand
zijn die trucs met je probeert uit te halen, gewoon zodat jij kunt zien hoe je slaagt in de test. Zonder er ook maar iets voor te doen
zul je versteld staan hoe alles zal uitklaren. En je zult niet eens weten hoe alles werd uitgeklaard en zich heeft opgelost.
Die kracht is er dus. De vraag is dan hoe deze kracht in een Sahaja yogi gevestigd wordt. Hier zou ik zeggen dat het de
shraddha[7] is. Shraddha is geen blind geloof. Na Sahaja Yoga, na de realisatie weet je alles. Je hebt mijn foto's gezien, je hebt
gezien hoe Sahaja Yoga werkt, je hebt gezien hoe je de Kundalini van mensen kunt laten opstijgen, je kunt de vibraties voelen en
je kunt anderen voelen, je kunt anderen genezen. Al deze kracht ligt binnenin jou. Maar je bewust te zijn van die kracht, zonder
ego, is jouw sterkte. En als je krachtig bent dan heb je geen ego, want waar zou dat voor nodig zijn? Ego is er alleen als je geen
kracht hebt, omdat je er maar meer, en meer en meer van wilt. Maar als je er helemaal bent, dan is er geen ego. Je moet je eerst
vergewissen van deze kracht, te weten komen of je krachtig bent of niet, dit moet je eerst te weten komen. Als ik bijvoorbeeld op
een stoel ga zitten dan kan ik nagaan: “Staat hij stevig, of wankelt hij? O, hij staat stevig, ik kan erop zitten.”
Sommige Sahaja yogi's bevinden zich nog steeds aan de zijlijn. Soms is er een grote kloof tussen enkelen die grote hoogten
bereikt hebben en anderen die aan de zijlijn staan. Dit zijn allemaal negatieve krachten die lang geleden werden gedood. Slechts
één Shakti[8] was voldoende om hen te doden: Kali Shakti, of Durga Shakti, er zijn er zoveel. Je hebt Mahalakshmi Shakti, je hebt
Saraswati Shakti, je hebt alle twaalf de godheden die voor jou aan het werk zijn.
Dit te realiseren wil zeggen dat je het volste vertrouwen moet hebben in jezelf. Als je nog aan jezelf twijfelt dan is dat een
menselijke eigenschap. Ik bedoel, een hond weet dat hij een hond is. Hij twijfelt niet of hij een hond is of een kat, toch? Of een
tijger weet dat hij een tijger is, en hij weet welke kwaliteiten hij heeft. Alleen mensen hebben, behalve nog andere dwaze
neigingen, de eigenschap aan zichzelf te twijfelen. En deze eigenschap van twijfel heeft van hen lafaards gemaakt.
In Sahaja Yoga zou je geen twijfels over jezelf mogen hebben. “Maar ik doe dit nog, Moeder, ik doe dit nog steeds, hoe kan ik
dan...?” Hou er dan mee op! Ik bedoel, hoe kan ik nu jouw probleem oplossen als je de aap op je rug wilt blijven dragen? En ik
draag nog steeds de aap die op jouw rug zit. Zorg dan dat je van die aap af komt, klaar! Het is zo eenvoudig! Ik bedoel, volgens
mijn eenvoudige logica is dit het antwoord. Waarom wil je de aap blijven dragen en me dan komen vertellen: “Moeder, ik draag
een aap”? Dat zie ik! Haal hem van je hoofd! Haal hem van je rug! Het is heel eenvoudig, je bent een Sahaja yogi.
En dit heb ik ontdekt over de Russen: zij droegen eigenlijk geen apen, verbazend genoeg. Ik denk dat er daar helemaal geen apen
zijn. Geen enkele! Geen privéproblemen, geen publieke problemen en geen andere problemen; niets, niets, ze discussiëren
nergens over. Ze hadden kunnen zeggen: “Onze regering is zo...”, niets, totaal niets. Ze hadden overal genoeg van, dat moet wel.
Het zijn zeer belezen mensen, zeer hoogopgeleid, met belangrijke beroepen, maar ontzettend nederig en heel openhartig; ze
wilden gewoon hun realisatie, meer niet. Ze zeiden: “U bent hier gekomen voor onze bevrijding.” Ze raakten zelfs mijn sari niet
zomaar aan. Zelfs de plaats waar ik had gelopen raakten ze niet aan, stel je voor. Wie had hen over vibraties verteld? Ik had hen
nooit gezegd dat ik de Adi Shakti ben. Hoe hebben ze mij herkend? Ze ontwikkelden die kracht in zichzelf, die shraddha. En ze
spraken nooit over God in dat land. Ze hebben wel enkele idiote mensen die kerken en dergelijke hebben opgericht, en
islamitische organisaties, maar de meesten onder hen zijn zo sterk, en hun inhoud wordt vanzelf duidelijk. Stel je voor, elke keer
dat we daar een programma hebben, zelfs nu met de vervolgcursus, zijn er minstens duizend mensen. In Engeland kunnen we er
zelfs geen duizend krijgen voor de Devi Puja. En ze komen van duizenden kilometers ver, uit Siberië en zo. En ze hebben zelf een
zaal geboekt, want je moet daar voor de zalen betalen. De Sahaja yogi's nemen dus geen geld aan, maar ze betalen wel voor de
zaal.
Maar de middelmatigheid om aan de zijlijn te blijven, het niet uit te werken en het jezelf gemakkelijk te maken, is niet gepast in

Sahaja Yoga. Wij moeten geen demonen verslaan. Het is niet nodig naar de oorlog te gaan of als soldaten te vechten zoals ze
met de Devi vochten, niets daarvan. Je hoeft alleen de negativiteit in jezelf te elimineren, de lethargie in jezelf, maar werk het uit.
We zeggen mantra's en we kennen de krachten van mantra's, maar je moet zorgen dat ze in ontwaakte staat blijven. En daarvoor
heb ik je al honderd keer gezegd dat je moet mediteren. Niet mediteren zoals: “Oké, het is zoals wat golf gaan spelen.” Niet op
die manier, het is een ernstige zaak, je vereert de Adi Shakti! Met dat volmaakte inzicht en die toewijding moet je het doen; niet
als iets mechanisch, het is geen spel. Het is heel subtiel en speciaal. We kunnen het met geen enkele handeling vergelijken, maar
het is een heel diep gevoel. Geen enkel ander gevoel gaat zo diep, en met dat gevoel moet je mediteren. En dan zie je de
resultaten. Veel mensen zeggen: “Ik heb dit gedaan, Moeder, ik heb dat gedaan, ik heb nog steeds dit...” – omdat je nog niet diep
genoeg bent. Het gaat niet om hoeveel je bidt, het gaat niet om hoeveel woorden je gebruikt om te bidden, maar het gaat om hoe
diep je de voeten van het Goddelijke hebt geraakt; dàt is belangrijk.
Vandaag moeten we dus inzien dat de Devi haar zwaard gebruikt om ons hart te doorboren, zodat alle negativiteit wegvlucht, en
dan wil ze daar de lotus planten waarin Shiva zich kan vestigen. Ze wil alle lelijkheid vanbinnen wegnemen. Het is als een
operatie, maar zo delicaat en zo mooi uitgevoerd dat je het zelfs nooit hebt gevoeld.
Laatst gaf iemand me een boek waarin de vibraties spanda werden genoemd, 'pulsatie', en dat klopt zeker, in het Sanskriet wordt
het anahata genoemd, dat wil zeggen 'zonder percussie'. Maar toen ik dat boek las zei ik: “Het is alsof je in cirkels draait, op en
neer, over 'dit betekent' naar 'dat betekent'.” Hoe kan iemand dit boek ooit begrijpen, het is verschrikkelijk! En dat terwijl ik over al
deze dingen en nog veel meer heb gesproken, en ze het zo gemakkelijk te weten kunnen komen. Als je dat boek leest dan heb je
na twee pagina's al hoofdpijn, ik zeg het je. Maar de manier waarop de volledige kennis van Sahaja Yoga zo mooi tot jullie is
gekomen is heel opmerkelijk, dat zeg ik je. Als je de mantra's leest dan zullen ze je verklaringen geven die naar mijn gevoel soms
niets met de werkelijkheid te maken hebben. En zelfs als ze waar zijn, blijven ze zo omslachtig, zo ingewikkeld.
Ik zou zeggen dat Adi Shankaracharya[9] dit begreep, en dat hij daarom van het idee afzag verhandelingen te schrijven en zei:
“Laten we, om het eenvoudig te houden, enkel de Moeder eren.” Klaar. “Als je de Moeder vereert, dan is alles in orde.” Maar dat is
niet zo. Ik merk dat dat niet zo is, het is makkelijk. Want zie je, mensen zijn grote deskundigen in eerbetoon en nog eens
eerbetoon, soms zijn ze net radio's. Er gaat niets het hart in. Maar je moet die diepte ontwikkelen. In Sahaja Yoga werken we via
ons hart, niet via onze hersenen. Je moet dat hart ontwikkelen en er de grootsheid van anderen in verwelkomen.
Nu kunnen mensen heel gemakkelijk zien wat er mis is met anderen, maar ze willen niet zien wat er mis is met henzelf. Terwijl
elke intelligente man dat kan zien, daar hoeft hij zijn realisatie nog niet voor te hebben gehad. Maar een wijze persoon ziet wat er
mis is met hemzelf, en hij heeft vertrouwen. Hij heeft vertrouwen in zichzelf, omdat hij wijs is. Hij twijfelt niet, want hij weet dat hij
wijs is. Hij weet wat er mis is met hem en wat er moet gebeuren.
Het werk van de Godin is vandaag de dag dus van een heel andere orde, zoals je duidelijk kunt zien. Natuurlijk is de symbolische
waarde hetzelfde gebleven, maar het is nu heel subtiel, erg subtiel geworden. De eerste taak is de negativiteit te vernietigen die
aan het werk is, zoals je weet. Hoe meer licht er binnenkomt, hoe meer de onwetendheid zal verdwijnen. Naarmate het licht zich
verspreidt, zal de duisternis verdwijnen. Maar jullie zijn de lichten. Jullie moeten de lichten ontsteken en je moet ook zorg dragen
voor je eigen licht, en dat licht moet je eeuwigdurend maken. Dit is één werk dat jullie doen. Het is het prachtige werk van de
Godin dat je doet, het licht verspreiden en mensen verlichten.
De negativiteit die zich om je heen bevindt is niet zo gevaarlijk als wat er in jou schuilt. Vandaag is het subtieler geworden, de
negativiteit is subtieler geworden. Ze is in je wezen geslopen, en wees op je hoede, want ze kan je plots doen struikelen. Zelfs als
je maar één voet niet goed neerzet tijdens het klimmen, kun je vallen. Je moet dus alert zijn, zonder gespannen te zijn. Je moet
alert zijn zonder gespannen te zijn. En je alertheid zal groeien. Als het licht vanbinnen begint te schijnen, begin je het te zien. Dan
zie je onmiddellijk: “O, dat is het! Zo zit het met mij, zo en zo, dat is het!” En dan zul je weten hoe het te corrigeren en hoe het
recht te zetten. En dan zul je daar onmiddellijk aan beginnen. Zoals je ook een mooie sari die vuil geworden is onmiddellijk zult
schoonmaken. Op die manier moeten we uiterst alert zijn, daksha is het juiste woord ervoor.
Voordien was dit ook het werk van de Godin. De Godin bracht verlichting, en de Godin was ook alert in jouw plaats. Ze zat klaar

als een tijgerin voor haar kinderen. Zij baden, deden puja, deden homa's of havans[10], en de Godin zat daar en beschermde hen
tegen alle negativiteit die op hen af kwam. Ze doodde alle rakshasa's[11] die hen aanvielen. Maar dat stadium is nu voorbij. Nu is
zij binnen in je gekomen, dus nu moet jij jouw eigen negativiteit doden. En je bent even machtig als je Moeder geworden.
Geen enkele negativiteit kan je raken. Je kunt dus realisatie geven, die kracht heb je zeer zeker, en je kunt je eigen gebreken
duidelijker zien dan die van anderen. En je probeert ze te elimineren, want ze zijn niet goed, ze dragen niet bij tot je welzijn, ze
dragen niet bij tot je spirituele groei. Niemand zal er wel bij varen. En op collectief niveau werkt het gewoon automatisch. Je
hoeft je geen zorgen te maken. Het komt tot een hoogtepunt en die persoon zal verdwijnen; alsof iemand als een blinde in het
wilde weg een klif op rent en er dan af springt. Je hoeft je daar niet teveel zorgen om te maken. Het werkt gewoon. Je hebt zelf
gezien dat het zo heeft gewerkt.
Nu heb je nog een andere kwaliteit, en dat is het geloof dat de Godin via jou werkt. Zij leeft in jou, en jij hebt de krachten, die zijn
in jou doorgedrongen, en je kunt er mensen mee troosten, je kunt ze genezen, je kunt hen vrede brengen en gelukzaligheid. Maar
wat de Godin binnen in jou gedaan heeft, is dat ze je de gelukzaligheid gegeven heeft, je bent gelukzaligheid geworden. Als er
bijvoorbeeld een koele airconditioner is, dan krijg je daar koelte van. Zo gaat het ook als je gelukzaligheid uitstraalt: dan geef je
gelukzaligheid aan anderen. Maar als er geen gelukzaligheid in jezelf is, hoe kun je dan gelukzaligheid aan anderen geven? Een
Sahaja yogi zou dus gelukzalig moeten zijn zoals de Godin.
Ze heeft namelijk heel extreme karaktertrekken: zoals je wel zult weten is ze verschrikkelijk wreed, ze kan enorm wreed zijn, maar
ze kan ook ongelofelijk teder zijn – zoals de twee raga's van gisteren. Ze kan vreselijk hardvochtig zijn, vreselijk hardvochtig,
buiten alle menselijke maatstaven, en ze kan ook ontzettend mild zijn. Het hardvochtige gedeelte hoeven jullie niet te hebben.
Het zal wel uit zichzelf werken. Dat deel is voorbehouden aan het Goddelijke. Hou je alleen bezig met het andere deel. Laat de
hardvochtige kant maar over aan het Goddelijke. Uiteindelijk moet het Goddelijke toch iets van werk doen. Als jij alles doet, wat
kan het Goddelijke dan nog doen? Het Goddelijke zal voor dat deel zorgen.
Jij moet gewoon zelf genieten zoals de Godin geniet: ze geniet van haar gelukzaligheid, ze geniet van haar vrede, ze geniet van
alles: haar schepping, haar kinderen, hun liefde – ze geniet van alles. Zo zou jij ook moeten genieten. Je moet overal van op de
hoogte zijn, je moet als de beste geïnformeerd zijn. En je hebt niets anders nodig dan gewoon te zeggen: “O goddelijke kracht,
bescherm ons alstublieft.” Hoogstens! Zelfs als je er niet om vraagt komt alles in orde en wordt er voor je gezorgd. Het
Goddelijke regisseert het hele toneel, zie je. Je ziet het niet, maar het is er steeds, onzichtbaar. En jij staat op het toneel, terwijl zij
uitkijken waarop ze licht kunnen schijnen en waar, welk licht te gebruiken en wat er moet gebeuren, wat er veranderd moet
worden. Zij regelen alles. En jij staat hier netjes. Jij hoeft al dat werk dus niet te doen. Hou jij je maar bezig met het acteerwerk en
de dialogen. Dat is jouw taak. Laat hen maar hun werk doen, ze doen het uitstekend. Ze bevinden zich in de perfecte posities en
het zijn experts.
Bepaalde dingen overlaten aan het Goddelijke is wat we overgave noemen. En als je tenminste dat kunt doen dan zullen de
meeste van je zaken zo wonderbaarlijk uitwerken dat je versteld zult staan: “Moeder, hoe is dit kunnen uitwerken? We hadden
nooit verwacht dat we dit voor elkaar zouden krijgen.” Er is een ontzaglijk grote kracht werkzaam: de kracht, de energie die de
bron is van alle energieën, die dit grote universum heeft geschapen, die deze Moeder Aarde en de zon heeft geschapen, die jou
heel delicaat heeft geschapen. Deze kracht is werkzaam. En die kracht zorgt voor jou en is zo trots op jou dat je nu het podium
hebt betreden.
Daarom bidden we vandaag tot de Godin: “Help ons de negativiteit in onszelf te bestrijden. Geef ons uw tijger om mee te
vechten, geef ons uw leeuw om mee te vechten. Laat ons afrekenen met alle afschuwelijke beesten die in ons huizen, met de
vreselijke kwellingen die in ons rondwaren, met de verschrikkelijke conditioneringen die we hebben.” Je moet hiervan verlost
raken. Maar als je jezelf gadeslaat, zie je dat er nog steeds massa's conditioneringen zijn, zoveel, zie je. Als je het zou zien – ze
zijn verborgen achter flinterdunne sluiers waardoor je ze niet ziet, maar ze zijn er wel. Maar laat de tijger deze holen betreden en
ze vinden. En geniet jij er maar van het paard te berijden, de leeuw te berijden en de tijger te berijden, als een Godin. Waarom
niet? Kinderen krijgen immers al het erfgoed van de moeder, nietwaar? Nu is dit hele erfgoed dus voor jullie beschikbaar. Maar je
moet het waardig zijn, in de zin dat je wéét dat je het waardig bent, meer niet. Je moet enkel maar weten dat je waardig bent en

dat je het kunt.
Vandaag zijn we dus opnieuw hier om deze puja te doen, die eerst in Perth zou zijn geweest, maar er op één of andere manier
niet door kon gaan. En het is een geluk voor jullie deze puja te kunnen meemaken. Het is iets van een zeer diepe aard, een heel
subtiele aard. Het is zoals jullie bloed, want in deze zeven dagen wordt er gezegd dat de Godin steeds rood moet dragen omdat
dit het bloed vertegenwoordigt. En de eerste kleur die je in de buik van je moeder ziet is rood. Dat is de veiligheid. Enerzijds is het
een rode lap, anderzijds is het de veiligheid. Voor jou is het dus de veiligheid om je heen. En waar je ook gaat, het is er, je voelt het
gewoon. Ik moet je zeggen dat je nu het Koninkrijk van God bent binnengegaan, daar is geen twijfel over mogelijk. Jullie zijn
allemaal binnengegaan, en jullie hebben je zo mooi gevestigd.
Moge God jullie zegenen.
[1] Devi: de Godin
[2] Adi Shakti: ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht, scheppende kracht van het universum, die belichaamd wordt
door Shri Mataji; primordiale (oorspronkelijke) kracht
[3] Kailash(a): berg in het Himalaya gebergte, beschouwd als de verblijfplaats van Shri Shiva, van waarop hij de schepping als
getuige gadeslaat.
[4] Spirit: het Atma, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is
[5] maryada's: begrenzing van het juiste (rechtschapen) gedrag, gedragscode
[6] Bhavasagara: ook wel ‘void’ of ‘leegte’ genoemd; de oceaan van het dagelijkse, wereldse bestaan of de oceaan van illusie.
Einstein refereerde hiernaar als ‘relativiteit’.
[7] shraddha: volledig vertrouwen
[8] Shakti: primordiale (oorspronkelijke) kracht, ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht
[9] Adi Shankaracharya: Indiase heilige, filosoof en dichter (788-820); schreef de ‘Saundarya Lahiri’, waarvan elk couplet een
mantra is ter ere van de Moeder.
[10] havan: ceremonie waarbij het vuurelement wordt aanroepen om alle negativiteit te verbranden
[11] rakshasa's: demon, incarnatie of belichaming van negatieve of duivelse krachten
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Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Wij zijn hier vandaag samengekomen om de geboorte van Christus te vieren. Hij incarneerde in een eenvoudige plaats, want hij
werd geboren in een zeer nederige plaats en hij leefde heel zijn leven lang op een zeer nederige manier.
Jullie, als Sahaja Yogi's, weten ook dat Hij de incarnatie was van Shri Ganesha die de onschuld is, en Hij werd gekruisigd door het
onbegrip van blinde mensen.
Hij was het eeuwige kind en het is spijtig, dat wanneer we over Christus en het christendom praten, we het gevoel krijgen dat het
christendom de verkeerde kant uitging, weg van Christus. Als de ene kant opbouwend of constructief is, dan is de andere kant
vernietigend, en als de ene zijde de onschuld is, dan is de andere kant die van de list.
Als je naar de christelijke landen kijkt, is het zeer eigenaardig dat er in hun praktijk geen plaats en geen respect is voor onschuld,
en ook niet voor kuisheid, die nochtans de essentie was van Christus. Hij was er helemaal van gemaakt. Het is soms heel
schokkend om te zien hoe de zogenoemde christelijke landen Christus zo ziekelijk hebben voorgesteld en hoe ze zoveel mensen
hebben verwoest, door ze toe te laten, zich aan smerige handelingen over te geven.
En het tweede punt dat belangrijk is, is te weten dat Hij geboren werd in een heel nederige plaats en Hij heel Zijn leven lang
eenvoudig en nederig leefde. Hij was de zoon van een timmerman en Hij leefde als een timmerman.
Maar in het Westen leven de mensen op een zeer materialistische manier en voor hen is het heel gewoon zeer weelderig te leven,
met hun rijkdom te pronken en anderen te plunderen, en ook andere landen te plunderen voor materiële winst. Ze voelen niet aan
dat deze zaken verkeerd zijn en ze zijn er nog fier op ook.
Het derde belangrijke punt dat Christus ons wou bijbrengen was de liefde voor elkaar.
Als we de arrogantie en de wreedheid van de zogenoemde christelijke landen zien, dan begrijp Ik niet hoe ze dicht bij Christus
menen te zijn. Hij zei: "Gezegend zijn de zachtmoedigen".
Waar zijn echter die zachtmoedigen? Niet in de westerse landen, noch in de landen waar Christus vereerd wordt, en waar men
kerken opricht ter Zijner ere en waar men de Moeder reeds zovele jaren heeft vereerd. Wat een grote zonde ten aanzien van
Christus als we beweren Hem na te volgen en deze afschuwelijke dingen doen. Al deze mensen zullen naar de verschrikkelijkste
hel gaan, dat lijdt geen twijfel. Ze beseffen het niet, maar ze gaan er al naartoe, ze hebben nu al problemen en ze zijn nog slechter
dan degenen die Christus hebben gekruisigd, hun manier van leven is een dagelijkse kruisiging van Christus.
Het is dus vandaag een grote gelegenheid om de geboorte van Christus te vieren, die op deze aarde kwam om ons te helpen in
onze verrijzenis en te spreken over de Heilige Geest. Hij droeg al de lasten van de hele mensheid en toch was het einde van Zijn
leven zo schrikwekkend dat Ik soms ongerust ben en hoop dat ze Mij niet hetzelfde aandoen.
In het Westen hebben de mensen zulke dwaze ideeën, dat elk verstandig mens kan zien hoe emotioneel, romantisch en onzinnig
ze zijn. Ze hebben geen respect voor anderen en met zo'n houding kan men Christus niet volgen. Het is niet hun zaak, ze hebben
er het recht niet toe, maar toch is het gebeurd.

Christus zei: "jullie moeten opnieuw geboren worden". Jullie hebben die toestand bereikt waarover Christus sprak. Jullie zijn een
bijzonder soort mensen. Ik beken, dat Ik nooit zulke hoge verwachtingen heb gekoesterd, want Mijn eerste ontmoeting was zo
verschrikkelijk dat Ik nooit dacht dat er zovelen zouden verlost worden. Maar het lijdt geen twijfel dat velen verlost zijn, en
werkelijk de naam van Christus eer hebben betoond.
Hou vol! Ik verzoek jullie te beseffen dat jullie Sahaja Yogi's zijn en dat jullie de volgelingen van Christus zijn. Jullie zijn de
gnostici die voorspeld werden, jullie zijn degenen die "weten" en jullie moeten de mensen helpen om te emanciperen. Ik was
verwonderd dat het westerse leven en de dwaze, vernietigende ideeën de onschuld niet gedood hebben. Als wolken (rond de
zon) waren al deze invloeden daar, maar van zodra de Kundalini ontwaakte en opsteeg, begon de onschuld zichzelf te
manifesteren. Maar Ik zou toch willen zeggen dat dit zoeterig verliefdheidsgedoe moet opgegeven worden. Het is heel
onchristelijk, want wanneer je naar het leven van Christus kijkt, dan zie je het leven van een "Tapasya", een man die leefde op een
zeer onthechte manier. Als Sahaja Yogi's, die een christelijk leven geleid hebben, hiervan verlost willen worden, dan moeten ze zo
worden (onthecht).
Maar kijk daarentegen naar de belangstelling voor het huwelijk, in al wat het meebrengt, en ook na het huwelijk. Het gaat een
beetje te ver.
Het is gewoon absurd, vooral dan in Sahaja Yoga. Het huwelijk is een onderdeel van het leven, en zo is het goed, maar het is niet
het hele leven en mag niet je hele persoonlijkheid opslorpen, zoals bij een christen persoon.
Bij de moslims of de Hindoes ziet men dat niet zo. Zie ook naar Mij, Ik ben ook gehuwd, maar Mijn huwelijk bedekt en verdringt
toch niet Mijn hele wezen. Dat kan niet. Maar dat is het probleem, eens het huwelijkssysteem, of om het even welk systeem in
gang gestoken wordt, dan wordt alles daarmee in verband gebracht, en zo zijn er voortdurend problemen. Het huwelijk is nog
maar voltrokken of het begint al! Dit is met mijn huwelijk gebeurd... enz. En toch moet iedereen huwen. Wanneer een huwelijk
mislukt zal niemand zeggen: "Leef alleen verder", zonder huwelijk. Ze kunnen zo niet leven. Christus was niet gehuwd. Zij kunnen
die "Tapasya" niet in zich hebben. En ze zijn zo afhankelijk van het gehuwd zijn, dat zij hun vrouw ten gronde zullen richten, hun
echtgenoot en dat zij zelfs Sahaja Yoga ten gronde zouden richten. Zij zouden je van Sahaja Yoga wegtrekken.
Het is zo verwonderlijk hoe de belangrijkheid van Sahaja Yoga geminimaliseerd wordt door deze christelijke gedachte. Ik weet
niet van waar jullie deze ideeën halen. Je zou het juxtapositie (het naast elkaar plaatsen) kunnen noemen.
Er is geen gelijkenis tussen het leven dat Christus dacht dat jullie zouden leiden en dat van de hedendaagse mens.
Het is dus hoogstnodig dat je als Sahaja Yogi's waardigheid en onschuld bezit, en te weten dat je in Sahaja Yoga werkelijk
geaard bent, en dat het huwelijk en al die zaken bijkomstig zijn. Het is niet het einde van je leven! Wanneer Ik dat zie gebeuren,
ben Ik zeer verwonderd. In Sahaja yoga moet Ik de mensen huwen, omdat Ik vind dat men een goed huwelijksleven moet leiden,
omdat, als iemand zou leven als een "sanyasi" zonder gehuwd te zijn, hij zeer schijnheilig zou zijn. Dat wil echter niet zeggen dat
het huwelijk alles is. Het is niet zo belangrijk! Het is gewoon iets dat moet gebeuren. Het is niet eens zo belangrijk als een Puja,
niet zo belangrijk als bidden tot Mij, niet eens zo belangrijk als mediteren of als het eten van je voedsel. Hoe belangrijker je het
maakt, hoe meer je terugvalt in de valkuil van waaruit Ik je gehaald heb.
Zoals Ik op een andere dag (hier in India) aan de mensen verteld heb wat ze moesten doen met het kaste—systeem dat ze hier
hebben. Dus: "In de Sahaja Yoga gemeenschap zou het huwelijk maar één dag, of ten hoogste twee dagen in beslag mogen
nemen. Maar zoveel belang eraan hechten, om te huwen, om hun problemen op te lossen. Ik krijg er hoofdpijn van. En dan
vertellen ze over "mijn vrouw dit, haar zuster dat enz.". Je zou verlegen moeten zijn om zelfs te zeggen "mijn" vrouw.
In India zegt niemand zoiets, ten hoogste spreekt men van "de moeder van mijn kinderen". En als je geen kinderen hebt dan zeg
je niets.

Dit is de duisternis van waaruit jullie komen. Probeer te begrijpen. Uit de hel zijn jullie gekomen. Volledig verkeerde ideeën
hebben jullie, daar moeten we vanaf geraken. Nu zullen we ver geraken. Wees verstandig en hecht geen belang aan zulke dingen
die je zullen beletten in het leven ver te evolueren. Ik zeg dus niet dat jullie niet mogen huwen. Natuurlijk moet je huwen. Als je
met een Sahaja yogini huwt die een goede Sahaja yogini is, en alles weet van Sahaja Yoga, dan zal je daar heel veel hulp van
krijgen. Je verkrijgt meer "krachten", meer "begrip", meer "vreugde", en is het heel goed.
Maar de interne relatie is zo belangrijk en hangt af van kleine dingen, daarom moeten jullie alles goed begrijpen. Dan zie Ik dat de
meisjes verliefd worden op de man met wie ze gehuwd zijn. Gedaan. Gedaan met de man, gedaan met de vrouw. Vandaag neem
Ik deze grote gelegenheid te baat om je te zeggen dat Christus door "onbevlekte" ontvangenis geboren is. En dat is hoe Ik jullie je
tweede geboorte gaf en jullie zijn zo zuiver en al de onzuiverheden moeten jullie klaar zien. Ik weet dat jullie er niet van houden,
maar toch besluipen ze jullie hier en daar. Natuurlijk, in de westerse samenleving is er geen hecht gezinsleven meer, geen vrouw
of moeder, niets daarvan. Het is eigenlijk wat beter, maar toch raak je er in vast.
Als je op het podium wil komen dan moet je de trap achter je laten. Je denkt dat je veel bereikt hebt omdat je een rustig leven,
een rustig gezin hebt en je bent alleen bezorgd over je eigen kinderen. Neen, het is een grote bekoring, een hele grote bekoring.
Zodus, bij de grote gebeurtenis van de geboorte van Christus moeten we onszelf zeggen dat we ons moeten toewijden aan
Sahaja yoga. Dat is het belangrijkste, al de rest is bijkomstig. Ik hoop dat jullie zullen begrijpen dat we ons nu op de top van een
golf bevinden, van waarop we gaan springen op een golf die veel hoger zal zijn. Maar jullie moeten het waardig zijn. Als je niet
zeewaardig bent, zal je verdrinken. We moeten dat dus "waardig” zijn. In ons ontwikkelen en we hebben Christus als voorbeeld.
Wat een leven was het' Hij leefde als een menselijk wezen op een nederige wijze en hoe waarheidslievend zei Hij alles, zo
duidelijk.
Op dezelfde manier zullen jullie ook die "kracht" verkrijgen wanneer je weet dat je meer bent dan alleen maar een gehuwde man
en meer dan je nationaliteit. Je bent een hogere persoonlijkheid, een Sahaja Yogi die verblijft op de plaats die het "Koninkrijk
Gods" is. Dit is de echte, ware
zegen, niet de familiezegen of de kinderzegen, maar de Goddelijke
Zegen.
Moge God je zegenen!

1990-0107, Puja, Wie is de God en wie is de Godin?
View online.
Devi Puja - Ganapatipule, India - 7 januari 1990 NlTVD2019-0901 In India geloven we dat, dat God zelf gaat incarneren met zijn
Vishnu Principe als er sprake is van het afnemen van de deugdzaamheid, om te proberen die op een hoger plan te brengen. Elke
incarnatie heeft veel werk verzet – (Maharathi: “Wie is daar aan het praten? Ze moeten niet zo hard praten.”) en ze hebben ook
werk binnen in ons verricht. Dit is nu de kennis die we in India hadden, lang geleden al, maar toen er over incarnaties gesproken
werd, gingen mensen die aanbidden in de vorm van beelden of een soort van afbeeldingen die op de markt verkocht werden en
door mensen waren gemaakt die niet het recht hadden om dat te doen. Maar in de Purana’s staat geschreven dat wij beschikken
over enkele van de plaatsen waar veel – (Marharathi: “Wie is dat? Verwittig de politie. Wat is er aan de hand? Wat zijn de
chauffeurs aan het doen?”) Ze zeggen dat in veel plaatsen in India en overal op de wereld Moeder Aarde prachtige godheden
heeft gecreëerd om de mensen uitleg te geven of om een soort overeenstemming te maken bij wat er zoal in die oude boeken is
beschreven. En die worden allemaal Swayambu’s genoemd, die zijn vanzelf tot stand gekomen. Tenzij je een gerealiseerde ziel
bent kun je niet uitmaken of ze echt zijn of niet. Je moet over vibraties beschikken om in te zien dat ze in sterke mate vibraties
uitstralen. Een steen gaat vibraties uitzenden, maar die heeft een vorm, die heeft een constante factor, hoe is dit tot stand
gekomen? Er zijn in dit land heel wat wonderen gebeurd door die incarnaties zoals Ramadasa die de guru van Shivaji Maharaj
was. Er wordt beweerd dat hij in zijn tijd Moeder Aarde vijfhonderd Hanumana’s – zeggen ze - heeft laten manifesteren. Ik weet
niet of het aantal juist is of niet, hoeveel het er zijn. Maar die ene – ze vonden een beeld in de wateren van Angapur. Het was
Ramadasa die het had gevonden en het was daar gebleven en er was een beeld van nog een andere godin, Anglaidevi – dat zal
wel Engeland betekenen denk ik, een godin die uit Engeland komt moet wel Anglaidevi zijn. Hoe dan ook. Ze wilden die beelden
daar dus weghalen en men zegt dat de beelden niet van hun plaats kwamen, dus moesten ze om vergiffenis vragen en met heel
veel moeite konden ze die beelden toen verplaatsen naar een plek die Chaphal heet, waar ze worden bewaard. Waarom ze het
naar Chaphal brachten, wel omdat daar een gecreëerde Hanuman was en van die Hanuman wilden ze de aanblik veranderen, de
architecten, dus gingen ze de diepte in om uit te zoeken wat de - hoe ver die steen naar beneden ging. Het ging dus dieper en
dieper en dieper omlaag tot, ik weet niet, ze gingen duizenden meters diep en ze zagen dat die nog steeds op die ene rots
overeind bleef staan, dus gaven ze het maar op en hielden ze het zoals het was. Allerlei van zulke wonderen zijn hier gebeurd om
aan te tonen dat het swayambu’s zijn. Maar toen begonnen mensen beelden te maken en gingen ze die aanbidden en toen nog
meer beelden maken om te aanbidden. En dientengevolge kwamen er incarnaties, nog meer incarnaties, zoals we menen dat
Dattatreya, de primordiale meester, zijn incarnatie op deze aarde aannam, en de meesten van hen probeerden dan later duidelijk
te maken dat we het niet over de bloem moeten hebben maar dat we over de honing moeten spreken en dat we bij die honing
moeten zien te geraken. Zo begonnen ze over de Ruh te spreken, over de allesdoordringende kracht, over Brahmachaitanya,
praktisch allemaal spraken ze zo. Niet in het begin, zou ik zeggen, maar later toen ze merkten dat de mensen alleen maar ijverig
elke steen vereerden, daarvandaan haalden, daar neerzetten - ik bedoel ze werden gewoon steenaanbidders. Dus kwam een
ander soort religie in zwang, waarin verkondigd werd dat we moeten geloven in God Almachtig en dat we hem alleen moeten
vereren als een abstracte god. Deze abstractie bleek dan ook weer tevergeefs te zijn, want als je het over een bloem hebt dan
vereer je de bloem en als je praat over het abstracte, dan praat je alleen maar. Het is praten, praten, praten. Daarmee bereik je de
honing niet. Dus ook al spreek je over de honing, wat is het nut om erover te spreken? Je moet het te pakken zien te krijgen.
Daarvoor moeten we bijen worden en daarom is het belangrijk dat je je zelfrealisatie krijgt. En in welke religie dan ook, zelfs in de
islam, wordt gezegd dat je een wali moet worden. In het christendom wordt gezegd dat je opnieuw geboren moet worden. In het
boeddhisme wordt gezegd dat je Boeddha moet worden, dat je op de hoogte moet zijn. Wat Mahavira betreft, hij heeft gezegd
dat je je zelfrealisatie moet krijgen. Lao Tse heeft dat gezegd. Je moet gewoon vanaf Socrates beginnen. Natuurlijk, Plato en die
lui kunnen we vergeten want ik denk dat zij niet veel gevoel voor spiritualiteit hadden. Maar de meesten van die mensen hebben
over zelfrealisatie gesproken. En er bestaat geen religie waarin ze het niet over zelfrealisatie gehad hebben. Zelfs in de joodse
leer, of waar ze geloven in de komst van de Heiland voor hun verlossing, zelfs die hebben erover gesproken. Het staat dus
allemaal beschreven in de Koran. Er is een complete Sura gewijd aan de ene gezondene, dat wil zeggen de Avatara, de
incarnatie. En ook is er gezegd dat “je zult het niet geloven, je zult het niet aanvaarden” en al die dingen. Dus nu, sinds jullie
gerealiseerde zielen zijn, nu pas begin je in te zien dat al dat gepraat vergeefs is. Je moet een gerealiseerd mens worden. Als je
je zelfrealisatie krijgt, dan alleen kun je over die oppervlakkige illusies heenstappen en kun je er diep op ingaan. Al deze illusies
komen in alle landen voor, in alle streken en daarom is er een probleem en hebben we mensen zien lijden onder de kwellingen

van het fundamentalisme. Daar heb ik ook een les aan gewijd, aan para-modernisme, waarbij ik gesproken heb over Rusland, dat
Rusland zich daar nu aan onttrokken heeft. Aan een kant hebben ze zich onttrokken, de rest van de mensen, wie gaan die nu
bevechten? Als er een andere kant is die niet gaat vechten, wordt die kant over het hoofd gezien en weten ze niet wat ze met hun
bewapening en zo moeten aanvangen. Dat was het grote werk van Gorbachov, denk ik, hij is een gerealiseerde ziel, hij kon dus
het punt zien, en de manier waarop hij dat voor elkaar gekregen heeft is geweldig. En nu is fundamentalisme het hoofdprobleem
en dat komt voort uit onwetendheid – uit onwetendheid en ook uit zelfzucht omdat mensen willen zeggen: “Dit is mijn religie, dit
is mijn profeet, dit is mijn guru, dit is mijn reli… meester” en dat soort dingen. Maar in feite horen ze bij geen enkele partij, bij
niemand – zij horen bij de hele wereld. Het valt te begrijpen dat je iets tot stand brengt om je te beschermen tegen andere
partijen, maar om jezelf ertoe aan te zetten om een onwaarheid in het leven te roepen dat is verbijsterend – heel verbijsterend, ik
begrijp mensen niet. Bij zulk een onwaarheid, daar sluiten ze zich graag bij aan en zo velen zullen zich daar bij aansluiten. Zelfs
zonder nadenken, in het besef dat ze allemaal omwille van zulke nonsens samenspannen. Omwille van nonsens spannen
mensen altijd samen, maar voor iets zinnigs willen ze geen begrip opbrengen. Nu komen we dus bij het punt van de puja want er
zijn zo veel nieuwe Sahaja yogi’s die wellicht niet weten wat een puja is. Welnu, jullie geloven allemaal dat ik de Adi Shakti ben en
jullie hebben daar bewijs voor. Puja is een van de manieren waarop je daar meer bewijs voor kunt krijgen. Want als je de puja
doet dan zal dat mijn godheden, die zich in mijn chakra’s bevinden, opgetogen en blij maken en dan willen ze graag nog meer
vibraties uitstralen. Ik bedoel dan beginnen ze meer vibraties uit te zenden… (“Linker Swadishthan”) – en als ze meer vibraties
gaan uitzenden, dan zul je verrast zijn hoezeer je na de puja overspoeld gaat worden dat je je gewoon tot een veel hoger niveau
opgeheven voelt. Natuurlijk is het waar dat je je gedurende de puja al hoger opgetild voelt worden. En voor een poosje kun je dat
vasthouden. Sommige mensen behouden dat definitief, maar sommige mensen gaan als een jojo op en neer. Ze hebben niet de
capaciteit om het in stand te houden. Daarom moet men in gedachteloos bewustzijn mediteren om die staat te bewaren, die
hogere staat. Maar de puja van, alleen van de Godin is geoorloofd, de puja van de God is geoorloofd, we moeten alleen wel weten
wie die God of wie die Godin is. Dus het blindelings doen van puja van iedere persoon, wie dan ook, die naar voren komt, die dit of
dat zegt, mag niet geaccepteerd worden. Het zal je verbazen dat gedurende de eerste vier jaar ik niet eens toestond dat ze wat
voor puja dan ook hielden. Zelfs als ze zeiden: “U bent onze guru, dus moet u ons toestaan om de guru-puja te doen.” “Niets
daarvan”, zei ik. “Dat wil ik niet.” Toen pas, na vier jaar, op Navaratri dag wilden ze een puja hebben. Ik zei: “Goed. Jullie kunnen
het doen, maar voor heel weinig mensen.” En toen vonden ze dat die puja hen zoveel vibraties had gegeven, zoveel verheven
spiritualiteit en ze hadden ineens zoveel dimensies gevoeld dat ze me toen gingen verzoeken: “Moeder, u moet me een puja
vergunnen.” Zelfs in India waar we een puja-systeem hebben, hebben mensen geen idee hoe je het echt moet doen. Het was heel
pijnlijk, maar ik moest alles stuk voor stuk uitleggen: “Doe dit zus, doe dat zo, je moet het zo hebben”, op die manier werkte het.
De eerste keer dat ik naar Delhi kwam, dat zal jullie verwonderen. Dat was … als iemand die foto te pakken kan krijgen.. ik
deinsde gewoonweg terug. Ik kromp gewoon ineen. Mijn hele lichaam was ineengeschrompeld. Ik was zo dun geworden door de
schok omdat ze allerlei plastic hadden gebruikt en daar dingen bij hadden gebruikt, allerlei soorten dingen. “Oh God”, zei ik, “Wat
nu?” Het was dus ook niet gebruikelijk dat ze me van tevoren geld of zoiets mochten geven; Ik zei toen: “Goed, begin met een
penny.” Ze begonnen met een penny. Geleidelijk verhoogden ze dat, omdat ik dacht: “Ze weten niet dat je zilver moet gebruiken.”
En toen, met dat geld, zei ik: “Goed, ik zal zilver kopen. Ik zal er mijn naam opzetten, het is dus mijn eigendom, dus wat jullie me
ook gegeven hebben is van mij, zogenaamd, en ik vertrouw het jullie toe.” En op die manier begonnen we met het correcte inzicht
in het gebeuren, dat we een bepaald soort metaal moeten gebruiken, een bepaald soort stijl. Die metalen nu hebben een effect
op ons, hebben een heel groot effect op ons en met wat voor metaal je de puja doet heeft ook een effect. Het is allemaal een
wetenschap van spiritualiteit, die men moet verstaan, dat is heel belangrijk en het moet op een behoorlijke manier gebeuren als
je de beste resultaten moet behalen. Het is net als wetenschap. En zo begonnen de puja’s en ik vind dat mensen er nu een
behoorlijk goed gevoel voor hebben gekregen. Welnu, het is – vooral in Maharashtra zijn er experts waarmee heel moeilijk te
argumenteren valt, zo zeiden ze: ”Moeder, u hoort een – wij horen u een sari te geven.” Maar het zijn zulke experts dat ze zeiden:
“Nee, wij moeten u een sari geven.” Toen zei ik: “Goed geef me een gewone sari, ik wil geen dure krijgen.” En toen gingen ze met
mij in discussie, over dit en over dat. Het ging maar door en maar door. En toen begonnen ze van: “We kunnen u geen namaak
geven.” Ik zei: “Oké, geef me maar wat.” Toen is het begonnen, dat het nu zo kostbaar is geworden. Zie je, ik ben dus blijven
verzoeken om nu, voor in de toekomst, probeer te begrijpen dat ik nu oud ben en aan een oude Godin kun je iets eenvoudigs
geven. Er is… Maar niemand is bereid dat te accepteren. “We zijn nu zo aan het groeien, zus en zo.” Oké, laten we eens zien hoe
we tot overeenstemming kunnen komen met elkaar. Het zit dus zo dat het geen verschil uitmaakt, maar in zekere zin weer wel
door wat voor belang je hecht aan alles wat je wilt doen. Het is heel belangrijk, het gaat om de volledige aandacht, de toewijding
en het hele belang wat je hecht aan alles wat je ook maar doet; dat is heel belangrijk. Als je er niet de hoogste prioriteit aan geeft,

dan werkt het niet. Het komt gewoon door de manier waarop, dat het niet werkt. Het is dus belangrijk te begrijpen dat als je ook
maar enigszins wilt profiteren van deze puja, dat je er dan de hoogste prioriteit aan moet geven. En dan juist vóór de puja, als je
brein je wijsmaakt om te twijfelen, zeg hem dan gewoonweg daarmee te stoppen want dat brein kan zich tegen je opstellen. Je
moet dus allemaal zo zijn voorbereid op de puja, dat je ontvankelijk bent en kunt ontvangen. Jullie verstaan allemaal redelijk
goed Engels. Wat ik nu allemaal heb gezegd, weten jullie al, dat als je een puja uitvoert, de godheden die in mij resideren ten
zeerste behaagd zijn. En ze gaan op volle kracht vibraties uitstralen, soms meer dan nodig is – of je ze absorbeert of niet, ook als
je zelfs niet in staat bent om die vibraties te absorberen. Als jullie geen van allen de vibraties kunnen absorberen dan veroorzaakt
dat veel pijn bij mij. Daarom moeten jullie allemaal met een open mind en een open hart in de puja zitten. Hoe meer overtuiging je
hebt, hoe meer je in staat zult zijn om er voordeel uit te halen. Je moet zuiver verlangen hebben. Je moet daar zitten met zuiver
verlangen en je moet vragen: “Moeder, alstublieft, kleur mijn innerlijk op zodanige wijze dat die kleur nooit kan vervagen. Kleur
mij op een manier dat het nooit verdwijnt. Vul mij op met zo’n kleur.” Verlang op die manier in je hart voordat je gaat zitten (voor
de puja). Het is nu al tamelijk laat. Er zijn onnodig politiemensen ingeschakeld. Ik moest ook tijd besteden om me met hen bezig
te houden.

1990-0223, Shivaratri Puja - Atma en Paramchaitanya
View online.
Shivaratri Puja - Atma en Paramchaitanya - Puna, India - 23/02/1990
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag is het Shivaratri en is het de dag waarop we tot Heer Shiva bidden. Uiterlijk kunnen we meesterschap bekomen van ons
lichaam, zijn bewegingen, het verstand, het ego en vele andere functies. Wat er ook in het universum is, we kunnen het weten en
het gebruiken zoals al de elementen die de aarde bezit, al wat groeit, we kunnen het gebruiken. We verkrijgen volledig
meesterschap over dit alles. Maar dat is allemaal een uitwendige manifestatie. Wat we binnenin zijn is de Spirit. We zijn Shiva.
Wat uiterlijk zijn is, is vernietigbaar. Wat geboren is zal sterven. Wat gecreëerd is zal vernietigd worden. Maar wat in ons is, is
onze Atma, die onze Shiva is, die een weerspiegeling van Sadashiva is, die onverwoestbaar, zonder verlangen en vrij is. Hij is aan
niets gebonden. Hij is vlekkeloos. Door het verkrijgen van deze Shiva, en het licht te ontvangen van deze Shiva, nemen we ook
langzaam afstand. Het uiterlijke blijft zoals het is, maar in ons is de Atma voortdurend en onvernietigbaar, steeds zijn licht
uitstralend.
Na realisatie wordt ons leven goddelijk, voorspoedig en heilig. Dit bereiken is zeer belangrijk voor menselijke wezens. Zonder dat
kunnen we niet collectief zijn en geen evenwichtig leven leiden. Ook kunnen we niet echt liefhebben. Evenmin kunnen we de
waarheid kennen. De zuivere kennis kunnen we enkel verstaan in het licht van de Spirit. Wanneer iemand door de Spirit wordt
verlicht, wordt zijn aandacht zuiver. Hij wordt in niets betrokken. Alleen door zijn aandacht verkrijgt hij er de volledige kennis van.
Maar een persoon waarbij de zelfrealisatie niet volledig is gestabiliseerd, denkt steeds aan zichzelf. Hij denkt aan wat hij
vandaag zal eten, wanneer hij goed voedsel zal krijgen, welk voedsel hij zou moeten koken. Of hij denkt: "Waar zal ik vandaag
naartoe gaan?". Waar zal mijn belangrijkheid het meest aangevoeld worden, wanneer zullen de mensen mij respecteren. In welk
gezelschap kan ik meer op de voorgrond treden. Een andere soort van mensen zullen zich beraden hoe zij meer geld kunnen
verdienen, hoe de rijkdom van de hele wereld te verkrijgen en deze te verbeteren. Een andere soort van mensen denken enkel aan
hun kinderen, kleinkinderen, verwanten e.d.
Dit soort gedachten zijn egocentrisch zoals:" Wat is mijn positie. Welk groot voordeel kan ik daaruit verkrijgen, welke kleren zal ik
dragen. Hoe kan ik indruk maken op mensen en hen laten denken hoe knap ik ben, hoe groots ik ben." Nog anders is iemand die
zichzelf als zeer nederig beschouwt, die voor iedereen blijft buigen om zijn respect te tonen, of hoe beschaafd hij is. Of iemand
zegt: ik ben zo geleerd en zal met intellectuelen discussiëren, hij leest veel boeken om met zijn kennis op te scheppen. Weer een
ander denkt op deze manier over zijn muziek of kunst. Hoe het best indruk maken op anderen, daar denkt de mens het meest
aan. Mensen verrichten ook veel sociaal werk, of offeren op voor hun land; mijn land zou gelukkig en welvarend moeten zijn.
Anderen denken dat hun kunst over de gehele wereld verspreid zou moeten worden om hun land bekend te maken. Op deze
manier wordt de mens gelukkig, door zich in de collectiviteit te zien mengen. Maar in dit alles is er het verlangen naar
overwinning, erkenning en lof. Hij is steeds op zoek naar iets, en daardoor komt hij vast te zitten in de cyclus van vreugde en
zorgen. Zijn aandacht blijft vastzitten in het "Ik" gevoel.
Maar wanneer hij één is met de Spirit, denkt hij anders. bijvoorbeeld: dit te gebruiken op zo'n manier dat de mensheid er voordeel
bij heeft. Mensen lijden zo veel. Wat kan er gedaan worden om hen te helpen. Zijn hele denken schuift weg van eigen belang.
Wanneer hij een boom ziet, denkt hij hoe mooi God deze gemaakt heeft. "Als ik maar zoals die boom kon zijn, en schaduw kon
geven aan anderen. Maar ik ben zo niet maar moet zoals die boom trachten te worden". Wanneer hij de Himalaya's ziet, zal hij er
lofliederen over beginnen te zingen. Maar degene die zijn Spirit niet kent zal lofliederen over zichzelf blijven zingen. Zoals "Ik ben
naar de Himalaya's geweest, heb dit en dat gedaan, heb mijn naam in de Himalaya's gebeiteld, heb er de vlag van mijn land
geplaatst."
Er zijn dus twee niveaus van menselijke wezens. De eersten, die gerealiseerde zielen zijn en door het licht van de Spirit alles zien.

Zij denken nooit dat zij, door dit of dat te doen, een grote naam zullen verkrijgen, of dat anderen hen zullen loven. Zelfs wanneer
zij gedood, gefolterd of bekritiseerd worden, zullen zij niet van hun stuk gebracht worden. Zoals Jezus Christus die, terwijl Hij
gekruisigd werd, bad: "O God, vergeef hen want zij weten niet wat zij doen".
Een gerealiseerde ziel staat boven enige verleiding of bekoring, dat dit zou moeten gebeuren, dat gemaakt zou moeten worden.
Hij heeft geen verlangen. Als het gedaan wordt, is het goed. Als het niet gedaan wordt is het ook goed. Hij zoekt geen lof of
roem. Hij blijft dus ook niet steken in de cyclus van vreugde en zorgen. Zij zijn gelijk voor hem. Voor hem is het mogelijk om
zowel zorgen als vreugde te aanschouwen, omdat hij begrijpt dat ze zijn als dag en nacht.
Hijzelf is ondergedompeld in de vreugde van de Spirit. Hij hoeft zijn verstand niet te controleren, omdat zijn verstand en zinnen
volledig onder controle zijn. Er zijn mensen die achter iets aanlopen alsof hun leven ervan afhangt. En als ze het bereikt hebben
lopen ze iets anders achterna. In de veronderstelling dat ze het niet kunnen krijgen, voelen ze zich zo geschokt, dat ze denken dat
hun gehele leven beëindigd is. Maar de aandacht van een gerealiseerde ziel is zo, dat hij alwetend door het leven gaat. Er is
zoveel kracht in zijn aandacht (Chitta) dat zij, waar zij ook naartoe gaat, begint te werken.
"Chitta" of Aandacht is het geschenk van Shri Brahmadeva. Wanneer van Brahmadeva enkel Brahma overblijft, dan wordt zijn
aandacht zo krachtig, zo liefdevol, zo begrijpend en zo slim dat zij haar werk op een zeer gemakkelijke manier doet. Wat betekent
dat de aandacht van zo'n persoon één wordt met de Paramchaitanya of goddelijke vibraties. Wanneer dit gebeurt doet de
Paramchaitanya alles. Dan wordt al het werk van deze wereld door de Brahma Shakti en de Paramchaitanya gedaan. Wanneer
zo'n persoon iets doet denkt hij niet dat hij dit doet. Hij voelt zelfs de noodzaak niet om zo te denken. Hij denkt enkel dat het
gebeurt. Het wordt gedaan. Het betekent dat we "nietsdoeners" worden, omdat de Paramchaitanya alles doet. Hij is dus enkel
een tussenpersoon (medium) door wie de Paramchaitanya werkt. Het gebeurt door het licht van de Spirit. Anderzijds is een
persoon die denkt dat hij alles doet, maar zegt: "Laat het over aan God.", In werkelijkheid niet bekwaam om het aan God over te
laten.
De waarheid is dat Paramchaitanya alles doet: zeer eenvoudig en gemakkelijk. Zo mooi is zijn bekwaamheid en beheersing dat
de mens verbaasd achterblijft met de vraag hoe dit gebeurde. Wij doen niets. Alle daden worden door vibraties uitgevoerd. Wij
kunnen enkel dode dingen nemen en er dode dingen van maken, zoals we van zilver juwelen maken en dan denken dat we iets
groots hebben gedaan.
Maar al het levende werk wordt gedaan door de Paramchaitanya en de ervaring van de Paramchaitanya is enkel mogelijk door
zelfrealisatie. Omdat de Paramchaitanya de Adi Shakti is, de kracht van het verlangen van Shri Shiva. Het is Zijn licht. Bij deze
genade zal enkel de Paramchaitanya alles uitwerken en wanneer dit binnenin jullie gebeurt, worden jullie unieke mensen.
Als steeds het idee weerkeert van "Ik doe dit, Ik doe dat, Ik wil dit doen" of elke vorm van agressief gedrag, dan weet je dat je
totnogtoe het licht van de Spirit niet in je hebt. Wanneer je de vrijheid van handelen hebt maar je doet niets, zoals deze
gloeilampen zouden zeggen: "Ik geef elektriciteit", dan is het verkeerd. Binnen in jullie, die gerealiseerde zielen zijn, is het de
Paramchaitanya die alles doet, die je gemaakt heeft, elk deel van je lichaam, en je deed groeien.
En nadat jullie menselijke wezens geworden zijn, zijn jullie gerealiseerde zielen geworden, wat ook de zegeningen van de
Paramchaitanya zijn. Hoe kan iemand dan egoïstisch zijn als hij weet dat "hij niets doet".
De fluit van Shri Krishna zegt; waarom zeggen de mensen dat ik speel"? Ik ben hol. Deze holheid betekent egoloosheid en
wanneer dit volledig in ons gevestigd is, wordt de gedachte: "Ik doe dit of dat" pijnlijk en hinderlijk. Omdat ik dacht "Ik doe dit
werk" en de realisatie ervan faalde. Dus nu ben ik zo ongelukkig." en "Ik" deed dit en kreeg zo'n grote naam dat het naar mijn
hoofd steeg. Maar een gerealiseerde ziel weet dat hij niets deed. Het is de bekwaamheid van de Paramchaitanya, dus is alles
wat gebeurt in orde. Veronderstel dat we onze weg kwijt zijn, dan zal iemand denken dat hij een fout maakte door een verkeerde
weg in te slaan. Maar een gerealiseerde ziel denkt dat hij misschien daar moest zijn, dus voelt hij zich ook niet ongelukkig. Breng
hem in een paleis en hij zal leven als een koning. Maar hij zal ook in een bos leven.

Hoe kan hij klagen als hij weet dat Paramchaitanya hem in deze verschillende situaties plaatst.
Zo'n persoon kan je slaan of omkransen, het blijft voor hem hetzelfde, omdat de Spirit zich aan niets hecht. Hij kan in om het
even welke menigte of vergadering zijn, het zal geen invloed op hem hebben daar hij tevreden in zijn Spirit is. Als hij moet
spreken zal hij spreken, anders niet. Als iemand iets zegt, zal hij luisteren, of het nu woorden van kennis en wijsheid of
dwaasheden zijn. Anderen mogen praten over de goede of slechte kwaliteiten van mensen, maar hij zal nooit zeggen: ik haat dit
of dat". Omdat haten een zonde is. Wat hij ook zal doen, zal gunstig zijn. Bijvoorbeeld: De Devi doodt de bhoots. Dat is geen
zonde.
Als Zij hen niet doodt zal de zonde zich verspreiden. Hij schrikt er niet voor terug om zijn plicht te doen, omdat het de
Paramchaitanya is die doodt en niet hij. Om echter over Paramchaitanya te spreken, zou hij toch ten minste moeten één zijn met
Paramchaitanya. Wanneer je de éénheid bereikt met de Paramchaitanya kan je tegen alles spreken wat je als verkeerd
beschouwt. Grote wijzen en heiligen waren rechtuit en spraken openlijk over onrecht. Socrates werd vergiftigd omdat hij de
waarheid sprak, omdat de Paramchaitanya hem de waarheid liet zeggen. Hij zal de waarheid stevig trouw blijven. Zijn
intelligentie zal in staat zijn waarheid en onwaarheid te herkennen, omdat het licht van de Spirit in zijn verstand is gekomen en
het verlicht heeft. Met één enkele blik weet hij wie op welk niveau zit. De Paramchaitanya licht hem over alles in omdat de
Paramchaitanya alles doet. Wij zijn niet bezig met resultaten. Zijn resultaten verheugen enkel God.
Wij kunnen dit spel enkel gadeslaan. Het enige waar wij van kunnen genieten is het spel van de Spirit. Het werkt. Zijn spel is een
wetenschap van het licht van de Spirit!
De enige die kan verstaan dat de gehele wetenschap van dit universum afkomstig is van de Spirit. Zolang de kennis van deze
wetenschap niet in ons is gekomen, is de uiterlijke wetenschap absoluut nutteloos, omdat er in de wetenschap zeer weinig is dat
de uiterlijke materiële dingen kan verklaren. Er is geen vergelijking in deze uiterlijke wetenschap. Geen collectiviteit, geen
menselijkheid, geen liefde, geen kunst, geen poëzie, geen respect. Er zit niets levends in. Het wordt zoals een machine.
Om de wetenschap te begrijpen, heeft de mens het licht van de Spirit nodig. Door dit licht van de Spirit, kan je vele oevers van de
wetenschap openen, welke totnogtoe niet geopenbaard zijn. Maar in zekere zin is alles reeds gekend! En is het niet nodig dat
degene die alles weet, het aan iedereen zou bekend maken. Omdat iedereen moet weten hoe het te begrijpen. En als de tijd
gekomen is dan mag enkel één persoon openbaren. Mijn vader is niet in Sahaja Yoga, mijn moeder, zuster, broer, enz... zijn niet
in Sahaja Yoga. Laat het zo zijn. Jij bent ten minste in Sahaja Yoga. Jij blijft vreugdevol met jezelf. Zolang een persoon
vreugdevol met zichzelf blijft, kan hij niet men anderen blijven omdat alles in jou is. Om steeds te denken: hij is niet in dit, hij is
niet in dat, betekent dat de deuren van je hart nog niet volledig open zijn.
Deze vraag rijst alleen bij die mensen die zich nog steeds half in het donker en half in het licht bevinden. Zij blijven denken over
hun families. Laat hen gerust. Zij zullen uit zichzelf in Sahaja Yoga komen.
Je kan niemand iets opdringen.
Een gerealiseerde ziel denkt niet op deze manier. Hij blijft alles bekijken en geniet ervan. Hij geniet zelfs van de dwaasheid van
de mensen, maar ook van de wijsheid. Als iemand dom spreekt bekijkt hij het en geniet ervan, als iemand verstandig praat geniet
hij er ook van. Hij ziet enkel vreugde in alles. Als iemand op een vreemde manier leeft, dan zegt hij dat dit een drama is. Wanneer
een gerealiseerde ziel een woedende persoon ziet, denkt hij: "wat een woede, zie hoe die woede opstijgt".
Nu gaat het tot de agnya. Hij maakt zich geen zorgen. Zijn inzicht is niet verward, maar onbevlekt en zuiver, een toestand van
getuige. In deze toestand kan hij op een humorvolle wijze verklaringen geven over de samenleving. Wanneer het mededogen en
de bezorgdheid in ons komt zal de Paramchaitanya het onmiddellijk weten doorheen gerealiseerde zielen en zullen diegenen die
terrorisme verspreiden hun ondergang tegemoet gaan. Dat mededogen en deze bezorgdheid zal zich op zekere manier beginnen
te manifesteren. Het is in orde als iets vreugdevol is. Maar iets wat een pijnlijke toestand creëert, wanneer een persoon begint te

denken waarom zulke vreselijke dingen gebeuren, zal onmiddellijk de oplossing beginnen uit te werken. Toen Ik naar Rusland
ging, zou daar een yoga seminarie zijn. Maar thuis werd er gezegd: "Waarom ga je er maar voor twee dagen naartoe?"
Ik antwoordde dat Ik ernaar toe moest om het Oostblok te trekken. Mensen van het Oostblok zullen naar die conferentie komen
en wanneer deze mensen hun realisatie krijgen en naar hun landen teruggaan, zal de Paramchaitanya daar zijn werk beginnen
doen. Ik heb enkel vijftien minuten gesproken en gaf realisatie in vijftien minuten,
Dan gingen deze mensen terug naar hun landen, het werk gebeurde daar. Wat betreft het werk van Paramchaitanya, is het zeer
noodzakelijk dat de mensen gerealiseerd zijn. Omdat het werk van Paramchaitanya gedaan wordt door het verlangen van
gerealiseerde mensen. Het verlangen zou zuiver moeten zijn en niet zelfzuchtig, omdat dit werk wordt gedaan door de kracht van
het Atma. De Atma is onze Shiva, die absoluut vrij, standvastig en eeuwigdurend is. Deze kwaliteiten komen in een persoon na
zelfrealisatie. Als deze kwaliteiten in je zijn, mag je een koning zijn of eerder wat, maar binnenin ben je vrij en onthecht. Binnenin
vervloek je niemand, noch zal je iets begeren. Het grootste licht van de Spirit is dat je voor niets moeite moet doen, je moet
niemand controleren. Door steeds dieper in deze zelfgerealiseerde toestand te dringen wordt de duisternis door dat licht
verdreven. Dit is de werkelijke winst. Degene die dit nog niet verkregen heeft, zou moeten weten dat zijn toestand van
zelfrealisatie nog niet volledig rijp is. Als het rijp was, zouden wij beseffen dat in onze levens, in onze omgeving, in onze Sahaja
Yoga gemeenschap, een nieuw soort van persoon klaar zou moeten zijn, die de gedaante van de Spirit is, die overvloeit van het
licht van de Spirit, in wie men Shiva kan zien. Toen Shiva huwde ging hij naar zijn huwelijk op de manier zoals hij was. Dit
betekent dat wanneer je het licht van de Spirit binnenin je hebt, je elk gezicht kan zijn, elk lichaam, elk typen, maar wanneer je dat
licht hebt, zal Shiva je herkennen.
Hij heeft twee vormen, aan de buitenzijde is de Vishnu vorm en binnenin is de Shiva vorm. Wij moeten zoals Shiva zijn, vrij,
onafhankelijk en onthecht. Dan mag je uiterlijk, Shiva, Krishna of iemand anders zijn, maar de Shiva binnenin je, zal standvastig
en gevestigd zijn. Wanneer je de vorm van de Spirit geworden bent, zal het uiterlijke gedeelte niet meer belangrijk zijn. Dan zullen
je gevoelens voor zo'n dingen volledig veranderen. Toen Shri Eknath naar Dwarika ging, vulde hij een kruik met water. Maar toen
hij een ezel bijna van dorst zag omkomen gaf hij hem het water dat bestemd was om te offeren in de tempel.
De mensen vroegen hem wat hij deed. Je hebt zover gewandeld, blootsvoets, om dit water te vullen, en nu geef je het aan deze
ezel? Eknath antwoordde: mijn eigen Krishna daalde neer om dit water te drinken. Dit subtiel gevoel van overgave, kan alleen een
gerealiseerde ziel verstaan. Om de buitenzijde te zien, dat "wij" de kruik namen en "wij" offerden het aan God. Wie zijn die "wij".
Wanneer dit gevoel van "wij" er niet is, heeft de Paramchaitanya dit werk gedaan.
Toen Eknath op deze aarde kwam, verstond niemand hem, de mensen kwelden hem, maar omdat hij het evenbeeld van de Spirit
was en hij gevestigd was is Shiva was hij van de vorm van Shiva. Zo'n persoon mag uiterlijk om het even wat zijn, maar zijn Shiva
staat geeft licht zelfs aan de buitenzijde. Maar het belangrijkste is grootmoedig te zijn. Deze grootmoedigheid is de kracht van
Shiva. Shiva is zo gulhartig dat hij zelfs bewust gunsten uitdeelt aan Rakshasa’s. Op dezelfde manier is diegene die stevig in
Shiva is, zeer diep en in vrede met zichzelf. Hij zal het niet zeggen, maar hij weet alles.
De grootste kracht van Shiva is liefde. Het is Nirvajya liefde, de liefde waar geen verwachting is. Het is vloeiend. Deze kracht van
mededogen is zo groot dat het alles overstijgt. Evenzeer groeit de kracht van het mededogen in een gerealiseerde persoon en
dat is zo verrukkelijk dat je er niet alleen van geniet. Zijn hele wezen wordt zo en daardoor wordt hij uiterst krachtig. Zijn angsten
en twijfels verdwijnen. Hij is bekwaam om mooie werken op een mooie manier uit te voeren. Hij verstaat ook alles op een mooie
manier.
Sommige Sahaja Yogi's zullen je in je gezicht zeggen dat je bezeten bent. Het zou niet op zo'n manier mogen gezegd worden. Als
je iemand zijn ego voor altijd wil breken, bedenk dan dat hij vol van ego is, en de Paramchaitanya zelf zal zijn ego breken. Maar
allereerst moet een gerealiseerde ziel denken: ik heb mijn toevlucht in Shiva gezocht, ik heb mijn toevlucht in mijn Spirit gezocht.
Alleen door mijn Spirit zal de Paramchaitanya al dit werk doen, daarom ben ik voor niets bezorgd.
Wie is mijn vijand? Wie kan mij doden? Ik leef in het goddelijke.

Hij doet alles, dus wat doe ik? Wanneer iemand op deze manier begint te voelen, kunnen we zeggen dat we Shiva binnenin
hebben herkend. We verstaan het uiterlijke, ons lichaam e.d. maar we zouden deze in Shiva die binnenin ons is, die de
ondersteuning van onze volledige kracht is en die wij Sat Chit Ananda noemen, moeten begrijpen, wij zouden moeten geloven in
de Shiva.
Moge God je zegenen.
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Wat een enthousiasme overal! Ik denk dat heel Sydney onder hun bloemen bedolven werd. En zulke mooie woorden, de kaartjes
en de brieven en de prachtige gedichten, de kinderen zingen zo mooi. Er zijn geen woorden om de gevoelens uit te drukken van
zo’n uitbundigheid en zo’n oprecht gevoel van geluk.
Jullie hadden een Moeder nodig om op jullie te letten, om voor jullie te zorgen, en om jullie te kunnen transformeren met veel
wijsheid. Iedere verjaardag ontdek ik dus dat Sahaja yogi's ook hun hart vergroten en beseffen dat ze niet langer druppels zijn,
maar een wezenlijk deel van de oceaan. En dat de oceaan zelf hen zal versterken en verzorgen. Het is de oceaan die hen zal
voeden. En diezelfde oceaan zal hen leiden. Dus de verbinding tussen de druppel en de oceaan moet volledig gevestigd worden.
De beperkingen van een druppel moeten dus helemaal oplossen in de grootsheid van de oceaan. Met zorg en met lieve woorden
kunnen we de diepte van de collectiviteit verbeteren, en met een oprecht verlangen om collectief te zijn. Het verlangen om
collectief te zijn moet zeer oprecht zijn. Op die manier zal je wezen zich beginnen te ontplooien. Het eerste wat nodig is:
oprechtheid tegenover jezelf. Natuurlijk, omdat we vertrekken vanuit de toestand van een druppel, van een druppel, een kleine,
beperkte druppel, van die fase, daarom worden we keer op keer overspoeld door deze beperkingen. Maar we moeten onze eigen
visie voor ogen houden: wat je zult zijn in de toekomst, wat je later wilt zijn. Dus alleen al de oprechtheid van de gedachte
collectief te willen zijn, dat alleen al, zal alle hindernissen overwinnen. Als je oprecht bent met betrekking tot elk doel, welk dan
ook, dan vergeet je de tijd, je vergeet de inspanning, je vergeet alles, je wilt het bereiken, zelfs als het gaat om kleine dingen.
Nu, waar komt deze oprechtheid vandaan? Er zijn twee elementen die oprechtheid ontwikkelen. Ten eerste, moet je voor jezelf
beseffen wat Sahaja Yoga is, wat het je gegeven heeft. Het heeft je realisatie gegeven, het heeft je dat breder perspectief
gegeven, het heeft je collectief bewustzijn gegeven, het heeft je gedachteloos bewustzijn gegeven en twijfelloos bewustzijn. Het
heeft je tot een nieuwe persoonlijkheid gemaakt, zoals een ei een vogel wordt. En nu je een vogel bent kan je niet terugkeren in
de eierschaal. Eens je beseft wat Sahaja Yoga voor jou gedaan heeft en je ook beseft wat je daarmee bereikt hebt: namelijk dat je
de kennis verworven hebt, de kennis van de Kundalini die zoveel jaren geheime kennis was, zeer geheime kennis. Niemand wist
ervan, het was allemaal verborgen. Alle kennis over de Kundalini heb je (verkregen), zeer zeker, zonder naar school, hogeschool
of universiteit waar dan ook te gaan. Zonder enig laboratorium te bezoeken heb je ermee geëxperimenteerd, heb je ontdekt wat
de Kundalini is. Je hebt het met eigen ogen gezien, je hebt de Kundalini zien opstijgen, je hebt mensen zelfrealisatie gegeven. Je
hebt niet alleen de koele bries van de Heilige Geest ervaren, maar je hebt ook je eigen krachten ervaren. Je hebt ook gezien dat je
werkelijk zo anders bent geworden dan daarvoor met betrekking tot je kennis om dingen te begrijpen. Dus, het feit dat je kennis
zo sterk verankerd is en dat je gemachtigd bent om de Kundalini van anderen te doen stijgen, wat vroeger door geen enkele grote
heilige gedaan werd, geen enkele van de grote zieners, maharishi's[1], al deze grootse mensen die ooit geleefd hebben. Slechts
zeer, zeer weinig mensen hadden de vaardigheid om de Kundalini te doen opstijgen, gedurende al deze jaren, en deze
vaardigheid hebben jullie. Je begrijpt wat de chakra's zijn en je kunt de diagnose stellen, zelfs kinderen kunnen dit. Terwijl we niet
eens beseffen hoe bijzonder dit wel is! Op het menselijk niveau wisten we er geen woord over. We hadden zelfs nog nooit het
woord 'Kundalini' gehoord! En in zo'n korte tijd ben je zo'n kenner geworden! Dat is de zegen van Sahaja Yoga.
Dus, als je dit ziet: dat je zoveel kennis bezit en hoe het licht van je aandacht werkt. En als je dan ziet hoe zoveel zegeningen hun

werk doen en hoe je automatisch, gewoon zonder iets te doen, resultaten bereikt, dan sta je versteld en kan je niet begrijpen hoe
dit gebeurd is, hoe het uitgewerkt heeft. Ik was daar, plots gebeurde dit. Ik was daar, plots gebeurde dat. Hoe? Deze oceaan is elk
moment bezig, in alle details, met het oplossen van dingen. Al deze gebeurtenissen zouden je ogen moeten openen voor het feit
dat je niet langer een doorsnee mens bent, maar dat jullie nu wijzen zijn, dat jullie heiligen zijn.
Dus, onze houding moet veranderen. Zoveel mensen zijn nog steeds als dieren: je kan het zien aan de manier waarop ze
moorden, aan de manier waarop ze zich gedragen – het zijn zelfs geen mensen. We leven met hen, we zien ze elke dag: het zijn
misdadigers en dat niet alleen maar ze hebben een zeer laag cultureel niveau. We kunnen ze net zo goed dieren noemen.
Daarnaast hebben we sommige mensen die half dier, half mens zijn. En dan hebben we ook enkele mensen die echt menselijk
zijn, die zoekers zijn.
En dit begrip van wat je in Sahaja Yoga hebt bereikt zou je onmiddellijk moeten doen beseffen wat je bent. En als dit allemaal
met ons gebeurd is, vanzelf, zou je hier heel oprecht over moeten zijn, je zou moeten voelen dat je werkelijk iets bereikt hebt, iets
dat zo verheven is. Daarom moeten we oprecht zijn, en ook op mentaal vlak zou je er zo over moeten denken. Dus, het eerste
vereiste is dat je op mentaal vlak weet, dat je op mentaal vlak weet hoe belangrijk het is, het is zo – het is zo belangrijk, het is zo
waardevol. Je wordt hier heel oprecht over.
Maar het tweede stadium is anders: als je iets ziet, weet je iets en begin je je hart ervoor te openen. In het tweede stadium moet
je je hart openen. Dus, de oprechtheid komt van een open hart: als je hart niet open is, kan je niet oprecht zijn.
Nu, wat betekent dit, dat je hart niet open is? Laat ons kijken. Je bent opnieuw geboren, je hebt je zelfrealisatie gekregen. Dat is
op een bepaalde manier ook je geboortedag. Maar bij de ontwikkeling van je kennis en begrip, hield je geen gelijke tred met je
hart. Maar wat is hiervan de reden? Wat is het dat je hart zo tegenhoudt? Je kunt gemakkelijk ontdekken dat je hart het lichaam
bestuurt, het bestuurt het brein, alles. Want als je hart stopt, stopt alles. Maar als je verstand stilvalt, zal het hart niet ophouden.
Het hart is dus het allerbelangrijkste en het regeert je hele wezen. Nu, dit bijzondere instrument, dat zeer delicaat is, dat ook doet
stromen, is als een steen. Hoe zal het dan kloppen? Wanneer we dus zeggen: “maak je hart groter”, betekent dit dat de
versteendheid van je hart moet wegsmelten. Maar hoe is het versteend geraakt? Hiervoor moeten we naar de wortels gaan. Het
wordt als een steen omdat het hart het brein controleert. Zoals er zeven aura's bestaan rond je brein, zo zijn er ook zeven aura's
rond je hart. En het zijn al deze aura's die de aura's van het brein besturen. Nu, in het brein, zoals je weet, zijn er de twee
instellingen van ego en superego, die teveel druk uitoefenen op het brein. Dit heeft als resultaat dat al deze aura's verdrukt
worden. Hierdoor komen de aura's die het hart omringen ook in de verdrukking. Maar het brein kan denken: “Ja, dit is heel goed.
Ik weet hoe ik de Kundalini moet doen opstijgen, Ik weet hoe het moet, ik weet alles”, zegt dit gedeelte.
Het wordt niet versteend op die manier, het kan denken. Iedereen met een hart van steen kan denken. Zoals Hitler. Het brein
wordt dus niet beschadigd door de conditionering of het ego in die mate dat het op een steen gaat lijken, dat het niet meer kan
denken. Als het een teveel aan ego is... Als het een geval van ego is, dan kan iemand dwaas worden, maar hij denkt, hij kan nog
wel denken. Hij wordt echt dom. Iedere egoïst van wie de Agnya geblokkeerd zit, wordt een dwaas, zonder twijfel. Je ziet in zijn
gedrag, wanneer hij praat, aan de manier waarop hij dingen probeert te doen, dat hij een opschepper is en dat hij een dwaas
wordt. Ieder wijs persoon kan het zien, dat hij zo'n domme man is.
Dus, wat we zien, is dat het verstand overschaduwd wordt door het superego, maar dit geeft iemand niet een versteend brein.
Integendeel, het verandert iemand in een dommerik, niet in een steenkop. En zo'n domme persoon kan eeuwig blijven praten over
van alles en nog wat. En je kunt zo'n domme persoon onmiddellijk herkennen, het is niet moeilijk.
De keerzijde hiervan zijn de conditioneringen in het verstand. Dat is zelfs nog erger, zeer geniepig. Omdat iemand die
conditioneringen heeft, deze niet te boven kan komen. Hij loopt er niet mee te koop, maar is sluw en zijn verstand zit vol met
a-sahaj[2] ideeën. Zoals iemand die mij, tijdens een puja, mijn handen zag wassen en het water uitdelen; hij zei: “Waarom neem je
het water dat gewassen is, waarin Moeders handen gewassen zijn?” Dus antwoordde de ander: “Moeder heeft zo'n fantastische
vibraties in haar handen, dat, wanneer we ze wassen, de vibraties in het water gaan.” Oh, hij kon het niet geloven! Omdat de
conditionering is dat wanneer je je handen wast, alleen het vuil loskomt. Dus zij kunnen zich geen vibraties voorstellen. Al dit

soort conditioneringen zitten in het brein van mensen. Door deze conditioneringen kunnen ze niet op het niveau van het hart
komen. Maar wat gebeurt, is dat ze erover nadenken op een heel geslepen manier, ze liegen, ze verkopen onzin, en proberen je te
overtuigen van hun gelijk. Ze zijn niet dom, maar ze zijn idioot. Ze praten als idioten. En je aanvaardt die idiotie! Het bevat geen
wijsheid. Dus de ene is dwaas en de andere is idioot. En daar tussenin vind je de Sahaja yogi.
Dus deze conditionering tast het brein aan, maar maakt er geen steen van. Het enige wat het tot steen maakt is wanneer iemand
geboren is met een soort van mentale stoornis, waardoor hij niet kan denken, anders blijft het brein maar denken. Met
conditioneringen of met ego, het blijft maar denken. Zo een brein zou het hart niet mogen beïnvloeden, omdat het hart het brein
beïnvloedt. Maar de aura's die vanuit het hart tot stand komen raken uitgeput of verdwijnen. De aura's rond het hart zijn dus zeer
gevoelig en ze vinden: “Het is zinloos het brein te verlichten.” Ze worden steeds kleiner en kleiner en zo wordt ook het hart klein.
Omdat ze daar niet langer een levensdoel hebben, worden ze steeds kleiner. Het resultaat hiervan is dat het hart klein wordt.
Iemand die men heel bekrompen noemt, is iemand met een muizenhartje, of we zeggen altijd dat zo iemand een 'hart van steen'
heeft.
Dit alles gebeurt door de conditioneringen en het ego van de menselijke geest en het resultaat is voelbaar doordat het hart in een
steen verandert, omdat het hart gevoelig is. De hersenen zijn niet zo gevoelig. Wanneer je iets zachts in water plaatst, wordt het
hard, maar als je een steen in water kookt, gebeurt er niets. Dus, het gevoelige en delicate hart wordt steenhard, alsof je het
gaarkookt in de hitte van de hersengolven. En het wordt een zeer harde steen. Het kent niet één enkel vriendelijk woord. Het blijft
anderen maar pijn doen; dingen zeggen die niet gezegd zouden moeten worden, steeds maar zoekend: “Wat kunnen we zeggen
om nog iemand te kwetsen?” “Hoe kan ik proberen iemand echt te misleiden?”, omdat het een gemene houding is.
Het ego-gedeelte, het hart raakt dan weer bevroren door het ego en dan denkt het hart – het denkt niet – maar het hart kan geen
aura's meer naar het brein zenden. Het brein begint dan te denken, “Nu is de macht van het hart beëindigd. Het hart kan ons niet
meer controleren.” Dan begint het hart te denken: “Ik zal al het werk zelf doen.” Ik bedoel, het hoofd begint dit te zeggen. En het
hart wordt klein, steenhard. Het doet niets meer. Dus nu neemt het brein het over. Het brein neemt het over en dan beginnen de
hersenen. Het brein begint zelf te handelen op een manier die we niet kunnen begrijpen: ze gedragen zich als beesten, ze
gedragen zich als satanische mensen, ze worden zeer wreed en ze weten niet hoe ze echt iets goeds kunnen zeggen tegen
anderen. Er bestaat een soort van heel valse trots in hen en zo'n mensen blijven maar anderen kwetsen, anderen beledigen
totdat ze ooit iemand als henzelf tegenkomen en dan storten ze allebei in. Dat is de enige moeilijkheid in dit hele gegeven,
anders zou het al lang met je gedaan zijn. Maar omdat twee egogerichte personen niet kunnen samenwerken, neutraliseren ze
elkaar. Dus godzijdank worden we van hen verlost.
Dus deze twee toestanden, die zich in het brein nestelen, deze twee toestanden bevriezen het hart en reduceren ook de
invloedssfeer van het hart tot niets en vervolgens begint het brein zichzelf te verdedigen. Dat is waarom we niet weten hoe
anderen vriendelijk te benaderen, hoe lief te zijn, hoe hulpvaardig te zijn, hoe zachtaardig te zijn en geruststellend, hoe anderen te
beschermen. Dit alles hebben we al geërfd. We zitten al met een versteend hart wanneer we naar Sahaja Yoga komen en we
hebben een brein dat ofwel vol ego, ofwel vol superego is.
Dus nu, met je Kundalini die opstijgt, kan je eerst en vooral je hoofd uitwerken. Dus, de oprechtheid zal ontstaan wanneer de
Kundalini beweegt en je Brahmarandra aanraakt, die de zetel van je hart is en zich zal uitbreiden. Dan komt het hart gewoon
terug als een koning, het keert weer terug en begint het brein te domineren. En wanneer het hart terugkomt, merk je onmiddellijk
dat de mensen waar we vroeger boos op waren, waarmee we niet wilden praten, waarmee we niets te maken wilden hebben, dat
we opeens vriendelijk worden tegen hen. Er is geen probleem. Op verschillende manieren hebben mensen je gekwetst. Al dat
kwetsen en zo meer verdwijnt gewoonweg. En je begint zo vriendelijk en mooi te worden. Wat er gebeurd is, is dat je Kundalini je
Brahmarandra aangeraakt heeft, waar de zetel van het hart zich bevindt. En zodra dat zich opent, opent je hart zich ook en het
ontwaakt. Het denkt: “Oh, wat? Heb ik dit brein toegestaan mij te overheersen? Hoe durft het over mij te heersen!” Het springt er
gewoon op. En we hebben mensen gezien: plotseling zijn ze zo veranderd dat het opvalt.
Daar – een man in Amerika, hij vertelde: “Moeder, na de zelfrealisatie was ik zo veranderd dat ik een heel milde persoon ben
geworden, terwijl ik vroeger mijn oom of wie dan ook zelfs niet begroette.“ Hij ontmoette hem dus op een soort feest en zei toen:

“Dag, oom!” De oom keek hem aan. “Alles goed?” Dat zei hij vroeger nooit. Toen ging hij erheen en zei: “Gaat alles goed met je,
oom? Gaat het je goed? Kan ik iets voor je doen?” Hij zei heel vriendelijke dingen. De oom antwoordde: “Wat heb jij gedaan? Ben
je dronken of zo? Hoe komt het dat je zo vriendelijk tegen me praat? Niet te geloven.”
Dat is wat er gebeurt. En dat is waarom we moeten begrijpen dat we al deze dingen gemakkelijk kunnen loslaten omdat we ze
verworven hebben. We kunnen ze achter ons laten, omdat we ze verworven hebben. Ze hoeven niet ons leven te bepalen, en onze
relaties. Dus, ego en superego, beide kunnen verslagen worden eens je hart ontwaakt is.
Dus wanneer we met mensen omgaan, moeten we het ijs breken, ook door op een heel fatsoenlijke manier met anderen te
communiceren. Zeg bijvoorbeeld tegen jezelf: “Nee, ik geloof niet dat deze man zo slecht is. Laat mij voor hem zorgen, dan komt
het vast goed met hem. Zie je, ik denk niet dat hij zo slecht is.” Dus, iemand als slecht bestempelen is heel gemakkelijk voor
mensen en eens ze zoiets beginnen te aanvaarden, bouwen ze een soort burcht op waarin ze leven waarbij ze denken dat zij de
besten zijn en dat er verder niemand deugt. En zo wordt de hele gemeenschap, de hele samenleving, de hele mensheid met deze
ideeën aangestoken. En Sahaja Yoga is de enige manier waarop dit zal genezen. Sahaja Yoga is de enige manier om dit te
beëindigen. En dat is de rol die jullie moeten opnemen, te begrijpen dat oprechtheid alleen kan ontstaan als je je Kundalini
omhoog brengt, opnieuw en opnieuw, en je Brahmarandra opent. Dan zal je hart opkomen. Het zal een zeer alerte persoonlijkheid
worden en het zal de leiding nemen over je brein, dat de hele tijd aan het denken is, denken, denken, zonder einde. En eens dat
gebeurt, zal je beseffen dat je nu in het twijfelloze bewustzijn gesprongen bent.
Het verband tussen deze twee moet goed begrepen worden. Ten eerste, de heerschappij van het hart of, we kunnen zeggen, het
koningschap van het hart wordt uitgedaagd, wordt neergehaald, tot nul herleid. En dan wordt dit brein de koning, en begint ons te
overheersen. “Ik denk...”, “Ik vind...” komt van het brein, het ego. Als je dit zou kunnen opgeven, dit: “ik denk...”, “ik wil...” dan zal
alles goed komen. Je zou moeten zeggen: "ik wil…" is niet de kwestie. Dit lichaam wil het. Je neemt afstand van jezelf. Geleidelijk
aan begin je jezelf los te maken van al dit soort situaties door nooit “ik wil...” te zeggen. Zeg beter: “dit lichaam...”, “deze hand...”,
“dit hoofd...” Zo begin je je los te maken. En zodra je afstand hebt genomen, verdwijnen alle hindernissen van ego en superego.
Maar het is ook heel eenvoudig om van deze twee verlost te worden. Het is heel gemakkelijk deze twee kwijt te raken. Gewoon
door je Kundalini omhoog te brengen en je Brahmarandra te doorbreken. Dat is het hoogste dat je kunt bereiken, het doorbreken
van de Brahmarandra, laat je Kundalini zich verbinden met de allesdoordringende kracht. Dat is waarom ik altijd zeg dat je moet
mediteren en dat je in gedachteloos bewustzijn moet zijn, dan lost het zich op. Geef niet te veel aandacht aan uiterlijke zaken.
Natuurlijk ben je, op een bepaalde manier, verantwoordelijk voor Sahaja Yoga, omdat je er oprecht over bent. Je kan jezelf niet
dwingen. Dus, steeds opnieuw zeg ik, weeg je oprechtheid af. Hoe oprecht ben ik tegenover Sahaja Yoga?
En sommige mensen nemen dit maar lichtjes op, ze zeggen: “Moeder, ik was dom, ik was in de war”. Je kunt dat niet zeggen! Je
kan het niet zeggen, omdat je dit aan Sahaja Yoga verplicht bent. Je hebt nu alles aan Sahaja Yoga te danken. Het is een nieuw
leven voor jou. Je kunt dus niet zeggen: “Ik was in de war” of: “Ik was dom, ik was dwaas, ik deed dit”. Vertel jezelf dat dit niet
kan. Moeder heeft echt heel hard gewerkt, in volle oprechtheid en wij mogen hier niet onoprecht over zijn. We willen geen
hypocrieten zijn. Dit is hypocrisie, absolute hypocrisie. Je zegt iets en je doet iets anders. Als je enig gevoel van dankbaarheid en
zelfrespect hebt, dan zou je nooit mogen zeggen: "Ik deed dit per vergissing, Moeder." of: “Ik was in de war, ik was dom, ik was
dwaas.” Dat toont dat je een zeer middelmatige persoon bent en dat je geen gevoel van dankbaarheid hebt tegenover Sahaja
Yoga en evenmin tegenover jezelf.
Maar het beste is, dat ik Sahaja Yoga niet nodig heb en dat Sahaja Yoga jou niet nodig heeft. Jij hebt Sahaja Yoga nodig. Sahaja
Yoga is op zichzelf volmaakt. Het heeft jou niet nodig. Het is compleet, en zal zo blijven, absoluut. Het zal zijn eigen positie
hebben, zijn eigen status, zijn eigen waardigheid, alles intact. Maar als je er iets van nodig hebt, moet jij het bewerkstelligen. Net
als met de rivier de Ganges, als je water wilt halen, moet je bruikbare emmers hebben die diep genoeg zijn om het water te
kunnen ontvangen. Maar als je een steen neemt, wat kan je eruit halen? Maar de Ganges stroomt. Ze is wat ze is. Ze heeft haar
eigen mogelijkheden in zich. Ze verandert niet omdat jullie stenen verzamelden.
Nu moet je dus begrijpen dat je je Kundalini zoveel mogelijk moet doen stijgen. Probeer je aandacht voortdurend op je Kundalini
te richten. Kijk waar het probleem zich bevindt. Zorg dat het uitgezuiverd wordt, dat het totaal uitgezuiverd wordt. Onderzoek

waar het probleem zich bevindt en breng je Kundalini heel vaak omhoog en zorg dat ze goed stroomt in je fontanelgebied, zodat
je hart groter wordt. Op een bepaalde manier is het een mechanisch proces, kan je zeggen. Maar zelfs dat doen jullie niet. Als je
dit gedaan had, zou je hart gegroeid zijn. En jijzelf zal zeggen: “Moeder, mijn hart is zo groot geworden als Azië.” En dan zie je het
wonder van het hart, hoe het vibraties uitstraalt waardoor jullie zo'n medelevende, zo'n dynamische, mooie mensen worden en zo
oprecht tegenover Sahaja Yoga.
Ik wil jullie verzoeken om vandaag voor deze puja jullie hart te openen. Jullie waren heel uitbundig en gelukkig. En het moet wel
zijn dat jullie hart zich al geopend heeft, want ik heb gezien dat Sahaja yogi's mij een zeer groot hart toedragen, maar dat ze dit
niet voor zichzelf doen. Ze zouden alles voor mij doen, maar niets voor zichzelf. Ze zullen van 's morgens tot 's avonds bezig zijn
de zaal te versieren, met vanalles te doen. Zij zijn het wellicht die me al deze bloemen toestuurden van ik weet niet waarvandaan.
Maar als ik ze vraag: “Mediteer voor jezelf”, dat doen ze niet. Of: “Je moet dit voor jezelf bereiken”, dat zullen ze niet doen. Zo is
de situatie.
Dus, in plaats van al je energie te verspillen met het versieren van dit alles, zou je jezelf vanbinnen moeten versieren. Met
oprechtheid, met mooie gedachten over jezelf, dat je bekwaam bent, werkelijk bekwame mensen en je kan je verbeelding
gebruiken, je intelligentie, je verstand, waarover je ook denkt te beschikken, om de weg te vinden, de weg te vinden, ik zeg het nog
eens, om te zorgen dat je hart groot blijft.
En dit is de boodschap voor de verjaardag van vandaag, voor de hele wereld omdat ik vond dat de hele wereld vandaag op een
groot kloppend hart leek. Ik beantwoordde het laatste telefoontje en kwam hierheen. Van overal belden ze, stroomden bloemen
binnen, wat voor mooie, lieve dingen zeggen ze toch. Alles is er. Ik werd er gewoon in ondergedompeld, gewoon overspoeld, het
was te veel voor mij. Zulke lieve, lieve dingen voor de kinderen, van de kinderen, dingen van de vrouwen, en een paar heel, heel
mooie van de mannen en het was verbazend hoe deze mensen sprankelen van vreugde omdat het vandaag mijn verjaardag is.
Op dezelfde manier, doe alsjeblieft alsof het elke dag jouw verjaardag is, waarbij je je Kundalini telkens weer moet omhoog
brengen en breng het niveau van je Kundalini steeds hoger en hoger. Hoe meer je je opent, hoe meer strengen van de Kundalini
er omhoog zullen komen en hoe meer je hart zich zal openen en het zal ontwaken, het zal krachtiger worden. En met een open,
groot hart en een krachtig hart, kan je je brein overheersen, dat je al deze vreemde ideeën bezorgt.
Ik hoop dat het dit jaar hier zal gebeuren en dat men zal proberen er een erezaak van te maken dat we een groot hart hebben. Een
groot hart is niet hetzelfde als dwaasheid, dat is het niet. Een groot hart betekent een hart waar je mij in kan plaatsen. Ik ben een
vrij grote persoon, ikzelf, je moet dus wel een zeer groot hart hebben voordat ik in je hart kan verblijven. Dat is een groot hart en
dat is wat jullie allemaal zouden moeten hebben. Als dat gebeurt, dan zal alles zeer goed uitwerken.
Dus, wat de overgave betreft: je moet weten hoe je over te geven [aan het hogere] en je moet weten hoe alles dat nog niet werd
overgegeven te behandelen, want je geeft jezelf over op zo'n manier dat je je hart werkelijk groter maakt. Plaats mij hierin en hou
dan je bloemen bij je om ze mij te geven op het moment waarop je jezelf volledig onder controle hebt.
Je hebt dus je emoties, je gevoelens zoals bloemen, die je voor jezelf moet houden, die deel uitmaken van dezelfde oceaan van
je hart. En wanneer je er klaar voor bent, wanneer alles gebeurd is, als het hele huis klaar is, breng dan de bloemen, de emoties,
de leuke dingen, de mooie dingen en verzorg ze. We moeten leren, denk ik, er zouden enkele boeken moeten zijn over hoe je
aardige dingen zegt tegen anderen. We zouden hierover enkele boeken moeten proberen te vinden of enkele boeken moeten
schrijven over hoe je vriendelijke dingen kan zeggen, hoe we voor anderen kunnen zorgen, hoe we iemand onze liefde kunnen
laten voelen, de uitdrukking van liefde, en dat werk, zo'n boek zal mensen echt helpen te begrijpen dat het fijn is om zoiets te
zeggen. En eens je iets moois zegt tegen iemand, dan komt dit mooie terug, zoals ik je al zei, zoals de golfjes die het strand
raken terugkeren en dan voel je je heel gelukkig. Blijf dingen zeggen die vriendelijk zijn, die aangenaam zijn, het zal erg
gewaardeerd worden. Maar als je het met oprechtheid zegt, niet enkel om iemand te plagen of om zomaar iets te zeggen, enkel
maar om op een oppervlakkige manier vriendelijk te zijn, zoals “dank u, dank u, dank u”, maar iets 'vanuit je hart', zoals men zegt,
dan zal je opkijken dat het hart van de ander zich opent en vanuit dat hart zullen deze mooie bloemen van emoties naar jou
stromen.

Dus, aan de ene kant, moet je je hart vergroten en aan de andere kant, moet je binnenin jezelf alle mooie, lieve, tere gevoelens
behouden of bewaren, die je van overal in je opgenomen hebt en ze dan op het goede moment uitgieten. Dat is de kunst. Zoals
deze bloemen eerst in de tuin waren, ze werden bewaard, bewaard. En op het goede moment werden ze binnengebracht. Dus ze
voelen zich meer vereerd omdat ze op het goede moment gebruikt werden. Dit is de manier waarop we met onszelf moeten
omgaan in ons hart, want mensen zijn heel verfijnde, heel mooie wezens en om ze nog mooier te maken moet je mooie dingen
zeggen. Deze tong is niet bedoeld om grove dingen te zeggen, om anderen belachelijk te maken, om anderen te plagen, maar het
is bedoeld om iets te zeggen, zoiets moois, dat de ander die schoonheid ook in zich opneemt. Ik heb enkele mooie dingen
gehoord die mensen hebben gezegd en zoiets blijft in mijn hoofd hangen. En ik vroeg me af: “Wanneer zal ik de kans krijgen
zoiets tegen anderen te zeggen?” Denk er dus over na, in de zin van: “Wat is dit een mooie zin. Wat ze daar zeiden was zo lief.
Goed. Wanneer zou ik dit nu kunnen gebruiken?" Wanneer ik naar de winkel ga, en ik zie iets: “Ah, dat is goed. Dat is zeer geschikt
voor die persoon. Dat koop ik.” Op dezelfde manier, wanneer je deze mooie gevoelens opmerkt en fijne emoties, en mooie
woorden die gezegd werden, wat doe je dan? Je verzamelt ze, allemaal, bewaart ze en gebruikt ze op het juiste moment, op de
juiste plaats. Dat is de wijsheid van Shri Ganesha. Onschuldige mensen zijn het meest oprecht, onschuldige mensen. Zij die sluw
en geslepen zijn kunnen niet oprecht zijn omdat ze genieten van hun listigheid, ze genieten van hun zogenaamde 'genialiteit'. Ze
kunnen het nooit zijn. Zij die eenvoudig zijn, die liefdevol zijn, die meer om liefde geven dan om wat dan ook, enkel zij kunnen
oprecht heel lieve dingen zeggen.
Ik wilde vandaag zoveel aan jullie vertellen, hoe ik deze verjaardag in Australië ervaar, maar ik zei je al dat woorden
tekortschieten. Omdat – kijk, Australië is zo'n verafgelegen land. Om hier te komen en hier zoveel mensen ‘Agata Swagata' te
zien zingen. Dit is ongelofelijk, ongelofelijk, want ik heb jullie geen geld gegeven, jullie hebben mij geen geld gegeven, jullie zijn
niet verplicht zoiets te zeggen. Maar je doet het niet enkel, je geniet er ook nog van. Dat is zo geweldig. Je geniet ervan en daar
gaat het om: wanneer je hart groot is, wat je dan ook voor anderen doet, je geniet ervan. Je geniet ervan goede dingen te doen.
Je geniet ervan lieve dingen te zeggen. We zouden dus de mooiste bloemen van uitspraken moeten hebben, we zouden emoties
van de beste soort moeten hebben die we aan elkaar zouden moeten kunnen uitdrukken.
Begin hier nu vandaag mee, ik moet zeggen: begin ermee, zodat we vanaf 1990 steeds met mooie woorden tegen elkaar zullen
spreken, altijd, en hou gewoon je oren open, hou je ogen open en wanneer je maar de kans krijgt, wanneer je maar zoiets hoort,
hou het dan in gedachten en gebruik het opnieuw.
Vandaag ben ik zo gecharmeerd en het is teveel voor me, echt, om zelfs maar te geloven dat er zoveel Sahaja yogi's zijn in
Australië, dat zo ver weg is. Nu is het jullie verantwoordelijkheid. Het is jullie verantwoordelijkheid oprecht te zijn over Sahaja
Yoga, en als je alles doet in alle oprechtheid, zullen dit soort vreemde argumenten nooit in je opkomen die ik vroeger hoorde. Je
zult gewoon denken: “We houden van Moeder en we moeten samen, samen zijn, en we moeten van elkaar houden en steeds
lieve dingen zeggen tegen elkaar zodat de liefde toeneemt.” Al het andere, iedereen die probeert dingen te zeggen of dingen
kapot te maken of iemands hart te breken, begaat een zonde. Daar is zonde. Het hart breken van een heilige is de grootste zonde
en men zal ervoor gestraft worden.
Nu jullie dus allemaal heiligen en wijzen zijn, moet je elkaar respecteren. Dat niet alleen, maar je moet genieten van je
oprechtheid. Dat is de manier, ik probeer te zeggen, geniet van je oprechtheid. En al deze domme gedachten die opkomen, gooi
ze weg. Want ik hoorde dat er hier en daar zoveel ruzies waren en ik dacht: “Wat is dit? Zijn dit Sahaja yogi's of zijn het gewone
mensen van de straat?” Dit is er gebeurd en dan de kinderen, dit gebeurt en dat.
Nu, ook wat de kinderen betreft, ik heb jullie al vaak gezegd: stuur je kinderen naar India. In ieder geval ben je egoïstisch geweest
wat hen betreft. Je weet dat ze zich niet naar behoren ontwikkelen. Stuur ze dan naar India. Als je dit doet heb je je hart geopend,
want de hele wereld is met jou verwant, de hele wereld is je familie. Waar je ook gaat in de hele wereld, je zult mensen
tegenkomen die van je zullen houden, die voor je zullen zorgen, die alles voor je zullen doen. Ik bedoel, te weten dat er overal
iemand zit te wachten om jou te ontmoeten als was het je eigen familie! Ik was zonet aan het denken, deze muzikanten gaan
naar Singapore. Wat zal er gebeuren? Waar zullen ze slapen? Een groot probleem, ze probeerden van alles. Ik maakte een

bandhan, plots kwam er een telefoontje van Bala. Bala vertelde me: “Nee, het is perfect in orde. Ik zal het mijn moeder vragen. Zij
zal zich om hen bekommeren.” Probleem opgelost. Dus, al dit soort problemen, je problemen kunnen opgelost worden omdat je
oprecht bent, maar als je niet oprecht bent, zal je enkel oneerlijke personen ontmoeten en dan daal je, daal je in je eigen achting
en in de achting van anderen. En er zal geen plaats voor je zijn in Sahaja Yoga. Er is geen plaats voor oneerlijke mensen in Sahaja
Yoga, probeer dus je oprechtheid te ontwikkelen. Breng je Kundalini zo vaak mogelijk omhoog. Houd haar daar. Houd haar in de
Sahasrara en zorg dat je hart zich opent. Dat is de beste manier. Iedereen vraagt me steeds: “Hoe moeten we ons hart openen?”
Ik zei: “Neem de sleutel.” Nu, ik weet niet hoe het hen uit te leggen. Je hart ‘openen' betekent gewoon je Kundalini omhoog
brengen, in de brahmarandra[3] blijven en zorgen dat de brahmarandra zich opent. Dat niet alleen, maar kijk hoe door je hart te
vergroten, door lief te zijn voor anderen, hoe je je voelt. Er zijn sommige mensen die niet veel praten, die niemand ontmoeten, die
gereserveerd zijn. Ze leven alsof ze in een luchtbel zitten, dit soort van mensen moet weten dat ze vast enkele badha's[4] hebben,
dat er bhoots[5] op hun hoofd zitten, anders is dat een zeer onnatuurlijk gedrag voor een Sahaja yogi.
Ik heb jullie vandaag zoveel verteld omdat ik denk dat de zorg, de liefde, de genegenheid, de wijsheid en het geduld moeten
geabsorbeerd worden. Als ik jullie guru ben, als ik jullie moeder ben, moeten jullie je deze kwaliteiten eigen maken. Ik ben overal
bezorgd over. Als iemand in de problemen zit, ben ik bezorgd. Ik zal proberen de problemen van die persoon op te lossen. Wie er
ook met een probleem zit, ik ben gewoon – het laat me niet los totdat ik het probleem opgelost heb. En ik vertel je ook rechtuit
over, bijvoorbeeld, je kinderen, ik vertel je over je vrouw, over je man, in de zin van: "Dit is niet goed. Dit moet verbeterd worden."
Omdat ik om je geef. Zo zou jouw houding tegenover Sahaja yogi's moeten zijn, tegenover Sahaja Yoga, en dat zal jullie heel erg
versterken, omdat je erom geeft, dat is waarom ook anderen erom geven.
Kan je je voorstellen, voor een Indische dame als ik, dat er zoveel mensen zijn die om me geven? Waarom zouden ze tenslotte
om mij moeten geven? Goed, jullie zijn Sahaja yogi's, maar er zijn ook mensen die geen Sahaja yogi's zijn, zeg ik je, die ik, ze zijn
geen Sahaja yogi's, die ik sinds mijn kindertijd gekend heb, van wie ik weet, mijn relaties – ze geven allemaal om mij! Om één
eenvoudige reden, namelijk dat ik om hen geef, ik maak me zorgen over hen. Eender wie mij over een probleem vertelt, het blijft
in mijn hoofd zitten, het blijft er plakken als een postzegel. Totdat ik het probleem opgelost heb, zal ik blijven zoeken naar
manieren om dat probleem op te lossen. En zelf heb ik helemaal geen problemen. Op dezelfde manier, zouden jullie zelf ook
geen problemen moeten hebben. Alleen dan kun je het aan.
Is dat duidelijk? Moge God jullie zegenen!
Volgend jaar hoop ik dat jullie er allemaal zullen zijn voor mijn verjaardag in India. We gaan het reisprogramma zo organiseren,
dat kan misschien uitgewerkt worden. We moeten ook bekijken of jullie het goedkoper kunnen maken om te komen. We moeten
veel zaken bekijken. We kunnen het oplossen.
Het zou beter zijn om voor de puja jezelf een bandhan geven, zeven keer, en dan je Kundalini omhoog te brengen.

[1] maharishi: grote ziener, wijze, heilige

[2] a-sahaj: niet sahaj, dat wat tegen de cultuur van Sahaja Yoga ingaat; niet spontaan, niet aangeboren

[3] brahmarandra: top van het hoofd; plaats waar de Kundalini het fontanelgebied doorboort

[4] badha: subtiele negativiteit, blokkade, hindernis ter hoogte van orgaan of chakra

[5] bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven
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Ik ben zeer blij de vooruitgang van de mensen van Calcutta te zien. Ik weet dat er in deze stad diepzinnige zoekers zijn. Maar ze
weten nog niet dat de tijd gekomen is dat ze kunnen bekomen waar ze steeds naar op zoek zijn geweest. Jullie mensen zouden
naar hen toe moeten gaan en zo'n mensen opsporen die op zoek zijn naar de waarheid. Daarom is het belangrijk dat we ons
zouden ontplooien in alle richtingen. Maar tevens zouden we ook onze eigen kracht moeten doen toenemen. We zouden onze
levens moeten veranderen; we zouden eveneens onze manier van leven moeten doen schitteren als een echte yogi, zodat
mensen zullen herkennen dat zo iemand bijzonder is. En hiervoor is meditatie en bezinning zeer belangrijk.
Calcutta is een zeer drukke stad en de mensen verdrinken in hun drukke bezigheden. Ze hebben zeer weinig tijd. Maar de tijd die
we hebben, moet besteed worden aan onze eigen groei en aan onze innerlijke vooruitgang. Als we onszelf innerlijk willen leren
kennen, is het belangrijk dat we dagelijks een tijdje mediteren, 's avonds en 's morgens. Er ontstaat een groot verschil tussen
diegenen die mediteren en zij die dit niet doen. Vooral mensen die veel werk voor Sahaja Yoga doen, naar hier en naar daar gaan,
met mensen praten, lezingen geven, anderen doen begrijpen. Bij zulke mensen geraakt de Goddelijke energie langzaam uitgeput.
Daarom is het nog belangrijker en noodzakelijker dat zulke mensen elke dag zouden mediteren.
's Morgens na het bad en voor het slapengaan, moet je een tijdje mediteren. Dat is voldoende. Maar wanneer je mediteert, hoe
kun je dan herkennen dat je in meditatie was en of deze goed was? Gedurende de meditatie zou je eerst het gedachteloos
bewustzijn moeten vestigen.
Op dat ogenblik zou je moeten blijven zeggen, "dit niet, dit niet", en je gedachten op die manier laten afvloeien. Door dit te doen
zul je merken dat je door in te ademen je gedachteloos zult worden. Je moet de foto voor je plaatsen en een kaars aansteken.
Plaats je voeten in een zoutwaterbad en zit voor de foto. Wanneer de gedachteloosheid komt en de vibraties in beide handen
beginnen te stromen, droog dan je voeten af en zit op de aarde in meditatie.
Wanneer je in meditatie bent, tracht dan de diepte ervan te kennen. Als er gedachten opkomen, zeg dan opnieuw: "dit niet, dit
niet" of zeg "kshma" "ik vergeef". Kshma is een zeer belangrijk woord. Enkel reeds door dit te zeggen kunnen je gedachten
stoppen.
Wanneer er geen vrede in je is, hoe kan je dan innerlijk vooruitgaan? Zoals gedurende een aardbeving, een boom niet kan
groeien.
Op dezelfde wijze geraakt een mens klem in een aardbeving van gedachten en dan is zijn vooruitgang onmogelijk. Daarom is het
op dat ogenblik belangrijk de vrede in zichzelf te vestigen. Na een tijdje zal je verrast zijn, dat je niet zoveel oefeningen meer
moet doen.
Je zal onmiddellijk gedachteloos worden. Telkens als je iets moois of iets kunstvol ziet, zal je onmiddellijk gedachteloos worden.
Stilaan zal deze gewoonte groeien en zal ook je innerlijke vooruitgang groeien.
Je hebt een nieuwe stap gezet, maar je zal steeds opnieuw een volgende stap moeten zetten om aldus jezelf te leren kennen.
Daarom is het belangrijk dat je door meditatie dieper gaat.

Dit kun je herkennen doordat je geen zin hebt om op te staan wanneer de meditatie gedaan is. Je hebt zin om nog wat langer in
meditatie te blijven zitten. Je voelt je zeer blij en je kan niet onmiddellijk opstaan.
Als na je meditatie, je aandacht onmiddellijk naar andere dingen uitgaat, ik moet eten of ik moet slapen of ik moet nog weg, weet
dan dat je niet in een toestand van meditatie geweest bent, omdat het verlaten van de meditatieve toestand een beetje moeilijk
is. Op die manier zal je langzaam inwendig groeien en wanneer je om het even welk werk naar buiten toe doet, zal je kracht niet
verminderen, maar integendeel vermeerderen. Het is reeds voorgekomen dat diegenen die na hun zelfrealisatie onmiddellijk
realisatie willen geven aan anderen geblokkeerd kunnen geraken. Feitelijk bestaat zoiets als blokkering niet. Het is meer zoals
een barometer, die je zegt waar de mist is en waar het licht is. In zekere zin zou er een houding van niet-verwachting moeten
aanwezig zijn. Er zou een onthechting moeten ontstaan.
Dan zal je geen blokkeringen oplopen. Het is zoals een barometer, die je zegt waar de mist is en waar het licht is. Op dezelfde
manier kan je ook alles binnenin jezelf kennen. In zekere zin zou er een houding moeten aanwezig zijn van volkomen eerlijkheid.
Er zou een onthechting moeten komen. Dan zul je geen blokkeringen krijgen. Je kunt om het even welk aantal mensen bereiken,
om het even welk aantal mensen realisatie geven, om het even welk werk doen. Je kunt om het even welk aantal ziekten
genezen. Je zal niet aangetast worden. Maar als je niet deze staat van onthechting bezit, dan kun je in de problemen geraken.
Een tweede zaak is, dat jullie mensen, nu gerealiseerde zielen zijn. Jullie hebben een heel hoge staat bereikt, die verkrijgbaar is
na grote moeilijkheden.
Je zal zulke mensen ontmoeten, die pas in Sahaja Yoga gekomen zijn. Je moet begrijpen dat ze er nog maar net bijgekomen zijn,
en je zou niets agressiefs tegen hen mogen zeggen. Je zou hen moeten trachten te overhalen met je liefde, met moeite en
bezorgdheid en begrip.
En indien mogelijk door voedsel en drank aan te bieden, waardoor ze je niet zo angstaanjagend zullen vinden, omdat heiligen en
wijzen altijd een stok in hun handen schenen te hebben. Wees niet zo.
Ze zouden moeten voelen, dat allen onze broers en zusters zijn.
Enkel zo zullen de mensen in Sahaja Yoga blijven. Maar Ik heb gezien dat veel mensen die naar Sahaja Yoga komen, anderen
teveel beginnen te disciplineren. "Doe dit niet", "sta daar niet", enz... In Sahaja Yoga bestaat een dergelijke discipline niet, omdat
je Spirit geheel vervuld is van licht, dat je in zijn gloed, geleidelijk aan jezelf kunt zien.
En dan begin je om jezelf te lachen. En juist zoals jij langzaam vooruitging, op dezelfde wijze zullen ook anderen vooruitgaan. Dit
licht schijnt op jouw gedrag en ook op het gedrag van anderen.
In Sahaja Yoga verkrijg je de houding van getuige zijn. In deze staat van getuige zijn, observeer je enkel. Je denkt er niet over na.
Je zou er binnenin jezelf niet mogen op reageren. Je zou moeten observeren, zonder bewogen te zijn door om het even wat.
Alles te kunnen bekijken, zonder te reageren, is de meest verheugende belevenis.
Bijvoorbeeld, daar is een mooi tapijt. Als je zo begint te denken van, het is van mij, ik hoop dat het niet verbrand geraakt of
verknoeid wordt, of wanneer het van iemand anders is, denk je hoeveel heeft het gekost, waar kwam het vandaan en vele
dergelijke gedachten, dan kan je niet van de schoonheid ervan genieten. Je geest zou onbewogen en gedachteloos moeten zijn,
zoals het meer dat onbewogen is, zonder een golfje erin, en de mooie schepping er rond weerspiegelt.
Op een keer kwam er een zoeker tot Mij (tot aan Mijn voeten) en onmiddellijk steeg zijn Kundalini op en begonnen de vibraties te
stromen. Vanuit de aangrenzende kamer, kwamen de Sahaja Yogi's binnen gerend, daar zij plots de vibraties voelden stromen.
Op dezelfde manier zul je andere Sahaja Yogi's ontmoeten en het gevoel hebben alsof je jezelf ontmoet hebt. Toen Namdev,
Gora Kumbhar ontmoette, zei hij: "Ik kwam naar hier om het vormloze te zien, maar de gehele vormloosheid heb ik in jouw vorm

gezien". Dit soort gevoel kan enkel een heilige voor een andere heilige voelen. Tot nu toe leeft de mens enkel met jaloersheid en
afgunst. Maar wanneer hij een Sahaja Yogi wordt, dan voelt hij dat het vormloze dat hij kende, in de andere persoon vorm heeft
aangenomen.
Op deze manier wordt de liefde voor elkaar, zeer subtiel, zeer diep en zeer vreugd gevend. We zouden moeten begrijpen dat we
door een zeer subtiele en sterke draad verbonden zijn en dat er niets heerlijkers is dan de liefde voor elkaar.
Maar veel mensen denken nog steeds "mijn zoon", "mijn kind", "mijn huis", enz... Dat "mijn" zou moeten verdwijnen en zo weinig
mogelijk gebruikt moeten worden. Eens je dit kan zal je veel vreugde ervaren. Dit gevoel van "mijn" trekt je weg van de Spirit. Wie
ben ik? Ik ben de Spirit. De Spirit staat alleen op zichzelf, en diegenen die zeggen "het is mijn Spirit", zijn geen Sahaja Yogi's. De
Spirit spreekt niet van "mijn".
Zijn verstandhouding bestaat alleen met God. En met jullie is Zijn relatie slechts zoals het sap dat door een boom vloeit en sap
geeft aan elk deel, maar nergens blijft kleven. Dit "mijn" is de dood van de liefde.
Van een druppel zal je de oceaan worden, en zal je de grenzen van die druppel doorbreken, terwijl je op en neer gaat met de
oceaan.
Op deze manier, kan de mens in het heden leven. Wanneer dit "mijn" gebroken wordt, dan word je uiterst sterk. En deze kracht
wordt doeltreffend. Het zal groot werk verrichten in de collectiviteit en de redding van de mensheid kan ook door deze kracht
verwezenlijkt worden.
Een nieuw tijdperk vangt aan. Het is het tijdperk waar er een beweging op gang gekomen is, waar we onszelf niet meer in vraag
moeten stellen. Maar de vraag van al de anderen, de ganse wereld is onze bekommernis geworden. Daartoe is een kracht, een
grootmoedigheid, een hoogte vereist, waardoor je al de problemen op een evenwichtige manier kan zien en kan oplossen. De
verantwoordelijkheid van alle Sahaja Yogi's is enorm. Het is niet enkel dat je voordeel trekt uit Sahaja Yoga, en er in groeit, maar
je moet het in ieders huis brengen en je moet deze vreugde aan iedereen schenken. En indien je enige laksheid of zwakheid toont
terwijl je dit werk doet, dan zal je verantwoordelijk gesteld worden. En het zou een heel verkeerde daad zijn. Het is daarom, dat
mensen die gevestigd zijn in Sahaja Yoga zouden moeten rechtop staan, sterk als een boom.
Calcutta is de plaats waar het geheim van het succes van geheel India ligt. Daarom is het noodzakelijk dat jullie zouden opstaan,
naar voor komen en vooruitgaan. En dat jullie anderen doen vooruitgaan en dat jullie persoonlijkheid groeit.
Telkens wanneer je denkt, dit is "mijn zoon", "mijn huis", enz.… verdrijf dan deze "mijn" gedachte.
Slechts dan zal je "groot" worden. En we hebben zulke "grote" mensen nodig in deze nieuwe beweging, en de bereidheid hiervoor
moet volledig zijn.
Dit jaar is een zeer belangrijk jaar. En Ik wil dat vele mensen naar Sahaja Yoga zouden komen. Dus breng hen mee met liefde,
met respect en begrip. Soms door een licht, en soms door sommige dingen vrijuit te zeggen, vermits iedereen wel in het een of
ander vastzit.
In Rusland hebben ze geen guru's of cultussen. Ze waren om zo te zeggen als een schone lei. Het was dus zeer gemakkelijk om
hen realisatie te geven. Hier, zijn ze noch het een noch het ander. "Ik hoor bij die guru". Omdat ze niet zichzelf zijn, moet je dus
met veel begrip met hen praten.
De andere ziekte hier is "darshan" toespraken te willen van de guru.
De plicht van de guru is kennis te geven en niet van toespraken te houden. Hij zou de mensen moeten verlichten en hen
zelfrealisatie geven. Zolang hij geen kennis geeft, hoe kan hij dan een guru zijn?

Guru betekent, iemand die kennis geeft. Kennis welke je via je centraal zenuwstelsel kan ervaren en waar je de
allesdoordringende kracht van God in je centraal zenuwstelsel kunt voelen. Indien hij jou dit niet gegeven heeft, en je blijft
vasthouden aan zulke dingen, is dit in zekere zin jezelf vernietigen.
Jullie waren allen zeer grote zoekers en dus hebben jullie het verdiend. Op dezelfde wijze zouden jullie ook deze zegen aan
andere mensen moeten geven en hen gelukkig maken. Wat van lage kwaliteit is, is eigen aan onszelf. Het bestaat in het individu,
en ook in het collectieve ontbreekt het. We zouden dit gemis moeten inzien. De hindoes, moslims, kristenen en mensen van
andere godsdiensten zeggen Me, dat ze dit dharma volgden, maar dat ze er geen voordeel uit konden halen.
De reden is dat het door mensen gemaakte dharma's zijn. Diegenen die de dharma's maakten zijn er niet meer. Het dharma dat,
jullie mensen, moeten maken is het echte dharma. Er zou niets kunstmatigs in mogen zijn. Als de mens een godsdienst maakt, is
het gedoemd om verkeerd te gaan, omdat hij tot nu toe niet verbonden was met God.
De mens heeft de echte religie op het verkeerde pad gezet. Maar nu moeten jullie mensen de wereldreligie maken. Er zouden
geen menselijke fouten mogen inzitten, omdat het Goddelijk is, en jullie hebben allen zelfrealisatie verkregen. Dus in alle
eerlijkheid zouden jullie het moeten zuiveren, zodat het een Innerlijke Religie is.
Wanneer elke persoon zal inzien dat wat hij gekregen heeft de waarheid is, dan zal hij om het even tot welke godsdienst hij
daarvoor behoorde, de essentie ervan terugvinden in Sahaja Yoga. Hij zal er zich van bewust zijn, dat wat er in onze godsdienst
vervat zit, zich momenteel ook binnenin ons ontwaakt heeft. Als je, eender welke, door de mens gemaakte religie volgt dan kan je
eender welke zonde begaan in naam van deze religie. Maar na je toetreden tot Sahaja Yoga, word je zelf dharmisch en denk je
aan de weldaad van allen.
Maar wat betreft nieuwe mensen, praat heel voorzichtig met hen, want ze zouden zich kunnen aangevallen voelen. Dus je zou
hen heel voorzichtig moeten doen begrijppen, dat we het dharma binnenin ons moeten laten ontwaken. Zoals Christus zei "Je zal
geen overspelige ogen hebben". Maar is er een christen die geen overspelige ogen heeft? Op dezelfde manier hebben grote
heiligen belangrijke dingen gezegd. Maar de volgelingen deden net het tegenovergestelde. Dus je moet het hen geleidelijk aan
doen begrijpen, naarmate ze langzaam van de duisternis naar het licht gaan.
Door hen de ervaring te geven, zou je hen moeten wegleiden uit deze misvatting, en hen in dit dharma vestigen.
Die stroom en dat behoud van het dharma zou er in hen moeten zijn. Van waar iemand ook komt, aanvaard hem, want onder hen
zijn er vele zoekers naar de waarheid. En God kan slechts bij hen die het pad van de waarheid bewandelen, gevonden worden.
Wat is het nut van een lamp? Zijn functie is licht te geven. Zolang de lamp blijft branden, zolang kan alle werk gedaan worden.
Het licht dat je gekregen hebt, zou je met volle overtuiging aan anderen moeten geven. Er is niets om bang van te zijn. Kleine
kinderen zijn vol vertrouwen.
Zij zeggen wat ze denken dat waar is. Zij trekken zich van niemand iets aan. Maar wanneer we ouder worden, worden onze
hersenen met vele andere dingen gevuld en geraken we geconditioneerd, en wordt het moeilijk om daaruit te geraken. Dus
moeten we begrijpen, dat we met veel begrip met anderen moeten omgaan, omdat dit de Kracht van de Liefde is die jullie
moeten bereiken.
Dit is de eerste maal dat de Puja voor de Adi Shakti gedaan wordt.
Alle Shakti's ontstaan uit de Adi Shakti. Evenals de Shakti's van Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Al deze Shakti's worden
terug door Haar opgenomen. Alleen de Adi Shakti kan dit werk doen, omdat Zij oppergezag heeft over alle chakra’s. Zij is diegene
die de verschillende omzettingen en verbindingen van de chakra's controleert, Zij kent het subtielste van het subtiele. Alle

incarnaties die op deze aarde kwamen, waren een mijlpaal op de ladder van onze evolutie. Maar zij hadden allen één soort werk
te doen. Zoals de Godin die de rakshasa’s (demonen) moest doden en de volgelingen redden.
Daarom heeft Shri Krishna dit spel georganiseerd. Dit alles is een spel. Het is niet nodig om er zo ernstig over te doen. Shri
Krishna won iedereen voor zich, door zijn zachtheid. Hij verklaarde al onze fouten op een zachte en omschrijvende manier. Het
was een zeer mooie incarnatie van Hem. Na Hem kwamen Mahavira en Buddha, die een incarnatie van ernst aannamen. In die
sfeer van ernst spraken Zij van de eenheid van de Spirit en van de kennis van het Geheel.
Dan ontwikkelde deze ernstigheid en de mensen werden ernstig-denkend, en ze maakten hun dagelijks leven zeer moeilijk. In
feite hadden noch Buddha, noch Mahavira dit zogezegd.
Zolang de mensheid geen zelfrealisatie krijgt kan hij niet voor lange tijd op het rechte pad gaan. Na de Heer Jezus Christus,
begonnen de gewone mensen de religie die Paulus startte te volgen, en van dan af begon alles verkeerd te lopen. Op dezelfde
manier gingen in elke religie de dingen verkeerd, omdat de godsdienst moeilijk en ontoegankelijk werd. Heden ten dage zeggen
de mensen zeer verkeerde dingen over de Kundalini.
Nu werd de vraag gesteld, hoe de mensheid zou moeten medegedeeld worden dat God bestaat, dat de waarheid bestaat en dat
dit alles vervat zit in de gedaante van de Spirit.
Het was dus voor de Adi Shakti noodzakelijk te incarneren, omdat slechts Zij dit werk kon doen. Zij kent elke chakra. Zij moest
onder de mensheid komen en de geboorte van een menselijk wezen aannemen, waardoor Zij kon begrijpen wat de problemen en
fouten van de menselijke wezens waren. Hoe kan de Kundalini ontwaking gebeuren ondanks deze fouten. En hoe de Kundalini
doen ontwaken doorheen de Brahmarandra, waardoor mensen met een beetje licht kunnen zien.
En door zo te kijken zouden ze door naar zichzelf te kijken, ook zichzelf kunnen begrijpen, en dan zou de Shakti zich in hen
kunnen vestigen, waardoor ze kunnen genezen. Deze nieuwe taak betekende, dat alle Godheden, de heiligen, de incarnaties en
alle grote mensen, moesten komen. Zij moesten in de lichamelijke vorm van de Adi Shakti komen, welke moest incarneren. En
daarom is deze incarnatie gekomen, zodat de hele wereld kan evolueren.
De Godheid die dit universum gemaakt heeft, deze wereld, zal nooit toelaten dat Zijn schepping, vernietigd wordt door
mensenhanden. En het is daarom dat dit werk zo belangrijk is.
Het kan niet zo zijn dat jullie het kruis beklimmen, of erover praten.
Het is zwaar werk. Maar enkel een moeder kan dit doen, en enkel Haar Shakti (Kracht) kan dit doen. En wanneer Zij geen liefde,
begrip en geduld heeft, kan Zij het niet doen. Daarom is dit zo een belangrijke incarnatie. Zoals jullie weten heeft Zij de gedaante
van Mahamaya.
En er bestaat een reden hiervoor. Als Zij Mahamaya niet was, dan kon je Haar niet kennen. Pas wanneer er de gedaante van
Mahamaya is, kunnen jullie Mij benaderen. Op een andere manier kunnen jullie Mij niet benaderen. Jullie zouden denken, Zij is de
Shakti, hoe kan ik kort bij Haar geraken, hoe kan ik Haar voeten aanraken?
Hoe kan ik met Haar praten? Door de gedaante van Mahamaya aan te nemen, wordt dit alles mogelijk.
En door de zachtaardigheid van Haar gedaante zijn we één vandaag. Het is belangrijk dat Ik deze vorm van Mahamaya blijf
behouden, en jullie zouden allen dit stadium moeten bereiken en er niet in verloren lopen. Zoals een druppel opgelost wordt in de
oceaan. Jullie moeten allen in deze verlichte toestand blijven, en het aan de anderen doorgeven. Ik zal jullie er niet laten in
verloren lopen. Jullie moeten volledig doordrongen zijn van deze vreugde. Niemand kan verloren geraken. Zolang jullie deze
vreugde niet delen, zal Ik jullie niet in vrede laten rusten. Wanneer zoiets als dit gebeurt, slechts dan zullen jullie je bewust
worden van je verantwoordelijkheid.

Jullie taak is in zekere zin groter dan van de heiligen en wijzen. De heiligen en wijzen gaven aan niemand zelfrealisatie. Zij gaven
lezingen, trachten de mensen te doen begrijpen.
Jullie taak is dat jullie de Kundalini in de mensen moet doen ontwaken en hen hun zelfrealisatie geven en de hele wereld doen
verrijzen. Dit is een uitermate belangrijke en Goddelijke taak. En hiervoor moest de Adi Shakti zelf komen. Dit werk begon met
Haar komst en verloopt op een zeer mooie manier. Ik hoop dat jullie dit zullen begrijpen.
Veel bewijsmateriaal krijgen we door miraculeuze foto's. Deze zouden niet mogen getoond worden aan niet Sahaja Yogi's, omdat
ze het niet zullen willen geloven. Deze foto's zijn gemaakt door de Paramchaitanya, en dit met een eenvoudig fototoestel, dat
geen Shakti (kracht) in zich heeft. Maar als er zoveel licht uit Mijn hoofd komt, waarom kunnen jullie dat dan niet zien? Waarom
kan enkel het fototoestel dat vastleggen? Omdat Ik voor jullie Mahamaya ben, maar misschien niet voor het fototoestel. De
atomen in de film kennen Mij. God heeft jullie vrijheid gegeven. Maar deze levenloze voorwerpen zijn niet vrij. Zij werken enkel
door Zijn wil. In deze vrijheid zouden er geen storingen of gebreken mogen zijn, daarom heeft Zij de vorm van Mahamaya. Ik ben
zoals jullie. Mijn gedrag is volledig zoals dat van jullie.
Moge deze Puja van de Adi Shakti door jullie bereikt worden.
Moge God jullie zegenen.
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Het is een heel groot genoegen om naar Amerika te komen en jullie hier allen te ontmoeten. Dit is, zoals Ik jullie gezegd heb, een
heel belangrijk land op spiritueel vlak, niet omdat het een groot land is, of omdat het een zeer welvarend land is, maar omdat
zoals jullie weten, het de Vishuddhi is in het geheel van de Virata. De Vishuddhi is zo'n belangrijke chakra.
Hij heeft ook een heel grote uitstraling. Bijvoorbeeld, hij heeft een andere, laten we zeggen, bijchakra, die we de Hamsa chakra
noemen. En de planeet die dit centrum beïnvloedt is Saturnus.
Zoals jullie weten, beweegt er samen met Saturnus, een andere kleine Saturnus mee. Op dezelfde wijze is er samen met de
Vishuddhi chakra een andere heel belangrijke chakra, die we kennen als de Hamsa chakra.
We hebben ooit eens een Hamsa chakra puja gehad in Duitsland en het heeft gewerkt, denk Ik, omdat de Duitsers zich
gerealiseerd hebben dat wat ze tot nu toe gedaan hebben absoluut onmenselijk was. En Ik was zo blij te zien, dat toen Ik naar
Rusland ging, dat van de mensen die hen zelfrealisatie gingen geven, de meesten Duitsers waren. Dit wekt zo'n tedere gevoelens
in je over alles, dat de Duitsers aanvoelden dat het belangrijk was. Zelfs diegenen die zich aangetrokken voelden om naar
Rusland te gaan en de Russen zelfrealisatie te geven. Van het aantal Russen die sneuvelden over gans de wereld, werd het
grootste aantal gedood door Duitsers. Aldus nam het onderscheidingsvermogen, het Goddelijk onderscheidingsvermogen dat
zich manifesteert door jullie Hamsa chakra, zijn aanvang in Duitsland. En nu ziet U hoe Oost? Duitsland het Duits grondgebied?
West? Duits? binnentreedt en hoe ze hen verwelkomen en voor hen zorgen.
En wie deed dit alles? Enkele Sahaja Yogi's hebben dit in gang gezet. In deze landen waar er vreselijke oorlogsproblemen
geweest zijn, en waar ze door de hel moeten gaan zijn. Zelfs de Duitsers hebben veel te lijden gehad onder Hitler's verkeerde
leiding.
Zij hebben ontberingen gekend, zij hebben opofferingen gekend, zij hebben allerlei beproevingen gekend, die zij hebben moeten
doorstaan. Maar op de een of andere manier werd dit land (USA) zo onmetelijk begiftigd, dat de Amerikanen nooit beseft
hebben wat ontberingen zijn.
En de zegeningen hebben hen echt bedorven. Ontberingen zijn er geweest in al deze landen die we het Oostblok noemen en
Sahaja Yoga verspreidt zich als een lopend vuurtje daar waar zij volledig overheerst werden door de Russen of laten we zeggen
door terreur. En dezelfde terreur heerste over heel Rusland. In deze terreur, in deze angst, is het verbazingwekkend hoe de
wijsheid gegroeid is in al deze volkeren, veel meer dan in landen waar we de grootste toeloop hebben, de grootste welvaart. De
ontberingen hebben hen geleerd, de angst heeft hen geleerd wijs te zijn. En het beste verleden is het onderscheidingsvermogen.
Nu, dit betekent dat dit het land van Shri Krishna is, omdat Hij Kubera is, de God van de rijkdom van het land, zonder twijfel, maar
het andere deel van Shri Krishna, dat totaal ontbreekt, is het Goddelijk onderscheidings vermogen.

Hoe het Goddelijk

onderscheidingsvermogen wordt getoond, zelfs in de Mahabharata, is prachtig om zien. Hoe Hij erin slaagde de Pandava's de
oorlog te doen winnen door Zijn Goddelijk onderscheidings vermogen, omdat ze dharmisch leefden.
Zij onderwierpen zich aan het Dharma. En hoe Hij de Pandava's steunde, omdat zij dharmisch leefden.
Maar de situatie is juist het tegenovergestelde in Amerika, omdat Amerika altijd de verkeerde mensen steunt. En het draagt

noch de principes van rechtvaardigheid, noch het principe van zijn eigen vrijheid. Bijvoorbeeld, om een land te steunen zoals
Argentinië of Peru, waar een totale dictatuur heerst. Ik ben er geweest, Ik weet hoe het er was tijdens het regime van die
mensen. En de mensen van dit land, zij hebben totaal geen Goddelijk onderscheidingsvermogen. En dat is waarom Ik denk dat
alle valse guru's naar hier gekomen zijn en zich hier gevestigd hebben, omdat ze weten dat deze mensen geen Goddelijk
onderscheidingsvermogen hebben.
De Hamsa chakra is hier zo zwak, dat zij niet kunnen zien wat Dharma is en wat Adharma is.
Bovendien, de grondbeginselen waardoor dit land democratisch werd, zijn dat zijn regering er is voor het volk, van het volk en
door het volk. Dus moet het mens?gericht zijn. Maar democratie in dit stadium, zonder realisatie, kan niet werken. Het is
duidelijk. Een paar mensen, die sluw waren, die op geld uit waren, zij konden beter reclame maken; zij konden beter manipuleren
dan anderen. Het waren ook oplichters, op een dergelijke wijze geld verdienen, door drugs en op andere manieren. Zij konden
opkomen, zij werden verkozen en zij hebben de leiding. Het is dus geen mens?gerichte, maar enkel een op geld?gerichte
democratie.
En misschien, als het zo verder gaat, zul je ondervinden dat ze een paar afschuwelijke oplichters als regeerders van dit land
kunnen krijgen, omdat diegene die het op een oneerlijke manier kan maken de verkiezingen kan winnen en hier onze leider kan
worden. Aldus bestaat de democratie, die door Abraham Lincoln opgericht en vooropgezet werd, niet meer. Het is een op
geld?gericht iets.
En het heeft over gans de wereld zo'n slechte sfeer geschapen, dat nu, in heel de wereld

de "conservatieven", die op

geld?gerichte mensen zijn en helemaal niet om mensen geven, de leiders aan het worden zijn.
Overal. Dus om mens?gericht te zijn, moet men eerst en vooral begrijpen dat je je realisatie moet hebben, anders word je geen
collectief iemand en kan je niet genieten van de mooie deugd van de vrijgevigheid. En wanneer je die vrijgevigheid niet hebt, dan
word je een zeer enggeestig persoon met een klein hart. En de oneerlijkheid is overal aanwezig. Uiterlijk zijn zij heel aangenaam
om mee te praten, maar innerlijk weet men niet hoe ze zullen reageren. In dit soort atmosfeer leven we nu.
Wel, zoals jullie weten hebben we het zo goed gedaan in Rusland. In Rusland verwachtten de mensen een Moeder. Vooreerst
zijn het er moeder?vereerders, moeder?aanbidders. En bovendien, wilden zij iemand die van hen zou houden, van ieder van hen.
Om hen over de liefde te vertellen. Omdat zij aanvoelden dat zij nooit werden bemind. Ook hier wordt niemand bemind. Maar
het gedragspatroon van de regering daar en het gedragspatroon van de bevolking, zijn twee extremen. De mensen van de
regering zijn zeer dominerende, uiterst strikte en uitbuitende types.
Maar de bevolking wordt uitgebuit. Maar hier, wordt het gedragspatroon van de regering overgenomen door de bevolking. Zoals
de regering de mensen uitbuit, zo buiten de mensen ook mekaar uit, zoveel ze kunnen. Uiteindelijk is geld het enige dat telt. Dat
is de reden, dacht Ik, waarom Sahaja Yoga in Amerika niet lukt. Allerlei dingen zijn hier naartoe gekomen, ze hebben veel geld
opgebracht. Maar voor zover het de Sahaja Yoga?boodschap betreft, deze kunnen de mensen niet in zich opnemen.
Het is dus nu voor Sahaja Yogi's heel belangrijk, echt heel diepzinnige Sahaja Yogi's te worden. Heel, heel diepzinnig, zo dat we
beter (S.Y.) kunnen in gang steken. Zelfs wanneer er twee Sahaja Yogi's zijn die heel diepzinnig zijn, kan men veel op gang
brengen. Zoals in Hongarije, jullie zullen verrast zijn, mensen zegden in het begin "Moeder, wat met Hongarije, het zou vrij
moeten worden". Ik zei: "Laat één Sahaja Yogi binnenkomen". Slechts één man kwam binnen, werkelijk ziek, heel mager, een
uitgeputte kerel. Ik behandelde hem, Ik genas hem en liefdevol kreeg hij te eten.
En binnen de 8 dagen na zijn realisatie, ging hij terug en een week later kreeg Hongarije zijn vrijheid. Alhoewel we met weinigen
zijn, in liefde, moeten we er ons allen ten zeerste van bewust zijn, dat wij het fundament zijn en als wij tekortschieten, laten we
ons land mislukken.
Wij moeten heel diepzinnige, verstandige Sahaja Yogi's zijn. Zodus, welke problemen moeten we hier het hoofd bieden?

Vooreerst, zoals ik al twee maal zei, moeten jullie je hart openen. Dat is zo'n belangrijk iets voor alle Sahaja Yogi's, om jullie hart
te openen. Kijk in jullie harten. Wat willen jullie? Niet door de rede, maar door de vibraties. Wat willen jullie? Vraag het jezelf.
Zeg dan een paar woorden. Ik wil geld ? de vibraties zullen niet doorstromen. Ik wil dit, dat ? de vibraties zullen niet
doorstromen.
Wat wil je dan wel? Ik wil een diepzinnige Sahaja Yogi zijn. Heel diepzinnig, opdat ik mijn land kan redden. Als Amerika naar de
hel gaat, zullen jullie daar verantwoordelijk voor gesteld worden. Je hebt heel weinig mensen nodig om het in gang te zetten, zeg
Ik jullie. Maar we zitten nog altijd vast aan ons verleden.
De problemen van Amerika zijn van allerlei aard. Vooreerst is er de agressiviteit. Wat heb je aan agressiviteit? Iemand
liefhebben, vriendelijk zijn voor iemand, zou zo natuurlijk moeten zijn, want dat is wat je Spirit is. Hij heeft lief. Hij geniet van de
liefde, van liefde te geven. Zodus, opdat de Spirit in staat zou zijn zich te openbaren, moet je zijn ware aard begrijpen. De Spirit
kan nooit agressief zijn, kan nooit domineren. Hij respecteert de vrijheid van een ander persoon, omdat het een vrij wezen is. De
agressiviteit die we binnenin ons hebben, moeten we werkelijk uitdagen en vragen "waarom zijn we agressief?" Maar het
begrijpen van onszelf moet ook heel eerlijk gebeuren. Want als je jezelf wil rechtvaardigen en als je je ogen wil sluiten voor de
realiteit, dan kun je jezelf niet verbeteren.
En wanneer de diepzinnigheid in jezelf groeit, dan is het enorm. Ik verzeker het jullie. Omdat deze kracht die ons omringt, die
jullie kennen, die jullie gevoeld hebben, door een medium moet stromen, dat absoluut zuiver is, zonder ego, ongeconditioneerd.
Maar we zijn zo geconditioneerd. En in dit zogezegd vrij land, heeft deze vrijheid ons geconditioneerd. Het is zoals iemand die
men vrijlaat, hij weet niet waar naartoe, stoot zijn hoofd hier tegen en daar tegen.
En de problemen zijn zo eigenaardig. Problemen die nergens bestaan, bestaan hier in dit land. Jullie kennen ze heel goed. Het
is zo'n onthutsende toestand, wanneer we erover nadenken. Wat gaat er gebeuren? Waar gaan we naartoe?
Ik moet het jullie zeggen, voor Sahaja Yogi's zitten we echt op een dwaalspoor in Amerika. Werkelijk op een dwaalspoor. Enkel
en alleen als jullie naar Sahaja Yoga komen, als jullie enige bekommernis, zal het gaan, anders niet.
Wij hadden problemen, zoals iemand heeft geen werk, iemand heeft iets verloren, echtelijke problemen en al deze zinloze
dingen. Toch hebben sommige mensen het hier nog moeilijk mee. Hoeveel maal zijn jullie getrouwd geweest in vorige levens?
Verder, iemands vrouw is dominant; iemands echtgenoot is dominant, zo'n onzinnige dingen. Zo gedragen Sahaja Yogi's zich
niet. Tenzij en tot de kwaliteit van de Sahaja Yogi's in Amerika verhoogt, kan niemand hier iets in gang zetten. En het eerste dat
Sahaja Yogi's in Amerika moeten hebben, is collectiviteit. Want Amerika staat voor de Vishuddhi chakra, welke de collectiviteit
binnenin ons voorstelt. En als mensen niet collectief kunnen zijn, hoe kan Sahaja Yoga zich hier dan manifesteren? Het is
onmogelijk, want dat is de grootste kwaliteit die jullie hebben. De grootste kracht die jullie in dit land hebben is de collectiviteit.
Aldus hebben jullie twee fundamentele krachten.
Ten eerste de collectiviteit en ten tweede het Goddelijk onderscheidings vermogen. Ze zijn fundamenteel aan jullie gegeven,
deze krachten.
En we gaan juist de tegenovergestelde richting uit. Ik heb gehoord dat vele Sahaja Yogi's het gezelschap van kinderen mijden,
die weglopen van andere mensen, als ze 3 à 4 mensen samen zien zitten, dan kunnen ze met hen niet dezelfde kamer delen. Dit
komt veel voor. Veronderstel dat er een heel klein kamertje is en we moeten met zovelen slapen in een klein kamertje. Dat is fijn,
in zekere zin. Het is een ervaring. Waar slaap je dan? Hoe speel je het klaar? Je gaat naar de badkamer: het is een belevenis.
Het leven dat gelijkmatig verloopt is vervelend. Er moeten in 't leven een paar dingen gebeuren, zie je, zoals dit. Maar
Amerikanen vermijden altijd gelijk welke zaak die zo'n veelbewogen tijd vereist. Anderzijds, als je rechtdoor stapt, je komt ergens
aan, de deur opent, alles is klaar voor gebruik, je stapt je kamer binnen, alles is elektronisch of elektrisch; je zit in je zetel, als je
moet rechtstaan, dan duwt de zetel je rechtop. Ik ging naar iemands huis, ze zeiden: "We hebben hier een bed". Ik zei: "Wat is
daar zo bijzonder aan?" Hij zei, als je op deze knop duwt, zullen je benen omhoog komen, duw je op deze knop dan zal je hoofd
omhoog komen enzomeer. Ik zei, "Ik kan dat allemaal zelf doen, Ik ben niet zo oud of zo zwak, dat Ik dat niet kan doen". Maar zo

zijn de mensen, altijd op zoek naar comfort. En ze hebben graag een gemakkelijk leven. En deze eentonigheid heeft hen zo saai
gemaakt. Ik bedoel, hun leven is echt saai. En iemand die een saai leven leidt kan geen visie hebben, dat kan niet. Alles is
voorzien, je gaat ergens naartoe, alles is eerste?klas, er is niets om je zorgen over te maken. Als je naar een hotel gaat, is alles
mooi onderhouden, dat is zeer goed. Maar pas wanneer je in een hotel verblijft en plotseling vertelt men je "'Er gaat een
aardbeving komen", dan ren je naar buiten in je pyjama en je bevindt je in vreemd, raar, gezelschap en dat is wat je je herinnerd.
Je kunt naar verschillende plaatsen gaan, met een verscheidenheid aan comfort, maar dat herinner je je niet.
Aldus willen mensen nu iets geks doen, zoals gaan spoorzoeken, op trektocht gaan, al dit soort gekke dingen. Omdat 't leven
niet veelbewogen is, proberen ze iets dat gevaarlijk is, dat hen vernietigt.
Maar veronderstel dat je de gebeurtenissen in je leven als belangrijk zou aanvaard hebben. "Wat doet het er toe, laten we zien
wat er gebeurt". Bijvoorbeeld als Ik zeg "sommige mensen moeten van hier naar daar gaan leven en zich daar vestigen".
Onmiddellijk "hoe zullen ze gaan, waar zal het huis zijn en waar zullen ze verblijven? Wie zal het betalen?"
Elke vraag is zo'n belangrijke vraag, daar. "Ja we zullen gaan, wat is er verkeerd aan, we zullen onder een boom verblijven, om
het even waar, het maakt niet uit voor Sahaja Yogi's." Uiteindelijk, apen kunnen daar leven, waarom wij dan niet? Zij waren onze
voorouders. Maar dat soort comfort?minnend karakter is zeer gevaarlijk. En ze voelen zich voortdurend heel moe.
Je ziet in de Amerikaanse films tegenwoordig, iedereen held of heldin, die komt en "Ha" zegt. Misschien denken ze teveel dat ze
hard werken of zij doen dit ? zij denken voortdurend. Er is een Sahaja Yogini in Londen die hard werkt, ze stikt dit en dat, en ze is
heel gelukkig. Er is nog iemand anders, een Engelsman die is altijd moe. Dus vroeg ik haar "waarom is hij zo moe, heel de tijd?"
Ze zei "Moeder, hij denkt dat hij werkt. Ik denk niet, ik denk dat het Moeder is die werkt, omdat ik alles aan Uw lotusvoeten leg. Ik
werk niet. Zij werkt, ik leg de dingen aan Haar lotusvoeten neer: dat is alles". En jij voelt dat niet. Nu de ruzies hier tussen man
en vrouw draaien hoofdzakelijk rond het aantal borden dat jij afgewassen hebt en hoeveel ik er afgewassen heb. Hoeveel
lichamelijke arbeid jij gedaan hebt en hoeveel ik er gedaan heb. Er is een soort kompetitie gaande, waarbij jullie voortdurend
afwegen: wat heb jij gedaan, wat heb ik gedaan.
Maar veronderstel als je iets wil doen op zo'n manier dat "laat eens kijken, ik zal mijn echtgenoot verrassen door alles heel keurig
te doen". Je zult het heel goed doen en nooit moe worden. En wanneer je je echtgenoot zult zien thuiskomen en hij zal zien dat
alles zo goed gedaan is, met plezier, dan zal dat genoegen van iets te doen dat iemand gelukkig maakt, volledig alle ongemak of
vermoeidheid die je voelt opheffen. Andersom ook, de echtgenoot zou dat ook zo moeten aanvoelen: "wat zou ik voor haar
kunnen doen?". Een kleinigheidje kan haar gelukkig maken.
En de echtscheidingen hier gebeuren voortdurend door dit soort absurde ideeën, dat "hoeveel heeft hij gedaan, wat heb ik
gedaan, wat heeft hij gedaan", alles de ganse tijd afwegen tegen mekaar en jezelf ongelukkig maken. Ik reis veel, zoals jullie
weten, Ik voel nooit dat Ik op reis ben. Omdat Ik met mezelf ben, of Ik nu hier zit of reis, dat is juist hetzelfde. Maar als je voelt "Ik
ben op reis", dan voel je "Oh God ik ben op reis". Maar als je enkel denkt "ik zit hier in een zetel, of ik zit daar in een zetel" dan voel
je je niet vermoeid.
Als je iets doet, dan ga je je vermoeid voelen wanneer je begint te denken "ik doe dit werk, ik doe dat werk". Vooral in Sahaja
Yoga, als je denkt "ik ben aan het werken", doe het dan liever niet. Maar als je denkt "ik ben niets aan het doen", wat een plezier
beleef je dan. Wat een vreugde.
Je zult zo energiek worden. Omdat eens je je overgeeft, de Goddelijke kracht door jou begint te stromen. Dat is waarom
Mohammed Sahib gezegd heeft "Islam betekent zich overgeven". Hij zei dat ook over Mij; Hij noemde Mij "Hij zendt iemand". En
alles waarover Hij gesproken heeft, van de vibraties te hebben en dat allemaal. In zijn eigen stijl. Maar hij zei dat de boodschap
er een van overgave zou zijn.
En die overgave moet er zijn, omdat Shri Krishna in de Gita heel duidelijk gezegd heeft: "vergeet elk Dharma, geef enkel jezelf
over aan Mij". En deze overgave, als de Sahaja Yogi's deze ontwikkelen in Amerika, zal Ik voor de rest zorgen. Maar laat het aan

Mij over, om het te doen. Dan zullen de ideeën en alles beginnen te stromen, want dit is de Virata zelf.
Deze plaats. Daarom hebben jullie hier zo'n grote wetenschappers, zo'n groot potentieel voor allerlei soorten intellectueel werk.
Maar mensen zijn niet wijs, helemaal niet wijs.
Ik heb mensen gekend ? Ik ontmoette een voorzitter van een vakbondsvereniging, hij was 80 jaar oud, hij werd verondersteld de
wereldvoorzitter te zijn ? en hij zei: " Ik moet U onder vier ogen spreken". Ik zei:"In orde". Hij kwam naar Mij en zijn probleem was
zo dom. Ik was hem juist aan het gadeslaan: een man van tachtig jaar ? deze domme kerel. Hij is zelfs niet als een jongen van
10 jaar, geen enkele vorm van volwassenheid. Zo onvolwassen. En toen Ik hem zag, kreeg Ik juist een glimp op de hele zaak.
Kijk naar deze man ? hij is de voorzitter, over de gehele wereld denken de mensen dat hij de voorzitter is, de stoel is misschien
beter dan hij! Zo'n domme kerel, dat je je het niet kan voorstellen. Ze kunnen dan misschien intelligent zijn, ze kunnen dan
misschien welbelezen zijn, ze kunnen dan misschien wel iets uitvinden, maar zij bezitten geen wijsheid. En de wijsheid kun je
alleen verkrijgen door eerlijk zelfonderzoek (introspectie). Maar het zou ook niet mogen zijn. "Ik blokkeer op deze chakra, ik
catch in die chakra". Dat niet.
Maar: "Waarom zie ik de essentie niet? Wat scheelt er aan mij? Waarom kan ik niet begrijpen wat Sahaja Yoga is?" Zelfs wanneer
jullie reeds jaren Sahaja Yogi's zijn, nog steeds blijven deze zinloze dingen aan jullie kleven, jullie blijven aan deze ideeën
vasthouden. Waarom? Waarom hebben wij niet die zuiverheid van het Goddelijk Onderscheid dat alles zo duidelijk ziet?
Dus denk Ik dat we eerst en vooral collectiviteit nodig hebben en ten tweede, meditatieve eerlijkheid. Om te mediteren, zit neer
voor de foto en doe de meditatie ? neen. Meditatie moet werken. Moet werken. Als het niet werkt, dan is er iets verkeerd mee.
Als je voelt dat alles goed werkt, dat alles wonderbaarlijk zijn aanwezigheid toont, de aanwezigheid van de Paramchaitanya, dan
zit je goed. Maar als er problemen zijn, dan ben je geen Sahaja Yogi. Sahaja Yogi is diegene die volledig verbonden is met deze
Paramchaitanya. En daarvoor is leeftijd geen belemmering. Ik heb meisjes gezien van slechts 16?18 jaar ? zo wijs. Zelfs kleine,
kleine kinderen die bij Guido waren. Ik sprak met hen. Ik was verbaasd over hun wijsheid. Zo heel erg wijs, zo mooi. Zij
begrepen zo goed de menselijke natuur. Kleine kleine kinderen ? hooguit 10 jaar oud.
En het was fijn om met hen te praten.
Dus die wijsheid die ze op die leeftijd kunnen hebben. Nu, we zijn ook ongeveer 10 jaar oude Sahaja Yogi's. Maar nog steeds
voeren we een strijd. Ambities en verkeerde prioriteiten. Het is niet nodig om enige ambitie te hebben. Ambitie is een ingebeeld
iets. Maar Sahaja Yoga is werkelijkheid. Alles werkt uit, alles regelt zichzelf, alles ordent zich.
Zoals Ik zei, in een kleine kamer, als er 12 mensen zijn, is dat iets goed. Waarom niet? We moeten daar zijn. Veronderstel dat Ik
de weg kwijt ben, dan zou Ik zeggen, Ik moet die kant uit. Deze keer deden we alsof we een beetje verkeerd waren, volgens
iedereen, omdat we door Phoenix moesten. Maar het was fijn, omdat Ik de vibraties van Phoenix gevoeld heb: Ik moest die weg
volgen, Ik moest dat zien.
Dus altijd iets egaal zoeken, de manier waarop wij het altijd egaal willen, is niet de manier van Sahaja Yoga. Wat we ook krijgen,
we zien de hand van het Goddelijke erachter. Wat is ons levensdoel? Ons levensdoel is mensen redden, de Amerikanen redden.
Dit is het minste van het minste.
Niet de wereld, maar laat ons tenminste beginnen met de Amerikanen.
Dat is ons levensdoel. Dat is onze doelstelling. Terwijl jullie dit doen is er de Paramchaitanya, die volledig voor jullie zal zorgen.
Maar plaats eerst "jezelf" voor alles: ik moet dit hebben, ik moet dat hebben ... het zal niet gaan!
Dan ? ik heb dit probleem, ik ging bankroet, ik kon het net niet aan... omdat je andere dingen voor jezelf plaatst. "Zelf" betekent
de Spirit. Volgens de mensen betekent "zelf" egoïsme. Maar volgens Sahaja Yoga betekent "zelf" de Spirit.

Voor de voordracht van vandaag zou het dus niet zo mogen zijn, dat het het ene oor ingaat en het andere weer uit, maar het zou
wat meer doordacht moeten zijn en steeds opnieuw en opnieuw moeten beluisterd worden. Ik heb grote verwachtingen voor
jullie. Ik heb heel hard gewerkt in Amerika, heel hard, maar het is nooit in dat stadium geraakt dat Ik kan zeggen: "Nu kan Ik iets
op gang brengen". Zelfs als er enkele Sahaja Yogi's zijn die heel diepzinnig en goed zijn, dan worden ze neergehaald door
anderen, door jaloersheid, door dit en dat. Het is niet met hoeveel jullie zijn, maar de kwaliteit van wat jullie zijn, dat vooral.
Maar in Rusland vond Ik het zo gemakkelijk, zo heel gemakkelijk. Het was wonderbaar, ongelooflijk.
Ik ben er slechts tweemaal geweest, kun je je dat voorstellen.
En nu is Sahaja Yoga er een godsdienst in alle opzichten.
Iedereen kent Me in Rusland.
Maar hier kennen de mensen enkel Rajneesh of die Muktananda of alle verschrikkelijke mensen. Nu zou je ook kunnen zeggen:
"Moeder het is een kwestie van adverteren, dat de mensen hier zeggen, hun manier van adverteren en manipuleren en dat
allemaal ..." Maar dat werkt alleen op plaatsen waar mensen de werkelijkheid niet zoeken. Waarom kunnen ze niet zien dat dit
allemaal publiciteit is?
Zij hebben geen onderscheidingsvermogen. Veronderstel dat ze morgen zeggen, dit is de haarstijl. Dan zullen alle Amerikanen
dezelfde haarstijl hebben. Je kan niet zien wie wie is. Ofwel zeggen ze:" Zo moet men zijn". Alle Amerikanen zullen dan zo
gekleed lopen. Ik bedoel, het is een slavernij aan deze ondernemers en adverteerders. Om het even welk soort reclame, als dat
mensen zo bekoort, dan betekent dat dat we dwazen zijn, we zijn dom, we zijn idioten, we kunnen niet zelf denken. Om het even
wie kan ons voor de gek houden. Iedereen kan om het even wat op de markt gooien, we zullen op alles springen, waar ze over
praten, alsof we geen hersenen hadden om te begrijpen.
Het is alsof we geen wortels hebben. We zijn juist zoals sommige soorten onkruid die van hier naar daar gegooid worden. Maar
in Sahaja Yoga moeten jullie wortels veel, veel vlugger groeien dan van iemand anders, omdat dit het land van Shri Krishna is. Hij
heeft zovele dingen gedurende zijn leven gedaan. We moeten het bekijken. Als kind doodde Hij zoveel duivels; terwijl alle
duivels hier uitgenodigd worden.
Als kind deed hij de Kundalini oprijzen van al de Gopi's en van iedereen.
Hij haalde als kind allerlei mooie streken uit om de mensen te amuseren.
En later doodde Hij zijn eigen oom. Wat één ding aantoont. De oom is in een Indische familie de belangrijkste persoon. Bij een
huwelijk is het de oom die de dochter weggeeft. Het is de oom die de meeste rituelen leidt.
De oom is de dierbaarste persoon. En Hij doodde zijn eigen oom. Dit toont aan dat Hij komaf maakte met al deze kunstmatige
verwantschappen.
En in Amerika vinden we mensen die zoiets gedaan hebben; dit wil zeggen niets meer te maken hebben met de moeder, niets
met de zuster, echtgenote, echtgenoot, kinderen, met om het even wie.
Maar waarom? Waarom hebben ze alles opgegeven? Ze gaven het op uit egoïsme. Voor geld. Niet voor iets hogers. Juist het
tegenoverstelde van wat Shri Krishna deed, door zijn eigen oom te doden om zijn ouders uit de gevangenis te bevrijden en ook
om een demon te doden, zijn oom was een demon (duivel).

Dus in ons eigen belang, als we maar één ding goed begrijpen, dat we op de grond van het land wonen, dat gezegend is door Shri
Krishna, die Yogeshwara genoemd wordt. Het belangrijkste was, dat toen Hij dit alles vernietigde, Hij een Yogeshwara was. Hij
was de Goddelijke energie voor yoga, voor de vereniging met de Goddelijke kracht. Hij was Ishwara; Hij is de Godheid.
Als Hij een Godheid was en Hij is diegene die regeerde over deze streek, wat zouden wij dan moeten zijn? In Yoga zouden we
meesters moeten zijn, niet mentaal, maar in de hoogste graad. Als dat zou kunnen verwezenlijkt worden, dan zouden jullie yogi's
van het allerhoogste niveau worden. Jullie bezitten deze kracht, die op deze plaats bestaat. Nu toen jullie Me zegden "Moeder,
maak U geen zorgen over Amerika, vergeet het. Waarom zou Ik mijn tijd verspillen aan Amerika? Het gaat hier toch niet werken,
het is nutteloos." Maar Ik weet dat hier zoveel krachten leven in dit land, van de Yogeshwara. En als je die kracht van
Yogeshwara kan gebruiken, dan kun je zoveel goed doen voor de ganse mensheid, op dit tijdstip waar de geschiedenis een
andere wending neemt.
Nu diegenen die vooruitgaan in de spiritualiteit, iedereen praat tegenwoordig over spiritualiteit, zelfs de Prins van Wales sprak er
onlangs over, dat we ons naar de spiritualiteit zouden moeten richten en niet zozeer het materialisme zoeken dat onze
ecologische problemen en dat soort dingen meebracht. Iedereen praat over spiritualiteit en jullie zijn diegenen die het in zich
hebben. Jullie zijn diegenen die de krachten in jullie hebben.
Jullie zijn diegenen die het kunnen verspreiden. En als jullie het beginnen te verspreiden, dan zullen jullie verrast zijn welke
hoogten jullie zullen bereiken op elk gebied, in elke stap in jullie leven. Dus jullie identiteit is dat jullie Sahaja Yogi's zijn en jullie
moeten de krachten van Yogeshwara gebruiken, die de leidende godheid van dit land is.
Ik zegen jullie allen, opdat jullie deze wijsheid en diepzinnigheid mogen verkrijgen. Ga op zoek naar deze diepzinnigheid. Tracht
het op de een of andere manier uit te werken. Stop alle zinloze gevechten en dingen.
Wordt collectief. Tracht elkaar te begrijpen. Tracht jullie harten te openen. Jullie hebben zo'n diepte. Jullie zijn in dit land
geboren omdat de Yogeshwara jullie hier wou en Hij heeft jullie gezegend met al de mildheid van zijn liefde. Nu is het aan jullie
om deze enorme kracht te gebruiken.
De belichaming van Madhuria, liefelijkheid. Deze Madhuria moeten jullie opnemen, deze Madhuria moeten jullie verspreiden.
Dat is heel belangrijk.
Zodus deze zachtheid in jullie relatie, de relatie om van elkaar te genieten, de relatie om elkaar te kennen, moet doordrongen zijn
van zoetigheid, juist zoals honing. Het is er, maar wij moeten de bij zijn om er te geraken en Ik ben zeker dat het zal uitwerken.
Het zal uitwerken voor jullie allemaal.
Zodus zij die weglopen van de collectiviteit zouden heel voorzichtig moeten zijn; het zijn geen Sahaja Yogi's. En als ze zo
voortdoen, zullen ze er gewoon uitgegooid worden. Dan zullen jullie nergens staan in Sahaja Yoga, Ik zeg het jullie.
Zodus moeten jullie eerst en vooral goed begrijpen, dat het enkel mogelijk is om in Sahaja Yoga te blijven, als we deze
diepzinnigheid hebben.
Omdat er een nieuwe sprong voorwaarts nodig is in Sahaja Yoga die zal uitwerken, die reeds werkt. En velen zullen eruit gegooid
worden.
Jullie moeten springen. En om die sprong te maken, hebben jullie echt mensen nodig die eerlijk, diepzinnig en ernstig zijn. Loop
niet verloren in frivole en wereldse dingen. Zoek enkel je eigen diepte, het is er allemaal, zo mooi.
Moge God jullie zegenen.
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Shri Mahavira Puja. Barcelona (Spanje), 17 Juni 1990. NlTVD2021-0410 Vandaag doen we een puja voor Mahavira en we deden
deze puja nooit eerder. De reden was dat het leven van Mahavira ascetisch was, net zoals dat van Buddha. Het zou zelfs meer zo
zijn dan Buddha want in die tijd, toen deze twee geboren werden, hadden het brahmanisme en hindoeïsme een heel rare vorm
aangenomen. Mensen waren heel erg ritualistisch geworden en ze vereerden alle soorten stenen en alle soorten zaken eerder
dan alleen de swayambhu. Wie is die man die steeds aan het eten is. Er is een heer die de hele tijd aan het eten is tijdens … Zeg
het hem alsjeblieft. Laat het maar, laat het maar open (het raam) Het ascetische leven van Mahavira was van een zeer, zeer
extreme aard. Hij was het die geboren werd in een clan van krijgers, Kshatriya's, en hij was ook gehuwd. Hij had ook een dochter
en omdat hij wist dat hij het werk van God moest doen, besliste hij om een sanyasa te nemen. Hij vroeg dus de toestemming van
zijn broer, want zijn ouders waren overleden. Hij was een koning en gaf dus al zijn materiële rijkdom, alles op en hij werd een
volledige sanyasi. En hij liet zijn familie, zijn huis, alles achter en ging weg met alleen een kleine kom om aalmoezen te bedelen.
Slechts heel weinig mensen vervoegden hem en hij zei hen: "Jullie moeten ook asceten, muni's worden". Hij was een incarnatie
van sint Michael en hij verblijft in de linkerkant, in de Ida nadi. En hij zorgt voor het geheel ervan, volledig van de Muladhara naar
boven tot de Sahasrara. Sint Michael werd dus geboren als Mahavira, wat 'de grootste krijger' betekent. Maar toen hij geboren
werd, kreeg het hele gebied veel welvaart. Daarom werd hij in het begin Vardhaman genoemd. Maar zijn ascetisme kwam er
omwille van het brahmanisme dat in die dagen zo op de voorgrond trad en de mensen verdronken er totaal in. Na Shri Krishna
incarneerden deze twee mensen, Buddha en Mahavira, beiden in India. Zoals je weet gaat hun geschiedenis veel verder terug,
want zij waren de kinderen van Rama en zij waren een tweeling, Luv en Kush genaamd. Rama leidde dus het leven van een zeer
grootse koning, als een welwillende koning en met veel begrenzingen, maryada Purushottama. Daarom werden mensen uiterst
ernstig en ook erg gesloten, door het volgen van Rama. Aangezien ze hun realisatie niet kregen, werden ze natuurlijk na elke
incarnatie afgeleid en begonnen ze voor alles in uitersten te gaan. Ze gingen dus in uitersten en werden heel erg… het soort van
stille mensen die met niemand praatten en een soort van zeer formele mensen, want dat was het leven dat Rama moest leven,
leidde. En omdat Rama zijn vrouw verliet, hadden veel mensen in die tijd het gevoel dat de vrouw niet veel aandacht moest
krijgen. Dan kwam Shri Krishna. Eigenlijk werd Rama geboren als Shri Krishna om deze conditioneringen te overstijgen. En hij zei:
"Dit is allemaal 'lila', het is allemaal een spel." En dat het een spel is en dat je een zuiver hart moet hebben en dat je speels mag
zijn. Zolang je een zuivere persoonlijkheid hebt kan er niets misgaan als je vrij met mensen omgaat. Na Shri Krishna begonnen
mensen dus zeer losbandig en permissief te worden en ze creëerden gedichten en zo meer over liefdesverhalen met Shri
Krishna, die allemaal onwaar waren. Want hij leefde met Radha toen hij vijf of zes jaar oud was, in Gokul. Al deze foute verhalen
over hem werden gebruikt om mensen losbandig te maken. Nu was de situatie zo dat het hele gebied volledig ondergedompeld
werd in verdorvenheid. De priesters, de brahmanen zelf, waren uiterst immoreel geworden en gingen zich te buiten aan allerlei
corrupte praktijken. Niet alleen dat maar zij legden zich toe op tantrisme, tantrische manifestaties met het gebruik van geesten
en zo meer, en ze werden zeer toegeeflijk voor zichzelf. In die periode werden Buddha, de heer Buddha en Mahavira geboren om
de mensen te deconditioneren van dit soort van extreme gedraging, want wat de incarnaties ook probeerden, de mensen gingen
steeds naar uitersten. Zij merkten dus dat mensen zich te buiten gingen aan het doden van dieren en steeds vlees aten. En als je
te veel vlees en zo meer eet, word je een rechtse persoonlijkheid en dan word je erg agressief en ga je anderen doden. Daarbij
wilden de mensen, die zeer gehecht waren aan hun familie of hun kinderen en zo meer, het werk van God niet doen en het ging
om een zeer intensief werk dat hij te doen had. Hij (Mahavira) maakte dus zeer strikte regels zoals Mozes dat deed. Hij zei dat
niemand een dier mocht doden en er nog minder van eten. Zij die muni's of bhikshu's worden zouden zelfs niet op een ossenkar
mogen rijden. Zij zouden op blote voeten moeten lopen, zelfs geen schoenen dragen. Zij zouden hun hoofd volledig moeten
scheren, zouden maar drie sets kleren bij zich mogen hebben, drie tuniek-achtige dingen. Of het nu regent of de zon schijnt, zij
mogen geen paraplu gebruiken. Zij moeten voor zes uur eten, voor zonsondergang. Zij mogen maar vijf uur slapen en de hele tijd
mediteren en spiritueel groeien en het werk van God proberen uit te voeren. Dan alleen kunnen ze het werk van God doen. Na het
krijgen van hun zelfrealisatie, wat hij KevalAgnyan noemde, wat alleen de kennis, alleen de kennis, de zuivere kennis betekent,
zouden ze Samvaddharshan ontwikkelen, wat een geïntegreerde persoonlijkheid betekent. En het hele collectieve bewustzijn
waar hij over sprak, al deze zaken. Maar aangezien hij bij de linkerkant hoorde heeft hij de hel zeer duidelijk beschreven. Eigenlijk
zijn er volgens hem fundamenteel veertien zones in de hel en het is verschrikkelijk om te lezen wat hij allemaal over de hel
beschreef. Want hij wou de mensen zeggen dat je naar de hel zal gaan als je al deze verkeerde dingen doet. En hij sprak niet over

een vorm, een God met een vorm, maar over een God zonder vorm, want hij wou niet dat mensen weer zouden beginnen met
ritualisme maar in de juiste positie zouden komen om hun zelfrealisatie te krijgen, om zichzelf te zuiveren. Je kan je dus
voorstellen hoe moeilijk het was om in die dagen met Mahavira zelfs maar een kandidaat voor zelfrealisatie te zijn. Dit is
schrikwekkend voor jullie. Daarom had ik nooit eerder deze puja. Want eerst en vooral al deze dingen doen, en helemaal zuiver
worden, dan pas zou hij zelfrealisatie geven. Ik vraag me af hoeveel hun zelfrealisatie kregen. Maar de manier waarop hij de
regels voor mensen opstelde was zo strikt. Niemand zou hem gevolgd hebben. Maar hij vertelde hen over de hel waarin ze
zouden terechtkomen als ze hem niet volgden. Dus waren ze zo bevreesd dat ze zich bij hem aansloten en het jaïnisme
begonnen te volgen. 'Jain' betekent 'hij die weet, hij die verlicht is, gnayan. Gnayan is hetzelfde woord, het betekent 'weten'. 'Ja',
betekent 'weten'. Net zoals de joden. Het is hetzelfde woord, 'jood' betekent 'degene die weet'. Mozes deed hetzelfde. Hij zei niet
dat je geen vlees mocht eten maar hij zei dat als iemand betrapt werd met een andere vrouw, hij gedood moest worden. De
Sharia zoals die door de moslims gevolgd wordt, werd door Mozes gemaakt voor de joden omdat ze zo genotzuchtig waren
geworden. De Sharia die de moslims volgen, werd door Mozes gemaakt voor de joden want toen hij hen de tien geboden bracht,
merkte hij dat de joden zich inlieten met allerlei zinloze dingen. Maar de joden zetten het fijntjes in de kast en de moslims namen
het over. Nu ging deze stijl van Mahavira zoals gewoonlijk in uitersten, zelfs met de heer Buddha gebeurde hetzelfde. Het was
Mahavira die zei dat je geen enkel dier mocht doden. Dus zijn er in India nu mensen die er zich totaal van onthouden zelfs
ongedierte en muskieten te doden. Hoever mensen kunnen gaan in domheid kan hieruit opgemaakt worden. Vandaag de dag is
er in India een zeer gangbaar gebruik om een brahmaan te vragen, hem in een hut te plaatsen met alle ongedierte erin en als dit
ongedierte volledig, volledig verzadigd is van het bloed van deze brahmaan vallen ze gewoon naar beneden. Dan wordt deze
brahmaan royaal betaald door de jaïnisten die hopen geld hebben. Het zijn in die mate vegetariërs dat ze niet naar het toilet
willen gaan maar een soort van open ruimte opzoeken opdat geen enkel dier dood zou gaan. Ze doen zo'n belachelijke dingen en
terwijl ze zich toeleggen op die onthouding en zo meer zijn ze uiterst gericht op geld. Jaïnisten zijn als joden, in India. Jaïnisten
en joden zijn gelijk wat hun gerichtheid op geld betreft. De jaïnisten zullen dus zelfs geen insect of muskiet doden, maar ze
hebben geen bezwaren om iemand tot de dood te kwellen om hun twee roepies terug te krijgen. Dit extreme temperament is
zichtbaar in elke religie omdat mensen beginnen te bewegen als een slinger, van de ene naar de andere kant. Dan komt een
incarnatie die hen naar het midden probeert te brengen, maar dan bewegen ze weer naar de andere kant. Ze kunnen niet in het
midden blijven. Dit is het probleem van mensen en daarom zien religies er zo raar uit. Als je ziet hoe jaïnisten zijn, ik bedoel, je
bent zo verrast en je kan niet geloven hoe dom ze zijn. Het zijn opgeleide mensen, dokters, maar zij weten nooit, begrijpen nooit
dat ze dom zijn. Dit is dus het verhaal van Mahavira die getracht heeft een soort van … te brengen Wil je alsjeblieft gaan zitten.
Wie is die dame? Loop niet rond. Je zou terwijl ik spreek niet mogen opstaan en rondlopen. Goed? Zeg het haar. Ze eten, ze
lopen rond. Wil je de Spanjaarden alsjeblieft vertellen zich te gedragen. Als ik met Sahaja Yoga was gestart zoals Mahavira,
hoeveel van jullie waren mij dan gevolgd? Zelfs als de Kundalini is omhoog gebracht, dan heb je je realisatie maar is er niet veel
onthechting aanwezig. 'Sanyasi' betekent dat hij niets te maken heeft met zijn vrouw, niets te maken heeft met zijn kinderen,
niets te maken heeft met zijn familie of zijn huis, of enig bezit, geen bezittingen. Maar… En… Ze kregen zo weinig te eten, zonder
enig …, gewoon gekookt voedsel, gewoon gekookt, en zo'n strikte instructies. Maar in Sahaja Yoga heb ik eerst en vooral je
Kundalini doen opstijgen zonder je te spreken over enig ritueel of iets wat je striktheid kan noemen in dat verband. Hoe je ook
bent, goed, neem je realisatie. En ik dacht dat ik, door het doen opstijgen van de Kundalini, door zelfrealisatie, niet over de hel
hoefde te praten. Alleen hierdoor zouden ze erg onthecht en wijs worden. Maar zelfs nu zie je dat er mensen zijn die in Sahaja
Yoga huwen en gewoon verloren lopen. Ofwel domineert de vrouw, ofwel domineert de man, of ze lopen beiden verloren. In
westerse landen is het gangbaar dat, eens ze getrouwd zijn, ze de volgende dag ruzie beginnen maken en binnen de week over
een scheiding beginnen praten. Maar als ze in Sahaja Yoga trouwen, zie je, dan geraken ze aan elkaar gehecht als gelijmd. Dan
blijft er geen andere interesse over door het constante denken aan de vrouw, vrouw, vrouw of man, man, man, iemand wil op
huwelijksreis, iemand wil het heel groots met een receptie en zo meer. Er wordt zoveel aandacht aan gegeven dat het
ongelooflijk is hoe alle dingen die we achtergelaten hebben om naar Sahaja Yoga te komen zich vermenigvuldigd hebben en dit
systeem van huwelijken dat we in India hebben gestart, is voor mij nu een probleem geworden. Ofwel ruziën ze zoals gewoonlijk
en gaan ze scheiden of ze plakken aan elkaar. Er is niets tussenin. Ze begrijpen niet dat ze getrouwd zijn voor Sahaja Yoga en dat
ze het huwelijk alleen voor Sahaja Yoga mogen gebruiken. Maar deze houding van Sahaja yogi's is zeer verrassend want ik had
altijd het gevoel dat ze na de zelfrealisatie automatisch van binnenuit sanyasi's zouden worden. Dat ze uit zichzelf zouden zijn
zoals de volgelingen van Mahavira. Maar ik zie dat ze nog altijd telkens terugvallen in dezelfde oceaan van waaruit ze op de boot
kwamen. Neem bijvoorbeeld iemand die hield van film kijken, of laten we zeggen voetbal, voetbal stel je voor. Ze zijn dus nog
altijd bezig met voetbal. Het is een rage geworden met voetbal, of een picknick, of een vakantie of een vakantieoord aan zee. Hoe

kan je na de realisatie zoveel van deze dingen genieten? Dat betekent dat je die diepte in jezelf nog niet hebt aangeraakt. Je hebt
jouw diepte van vreugde nog niet aangeraakt. Toch moet je haar aanraken. Eens je haar hebt aangeraakt dan geef je om niets
meer. Je maakt je om niets zorgen. Je bent zo tevreden in jezelf en je geniet gewoon van je Zelf. Maar ik weet niet of ik je zou
moeten spreken over de hel en je bang maken, of je aan banden leggen, maar dit is het, de puja van Mahavira, ik heb het
vermeden … tot nu toe. Zelfs de vrouwen moesten al hun haren verwijderen en slechts één witte sari en één bloes dragen, dat is
alles. Geen schoenen en zij moesten ook stappen. Mochten nooit op een ossenkar, laat staan auto's. Ze moesten om vier uur
opstaan, ze mochten maar tot zes uur eten en dan gaan slapen. Er is ook een zuivering van veertig dagen tijdens dewelke je
alleen van water moet leven, alleen van water. Nu is het in Sahaja Yoga andersom, alles is vreugdevol. Je geniet van alles. Je
geniet van elkaars gezelschap. Je geniet van muziek. Alle genot is er voor jou. Maar als je niet kan raken aan je innerlijke
vreugde, dan kan je, dan kan je niet groeien. Je moet je innerlijke vreugde aanraken en dan van al het andere genieten. En bij het
zeggen van welk hard woord ook, zelfs één hard woord, moesten ze boete doen en dagen na elkaar vasten. Omdat ze één hard
woord hadden gezegd. Maar hier lopen mensen en plots zie ik ze rustig wandelen, en plots zitten ze op het paard van het ego en
beginnen ze op anderen te springen. Het geheel is zo grappig, ik zeg het je. Ik kijk gewoon wat er was, hij was een fijne man die
rondwandelde. Wat is er plots met hem gebeurd? Plots begon hij zich zo te gedragen. Ik wou jullie nooit bang maken met de hel,
maar ik moet zeggen dat de hel wel bestaat. Dus moet je dieper gaan in je eigen vreugde zodat er totale tevredenheid is. De
dingen die dus over Mahavira gezegd worden, worden tot een uiterste gebracht in het verhaal dat hij op een dag mediteerde en
slechts één doek droeg als dhoti omgeslagen. Hij had zich bedekt met slechts één doek. Toen hij uit zijn meditatie kwam raakte
het doek vast in een struik. Hij moest er dus de helft er afhalen. Toen kwam Shri Krishna als een bedelaar om hem te plagen. En
hij zei: "Jij bent een koning en je kan altijd een doek krijgen maar ik bibber van de kou, waarom geef je me jouw doek niet." Hij gaf
hem dus zijn doek en bedekte zich met bladeren, ging naar zijn paleis en trok iets anders aan. Hij ging naar zijn huis en trok
andere kleren aan. Deze verschrikkelijke jaïnisten maakten van hem een volledig naakte beeltenis, zo groot. Een naakt van
honderdvijftig voet, totaal naakt, tot in de details uitgewerkt, de domoren. En het zijn zogezegde volgelingen van hem. Hij had
nooit zo'n volgelingen, maar zij noemen zichzelf degambara's. Dat betekent dat zij geen kleding hebben, maar alle richtingen zijn
hun kleding, degambar, de richtingen zijn hun kleding en ze lopen in de straten, overal in de dorpen, volledig naakt. Ik bedoel,
mensen doen verschrikkelijke dingen in de naam van Mahavira. Aangezien je je realisatie hebt gekregen ben ik er zeker van dat je
niet tot dat uiterste zal gaan. Maar toch moet je zelfdiscipline aanleren. Als je geen zelfdiscipline hebt kan je niet in die diepte
springen waar totale kavalyan aanwezig is, namelijk absolute kennis, absolute liefde en absolute vreugde. Jezelf disciplineren is
dus heel belangrijk. Je moet nu natuurlijk niet zover gaan als Mahavira, want ik heb je gelukkig realisatie gegeven, maar grijp
toch niet terug naar dingen die je hebt achtergelaten. Zoals mannen domme dingen doen, doen ook vrouwen domme dingen in
Sahaja Yoga en dat is verrassend. Mensen vertelden me dat ze zoveel make-up meenemen naar India. Wat is het nut? Ik begrijp
het gewoon niet. Ik bedoel, voor Indiërs is het nutteloos en het is ook voor jou absoluut nutteloos. Jullie zijn heiligen. Het is niet
nodig jezelf te beladen met zoveel nutteloze dingen. Als je je weer inlaat met dezelfde nonsens die je vroeger deed, zoals naar de
kapper gaan, een raar kapsel dragen. Als je al deze dingen doet, wat is dan het nut om naar Sahaja Yoga te komen? Of alle
mogelijke trends volgen en dat soort dingen. Als je telkens weer hetzelfde moet doen is het beter niet naar Sahaja Yoga te
komen. Dat is alles wat ik kan zeggen. Ik kan niet zoals Mahavira zeggen: "scheer je haren", of "draag enkel een witte sari". Ik kan
alleen zeggen: "Probeer jezelf te onthechten." Ik was zeker over mijn experiment, dat mensen geleidelijk aan onthecht zullen
worden als ze zelfrealisatie krijgen en jullie moeten allemaal met mij samenwerken om te zien waarop jullie aandacht staat. Wat
doen we de hele dag? Wat hebben we gedaan voor Sahaja Yoga? Hoeveel mensen hebben we realisatie gegeven? Alles lijkt
belangrijk te zijn behalve Sahaja Yoga. Maar in de tijd van Mahavira deden de mensen geen job, niets. Ze moesten in wouden
leven, ze moesten bedelen voor hun voedsel en zo werd dit jaïnisme verspreid. Maar wat voor jaïnisme dit is, heb ik je al verteld.
Tenzij en tot jullie je diepte aanraken, zullen jullie worden zoals elke andere religie, want jullie zullen in werkelijkheid geen Sahaja
yogi's zijn, alleen in naam. We moeten dus op zo'n manier werken dat we onszelf begrijpen, onze aandacht begrijpen en spiritueel
proberen te groeien. Ik moet het je niet zeggen. Je moet het zelf uitwerken op zo'n manier dat je je diepte aanraakt en een asceet
wordt binnenin jezelf. Dan pas zal je echt het goddelijke werk degelijk uitvoeren met het juiste begrip. Sahaja Yoga is de
integratie van al deze grote profeten en deze incarnaties. Ik moet je dus zeggen dat, wat ook je conditioneringen en al die zaken
zijn, je ervan af moet geraken, dat je uit deze oceaan van illusies moet komen. Dit is dus het enige wat ik nu over Mahavira kan
zeggen, maar er kan heel veel verteld worden, want hij heeft te maken met het verleden. Al zijn vorige levens en zo meer, worden
beschreven, maar dat is niet zo belangrijk. Belangrijk is, is wat vandaag het heden is. Ik hoop dat mijn lezing doordringt in je
hoofd en zich vestigt in je hart en dat je begrijpt wat je met jezelf aan moet in verband met je spirituele groei. Jullie moeten
authentieke mensen zijn. Pas dan zullen de resultaten zichtbaar zijn in de hele wereld. Ik hoop dat jullie deze opname aan

iedereen zullen doorgeven zodat ze weten waarom ik al deze jaren geen Mahavira Puja heb gedaan. Moge God jullie allemaal
zegenen.
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We zijn vandaag samengekomen om de Kundalini puja te doen. Een lange, heel lange tijd geleden hebben wij hem in India
gedaan en het is de eerste maal dat we deze puja hier in Oostenrijk doen. Dit is de puja van de Adi Kundalini die de primordiale
(oorspronkelijke) Kundalini is.
In de hand van Athena, die de Primordiale Moeder is, zal je al wel gezien hebben dat er een kracht is: de slang in de linkerhand.
De Oorspronkelijke Moeder heeft één van haar krachten, waarvan we kunnen zeggen dat het de Primordiale Kundalini is, die deel
uitmaakt van haar. Natuurlijk staat zij daar boven, maar zij wordt in menselijke wezens als de Kundalini weerspiegeld.
Nu moet men weten dat, om een incarnatie te creëren er een heleboel werk is moeten gebeuren. Zoveel dingen moesten in
beschouwing genomen worden. Iemand moest de visie hebben hoe een incarnatie een mens kon helpen eens hij geschapen
was. Er zijn op verschillende niveaus incarnaties op deze wereld gekomen. En zij zijn gezonden met een welbepaald idee dat zij
op een welbepaald tijdstip een welbepaald type van spirituele groei moesten volbrengen. Zij waren allen een deel van de
Primordiale Moeder en zij hadden allen een zeer krachtige Kundalini ingebouwd. Maar de incarnatie van deze Kali Yuga[1] is zeer
ingewikkeld.
Eerst moest uitgewerkt worden wat de situatie zou zijn waarin deze incarnatie zou geboren worden en wat deze incarnatie het
hoofd zou moeten bieden. De voornaamste voortstuwende kracht, je kunt zeggen het grootste werk, moest in de incarnatie zelf
verricht worden om een zeer krachtig ruggenmerg te creëren zodat het de Primordiale Kundalini, die verantwoordelijk is voor het
uitvoeren van dit grootse transformatiewerk, kon dragen.
Nu zijn in deze Kundalini, die de oorspronkelijke is, alle krachten van verlossing en spirituele groei ingebouwd. Maar buiten dat
moest men, om in deze Kali Yuga geboren te worden, weten welke mensen men onder ogen zou krijgen. Dan moest men ook
weten hoe men hen moest brengen tot het begrip van Sahaja Yoga en dat zij spiritueel moesten groeien. Er moesten dus vele
bronnen van energie en kennis aangesproken worden, want de wereld waarin de Primordiale Kundalini moest werken was erg
ingewikkeld. Het was niet zo eenvoudig als de mensen die naar de Himalaya kwamen. Zij waren reeds zuivere mensen die er erg
naar verlangden hun realisatie te krijgen, zij hadden niet al deze onderdrukkingen, conditioneringen en ego. Zij waren totaal in
overgave en zij kwamen aan na tal van boetedoeningen. Hun Kundalini doen oprijzen was dus niet zo ingewikkeld.
Er was dus niet alleen het feit dat de Primordiale Kundalini in de mensen moest opstijgen, maar zij moest ook begrijpen wat voor
mensen dat waren. Om de verbinding met de Primordiale Kundalini te maken, moest de incarnatie alle aspecten, alle willekeurige
bewegingen, alle avonturen en ondernemingen van de mensen begrijpen. Zo iemand moest eveneens Mahamaya[2] zijn, zodat
zij of hij, wat het ook zij, zich zo zou moeten gedragen dat niemand zich angstig of onwennig zou voelen. Deze Mahamaya
Swarupa (vorm) moest dus aangenomen worden. Het werk van de Adi Shakti[3] is dus tweeledig.
Eerst komt het erop aan iets te weten over de tegenwoordige tijd: hoe de mensen zijn, hun cultuur, hun levensstijlen, hun

conditioneringen, hun ego's, alles, hoe ze zich gedragen. Hoewel de Adi Shakti zich van al deze zaken niet bewust is want zij kent
ze niet, dit zijn menselijke avonturen. Zij weet niet hoe ver ze zijn gegaan en wat ze zien, wat ze dromen, wat hun ideeën zijn.
Een ander deel van het werk ligt bij de Kundalini, ze is dus in twee delen opgesplitst. Een deel is dus de Kundalini en een ander
deel is de Sahasrara. De Sahasrara moet zorgen voor de voorziening van het materiaal, voor al de informatie voor de Kundalini
en dan moet de Kundalini het uitwerken. Natuurlijk zijn er, zoals je zeer goed weet, overal in de Sahasrara godheden ingebouwd,
dus ook in het gehele lichaam en zij zijn het die alles doorgeven wat ook degelijk moet doorgegeven worden. Maar het is een
zeer ingewikkeld werk, uiterst ingewikkeld.
Deze Primordiale Kundalini handelt dus zowel voor het collectieve - samashti (samasta = geheel) als voor het individu.
Veronderstel nu dat je ergens naartoe gaat, laten we zeggen een luchthaven. Je begint dus de hitte van de mensen te
absorberen. Dan begint het zweten en je moet ervoor zorgen dat al dit werk via je lichaam gedaan wordt. Of als er op hetzelfde
ogenblik een individu een bepaald probleem heeft, kan dit ook geabsorbeerd en gecorrigeerd worden. Het werkt dus op beide
niveaus, één op het individuele en één op het collectieve, zoals ik zei samashti en vyasthi, en dit kan gelijktijdig werken. Nu moet
de aandacht die de kracht van het brein is, je kunt ze ook de kracht van de Sahasrara noemen, uiterst diep, alert en duidelijk zijn.
Al dit werk moest gedaan worden om deze incarnatie van de Primordiale Kundalini en de Sahasrara te creëren. Een groot aantal
mechanismen werden dus gebruikt en veel verschillende soorten bedradingen werden gelegd. Zoals je tracht je computer in
elkaar te steken om er de meest efficiënte van te maken, op dezelfde manier moest er veel werk in worden gestoken.
En eerst moest je de menselijke wezens gedurende tweeduizend jaar gadeslaan om te weten hoe zij zich gedroegen, wat zij aan
het doen waren en wat voor mensen het waren. Elke natie had verschillende conditioneringen, elk individu had verschillende
conditioneringen: het is een zeer omslachtig werk. En men moest werkelijk over een oceaan van geduld, een onuitputtelijke
oceaan van geduld beschikken. En zo werd dit werk van Sahaja Yoga, het hele decor, in orde gebracht. Zoals jullie hier het decor
hebben gebouwd, hebben jullie prachtig werk geleverd en het ziet er fijn en mooi uit, alles is erop en eraan. Maar het decor voor
Sahaja Yoga was erg ingewikkeld, uiterst ingewikkeld, want het werk was zo dynamisch, zo subtiel en tegelijkertijd zo liefdevol,
zo hartelijk. Al de intelligentie van God werd gebruikt om deze incarnatie te produceren. En een menselijke realisatie
voortbrengen was ook een zeer moeilijke zaak: je moest geboren worden als een gewoon menselijk wezen, in je familie leven als
een gewoon mens, je moest, door in ieders Kundalini binnen te dringen, uitzoeken wat er met hen verkeerd was, wat de
vergissing was, hoe je de permutaties en combinaties van hun chakra's kon gebruiken om hen op grote schaal zelfrealisatie te
geven. Het was een enorme taak en deze moest op het niveau van de Sahasrara gebeuren.
Maar het werd volbracht: al deze grootse plannen van God, ieders nauwkeurig beschreven werk en het brengen van het geheel
tot een uitmuntend niveau was werkelijk enorm. Ik sta van mezelf versteld hoe ik werkelijk zoveel mensen in Sahaja Yoga kreeg.
Ik verwachtte het niet, maar het heeft enorm gewerkt, ook door de medewerking van de mensen, anders was het niet mogelijk
geweest.
Wanneer je nu puja's en gelijkaardige zaken doet, behaag je deze godheden, maak je hen gelukkig, want zij hebben zoveel werk
verricht. Het getuigt van jullie dankbaarheid tegenover hen omdat zij zo hard gewerkt hebben, met zoveel toewijding, met zoveel
precisie, dat wij vandaag in staat zijn geweest dit grote spel van Sahaja Yoga te volbrengen. Zij die Sahaja yogi's zijn beseffen
misschien niet welke enorme arbeid op de achtergrond werd verricht en hoeveel tijd er nodig was om de hele zaak op te bouwen
en tot dit niveau van perfectie te brengen.
De Primordiale Kundalini, die in jou als jouw Kundalini weerspiegeld wordt, heeft dus dezelfde aard en werkt op dezelfde manier.
Ze stijgt op, ze geeft je zelfrealisatie, geeft je krachten, maar eigenlijk moet men weten dat het een reflectie is en om de reflectie
echt te maken, werkelijkheid, moet je eerst naar de werkelijkheid kijken. Hoe de echte, de werkelijke Kundalini, de echte
Oorspronkelijke Kundalini werkt. Als je alleen al aan mijn Kundalini begint te denken, word je meteen stil, zonder vragen. Je kunt
niet denken, je wordt gewoon stil. Denk gewoon aan welke van mijn chakra's ook en jouw chakra's zullen in orde zijn. Maar je
moet die diepgang bezitten, je moet die protocol bezitten, je moet er in die mate recht op hebben. Het zal gewoon ageren, je
moet niets doen, je moet gewoon aan mijn chakra's denken, gewoon aan mijn Kundalini denken, dat is voldoende. Maar je moet

die overgave ontwikkelen. Zelfs nu zijn er Sahaja yogi's die twijfelen. Zij hebben het werk gezien, zij hebben alles gezien maar zij
blijven twijfelen en zij worden aangetrokken tot de mensen die zich in de periferie bevinden. En er zijn Sahaja yogi's die nog
steeds aan allerlei zaken vasthangen, zij kunnen niet veranderen, zij bezitten nog niet die moed om zichzelf te veranderen.
Ik zeg niet dat je uiterlijk iets moet veranderen, maar een tijd kan komen waarop je misschien iets moet veranderen, je zou er dus
op voorbereid moeten zijn. Hoe moedig wij zijn, moet worden afgewogen en uitgemaakt. Tenzij je vol moed bent kan je Sahaja
Yoga niet snel vestigen. Wanneer je je eigen Kundalini gebruikt moet je weten dat deze Kundalini die de jouwe is, problemen
heeft. Zij zelf heeft verschillende stadia en tijdperken doorgemaakt en ze is soms erg gekwetst, erg ongelukkig en erg zwak en
dan kan ze niet oprijzen. Als je dus wil dat deze Kundalini, die de jouwe is, die je eigen Moeder is, je voeding en al het andere
geeft, dan moet je eerst en vooral, dat is de belangrijkste zaak, leren hoe je aan de werkelijkheid over te geven.
Als je dus leert hoe je aan de Primordiale Kundalini over te geven, dan wordt je Kundalini ogenblikkelijk versterkt, zo is het.
Veronderstel dat je hier een steen hebt en je probeert hem iets te doen weergeven, hij zal niets weerspiegelen. Dan verbeter je
hem met hout: toch zal niets weerspiegeld worden. Dan breng je er verf op aan: er zal een kleine reflectie komen. Dan heb je glas.
Het glas zal niets reflecteren maar als je wat kwik gebruikt en je maakt er een spiegel van, zal het iets weerspiegelen. Maar toch
kan het zijn dat het nog niet de perfecte spiegel is.
Dit is dus de soort van reflector die jij bent. Daarvan hangt af wat voor weerspiegeling je verkrijgt en wat voor persoonlijkheid je
ontwikkelt. Dit zou dus geen doel op zich moeten zijn, maar het verlangen om in de werkelijkheid opgenomen te worden zou zich
binnen in je moeten bevinden. Begin erin op te gaan, dan hoeft men niet over onthechting te spreken, dan hoeft men over niets te
spreken, over geen enkele deugd. Deze laatste komen er automatisch omdat je nu het Goddelijke bent geworden. Eens je het
Goddelijke bent geworden, wordt zelfs je Kundalini een absolute, mooie, complete reflectie van de Primordiale Kundalini.
Vandaag heb ik dus besloten deze puja te houden en jullie over deze Primordiale Kundalini te spreken: hoe zij werd uitgewerkt,
hoe zij werd ingebouwd en hoe haar zoveel krachten werden gegeven. In vroegere tijden, voor dit soort van Sahaja Yoga,
moesten de mensen hun chakra's zuiveren, hun lichaam zuiveren, hun gedachten (brein) zuiveren, allerlei dingen doen,
boetedoening en dan konden ze er aan denken zelfrealisatie te verkrijgen. Zelfs Mahavira deed twaalf jaar boetedoening. Terwijl
in Sahaja Yoga niemand van jullie enige boetedoening deed, niets. Vanaf de eerste dag werd je gezegend, kreeg je zegeningen en
genoot je door en door van je zegeningen. Dat is dus een verleiding, denk eraan dat het een verleiding is, loop niet verloren in de
zegeningen die je krijgt, je moet verder en verder. In Sahaja Yoga is het leven dus niet moeilijk, het is integendeel veel
gemakkelijker.
Maar dan beginnen mensen Sahaja Yoga voor bepaalde doelen te gebruiken en heimelijk weten zij dat zij Sahaja Yoga voor dit of
dat doel gebruiken. Als je Sahaja Yoga voor één van die doelen begint te gebruiken, dan zak je weer af. Dan moet je weer
begrijpen dat dit verkeerd was en dan kan je weer groeien. De mensen gaan dus zo op en neer, op en neer. Maar toch moet ik
zeggen dat deze realisatie die je werd gegeven, je gegeven werd zonder je te zuiveren, zonder je iets te zeggen, zonder je iets te
vragen, zonder enige last voor jou en je kreeg deze realisatie. Maar nu, onmiddellijk na de realisatie, heb je een verbintenis met je
Kundalini en je moet voor haar zorgen en voor jezelf zorgen. Nu moet je jezelf volledig met je Kundalini identificeren en dan werkt
alles zoals het hoort.
Vandaag is dus de dag waarop we moeten beslissen dat ons grootste wapen de Kundalini is, zoals Oostenrijk (Austria) is en we
zouden moeten weten hoe haar te gebruiken, welke mantra’s we moeten gebruiken, welk probleem we hebben. En we zouden
over ons probleem niet verlegen mogen zijn. Als we een probleem hebben, zouden we moeten weten dat dit ons probleem is en
dat het verbeterd moet worden. We zouden ook de techniek volledig moeten kennen. Ik ondervind dat er sommige mensen zijn
die veel technieken kennen en ook weten hoe zij er belangrijke redevoeringen over kunnen houden, maar in hun hart zijn zij niet
goed. Hun hart is niet zuiver, zij willen de kracht van de spraak alleen gebruiken om met hun kennis op te scheppen. Dan zijn er
mensen die zo zijn dat zij goed zijn wat vibraties betreft en zij willen vibraties geven maar zij zijn bang en weten niet veel van de
techniek af.
Als je dus in je spirituele groei werkelijk goede resultaten wil bereiken, moet je deze drie zaken goed onder de knie hebben. En als

je werkelijk de wereld wil transformeren, dan moeten jullie ideale mensen zijn. Jullie kunnen geen mensen met problemen zijn.
Kijk nu, gisteren was ik verrast hoe veel mensen ziek waren. Hoeveel mensen van dit of dat last hadden. Terwijl jullie je gesternte
zouden moeten danken dat je geen enkele ziekte hebt, dat je volledig in orde bent, dat je geen slechte gewoonten hebt, je hebt
niets, je komt er net uit.
Maar om verder te gaan moet je een volledige vastberadenheid en begrip opbrengen dat dit een enorm werk en een fantastische
taak is en dat al je krachten in jezelf moeten opgewekt worden. Eerst en vooral moet je toegerust zijn met paraatheid, paraatheid
om God te dienen. Tenzij je die paraatheid bezit, "Ik wil niets, ik wil alleen God dienen”, zolang je daarnaar streeft en er met een
open hart, oprecht om vraagt, dan ben ik er zeker van dat deze Kundalini zal versterkt worden en dat ze je volledig zal zuiveren en
dat jullie op zekere dag mahayogi's[4] zullen zijn.
Moge God jullie zegenen.

[1] Kali Yuga: ‘Dark Age’; de donkere tijden van (moreel) verval en vernietiging

[2] Mahamaya: grote (opperste) illusie

[3] Adi Shakti: ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht, scheppende kracht van het universum, die belichaamd wordt
door Shri Mataji; primordiale (oorspronkelijke) kracht

[4] mahayogi: grote yogi, die het hoogste bereikt heeft
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Shri Saraswati Puja. Vancouver (Canada), 11 Augustus 1990.
Toen ze me vroegen welke puja we in Vancouver zouden hebben, hoorde ik dat deze ashram omgeven is door zeer mooie natuur
en vermits de natuur gecreëerd wordt door de kracht van Saraswati, dacht ik dat het goed zou zijn om de Saraswati Puja hier te
houden. Bovendien is het zo dat als mensen in de natuur leven, ze uitermate creatief worden, hun fijne gevoelens zijn bewaard
gebleven en ze zijn nooit gehaast, of ze zijn niet wat we noemen teveel gemoderniseerd, omdat de natuur hen kalmeert. Zo ook
draagt de creativiteit van Saraswati bij tot het artistieke, en ik wist dat er in dit land sinds mensen heugenis veel kunstenaars
gecreëerd moeten zijn.
Ik voel aan dat Canada de Hamsa Chakra van de Vishuddhi is, maar de kracht van Saraswati wordt Mahasaraswati als het
gemanifesteerd wordt door Mahabrahmadeva die Hiranyagarbha wordt genoemd. Daarvoor moet zij de Hamsa oversteken. Zij
steekt de Hamsa over en wordt Vishnumaya Shakti. Ik bedoel zij is Vishnumaya Shakti. Saraswati wordt dus Vishnumaya. Zij
doorkruist twee punten - één in Hamsa en een ander in Vishuddhi - dus is zij de zuster van Shri Krishna. Saraswati werd dus
geboren als de zuster van Shri Krishna, en wanneer Krishna's oom (de broer van zijn moeder) Kamsa, wanneer hij kwam om haar
te doden steeg zij gewoon op in de lucht en werd de bliksem, en ze kondigde de komst van Shri Krishna aan, dat hij daar reeds is.
Dus de relatie tussen Shri Krishna en Vishnumaya is die van een broer en een zus, en verrassend dat we onlangs de Rakhi
Bandhan vierden, Raksha Bandhan, dat is hetzelfde als de broer/zus relatie. Dus we vieren hier nu eigenlijk de godheid die de
zuster is van Shri Krishna. Later werd ze geboren als Draupadi, en dat is de reden waarom Shri Krishna haar kuisheid ging
redden, omdat het enkel de broer is die zorgt voor de kuisheid en de naam van de zuster.
Dus dit is wat er gisteren gebeurde dat de Saraswati Puja, dus Vishnumaya, zijzelf, hier gisteren zestienhonderd keer donderde
en ik heb aan niemand verteld wat er gaande was, maar ik wist dat ze dat zou doen. En behalve dat, bedreigde zij ook
Washington. Dat is maar goed ook, want Washington moet wakker geschud worden. Nu dit zijn zeer, zeer subtiele dingen en zeer
subtiele relaties en enkel ik kan deze dingen vertellen omdat ik weet dat deze relaties bestaan. Dus was ik niet verrast dat zij er
was, maar precies zestienhonderd keer trok ze over dit deel van Vancouver, het is om te tonen dat de tijd gekomen is voor jullie
om te begrijpen dat Sahaja Yoga zeer belangrijk is, en als we niet ten volle opkomen voor Sahaja Yoga, dan zal Vishnumaya een
andere vorm aannemen die al jullie wouden kan afbranden, misschien zelfs alles verbranden. Nu moet je weten dat de bliksem al
de vijf elementen in zich heeft - hij heeft geluid, hij heeft licht, hij is in de ether, hij werkt uit in de ether. Ook heeft hij wat je noemt
het water in zich, en als het water in wrijving gaat, dat is de Moeder Aarde, dus al deze dingen werken door haar.
Dus gisteren toonde deze Vishnumaya ons dat "Ik ben nu hier. Alsjeblieft vereer mij." En tot nu toe hebben we nooit Saraswati
aanbeden, en Brahmadeva wordt nergens aanbeden omdat hij deze wereld creëerde, hij creëerde dit allemaal, bossen en alles en
ze creëerden al de zeeën en al de landen, al de sterren, universa na universa. Maar we moeten niet vereren zoals we die of deze
boom vereren. We moeten niets in die aard vereren, alleen dat wat door Moeder Aarde geschapen is zoals swayambu's, enkel
dat vereren we. En dat vereren we nu ook op een manier die abstract is, omdat waar ze ook verschenen zijn, doen mensen aan
commerciële godsdienst, dus we gaan ook niet naar deze plaatsen als Sahaja yogi's.
Dus je kan begrijpen waarom dit allemaal onverwachts gebeurde gisteren na mijn komst, dat er zulk een licht was van de bliksem
hetgeen nooit eerder gebeurde en de mensen waren verrast. De zuster van Shri Krishna is een veel meer dynamische en (Shri
Mataji spreekt opzij in Hindi) veel energieker persoonlijkheid, een veel veel vuriger persoonlijkheid. De essentie van Shri Krishna
is dat hij beminnelijk is, Madhuria is, het is zijn hoedanigheid en Radha is de Alladha Dayini Shakti, wat betekent degene die je die
vreugde geeft die creëert (Shri Mataji spreekt opzij in Hindi), die je haar overeind zet door vreugde - maar in Sanskriet is het
pulakit, pulakita is het woord.
Dus deze schoonheid van Shri Krishna die zachtheid is, de leela, het creëren van mooie gevoelens van eenheid van

communicatie - dit is van Shri Krishna. Maar zij is degene die waarschuwt, en zo kwam de waarschuwing. En ze heeft een zeer
vurige persoonlijkheid die iedereen waarschuwt. Op haar manier heeft ze mijn komst aangetoond, dat ik hier ben. Misschien
kunnen de mensen die aboriginals zijn dit begrijpen dat dit is wat er voorspeld was en wat er gebeurd is, en ook dat jullie moeten
beseffen dat het een waarschuwing is, dat je niet kan toelaten Sahaja Yoga zodanig te laten afdrijven dat het zijn eigen koers
vaart en uitwerkt, en dat jij daar slechts terloops bent.
Dus dit is een waarschuwing van Shri Krishna's zuster, Vishnumaya, die Saraswati zelf is, en dat is wat we vandaag gaan doen,
haar vereren. Alleen de Sahaja yogi's, diegenen die verlicht zijn, kunnen Mahasaraswati vereren. Zo niet kan je enkel Saraswati
vereren want door Saraswati te vereren kan je boeken lezen, kan je dans en muziek creëren, voor het vermaak van mensen, want
eigenlijk is de Saraswati Puja bedoeld voor mensen met gewoon bewustzijn dat wil zeggen een gewoon of normaal menselijk
bewustzijn. Maar voor Sahaja yogi's, is het de Mahasaraswati die vereerd moet worden. Ik vertelde jullie al dat Mahasaraswati
Vishnumaya wordt, en zij is Vishnumaya dus je moet iemand zijn die zoals zij is, jijzelf moet mensen informeren zoals
Vishnumaya doet, uitleggen wat Sahaja Yoga is door je vurige toespraken door hen te boeien, hen te vertellen wat je van plan
bent. Maar wat ik meestal zie is dat wanneer iemand spreekt, dat hij probeert heel vriendelijk en lief te zijn zoals Shri Krishna.
We probeerden dat in Amerika, of het zou werken met Amerikanen maar dat was niet zo. Ze houden van mensen zoals die
Graham kerel of iemand gelijkaardig die op een vurige manier spreekt. En ik denk dit is wat we moeten leren uit de ervaring van
gisteren: dat je werkelijk vurige sprekers nodig hebt en vurige mensen want ze zijn hier helemaal niet gevoelig voor normale
sensaties. Zie je, al hun gevoelens zijn dood denk ik, Ze zijn gevoelloos geworden, en je moet hen wat schokken geven. Ze
houden van schokken. Kranten moeten hen shockeren, gelijk welke gebeurtenis die schokkend is - alleen dat kan hun aandacht
wekken. Zelfs de muziek moet zo hevig zijn dat ze rotsen zou breken. de muziek moet zo zijn dat ze hun hoofden doet barsten.
Dus ze zijn echt keiharde mensen geworden en je moet verstaan dat hun hardheid enkel kan uiteenspatten door Vishnumaya. En
dat is waarom deze puja die we vandaag hebben in Vancouver een zeer grote betekenis heeft - niet alleen voor Canada, maar
ook voor Amerika.
Vandaag vinden Amerikanen eender welke ziekte vanzelfsprekend, eender welke drugs ze nemen, gelijk welke vernietiging zij
zichzelf aandoen, het ligt nog niet binnen hun bevattingsvermogen. Ze begrijpen niet wat ze zichzelf aandoen, in hoeverre ze
zichzelf vernietigen, hoe ze zulk een kostbaar menselijk leven verspillen enkel voor hun eigen grillen en hun zogenaamde vrijheid.
Dus is het uiterst, uiterst belangrijk dat je hen probeert te vertellen op een energieke manier: "Wat zijn jullie aan het doen?
Waarom houden jullie jezelf voor de gek? Waarom begrijpen jullie niet dat dit verkeerd is?" Op z'n minst voor het nageslacht,
moet je hen zeggen: "Wij deden dit verkeerd, maar jullie zouden dit niet moeten doen."
Al deze soort toespraken moeten er zijn en mensen moeten klaar zijn voor zulke verheven toespraken, Maar om nu te zeggen dat
mensen het niet zullen waarderen? Ik denk dat het eerder omgekeerd is, zolang je hen niet bang maakt, zullen ze het niet met jou
eens zijn.
Dus moet je hen vertellen en waarschuwen en dat is wat Vishnumaya gisteren suggereerde dat je nu een nieuwe stijl van
strategie moet aanwenden en mensen toespreken op een manier dat wanneer je bijvoorbeeld - stel dat je een cursus geeft, op
het einde van de cursus moet je moet dat zeggen. "Zie je, Sahaja Yoga gaat niet alleen over het geven van de cursus, maar het is
voor je welzijn, voor je eigen goed. En je moet ermee doorgaan en je moet groeien. Het niet halverwege opgeven. Het is niet
zoiets als het ontspruiten in een zaadje, maar het moet de boom worden anders kan niemand geholpen worden."
Dus zie je, vertel hen - al de gevaren van niet op de correcte manier te zijn opgevoed of maturiteit te ontwikkelen in Sahaja Yoga.
Het moet gezegd worden omdat al dat overdreven lief gedoe Amerika niet helpt, dat heb ik gezien. Je hebt echt
temperamentvolle mensen nodig want onlangs was ik aan 't luisteren naar een toespraak van die Billy Graham, en ik zei: "Het is
zo'n oppervlakkige kerel die nonsens verkoopt." Maar toch waren de mensen erg onder de indruk. En er is ook nog iemand
anders nu, ik denk dat hij achter de tralies zit. Ik ken zijn naam niet, een beetje een rare man. Ik zag ook hem, ik was verbaasd hoe
hij in holle frasen praatte, net een lege schelp en de mensen waren verzot op hem - duizenden, rechtstaand, zingend, dit doen, dat
doen.

Dus je moet begrijpen dat deze mensen shocks nodig hebben, en ze moeten geschokt worden en er moet hen verteld worden
dat: "Dit zal gebeuren." Er is nog een andere organisatie die een soort systeem heeft ontwikkeld dat shockeert het is de (Shri
Mataji spreekt opzij in Hindi) Brahma Kumari, Brahma Kumari, zie je deze Brahma Kumari's zijn als bliksems geworden en ze
vertellen mensen - nu ze zeggen niet dat, "Jullie worden vernietigd", wat ze zeggen is, "Deze wereld zal vernietigd worden, alles
zal vernietigd worden en jullie zijn er niet op voorbereid, wat zal er gebeuren?"
Hetzelfde wordt gedaan door de Jehovah getuigen, hetzelfde. Ze zeggen, "Deze wereld zal vernietigd worden, en we zullen
allemaal vernietigd worden, dus we zouden moeten voorbereid zijn en ons tot God wenden." Maar dit is niet de realiteit. En toch
luisteren mensen naar hen. Je moet hen de realiteit vertellen dat "Niet alleen vernietig je jezelf, maar jullie vernietigen de
toekomst." Mensen zijn al aan het vertellen dat de meeste mensen in Amerika vernietigd zullen worden.
Nu dit komt voort uit verscheidene redenen. We kunnen zeggen dat er geen tradities zijn en zo - dat is het punt niet, dat is niet het
belangrijkste punt. Eén van de belangrijkste punten is dat ze zoveel mensen vernietigden toen ze naar dit land kwamen en zich
hier vestigden. Dat is één punt. Nu, de bhoots van die overleden mensen hangen hier nog steeds rond en ze zorgen ervoor dat ze
zoveel mogelijk Amerikanen vernietigen. De talrijke hekserijpraktijken, de hoeveelheid aan negatieve technieken die werkzaam
zijn in Amerika, werken nergens anders zo. De guru's moesten weg uit alle landen, maar ze zijn nog steeds goed gevestigd in
Amerika. De reden is dat deze bhoots hen ideeën geven. Het is niet alleen dat ze shocks nodig hebben, maar ook dat deze
bhoots hen perverse vernietigende ideeën geven, zodus gaan ze naar hun vernietiging.
Nu, de bhootish ideeën zijn van die aard dat je iemand uit een pub ziet komen en hij neervalt. Een bhootishe gedachte is dan
zoiets als: "Wat kan het kwaad? Probeer het ook, je zal nooit vallen. Je gaat binnen, er zal je niets overkomen. Je bent perfect in
orde. Het maakt toch niet uit."
Of anders vertel je hen dat "Dit is verkeerd. We moeten dit niet doen. Inderdaad, dus we zijn slecht. Wat dan nog?" Dit zijn
allemaal bhootish ideeën. Dit zijn geen menselijke ideeën om zo te praten of zoiets te zeggen.
Zodus voor al deze mensen, zie je, is het enige dat dit kan doen keren de Vishnumaya Shakti, niets anders. Ik besef nu dat het
enkel door Vishnumaya is dat mensen genezen kunnen worden. Nu is Vishnumaya zelf in slaap, dank zij de christelijke religie,
katholieke religie en ook hindoeïsme want ook in hindoeïsme is er de gedachte van zonde dat je op deze manier hebt gezondigd,
dat je die zonde hebt begaan. Dus geef zoveel geld aan de brahmaan, zo zal je gered worden. Ik bedoel elke religie heeft deze
onzin. Maar deze Vishnumaya Shakti, die absoluut afgezwakt is en in slaap is in de mens, als je haar kan opwekken en mensen
vertellen om op te staan uit deze sluimertoestand, deze luiheid, door hen op een grotere schaal intens te betrekken, door te
zeggen dat we voor vrede zijn, vrede in de wereld. We zijn voor de emancipatie van de mensheid, we zijn er om mensen te redden
van blunders en van hun vernietiging.
Als je een groter platform neemt en praat over deze dingen dan zal het verholpen worden. Bijvoorbeeld, het is iets zeer goeds dat
ik bij Mahatma Gandhi was, en mensen hebben veel respect voor Mahatma Gandhi. Natuurlijk was Mahatma Gandhi erg onder
de indruk van mij. Zelfs toen ik nog een kind was, vroeg hij mij om raad, en het bewijs daarvan is dat in zijn bhajans hij de reeks
van de bhajans op een andere manier heeft gezet, te beginnen met het hart, spreken over de Atma en dan start hij bij de
Mooladhara naar boven toe. Dus ik bedoel dat dit één van de bewijzen is dat hij mij om raad vroeg. Maar wat het ook is, je hebt je kan ook hem gebruiken, dat Shri Mataji doet wat Mahatma Gandhi zei. Hij heeft gesproken over sarva dharma savanatma wat
betekent dat alle religies behandeld worden met hetzelfde respect en hetzelfde begrip.
Eens je zo begint te praten zie je, dan zullen mensen inzien dat het om een nobel erfgoed gaat, want iedereen wil weten uit welk
boek ik dat heb geleerd. Ik heb uit geen enkel boek geleerd, dat weten jullie heel goed. Maar je kan zeggen dat: "Zij is degene die
bij hem was" en dat "hij was zeer onder de indruk van haar", en "ze hadden dezelfde ideeën over vrede en geweldloosheid en zo."
"Zij wil dezelfde technieken en werkwijzen gebruiken." Een feit, zonder twijfel, Mahatma Gandhi was een zeer vurige spreker. Al
zijn volgelingen waren zeer vurig. Niet zoiets als: "oké, kom maar langs en drink een kopje thee" met deze manier van doen, werkt

het niet uit.
Dus Amerikanen hebben uitdaging nodig, ze hebben een vurig iemand nodig om hen te bombarderen. Nu als je het op deze
manier doet - zoals die keer toen we een programma hadden in New York en er zoveel zwarte mensen waren en zoveel Chinezen,
en dan ook nog zoveel Indiërs en zeer weinig blanken. De blanken kwamen en zeiden: "Oh er is niets gebeurd bij mij, weet je".
Dus wat je dan moet zeggen is: "Er is niets gebeurd?" "Ja, dat is wat. Er moet iets mis met je zijn, of het kan niet anders dan dat
je gezondigd moet hebben of zoiets." Dus dan krijgen ze een shock. "Oh, het is nogal verrassend dat je het niet kreeg. Dat is erg
verkeerd, er is iets mis met jou. Je zou het moeten krijgen. Probeer het te krijgen weet je, het is erg verkeerd. Ik hoop dat je geen
kanker hebt." Of je kan vragen, "Lijd jij aan aids?"
Nee, nee, nee. "Dan, waaraan lijd je dan? Hoe komt het dat je het niet kreeg? Zie je, deze zwarte man kreeg het, deze Chinees
kreeg het. Hoe komt het dan dat jij het niet kreeg? Je hebt een blanke huid, je zou het eerst moeten krijgen."
Dan zal het uitwerken. Ik heb zitten nadenken, waarom deze Amerikanen zo afgestompt zijn, want zie je, het zijn over het
algemeen zeer suffe mensen, extreem suf. Omdat dit soort van rockmuziek, zie je, als je dit speelt, zouden de mensen moeten
weglopen. "Wat is er gaande?" Hoe ze gisteren zo van deze rapmuziek hielden, ze wilden dat ik luisterde. Het hart begon
andersom te kloppen. Ik zei: "Wat gebeurt er?" en alles begon te daveren. Ik zat op een bank en de hele bank begon te daveren.
Daar, wie met mij zat, hij was daar en ook Karan was daar en we vonden dat hij - Karan en iedereen was aan 't springen, het
voelde alsof er een aardbeving was.
Dus dit is wat het is, dat deze mensen zeer, zeer afgestompt en verdoofd zijn en ze zijn verdoofd omwille van hun zogenaamde
vrijheid. Het is alsof je aan een stier gaat vragen, "Kom en sla mij", zoiets in die aard, zie je. Ze zijn ver afgedwaald om zichzelf
volledig te verdoven; en deze verdoofdheid, kan door alcohol zijn, misschien door drugs, misschien door vrouwen, misschien
door zoveel keer te trouwen. Eénmaal trouwen is voldoende. Als je vijf maal trouwt, ik bedoel, je wordt - ik weet niet wat, zoals
een - ik weet niet of er ook maar één dier is zoals dat. Maar door zoiets word je absoluut gevoelloos voor dingen, zie je. Want
eerst en vooral trouwen met een vrouw, dan heb je gehechtheden met haar je hebt kinderen en je - ik bedoel, er valt zoveel te
doen met je vrouw en dan ineens ga je scheiden en je voelt niets, je voelt het niet.
Het is enorme gevoelloosheid en als je het hen vertelt: "Ja, ik weet het, ik weet, ik weet het." Ze weten het, maar ze voelen niet. Ze
voelen niet dat ze ook maar iets verkeerd hebben gedaan, ze voelen niet dat ze dwaas zijn geweest en ze lijden er niet onder.
Eender wie zou eronder lijden. Ja, hij is gescheiden van zijn vrouw en hij wordt echt iemand die verloren is, dat zou normaal zijn.
Maar wat je hier vindt, is dat ze er nogal over opscheppen. "Weet je, ik ben gescheiden van mijn twee vrouwen, en de derde is op
komst. Je kan haar ontmoeten". Er is daarover geen schaamte, geen schaamte, geen gevoelens, niets. Ik bedoel, je trouwde met
een vrouw, je leefde met haar, ze was je vrouw en je hebt geen gevoelens voor haar. Je eigen kinderen, ook zij hebben helemaal
geen gevoelens, natuurlijk zijn ze niet zoals de Engelsen, de Engelsen doden hun kinderen, dus dat is hier niet zó slecht. Maar ik
heb hier ook gehoord dat ze hun man, hun vrouw, elkaar doden en zo. En waarvoor, voor de liefde. Als ze geen liefde hebben voor
de ene man, hoe kunnen ze dan liefde voelen voor een andere man? Ik kan dat niet begrijpen. Liefde is een kwaliteit van het hart.
Dit is wat het is - je ziet dat het hele karakter volledig is uitgedoofd omdat ze zich niet als mensen gedragen. Ze gedragen zich
als - opnieuw zeg ik dat ik niet weet zoals wie omdat er helemaal geen vergelijking is. Het is niet zo dat er enkel in Amerika
dergelijke mensen zijn, het is overal verspreid. Maar in Amerika is het te erg, het is teveel, en al deze dingen ontstaan in Amerika.
Al deze gekke meningen komen uit Amerika, en iedereen neemt ze aan omdat zij weten hoe het te verkondigen, zij weten hoe
het zeer, zeer populair te maken.
Op een keer was ik aan boord van een schip en de kapitein kwam langs, en hij sprak mij aan en vertelde me dat zijn broer een
zeer gemene duivel is. Ik vroeg: "Wat is er gebeurd?" Hij vertelde dat hij vier jongens, Beatles, kon te pakken krijgen en dat hij hun
manager werd. En hij ging aan de slag met deze muziek en had enkele vrouwen, voerde hen dronken, liet hen drugs nemen. En de
eerste muziek, wanneer ze die muziek speelden, begonnen die meisjes te schreeuwen, te gillen, als gekken. En het werd
populair. Normaal gezien zou er de reactie moeten zijn van "Bah, het is erg dat als de muziek begint dat die meisjes gek worden,
dus ga niet naar zo'n muziek." Integendeel, zovelen kwamen. Hoe verklaar je een dergelijke reactie? Hoe meer ze roepen, hoe

meer ze schreeuwen, volgens hen is het iets geweldigs. Dat betekent dat er iets is dat hen op één of andere wijze heeft geraakt,
waarom zouden ze anders schreeuwen? Zulke suffe mensen die door iets geraakt werden, is iets groots en we moeten allemaal
gaan. We zijn ook dom, dus moeten we gaan.
Je mag mij vragen: "Moeder hoe is deze domheid in mensen ontstaan? Het is heel simpel zoals ik jullie al vertelde, dat ze hun
vrijheid zozeer gebruikt hebben, hun aandacht verspilden aan zulke bezigheden, dat ze werkelijk gevoelloos geworden zijn. Hun
aandacht voelt niets meer. Aandacht, wanneer je ze naar buiten richt, reageert ze en ze keert naar je terug als iets. Maar als je
voortdurend je aandacht van buiten uit laat bombarderen, dan maakt dit soort bombardement een einde aan al je gevoeligheid.
Er is geen gevoel, er is geen genegenheid, er is geen, geen registratie van gelijk wat gaande is. Ik denk dat Vishnumaya daarvoor
nodig is, en dat is waarom zij aan de linkerzijde gesitueerd is want Vishnumaya is degene die verantwoordelijk is voor mensen
die absoluut gevoelloos geworden zijn. Dat is waarom zij daar is om je het gevoel te geven.
Dus wanneer zij straalt op de linkerkant geeft zij je de gevoelens, en beginnen mensen het te begrijpen. Nu het enige dat ze
hebben is een soort van mentaal idee dat ze schuldig zijn, dat is alles. Dit is enkel mentaal. Als het een mentaal idee is: "Oh, ik
ben schuldig", dan zal je het niet voelen. Ik bedoel als je, laten we zeggen gek bent, terwijl je niet gek bent, als iemand jou gek
verklaart, zal je het niet voelen. Het is zo. Dus ze voelen het helemaal niet want het is allemaal mentaal aanvaard en ze zijn
verstard, "Niemand kan je schade toebrengen, dus wat is er verkeerd?" soort van houding.
Ik zou nu aan jullie willen vragen om erop uit te gaan en vurig te worden, in kranten te schrijven en zeggen wat er gebeurt en hoe
de dingen zijn. Ik ben nu daarover een boek aan 't schrijven. Het is getiteld "Meta Modernism", en voor zover ik vurig kan zijn, zal
ik dat zijn om te vertellen wat er verkeerd is met hen. En ze zouden moeten begrijpen dat dit allemaal verkeerd is. Het heeft geen
zin te proberen het als iets groots te beschouwen. Zoals nu met AIDS, Ik dacht met AIDS zullen ze wakker schieten. Wel nu, AIDS
is een martelaarschap geworden, Nu zijn yuppies opgekomen. Ik zei: "De yuppies zullen aan een ziekte lijden." Dus nu zeggen ze:
"Nee, nee, nee. Het is zeer goed om yuppies te zijn. Het zijn helden die gestorven zijn voor hun yuppie-zijn."
Zoals je ziet wordt elke stupiditeit verheven tot een soort van zeer eervol iets, en mensen aanvaarden het. Dat is het ergste, ze
aanvaarden het. Dus het is belangrijk voor jullie om vurig te zijn, en hen in dat licht te tonen wat ze zijn. Het moet hen getoond
worden. Het is niet een klein beetje licht van de Spirit dat hen veel zal tonen, maar wel het echte schitterende, brandende licht
van een bliksem.
Dus de puja van vandaag is speciaal voor jullie om deze creativiteit van spreken te ontwikkelen, om in elk opzicht op een
energieke manier op te treden. Dat zal hen in orde brengen, niets anders. In creatief werk ook wanneer we iets creëren of we
zingen iets en dat alles, als je zingt, laten we zeggen in Indiase stijl, sommige muziek is vilambit tal, zeer trage talas, dat zal niet
werken. Ze houden van iemand zoals Ravi Shankar die steeds doorgaat met noten dooreen te mengen en zo verder speelt
hetgeen zeer, zeer onwetenschappelijk is volgens Indiërs en helemaal niet entertainend is. Het opent je hart niet. Maar dat is
hetgeen hen aanspreekt, om in een soort van rock & roll te gaan - om het rock & roll, zelfs erger dan dat. Ik ken de laatste nieuwe
niet, ik weet niet wat het is.
Daarna kan je zien hoe ze proberen mensen te shockeren. zij proberen ook mensen te shockeren, want ze weten dat ze ook zijn
zoals wij. Zoals je naar de markt gaat, je komt iemand tegen, zijn broek, beter half broek, is gescheurd op de verkeerde plaatsen,
en het dient enkel om mensen te shockeren. Ze worden verondersteld te horen, tenminste verondersteld, in Amerika wordt het
van je verwacht dat je je fatsoenlijk kleedt. Je hoort niet onfatsoenlijk gekleed te zijn. Dat is wat ze willen, om het even welke
gelegenheid grijpen om zich te kleden op een manier zodat je geshockeerd zult zijn, dat willen ze graag doen. Zoals ze alleen
maar één deel van het haar wit kleuren. Ik bedoel alles, alles is mogelijk enkel om anderen te shockeren, anderen shockeren en
de aandacht trekken. En wat krijg je? Niets. Je geeft zoveel geld uit om de aandacht van anderen te trekken maar wat krijg je? Die
aandacht geeft je niets, betaalt je niets, compenseert niet.
Dus het is zo'n vreugdeloze bezigheid die ze najagen. Al deze dingen hebben hun aandacht bedorven en hebben hen in die mate
vernietigd dat ze gevoelloze mensen zijn. Ze hebben geen gevoelens meer over. En dan, het ergste dat er gebeurt, is dat ze
absoluut geld-georiënteerd worden. Dus het geld is een andere kant van Saraswati. Saraswati is verschillend van Lakshmi, dus

Lakshmi en Saraswati gaan nooit hand in hand. Dat is de reden waarom ze als ze het op Lakshmi gemunt hebben, teveel geld
najagen, dan krijgen ze shocks. Zoals een plotselinge daling van de beurswaarden, een recessie, deze business is gedaan,
iemand die zeer rijk is, wordt plotseling een arme man. Het is allemaal het werk, dit is allemaal het werk van Saraswati. En als
iemand een teveel aan Saraswati heeft - teveel boeken leest, een artiest is die zeer ambitieus is, die andere artiesten probeert te
overtreffen en zo - zo iemand krijgt ook van Lakshmi een beloning terug, namelijk dat zijn werken nooit verkopen, hij krijgt nooit
geld, hij verhongert, allerhande dingen.
Dus deze twee dingen zijn enkel in balans in de Hamsa, of we kunnen zeggen dat ze in evenwicht zijn als je Sahaja yogi bent. Dus
dit moet worden bereikt en moet samen in evenwicht gebracht worden om zowel de zegeningen van Saraswati als van Lakshmi
te verkrijgen. Maar het kruist enkel in het Hamsa punt en in het Vishuddhi punt. Dus wat we moeten doen om evenwicht te
brengen is dat wat we ook verdienen, wat we ook doen, we zouden niet middelmatig mogen zijn. We moeten proberen het op een
dynamische, vurige manier te doen. Deze twee zouden gecombineerd moeten worden in de Vishuddhi. Veronderstel nu dat je
een lezing gaat geven over Sahaja Yoga op een vurige manier, en je draagt kleding alsof je een hippie bent of zoals iemand die uit
de gevangenis komt, dan zal niemand je ernstig nemen. Maar als je correct gekleed bent en je ziet er respectabel uit en je
voorkomen is goed, en dan geef je een vurige toespraak, dan zal iedereen luisteren. Dus dit Lakshmi Tattwa principe moet
gebruikt worden met de overheersing van het Saraswati principe
Een andere zegening van Saraswati is dat je kennis kan hebben van Sahaja Yoga. Ik heb vele vrouwen gezien vooral in Sahaja
Yoga, ze zijn Sahaja yogi's, hun vibraties en dat alles zijn er maar ze weten niet wat Sahaja Yoga is. Ze weten niet wat deze
chakra's zijn. Ze weten niet hoe deze vibraties uitwerken. De lezing van vandaag is een nogal ingewikkelde lezing zou ik zeggen,
als je ze goed bekijkt. Je moet er op z'n minst vier, vijf keer naar luisteren om het te begrijpen met paper en potlood. Het is niet
iets gemakkelijks omdat ik het je nu vertel is het goed, het is nogal amusant, maar achter deze onderhoudende lezing schuilt er
een diepe kennis. Meestal zie ik niet dat vooral de Sahaja yogini's neerzitten met papier en pen om te weten wat Moeder vertelt,
welke de kennis is die ze ons doorgeeft omtrent zovele dingen. Voor hen betekent Sahaja Yoga lief zijn, lekker koken en Sahaja
yogi's helpen, en zo en natuurlijk mooie sari's dragen voor de puja's, mooie kleren, naar de puja's komen en dat is het dan. Dus
het is zeer belangrijk voor hen om ook te begrijpen wat Sahaja Yoga is. Ze moeten luisteren naar mijn toespraken, neerzitten, het
goed bestuderen en begrijpen.
Andersom is het met de mannen: voor hen draait alles rond het werk buiten uit, rondlopen, dingen zien en dat alles. Maar als het
op relaties aankomt, of als het de emotionele kant betreft, zijn ze onachtzaam. En dat is waarom Sahaja Yoga door mannen
verschillend is, Sahaja Yoga door vrouwen is verschillend. En vooral in Frankrijk zijn ze ver van elkaar verwijderd. De vrouwen
waren aan één kant, de mannen aan de andere kant. Beeld je in dat er in Sahaja Yoga een dergelijke nonsens als dit is, maar dan
ontdekken we de persoon die dit gedaan heeft en we losten het op, het is tot rust gekomen en nu gaat het beter. Maar vrouwen
moeten Sahaja Yoga kennen, wat niet wil zeggen dat ze met hen moeten wedijveren, of denken dat ze ook weten wat de mannen
weten. Maar het is zeer, zeer algemeen. Ik heb gezien dat mannen en vrouwen een andere soort van houding hebben ten
opzichte van Sahaja Yoga. De ene is een extraverte, de andere is een introverte. Maar in Sahaja Yoga is er geen verschil tussen
een man en een vrouw voor zover het de kennis van Sahaja Yoga betreft. Ik ben zelf een vrouw en ik weet zoveel, dus waarom
zouden de vrouwen niet weten wat Sahaja Yoga is?
Dus alle vrouwen die hier zijn of elders moeten weten wat Sahaja Yoga is. Kijk toch naar Vishnumaya. Zij is een vrouw, zij is de
Kracht die werkt, Brahmadeva werkt niet. Hij heeft alles geschapen omdat hij de Kracht van Saraswati heeft, anders kon hij niet
gecreëerd hebben. Alles wordt gedaan door de Kracht en de Kracht is een vrouw, maar als de Kracht niet weet wat Sahaja Yoga
is, hoe zal ze het dan uitwerken? Dus de vrouwen, hoewel ze kinderen hebben, ik weet het - ze moeten het huishouden doen, de
keuken - maar het is zo'n plezier, zo'n vreugde om over Sahaja Yoga te lezen, het te begrijpen, het te kennen. Natuurlijk dat
sommigen onder hen ook lezen. Ik zeg niet dat ze dat niet doen. Maar het zijn er zeer, zeer weinig en ze zijn zeer verstandig, zéér
verstandig.
Dus dit is mijn begrip van wat er vandaag gebeurt dat in deze natuurlijke omgeving, deze natuurlijke omgeving waar we
gezegend zijn door het werk van Brahmadeva en Saraswati, en waar we het vermogen kunnen voelen van deze godheden, in
welke mate zij kunnen creëren. De natuur is absoluut één met het Goddelijke. Van zodra ik hier kwam, wist de natuur dat ik hier

was. Zij begon vanzelf te reageren. Ik moest hen geen toespraak geven, zij moesten geen puja doen, niets in die aard. Zij weten
wat ik doe. Ik ging naar Los Angeles, hetzelfde daar. Waar ik ook ga, de natuur weet wat er gedaan moet worden. Nu is Moeder in
de stad, wat moeten we doen? En ze doen het. Dus het probleem is dat ik met jullie mensen alle soorten van overleg moet doen
dat - goed, doe dit, doe dat en dat. Maar ik wou zeggen dat het spontaan zou moeten gebeuren, omdat we nu één zijn. Net zoals
de natuur één is met mij zijn jullie ook één met mij. En dat zou vanaf nu moeten gebeuren wanneer jullie echt volkomen in Sahaja
Yoga opgenomen zijn, volledige overgave in Sahaja Yoga hebt, dan alleen zal het gebeuren.
Moge God jullie zegenen.
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Jullie kunnen ook hier zitten, sommigen van jullie, dat is goed… Ik denk dat jullie hier kunnen komen, er is plaats. Sommigen van
jullie kunnen hier komen zodat zij ook hier kunnen komen, zo zal er geen probleem zijn. Ga jij maar hier vooraan zitten. Dat is
beter, zie je. Goed. Open deze deur, dat zou goed zijn. Het is in orde, je kunt de deur openen als je wilt. Het is in orde. Maak hem
maar beter open – kunnen deze deuren niet open? Gaan ze niet open? Oh mijn God! Je hebt er een lange persoon voor nodig. Je
hebt Hanumana nodig! Zeg zijn naam en hij zal ze openmaken! Zet daar maar een stoel voor.
Vandaag zijn we hier gekomen om Hanumans puja te doen. Shri Hanumana is een belangrijke persoonlijkheid in ons wezen, en
hij beheert de hele weg van de Swadishthan naar je hersenen. En hij verleent alle noodzakelijke begeleiding die we nodig hebben
bij onze toekomstgerichte planning, of bij onze mentale activiteiten; hij geeft ons begeleiding en bescherming.
Zoals jullie weten is Duitsland een plaats waar de mensen heel actief zijn, heel rechts, ze gebruiken hun hersenen teveel, en ze
zijn ook heel erg gericht op machines. Het is heel verrassend hoe een godheid als Shri Hanuman, die een eeuwig kind is - want
hij was als een aap, zijn hoofd was dat van een aap, zoniet van een olifant – dus hij was een eeuwig kind, en hij was degene die
werd ingezet om de rechterkant van mensen te controleren. Er werd hem gezegd: “Jij moet de zon controleren.” Om te beginnen
moet hij de zon controleren, zodat de zon in de mensen, als er teveel zon is moet hij proberen dit te controleren en het koeler
maken, of kalmer. Dus – hij was tenslotte een kind, dus zodra hij geboren werd, toen hij wist dat hij voor de zon moest zorgen, zei
hij: “Waarom haar niet meteen opeten?” Dus toen vertrok hij, rende omhoog langs de Virata[1] en at de Surya[2] op. Toen moest
hem worden gezegd: “Nee, nee, nee, nee, je moet haar onder controle houden. Je moet haar niet in je maag stoppen!” – want hij
dacht dat deze zon beter gecontroleerd kon worden als hij haar in zijn eigen maag zou hebben.
Dus de schoonheid van zijn persoonlijkheid bestaat erin dat hij een kind is, en het kinderlijke gedrag van Shri Hanumana moet de
rechterkant controleren, als er een rechtse moeder of een rechtse vader is. Normaal gezien krijgen rechtse mensen geen
kinderen, normaal gezien. Ze zijn te rechts, en zelfs dan krijgen ze soms kinderen, maar dan zijn ze helemaal niet geliefd bij de
kinderen omdat ze geen tijd hebben voor kinderen, ze zijn de hele tijd heel strikt met de kinderen, ze roepen, schreeuwen tegen
hen, ze weten niet hoe ze de kinderen moeten hanteren. Of ze zijn te toegeeflijk, omdat ze altijd denken: “Ik heb dit nooit gehad,
dus zal ik het aan het kind geven.” Dus dit extreme type van mensen die rechts zijn hebben deze Hanumana, die niets anders dan
een kind is. Hij is heel bekommerd, heel bekommerd om het werk van Shri Rama te kunnen doen.
Nu is Shri Rama een persoonlijkheid, zou ik zeggen, die één en al evenwicht is, absoluut. Hij is de weldadige koning die Socrates
beschreven heeft. Dus hij had steeds iemand bij hem nodig om het werk te doen, of om hem te bevoorraden of hem te helpen –
een secretaris zou je hem kunnen noemen; en Shri Hanumana was degene die voor dit doel geschapen werd. Nu was Shri Rama
(Shri Mataji zou Shri Hanumana kunnen bedoelen) zo’n grote helper; ik bedoel, er bestaat geen woord voor hem. We kunnen
zeggen dat hij zo’n grote dienaar was van Shri Rama – zelfs de dienaars, zie je, hebben niet zoveel toewijding voor hun meester.
We kunnen zeggen als een hond of een paard, maar zelfs zij hebben dit niet – zo’n toewijding voor Shri Rama, dat hij in de tijd dat
hij opgroeide nau, negen siddhi’s[3] kreeg, navadha siddhi’s. Negen siddhi’s kreeg hij. Deze siddhi’s zijn zo, dat hij groot kon
worden, hij kon zo zwaar worden dat niemand hem kon optillen; hij kon zo sukshma worden dat niemand hem kon zien, hij kon

zo subtiel worden dat niemand hem kon zien. Er zijn negen siddhi’s die hij kreeg. Dus iemand die teveel rechterkant in zich heeft,
houdt hij onder controle met deze negen siddhi’s.
Nu, hoe zal hij een persoon controleren die te snel gaat in zijn leven? Wat hij doet is zijn activiteit controleren, hij maakt hem
zodanig dat hij zijn snelheid omlaag moet brengen. Hij maakt zijn voeten heel zwaar; zodat hij niet meer zoveel kan doen. Of hij
maakt zijn handen heel zwaar, zodat deze persoon niet meer veel werk kan verrichten met zijn handen. Dus hij kan een enorm
soort lethargische zwaarte geven aan iemand die een heel rechtse persoon is.
Hij heeft nog andere siddhi’s die heel interessant zijn, namelijk dat hij zijn – hij heeft niet veel wapens, hij heeft slechts één
gadha[4] in zijn hand – hij kan zijn staart verlengen tot eender welke lengte, en hij kan mensen met zijn staart controleren, hij
hoeft zijn hand hiervoor niet te gebruiken. Terwijl hij hier neerzit, kan hij overal zijn staart omheen slaan. Als hij wil kan hij gewoon
een berg maken van zijn staart en daarop zitten. Op die manier heeft hij al deze apentrucs, zoals jullie ze kunnen noemen, en al
deze dingen die hij in zichzelf heeft, zijn bedoeld om iemand te controleren die extreem rechts is, eerst en vooral.
Verder kan hij ook door de lucht vliegen. Zomaar, hij heeft geen vleugels, maar hij kan gewoon door de lucht vliegen. Dat wil
zeggen dat hij zo groot kan worden dat de hoeveelheid lucht die hij verplaatst veel meer gewicht heeft dan zijn eigen gewicht –
juist hetzelfde als het principe van Archimedes, als je het principe van Archimedes kent – dat hij zo groot wordt dat zijn lichaam
in de lucht begint te vliegen, als een boot, zie je, zo kan je het noemen. En hij kan in de lucht vliegen, en door in de lucht te vliegen
kan hij de boodschappen van de één naar de ander overdragen, door de ether. Nu staat de subtiliteit van de ether onder de
controle van Shri Hanumana. Hij is degene die hem controleert, of hij is de Heer van deze ether, de subtiliteit van de ether of zeg
maar, de oorsprong van de ether; en hierdoor vindt communicatie plaats. Alle vormen van communicatie die er zijn, zoals
bijvoorbeeld, binnen in ons hebben we endocriene klieren[5], waar de hypofyse[6] gebruik van maakt; deze werken door middel
van Hanumans beweging; want hij kan in nirakar gaan, hij kan in een vormeloze staat gaan.
En ook de communicatiemiddelen, die we gebruiken voor onze communicatie, we kunnen bijvoorbeeld zeggen dat we een
luidspreker hebben, maar we hebben ook een televisie, we hebben radio’s en al dit soort dingen. Alles waarbij we gebruik maken
van de ether, dit zijn allemaal de zegeningen van Hanumana, en ze staan ter beschikking van mensen die rechts zijn. Alleen de
rechtse mensen ontdekken dit soort dingen over de ruimte, zoals een draadloze telefoon of iets zonder – we hebben ook
seintoestellen waarbij we geen bedrading gebruiken. Dus zonder enige verbinding, door middel van de ether kan hij het
klaarspelen. Dus alle verbindingen in de ether zijn tot stand gebracht door deze grote ingenieur, Shri Hanumana. En het is zo
volmaakt, het is zo volmaakt dat je het niet in vraag kunt stellen, en je kunt er geen fouten in ontdekken. Misschien zijn je
instrumenten niet orde, maar waar het zijn werk in de ether betreft is hij volmaakt aanwezig.
Nu ontdekken de wetenschappers dit en ze denken dat dit uit de natuur komt, maar ze vragen zich nooit af hoe het komt. We
zeggen iets in de ether en hoe komt het dat het ontvangen wordt aan de andere kant? Ze beschouwen het gewoon als
vanzelfsprekend dat het zo is, dat we hier iets zeggen of dat we iets uitzenden op de televisie en dat het te zien is aan de andere
kant. Maar ze denken er zelfs niet over na of zoeken niet uit hoe het in elkaar zit, op welke manier het gebeurt. En dit is nu het
werk van Shri Hanuman, die zo’n prachtig netwerk heeft gemaakt, en door middel van dat netwerk, werken al deze zaken uit.
Dus zelfs de vibraties die we aan de rechterkant in de molecules ontvangen, zoals je weet krijgen we molecules zoals
zwaveldioxide, als je zwavel hebt dan heeft dit twee zuurstofmoleculen, en de zuurstof blijft op deze manier pulseren. Er zijn
asymmetrische en symmetrische vormen van vibraties, jullie zullen dit allemaal wel weten. Dus al deze dingen, symmetrische en
asymmetrische vibraties worden gecreëerd door wie? Niemand wil het weten, niemand wil het uitzoeken, want tenslotte is er in
een atoom of in een… Dus stel je voor, in een molecule, zo diep, wie doet er dat werk? Dit wordt gedaan door Shri Hanuman, met
zijn subtiele methodes.
Dus hij heeft nog een andere zeer belangrijke siddhi die we anima noemen. Anima, anu – anu betekent een molecule, en dat wil
zeggen dat het in een molecule kan binnendringen, of renu is een atoom. Het kan in een molecule of in een atoom
binnendringen. Nu denken veel wetenschappers, dat ze in de hedendaagse tijden de molecules hebben ontdekt. Dat is niet waar,
want ze zijn al vernoemd in onze oudste geschriften, er staat een beschrijving van anima, van anu, ook van renu, dus daar staat

het al beschreven.
Dus, waar je ook de elektromagnetische krachten in werking ziet, zij werken door Shri Hanumans zegeningen. Hij is degene die
de elektromagnetische krachten creëert. Dus nu kunnen we zien dat net zoals Shri Ganesha de magnetische kracht in zich heeft
– hij is de magneet, hij heeft de magnetische kracht – zo kunnen we zeggen dat het elektromagnetisme hetgene is wat we
Hanumans kracht noemen, de materiële kant ervan. Maar vanuit de materie beweegt hij omhoog naar de hersenen. Dus hij gaat
vanuit de Swadishthan omhoog naar de hersenen, dus in de hersenen creëert hij ook de verbindingen tussen de verschillende
delen van de hersenen.
Dus hoeveel geeft hij ons wel niet. Ik bedoel, we kunnen zeggen dat als Shri Ganesha ons de wijsheid geeft, dat hij ons dan de
kracht van het denken geeft. Hij beschermt ons ook, zodat we niet aan slechte dingen zouden denken. Dat wil zeggen, we
kunnen zeggen dat, als Shri Ganesha ons de wijsheid geeft, dat Shri Hanumana ons dan het geweten geeft. Ik hoop dat je het
verschil begrijpt tussen deze twee. Wijsheid is iets waar je je geweten niet zozeer bij nodig hebt, omdat je wijs bent, je weet wat
goed is en wat verkeerd. Maar het geweten is nodig voor een persoonlijkheid die onder controle moet worden gehouden, en die
controle komt van Shri Hanuman, die het geweten is in de mens. Nu geeft dit geweten, dat Shri Hanuman is in zijn subtiele vorm,
het geeft ons – in het Sanskriet wordt het sat asat vivekabuddhi genoemd, dit betekent: sat betekent waarheid, asat betekent
onwaarheid, en viveka betekent het onderscheidingsvermogen, en buddhi betekent de intelligentie. Dus de intelligentie om
onderscheid te maken tussen waarheid en onwaarheid wordt ons gegeven door Shri Hanuman.
In het systeem van Sahaja Yoga, als we zeggen dat Ganesha degene is die ons… hij is de adhyaksha, dat wil zeggen dat hij de –
ik noem hem ook wel het hoofd van de universiteit. Hij is degene die ons punten geeft: “Nu ben je deze chakra voorbijgegaan,
deze chakra, die chakra.” En hij helpt ons om te weten in welke staat we ons bevinden. Dus Ganesha geeft ons, zeg maar,
nirvichara samadhi, wat we ook wel gedachteloos bewustzijn kunnen noemen, en nirvikalpa samadhi[7]. Hij geeft ons dit alles, en
hij geeft ons ook vreugde.
Maar het inzicht dat dit goed is, dat dit voor ons welzijn is, het mentale inzicht, bereikt ons door Shri Hanumana. En dit is heel
belangrijk voor westerse mensen, omdat het mentaal moet zijn, anders zullen ze het niet begrijpen. Als het niet mentaal is dan
kunnen ze zich niet in het abstracte begeven. Het moet mentaal zijn. En daarom wordt het mentale inzicht van of iets goed is of
slecht ons gegeven door Shri Hanumana. Zonder hem, zelfs al word je een heilige dan zal je – natuurlijk ben je een heilige en zal
je genieten van de heiligheid; maar of deze heiligheid beter is als je in de Himalaya woont, of beter is als je naar de mensen gaat
om hen zelfrealisatie te geven – al deze onderzoekingen, deze vivekabuddhi, al deze onderzoekingen, al dit
onderscheidings-vermogen, al deze begeleiding, al deze bescherming wordt ons gegeven door Shri Hanuman.
Duitsland is een land dat in zeer grote mate, ik zou zeggen, een kern van de rechterkant is; en omdat het zozeer een kern van de
rechterkant is, is het belangrijk om te zorgen dat de beschermer van de rechterkant hier wordt vereerd. Maar in al deze
vivekabuddhi, in dat onderscheidingsvermogen weet hij één ding, namelijk dat hij totaal ondergeschikt is aan Shri Rama. En wat
is Shri Rama? Shri Rama is de weldadige koning, hij werkt voor het welzijn. En Shri Rama is zelf een officiële koning, zoals
sankocha, noemen we dat – ik bedoel, de Engelse woorden zijn niet echt geschikt om dit uit te leggen, maar Shri Rama is degene
die, die zichzelf niet op de voorgrond zal plaatsen. Hij blijft op de achtergrond. Hij is heel evenwichtig, hij is een heel stabiele
persoonlijkheid.
Dus Hanuman, zie je, hij is degene die er altijd naar verlangt het werk van Shri Rama te doen, altijd. Als Shri Rama zegt: “Goed, ga
jij maar dat halen…” Hij zei hem: “Ga de sanjeevani maar halen", dit is het soort kruid dat nodig was om Lakshmana weer tot
leven te brengen – hij ging erheen en hij bracht de hele berg met zich mee: “Nu, hier heb je het.” Hij is zo’n soort van persoon, zie
je, dus bracht hij dit – dat is zijn kinderlijke gedrag. En het onderscheidingsvermogen hierin is in de zin van: “Als Shri Rama erom
gevraagd heeft, waar hij ook om vraagt, ik zal het doen.” Dus het is de relatie van een, ik zou zeggen, als een guru en shishya.
Maar zelfs meer dan dat, in de zin dat de shishya[8] enkel als een ondergeschikte dienaar is, volledig in overgave aan God,
volledig in overgave aan God, en zijn belangrijkste doel is overgave.
Kijk nu, deze overgave op zich laat al zien dat al degenen die rechtse mensen zijn, in overgave moeten zijn aan God, niet in

overgave aan hun bazen. Meestal zijn al deze rechtse mensen vol overgave voor hun bazen, overgave voor hun werk, soms ook
in overgave aan hun vrouwen. Maar ze zijn in overgave aan de verkeerde mensen, ze hebben geen onderscheidingsvermogen. Je
zal altijd zien dat ze geen onderscheidingsvermogen hebben. Maar als je de hulp van Hanumana aanneemt, dan zal hij je zeggen
dat je in overgave moet zijn aan God Almachtig en aan niemand anders, of aan je guru, zoals Rama. Verder zou je niet in
overgave mogen zijn voor wie dan ook. En dan ben je zo vrij als een vogel, en heb je alle negen krachten binnenin jezelf. Het hele
doel van Hanumana is als tegengif te dienen voor je overactiviteit, als tegengif te dienen voor het teveel denken, als tegengif voor
je ego.
Nu, hoe hij afrekent met het ego van mensen is heel mooi te zien toen hij heel Lanka verbrandde – dit is de hoofdstad van
Ravana – en de manier waarop hij hem voor schut zette. Want zie je, om iemand die egoïstisch is moet je lachen, dan zal het in
orde komen met hem. Hij ging er bijvoorbeeld eerst heen en toen Ravana hem zag, zei hij: “Wie ben jij? Wie ben jij, aap?” Dus
bracht hij gewoon zijn staart naar hem toe, en kietelde onder zijn neus met zijn staart. Dus hij is degene die egoïstische mensen
voor de gek houdt.
Nu, als een egoïstisch persoon probeert je lastig te vallen, dan moet je bij hem (Hanuman) zijn; hij zal hem zo voor schut zetten
dat je versteld zal staan hoe deze persoon die zo op en neer sprong, naar beneden viel zoals Humpty-Dumpty en zijn kroon brak.
Dus zie je, het is de taak van Hanumana je te beschermen tegen egoïstische mensen. En hij beschermt de egoïstische mensen
ook door hen omlaag te brengen – zoals bijvoorbeeld Saddam. In het geval van Saddam vroeg ik gewoon aan Hanumana het op
te lossen, omdat ik weet dat hij het zal doen. Nu heeft hij deze Saddam in andere omstandigheden gebracht, waardoor hij niet
meer weet wat te doen, hij weet niet meer welke kant uit. Want als hij zegt: “Goed, ik wil oorlog,” dan zal het afgelopen zijn met
heel Irak, het zal afgelopen zijn met hem, met Koeweit, het zal gedaan zijn met alle olie, goed. Iedereen zal in de problemen
komen. Maar hoe zit het met hem? Hij zal er ook niet meer zijn. Want als de Amerikanen zullen moeten vechten, dan zullen ze
naar zijn gebied komen om te vechten. Ze zullen niet in Amerika vechten, hij zal niet naar Amerika gaan om met hen te vechten.
Misschien dat er een paar Amerikanen zouden sneuvelen. Dus nu is in het brein van Saddam ook Hanumana aan het werk, die
hem vertelt: “Kijk nu, meneer, als je het zo doet, dan zal er dit gebeuren.” Hij is werkzaam in de hersenen van alle politici, al deze
egoïstische mensen. En vervolgens raken ze soms verward, soms veranderen ze hun beleid, ze draaien bij en zo trekken ze zich
uit de slag.
Een andere grote kwaliteit van Hanumana is dat hij - hij is een soort bemiddelaar - hij zorgt dat mensen samenkomen. En als er
twee egoïstische mensen zijn, zal hij zorgen dat ze elkaar ontmoeten, en dan zal hij zo’n situatie creëren waardoor ze met elkaar
bevriend raken en wat milder worden. Dus zijn persoonlijkheid in ons stimuleert ons om ons ego te zien, om in te zien: “O, dit is
mijn ego dat hier aan het werk is,” en om vervolgens kinderlijk en zacht te worden, vrolijk en blij. Hij is altijd in de stemming om te
dansen, de hele tijd is hij aan het dansen, en voor Rama zit hij altijd neergebogen, en wil hij steeds doen wat ook maar het
verlangen is van Shri Rama.
Dus als Ganesha achter mij staat, dan staat Hanumana hier aan mijn voeten, en hij is daar aanwezig. Op dezelfde manier zou ik
zeggen, als Duitsland – zoals Philip, hij heeft me gevraagd dat als Duitsland als Hanumana zou kunnen worden – wat zouden we
dan een dynamische kracht hebben, als zij zich zo dienstbaar zouden opstellen. En de dienstbare aard van Hanumana gaat zover
dat, zoals je weet in het verhaal van Sita, toen zij hem een ketting gaf hij ze niet wilde dragen, omdat er geen Rama binnenin zat.
Sita vond eens dat hij de hele tijd in de buurt was, en dat hij dus min of meer inbreuk pleegde op haar privacy. Dus zei ze: “Nu
hoef je er maar voor één soort werk te zijn. Je hoeft niet al het werk te doen.” Hij deed al het werk van Shri Rama. Ze zei: “Je
hoeft er maar voor één soort werk te zijn. Kies maar welk werk je wilt doen.”
Hij zei: “Zie je, ik wil eigenlijk alleen bij Shri Ram zijn, zodat wanneer hij niest, ik dit kan doen.” Zie je, als we niezen in India, dan
moeten we dit doen; bij het niezen, zie je, om te beletten, te beletten dat alle negativiteit eruit komt. Dus doen we dit als je niest.
Of als je je slaperig voelt en je gaapt, dan doen we dit ook vaak.
Dus hij zei: “Steeds wanneer hij gaapt, sta me dan gewoon toe…” – dit noemen we chutki, ik weet niet hoe jullie dat noemen,
chutki, “sta me toe dit te doen”.

Sita zei: “Dit is maar heel weinig werk, zie je, en dan zal deze jongen niet meer in de buurt zijn.”
Dus hij stond daar maar. Dus ze zei: “Waarom sta je hier nu nog?”
“Ik wacht tot het gebeurt. Hoe kan ik nu weggaan?”
En dat is hoe – ze stond het toe, eerst stond ze het toe: “Goed dan, deze taak is jou gegeven,” en nu kan ze het niet meer
terugnemen omdat ze hem deze taak toegestaan heeft. Dus staat hij daar altijd zo, enkel om dit te doen voor Shri Ram. Dus ik
bedoel, de zachtheid in de hele situatie is dat hij altijd elke minuut dienstbaar is, hij is aandachtig, hij is aanwezig.
In Sahaja Yoga heb ik relaties met jullie als een guru, als een Moeder en, ik weet het niet, onbeperkt. Maar toch kennen we deze
twee soorten relaties, dat ik je moeder ben en dat ik je guru ben. Nu mijn – als een guru, is mijn grootste zorg dat jullie allemaal
over Sahaja Yoga zouden moeten leren, jullie zouden deskundigen in Sahaja Yoga moeten worden, en jullie zouden zelf de guru’s
moeten worden. Dat is de enige bekommernis die ik heb. Maar daarvoor is complete overgave vereist. ‘Islam’ betekent
‘overgave’. Dus je moet je overgeven. Als je je overgegeven hebt, enkel dan kan je leren op welke manier je Sahaja Yoga moet
gebruiken. Nu wordt zelfs deze overgave tot stand gebracht door Shri Hanumana. Hij is degene die je leert hoe je je nu moet
overgeven of die zorgt dat je je overgeeft, omdat egoïstische mensen zich niet overgeven. Dan zorgt hij voor een of andere vorm
van hindernissen of wonderen of een paar trucjes, waardoor een leerling zichzelf vervolgens overgeeft aan de guru. Anders zal
hij zich niet overgeven, zal hij het moeilijk vinden om zich over te geven, en de kracht die dan in werking treedt om te zorgen dat
hij zich overgeeft aan de guru is ook die van Hanumana.
Dus niet enkel leeft hij zelf in overgave, maar hij zorgt ook dat anderen in overgave leven. Want alleen de – door het ego kan je je
niet overgeven, dus is hij degene die je ego bevecht, en hij brengt het omlaag en zorgt dat je je overgeeft. Dus met zijn eigen
uitdrukkingswijze, zou ik zeggen dat hij heeft laten zien dat er een heel mooi gebied bestaat in de rechterkant. Als je hier
volkomen van wil genieten dan zou je je volledig moeten overgeven aan je guru, alsof je de dienaar bent van deze guru. Wat het
ook is dat je moet doen voor deze guru, je moet het doen. Natuurlijk moet je weten dat je guru je zelfrealisatie moet geven, ten
minste, anders is het geen guru. Maar voor iemand die jou zelfrealisatie gegeven heeft, moet je zodanig overgave hebben dat je
als een dienaar bent, je hoeft je daar niet voor te schamen.
Zoals ik tegenwoordig, je weet dat als ik bijvoorbeeld met het vliegtuig ga, ik soms mijn schoenen niet kan dragen omdat mijn
voeten zo opgezwollen zijn. Dus normaal gezien zou ik dan de schoenen in mijn handen dragen en zo rondlopen. Maar ik heb
Sahaja yogi’s gezien die dan ook mijn schoenen oppakken en ermee rondlopen, en ze schamen zich hier niet voor. Ze voelen zich
gewoon zo trots dat ze mijn schoenen dragen. Dus het is niet – je zou trots moeten zijn dat je al deze dingen doet, dat je de kans
hebt om al deze dingen voor je guru te doen, en dat je je overgeeft aan deze guru; je bent werkelijk enkel bekommerd om hoe je
de guru kunt dienen, hoe je de guru tevreden kunt stellen, en hoe je dichter bij die guru zou kunnen komen. Dit gaat niet over
lichamelijke nabijheid, maar een soort van verstandhouding, een soort van begrip. Zelfs zij die niet bij mij zijn kunnen mij in hun
hart voelen. En dit is waar het om gaat, dat we deze kracht van Shri Hanumana moeten verkrijgen.
Nu is hij ook degene die alle godheden beschermt. Hij beschermt. Nu is er een verschil tussen Shri Ganesha en hem. Shri
Ganesha geeft shakti-energie, maar degene die beschermt is Shri Hanumana. Dus je zal zien dat toen Shri Krishna de
wagenmenner was van Arjuna, dat op de top van de strijdwagen Hanumana zat, niet Shri Ganesha. Hanumana zat daar en
beschermde hem. Op een manier ook omdat Shri Rama zelf Shri Vishnu wordt, daarom moest hij voor hem zorgen.
Hij is een engel, zoals je weet: volgens de christenen, of we zouden moeten zeggen volgens de Bijbel, is hij de engel genaamd
Gabriël. Nu is Gabriël degene die de boodschap bracht, want hij is altijd een boodschapper, aan Maria, en verrassend genoeg
waren de woorden die hij gebruikte: “Immaculata Salve”, dat is mijn naam. Mijn voornaam is Nirmala, dat betekent ‘Immaculata’
en mijn achternaam is Salve. Hij sprak die woorden tegen haar. En vandaag was ik ook verrast toen ze mij een cadeau zouden
geven, dat ze een theeset en eetservies gevonden hadden dat ‘Maria’ genoemd was. Dus Maria heeft gedurende haar hele leven

vrij veel met Hanumana te maken gehad. Dat wil zeggen dat Maria de Mahalakshmi is. Mahalakshmi die ook Sita is, Sita wordt
vervolgens Radha, en Hanumana moet er zijn om haar te dienen. En dat is waarom, zie je, mensen soms zeggen: “Moeder, hoe
wist u dat? Moeder, hoe bent u dat te weten gekomen? Moeder, hoe hebt u een boodschap kunnen sturen? Moeder, hoe hebt u
dit kunnen oplossen?” Kan je je dat voorstellen? Dit is de bekommernis van Shri Hanumana, hij doet het. Wat er ook door mijn
hoofd gaat, hij vangt het gewoon op en het wordt geregeld. Want zoals ik jullie vertelde is zijn hele organisatie zo goed gepland;
al deze boodschappen, waar hebben ze ze vandaan gehaald? Veel mensen zeggen: “Moeder, ik heb gewoon tot u gebeden.”
Er was een man wiens moeder heel ziek was en hij ging haar opzoeken, en ze stond op het punt te sterven aan kanker. Dus hij
zei: “Ik wist niet wat ik moest doen, dus ik heb gewoon tot u gebeden: “Moeder, red alstublieft mijn moeder”.” Nu kent Hanumana
de oprechtheid van een persoon, de diepte van die persoon als Sahaja yogi. Hij weet wat de waarde van deze persoon is. En
onmiddellijk, je zult versteld staan, binnen de drie dagen overleefde de vrouw die zou gaan sterven, ze genas. Hij bracht haar naar
Bombay en de dokter zei: “Ze heeft geen kanker.”
Veel dingen die jullie wonderen noemen worden uitgevoerd door Shri Hanumana. Hij is degene die de verrichter van wonderen is.
Hij verricht ook wonderen om te laten zien hoe dom je bent, hoe dwaas je bent, omdat hij zich aan de rechterkant bevindt, zie je,
hij gaat naar de kant van het ego. Nu wordt een mens altijd dom door ego dat is, ik bedoel, onvermijdelijk. Met ego worden ze zo
dom: “O, wat is daar mis mee?” En dat is waarom je veel mensen zulke domme dingen zal zien doen, we kunnen niet begrijpen
waarom ze het doen. Ze zeggen: “Wat is daar mis mee?” Wat er mis mee is, is dat Hanumana er niet van houdt, dat is het punt, en
dan komt de terugslag. Als ze zich onverstandig gedragen slaat dat op hen terug en dan zullen ze weten dat ze zo’n grote fout
hebben gemaakt, of dat het allemaal dwaas was. Maar soms kan het uitermate, uitermate moeilijk zijn om terug te keren; zoals
met ziektes, zoals wat ik de yuppie-ziekte noem, waarbij dit nu onmogelijk is, omdat Hanumana de elektromagnetische kracht
heeft weggenomen van deze mensen en hierdoor werkt het niet, het maakt geen verbinding met je bewuste verstand. Dus je
bewuste verstand kan niet handelen, het valt gewoon weg. Alleen als deze mensen met dezelfde toewijding Hanuman vereren,
dan kan het zijn dat ze gered worden. Maar het is niet gemakkelijk om deze domme yuppies te overtuigen, begrijp je, van wat dan
ook. Ze zeggen: “We geloven het niet. En wat dan nog?” En dan, je sterft – wat dan nog? Dat is de enige grens, dat is het enige
leven dat er voor jou nog over is, en dan doe je dat.
Er zijn zoveel aspecten van Hanumana die ik jullie had kunnen vertellen; maar bijvoorbeeld, wat betreft zijn lichaam, zie je, zoals
Shiva bedekt is met gheru[9]. Wat je gheru noemt, is een soort van, je weet wat gheru is, het is een roodgekleurde steen die heel,
heel erg opwarmend is. En als het bijvoorbeeld koud is krijg je soms een soort van huiduitslag, dus als je daar gheru op doet dan
gaat deze uitslag weer weg. Of als je, soms door toedoen van baddha[10], bepaalde soorten huidziektes krijgt dan worden die
genezen met gheru; want het is iets dat heel opwarmend is, en het kalmeert je.
Shri Ganesha is echter bedekt met loodoxide, met rood loodoxide, dat uitermate koud is. Loodoxide is iets heel kouds. Als je lood
aanraakt, zie je, dan is het heel koud. Dus dit loodoxide wordt gebruikt om zijn hele lichaam mee te bedekken, het is er om de
hitte die hij heeft in evenwicht te brengen, of het effect van de hitte die hij heeft. Dus in het Sanskriet noemen we dit sindhura, en
ook in het Marathi of in het Hindi heet het sindhura. Dus ze moeten er altijd op toezien dat dit de geschikte kleur is; dus gelukkig
heb ik deze sari in Wenen gekregen, en nu heb ik hem heel mooi voor deze gelegenheid. Dus hij is altijd bedekt met deze kleur,
wat je noemt de sindhur kleur. En loodoxide, hoewel men zegt dat het kanker veroorzaakt, mensen zeggen dat loodoxide kanker
bij je kan veroorzaken; maar het is dit loodoxide dat heel koud is, het kan je zodanig afkoelen dat je in de linkerkant kan
terechtkomen. En kanker is een psychosomatische ziekte, en dat zou de reden kunnen zijn dat het, op een heel vergezochte
manier kunnen we zeggen, dat het kanker bij je kan veroorzaken. Want als het te koud is, dan kan je naar de linkerkant gaan, en
langs de linkerkant kan je virussen opdoen, waardoor je in de problemen kunt komen. Maar ditzelfde loodoxide kan geen kwaad
voor mensen die heel rechts zijn. Als zij het op hun Agnya aanbrengen dan kalmeert dit hen, dan worden ze afgekoeld. En het is
heel goed voor hen het op hun Agnya aan te brengen, zodat ze afgekoeld worden. Hun kwaadheid verdwijnt, hun woede bedaart,
en dat is een heel goede zaak.
Dus hij is degene die ons geneest van onze kwaadheid, hij is degene die ons geneest van onze gehaastheid, van ons te snel
leven, onze agressiviteit. Hij is degene die dit doet. Nu haalde hij een truc uit met Hitler. Hoe? Hitler gebruikte Shri Ganesha als
symbool, dus deze swastika werd gemaakt in wijzerzin. Maar toen haalde Hanumana een truc met hem uit. Wat hij deed was, hij

zorgde dat het stencil dat ze gebruikten om de, hoe noem je het, de swastika te maken, hij zorgde dat dit, op de één of andere
manier, ik bedoel, hij deed het op zo’n manier dat ze zeiden: “We zouden het omgedraaid moeten gebruiken.” En zodra ze het
omgedraaid gebruikten – dit is een truc van Hanumana; ik stelde het hem voor, maar ik bedoel, hij haalde de truc uit toen
begonnen ze Shri Ganesha averechts te gebruiken. Diezelfde Ganesha waarover Shri Hanumana bezorgd was, hoe zal hij, hoe
kan hij Shri Ganesha overtreffen, want hij is de oudste, en hoe kan je hem voorbij gaan? En hij is de godheid, maar Hanuman is
een engel. Dus zodra de truc uitgehaald was, verhinderden zij samen Hitler de oorlog te winnen. Dit is hoe de truc uitgehaald
werd. Dus er zijn al deze kleine, kleine trucjes, zie je.
Ik herinner me dat ik mijn puja eens in Duitsland hield; en Duitsland is de plaats waar deze trucs heel vaak uitgehaald worden
door Hanuman, want ik zei jullie al dat zij degenen zijn die hem het meest nodig hebben. Dus in Duitsland was er een puja, en
tijdens deze puja hebben ze [de swastika] per ongeluk in de andere richting gezet, per ongeluk. Ik zag het niet, normaal gezien let
ik altijd heel goed op, ik weet niet waarom, maar die dag zag ik het gewoon niet: dat moet ook wel een truc van Hanuman
geweest zijn. En toen ik het zag, zei ik: “Oh God, waar zal het nu iets raken? Waar zal het uitwerken? In welk land zal het
toeslaan?” Het sloeg niet toe in Duitsland, maar het sloeg toe in Engeland. Want in Engeland heb ik zo hard gewerkt en ze zijn zo
achteloos geweest in verband met Sahaja Yoga, zo lethargisch, dat het gewoon daar toesloeg.
Dus hij is degene die komt als een stortregen, of hij kan komen als een hevige, heel hevige storm en kan zaken vernietigen. Dus
hij werkt al deze dingen uit door middel van zijn elektromagnetische krachten. Dus alle materie, alle materie staat onder zijn
controle. Alle materie staat onder zijn controle, en hij is degene die regen voor je creëert, die zon voor je creëert, die een briesje
voor je creëert. Hij is degene die al deze dingen doet, enkel om een behoorlijke puja te hebben, om een behoorlijke bijeenkomst
te hebben, hij lost alles op zo’n mooie manier op. En niemand heeft zelfs maar in de gaten dat het Shri Hanumana is die dit
gedaan heeft, en we zouden Shri Hanumana steeds moeten bedanken.
Voor het onderwerp van vandaag, ik bedoel, als ik over hem moet spreken dan heb ik daar uren voor nodig. Maar het enige dat ik
moet zeggen is, dat het zo’n zegening is, vind ik, dat we dit in dit paleis kunnen doen, de puja voor Shri Hanuman. Want hij is altijd
al een heel majestueuze godheid of engel geweest, en een plaats waar het zo majestueus is en zo mooi versierd, alles is
aanwezig, hier zou hij van houden. Hij is niet het sanyasi type van persoon, hij is geen asceet. Normaal gezien zijn rechtse
mensen ascetisch, ze worden…, ze zullen rechtse mensen voortbrengen, ze zullen alles alleen eenvoudig willen. Ze zouden zelfs
nog hun neus mee willen afscheren als het mogelijk was, op hun gezichten!
Dus zie je, Hanumana daarentegen gedraagt zich zo niet. Hanuman houdt van schoonheid, hij houdt van decoratie, en hij zorgt
dat mensen niet-ascetisch worden, dus Hanuman geeft je dit soort van instelling. Maar veel mensen die Hanumana aanbidden
zeggen vaak dat vrouwen nooit de darshan van Hanuman zouden mogen aannemen, omdat Hanumana een brahmachari is dat
is iemand die, die niet wil dat vrouwen hem zien omdat hij niet volledig gekleed is; en hij draagt heel weinig kleding, dus wil hij
niet dat vrouwen hem zien. Maar als vrouwen in gedachten houden dat hij maar een kind is, dan maakt dat niet uit. Maar ik denk
dat de mensen dit idee niet hebben, dat hij een kind is. Wat maakt het voor een kind uit hoeveel kleren hij wel of niet draagt? En
bovendien is hij een aap, en apen worden niet verondersteld kleren te dragen. Dus dat wat hij draagt is al vrij veel, en het geeft je
zelfs niet het gevoel dat hij op welke manier dan ook naakt is of wat dan ook, maar je ziet gewoon een lieve vorm van hem, zo’n
lieve vorm.
Soms zou ik willen dat jullie zijn afbeelding ook zouden hebben, net zoals jullie de afbeeldingen van Shri Ganesha hebben. Dan
zal je echt van hem gaan houden, hij is zo lief. Ook al is hij zo reusachtig en zo groot en ook al heeft hij scherpe nagels, als hij
mijn voeten streelt trekt hij zijn nagels in. Hij is zo zachtaardig, ongelofelijk zachtaardig, en op een heel mooie manier streelt hij
mijn voeten. En ik heb gezien op welke manier hij alles regelt, hij heeft ongelofelijk zachtaardige methodes.
Dus ik heb het gevoel dat de Duitsers nu heel zachtaardig aan het worden zijn in de manier waarop ze met dingen omgaan, met
mensen omgaan. Deze verandering is in volle gang, en ik denk dat het de zegening van Hanumana is voor hen.
Dus moge God jullie zegenen.

Nu, dus vandaag hoeven we geen Ganesha puja te doen, hoewel… je kunt wel één keer mijn voeten wassen met een lied; want je
moet altijd voor elke puja een Ganesha puja doen, maar die hoeft niet zo uitgebreid te zijn.
Alleen – waar is Barbara? Vraag haar om een warmwaterkruik te halen, want Shri Ganesha verkoelt me en Hanumana koelt me
volledig af. Het is Hanumana, zie je, die me volledig afkoelt langs achter, en kijk nu eens hoe koel het wordt, de hele omgeving,
terwijl ik over hem spreek.
Dit is het geschenk van Rusland en hier, kijk nu, de kleur van Hanuman is precies dezelfde als die van mijn sari. En dit is
Hanumana, Gabriël, stel je voor: dit is een Russisch volksverhaal, dus de Russen wisten dat hij kleding droeg in deze kleur - stel je
voor! En hij is gezeten op een paard, en men zegt ook dat het Gabriël was die Mohammed Sahib vertelde over de zeven… Hij gaf
Mohammed Sahib een paard om de zeven hemelen te zien, zie je, hij gaf het hem. Ja, om God Almachtig te zien in al zijn
grootsheid, dat zijn de zeven chakra’s, daarom gaf Hanuman hem dat. Dat klopt. Want Mohammed Sahib bevond zich aan de
linkerkant, hij had een chandra ma; daarom gaf hij het hem.
Dus dit is een mooi stuk. Je zou het daar moeten bewaren… Maar het is gemaakt in Duitsland, gemaakt in Duitsland.

[1] Virata: het kosmische lichaam

[2] Shri Surya: de zon

[3] siddhi’s: speciale krachten

[4] gadha: de typische ‘knots’, het wapen van Shri Hanuman

[5] endocriene klieren: klieren met inwendige uitscheiding

[6] hypofyse: het hersenaanhangsel

[7] nirvikalpa samadhi: twijfelloos bewustzijn

[8] shishya: leerling, discipel

[9] gheru: tot poeder vermalen rood gesteente

[10] baddha: negativiteit, hindernis, blokkage in een chakra of orgaan

1990-0923, Navratri Puja ‘De godheden kijken naar je’
View online.
Navratri Puja Arzier, Genève, Zwitserland 23 september 1990 EnTVD Unknown NlTVD2009-1126 Volgens de kalender zijn er dit
jaar tien dagen van Navaratri, geen negen. Negen is het aantal dagen, waarop de Godin tijdens de nacht de demonen moest
bestrijden om haar kinderen te redden van de gevolgen van negativiteit. Enerzijds was ze een oceaan van liefde en mededogen
en anderzijds beschermde ze hen als een tijgerin. Want in die tijden was het zo dat niemand kon mediteren, niemand kon de
naam van God in de mond nemen, niemand kon zelfs maar denken aan zelfrealisatie. Maar zij die hier vandaag zitten, jullie
waren er ook in die dagen, en jullie werden allemaal gered omwille van vandaag, omwille van deze dag, zodat jullie je
zelfrealisatie kunnen verkrijgen. De gedaante van de Godin was in die dagen niet die van maya swarupi[1]. Ze was er in haar ware
gedaante, en dat creëerde een diepe vrees, zelfs onder haar volgelingen. Dus er was geen sprake van hen zelfrealisatie te geven.
Eerst en vooral moesten ze gered worden. Dus zoals een moeder haar kind negen maanden in haar baarmoeder draagt,
gedurende deze negen maanden, of je kan zeggen negen yuga's[2], negen maal, zijn jullie allemaal op de juiste manier
beschermd geweest, en in de tiende maand worden jullie geboren. Deze geboorte is ook altijd na zeven dagen van negen
maanden. We moesten dus een tijdje wachten tot het volgroeid was. Nu is deze tiende Navaratri van vandaag eigenlijk bedoeld
om de Adi Shakti te eren. Vandaag gaan we dus werkelijk de Adi Shakti vereren. Aan de ene kant is de Adi Shakti Mahakali[3],
aan de andere kant is ze Mahasaraswati[4] en in het midden is ze Mahalakshmi[5], en ze is ook de Amba, diegene die de
Kundalini is. Maar daarnaast ze is nog veel meer dan dat. Ze is Parashakti; ze staat boven alle krachten. Want zij is de
voortbrengster van kracht. Daarom moet ze boven dit alles staan. Dus als we haar vandaag vereren, moeten we haar vereren in
al deze vormen. Je begrijpt dus waarom we de tiende dag dat we Navaratri vieren voor het eerst op de kalender hebben staan,
namelijk omdat het vandaag de dag is waarop we de Adi Shakti vereren. De Adi Shakti werd nooit tevoren vereerd, nooit. Maar
deze keer, toen ik naar Calcutta ging, zei ik hen: "Jullie zouden beter vandaag de Adi Shakti vereren." En ze waren verrast:
waarom vraagt Moeder ons vandaag om de Adi Shakti te vereren? Dus toen ik terugkeerde naar Puna, zeiden ze me dat de Adi
Shakti, zoals je weet, de Saptashringi is, dat wil zeggen 'diegene met de zeven bergen'. Ze verblijft op de zeven bergen, dat wil
zeggen op de Sahasrara, op de zeven chakra's. Ze heerst over alle zeven chakra's. Ze zeiden me dat toen we de puja in Calcutta
hielden, dat tezelfdertijd het enige moment plaatsvond waarop diegenen die Saptashringi volgen, wat maar heel weinig mensen
zijn, allemaal daarheen komen, en zo komen ze dus, als eerste gaan de mensen van de moederszijde erheen. Dus diegenen van
de kant van de moeder van de Adi Shakti worden beschouwd als Vaishnaviten, zij die Vishnu volgen. Zij komen dus eerst
daarheen om haar te eren, en vervolgens komt de kant van de schoonvader, dat is de kant van Shiva, naar voren, Sadashiva's
kant. Dat is precies op het moment waarop wij de puja hielden. Ze hebben deze twee groeperingen die samenkomen om te
vereren. We hebben dus nu onder ons twee soorten mensen. De ene soort kunnen we onderbrengen als zij die Brahmadeva
vereren aan de rechterkant, en dan de mensen die Shiva vereren aan de linkerkant. Beide kanten moeten elkaar op een bepaald
punt ontmoeten, en dat punt is nu gekomen, waarop we de volledig geïntegreerde vorm van al deze krachten moeten vereren, die
zich in ons gemanifesteerd hebben. Als ze nu zeggen dat er slechts één God is, goed, er is één God. Maar die ene God heeft een
hoofd, hij heeft een lever, hij heeft een maag, hij heeft een neus. Hij heeft alles. Net zoals mensen. Want ze zeggen, dat God de
mens geschapen heeft naar zijn evenbeeld. Hij heeft dus verschillende organen in zijn lichamen, en hij moet deze verschillende
delen besturen. En voor die verschillende delen heeft hij godheden nodig, en deze godheden moeten begrepen worden. En
zolang je deze godheden niet begrijpt en vereert, kan je deze godheden niet doen ontwaken in jezelf. Maar ze maken allemaal
deel uit van de Adi Shakti. Ze staan volledig onder de controle van de Adi Shakti. Gisteren hoorden jullie over de krachten van de
Adi Shakti. Net zoals een schildpad zijn hele lichaam terugtrekt in zijn schild, op dezelfde manier heb ik al deze krachten in
mijzelf teruggetrokken. Ik bedoel, je kan ze niet gemakkelijk ontdekken. Je kan ze niet gemakkelijk vinden. Behalve dan die
moderne fotocamera's, die ons proberen te slim af te zijn. Zij zijn het die mijn gedaanten en eigenschappen aan jullie prijsgeven.
Want er is licht in deze vibraties, en wanneer deze vibraties uitgestraald worden dan zie je ze via deze fotocamera's, zelfs al zijn
ze niet eens zo gevoelig, maar op de één of andere manier vangen mensen ze op. Er zijn zoveel wonderbaarlijke foto's gemaakt,
zoals je weet. Eén foto moet je gezien hebben, waarop Shri Ganesha in eigen persoon achter mij staat. Op dit moment zie je hier
niemand staan. Maar je weet niet wat er allemaal gebeurt. En dit is wat je moet inzien, namelijk dat we binnengetreden zijn in een
nieuw gebied van Gods magie. En zijn magie is werkzaam op zoveel manieren. Natuurlijk raak je soms nog verloren. Door je
vroegere problemen word je naar beneden getrokken. Je wordt in verleiding gebracht. Soms raak je ook overheerst door
negatieve krachten en val je. Het is heel bedroevend als dat met een Sahaja yogi gebeurt. Want wellicht ken je je verleden niet en

weet je niet hoe je gestreden hebt, hoe hard je gewerkt hebt om tot dit niveau te komen. En als je, nadat je op dit niveau gekomen
bent, niet probeert om hoger te geraken, zal je ofwel op dezelfde plaats blijven vastzitten, of je kan naar beneden geworpen
worden. Het is dus aan jou om te weten dat je een Sahaja yogi bent, je bent niet een echtgenote, een echtgenoot, een moeder,
een vader, maar je bent een Sahaja yogi. Zoals ik de Adi Shakti ben, zo zijn jullie Sahaja yogi's. Dus: "Mijn voornaamste taak is nu
zelfrealisatie te geven aan anderen. En omdat al mijn relaties al mooi in orde zijn, hoef ik me over geen enkele godheid zorgen te
maken, over geen enkele God, want ze lossen alles op een heel efficiënte manier op." Gisteren hebben jullie in de beschrijving
van de Godin gelezen dat haar handen alle pijlen met zo'n snelheid wegwierpen dat het leek alsof ze danste. Dit is een feit,
zonder twijfel, maar jullie zien dit niet. Jullie kunnen niet zien dat elk van mijn haren als een pijl is. En het werkt op zo'n
ontzagwekkende manier. Maar in jullie ogen zit ik hier gewoon rustig, net zoals jullie zitten. Maar het is niet zo. Het is veel meer
dan dat. Als ze nu een leeuw of een tijger tonen, als mijn vahana[6], dan moet je inzien dat ze er ook zijn, ze zijn er werkelijk. Ze
zijn er werkelijk. Het is niet enkel symbolisch bedoeld, maar ze zijn er werkelijk. Dus de waardigheid van een tijger, ik heb jullie al
vaak verteld hoe waardig hij is. Omdat ik op hem zit, is hij zo waardig. Als hij vlees moet eten, zal hij één koe of om het even wat
doden, het vlees opeten en de rest voor anderen achterlaten. Hij is zo waardig. En hij eet één keer per maand. Dus zelfs om een
vahana van deze kwaliteit te krijgen, moest hij evolueren van het amoebenstadium tot dit stadium. Anders zou hij hier niet
geweest zijn. Op dezelfde manier zijn jullie geëvolueerd, en in jullie zijn al deze vahana's ook aanwezig. En ze vervullen heel snel
alles wat jullie wensen. Je verlangt iets en je zal verrast zijn dat je onmiddellijk zal zien dat het uitkomt. Je vraagt ergens om en
onmiddellijk werkt het uit. Maar er moet wel een volledige overgave aan Sahaja Yoga zijn. Als ik Sahaja Yoga zeg, dan weet je dat
dit de yoga is van jouw aandacht bij mijn voeten. Dat is wat het betekent. Maar als jullie nog steeds bezig zijn met jullie ego's en
als jullie nog steeds denken op het niveau van: "Wij zijn iets bijzonders en we kunnen onze eigen Sahaja Yoga starten, we kunnen
het op die of die manier doen," of: "Mijn vrouw is zo, mijn kind is zo, mijn man is zo". Je moet al deze problemen links laten
liggen. Anders zal je nooit groeien. Het was voor mij niet moeilijk om jullie zelfrealisatie te geven, omdat jullie er gewoon klaar
voor waren. Maar om je licht brandende te houden, moet je hard werken. De tijger blijft bijvoorbeeld op zijn eigen positie. Hij
verandert niet van plaats. De leeuw blijft op zijn eigen positie, en ze zijn allemaal beschikbaar, voortdurend, op hun eigen
posities. Alle devata's[7] en goden bevinden zich op hun eigen posities met hun eigen kwaliteiten, ze zijn er. Nergens, geen
enkele van deze goden heeft verklaard dat ze je moksha[8] zouden geven. Behalve de Godin. Zij is de enige die je zelfrealisatie
geeft. Want zij heeft de leiding over alle zeven chakra's. Zij beheert alle zeven chakra's, en met deze zeven chakra's kan ze het
werk volbrengen. Er bestaat dus een lange geschiedenis of evolutie van al deze dingen, zowel in het lichaam van de Virata[9] als
in jullie mensen. Dus jullie moeten je hieraan aanpassen. Als jullie je hier niet aan kunnen aanpassen, dan zal het geen resultaat
opleveren. Nu zijn de problemen die we in het Westen kennen, zoals jullie weten, onzinnige problemen, die voor geen enkele
Sahaja yogi gepast zijn. Gehechtheid. Eerst waren ze niet gehecht aan hun vrouwen of aan hun kinderen, nu is het alsof ze eraan
vastgelijmd zitten. Ik zeg niet dat je je kinderen of je vrouw moet opgeven, maar je gehechtheid zou bij Sahaja Yoga moeten
liggen. Eenmaal de zegeningen van Sahaja Yoga je bereiken, zullen ze verder stromen naar je kinderen, naar je vrouw, naar
iedereen, naar je land, naar de hele wereld. Stel je nu voor dat dit de verbinding is, een heel eenvoudig elektrisch apparaat. Als dit
geen verbinding met het hoofdnetwerk heeft, of met wat dan ook, wat is dan het nut ervan? Het kan aan niemand anders
elektriciteit geven. Het is een eenvoudige logica dat je eerst aangesloten moet zijn aan de energiebron. Eenvoudige logica. En
dan kan die energie naar anderen stromen. Als jijzelf niet verbonden bent met deze energiebron hoe kan deze kracht dan ergens
heen stromen? Dit is een eenvoudig gegeven dat we niet begrijpen in Sahaja Yoga. En zo raken onze gehechtheden vastgeroest
en begrijpen we niet wat er met ons gebeurd is. Je bent niet verbonden met de hoofdbron! En dat is de enige verbinding die je
nodig hebt. En dan zal alles de andere richting uit stromen. We hebben dus dit soort van gehechtheden. En ook zijn we gehecht
aan zoveel ellendige dingen waar we van houden, en die zorgen dat we ons ellendig voelen. We zijn bijvoorbeeld gehecht aan,
zeg maar, één of ander belachelijk soort mode van een ontwerper. We zijn eraan gehecht. Of het nu in de Sahaj cultuur past of
niet, we zijn eraan gehecht. En al deze gehechtheden zijn niet met betrekking tot de bron, tot de bron van vreugde, tot de bron van
kennis, tot de bron van energie die je omhoog stuwt. Dat is de reden waarom onze situatie wat betreft de collectieve groei zo
slecht is. Nu is het de taak van de Adi Shakti om je eerst realisatie te geven, vervolgens om je leven te geven, je te steunen. Als je
lichamelijke problemen hebt, zal zij voor je zorgen. Ze zal er alles voor doen. Als je een mentaal probleem hebt, zal ze het
proberen op te lossen. Ze is dus een trooster; ze brengt je troost. En tegelijkertijd beschermt ze je ook. Ik heb veel mensen
gezien, zelfs nu nog, die snel bang worden, bij het kleinste voorval. Waarom zou je bang zijn? Er staat hier een tijger. Je kan hem
niet zien, maar misschien staat hij vandaag wel op de foto. En je Moeder is zo machtig. Je moet beseffen hoe machtig ze is. Dit
besef is nog niet in jullie hoofden doorgedrongen. Soms zijn jullie vrouwen in jullie ogen nog machtiger, of zijn jullie kinderen nog
machtiger. Maar als je weet dat je Moeder zo machtig is - ze is je Moeder. Dan zou je je volkomen veilig moeten voelen. En dan

lost alles zich op. Ik zal je een voorbeeld geven van een man die ik ooit ontmoette in Madras, ooit, niet zo lang geleden, ik denk
ongeveer twee, drie jaar geleden of zo. Hij was zo'n zoeker, onmiddellijk herkende hij mij. Hij ging naar Bombay, daar was een
postkantoor en hij ontving er een brief waarin stond dat zijn moeder op sterven lag. Dus hij ging erheen. De dokter zei dat ze aan
een snel uitzaaiende kanker leed en dat ze zeer binnenkort zou sterven. Hij wist: "Mijn Moeder is Adi Shakti." En hij nam gewoon
mijn foto, ging voor me zitten, en zei: "Moeder, ik heb niets te zeggen, maar wat u ook het beste acht voor mijn moeder, doet u
dat alsjeblief." Zo zei hij het gewoon. Hij is verbonden. Men had hem gezegd dat ze drie dagen later zou sterven. Maar drie dagen
later kwam ze uit het ziekenhuis. Hij nam haar mee naar Bombay, naar een ziekenhuis dat gespecialiseerd was in kanker. Daar
zeiden ze: "Ze heeft geen kanker, niets, ze is volledig genezen." Als de energie niet kan doorstromen, blijf je bezorgd om je vrouw,
ben je bezorgd om je huis, maak je je zorgen over je kinderen, je maakt je zorgen over dit, over "mijn kinderen, mijn huis, mijn
vrouw". Als je dat 'mijn' laat vallen, dan kan ik beginnen te werken. Maar dit moet je niet opnemen alsof ik gezegd heb dat je
asceten moet worden, dit in geen geval. Geen enkele heilige was een asceet, ze hadden allemaal vrouwen, ze hadden allemaal
kinderen. Maar hun volle aandacht was bij de lotusvoeten van de Moeder. Zoals Guru Nanak zei dat wanneer een kleine jongen
met zijn vlieger speelt, de vlieger alle kanten op gaat, en hij praat met zijn vrienden, maakt grapjes, wat dan ook, maar zijn
aandacht is bij de vlieger. Of een vrouw die haar huis schoonmaakt met een klein kind op haar arm, en ze maakt het huis schoon
en knapt het op. Ze doet van alles, maar haar aandacht is bij haar kind. En er zijn vrouwen in India die, zoals je weet, drie of vier
kruiken vol met water tegelijk dragen en ze lopen met hun twee handen zó. Ze weten hoe ze het in evenwicht moeten houden. Ze
praten met elkaar, lachen, maken plezier, plagen elkaar, maar hun aandacht is bij de kruiken. Mijn aandacht is altijd bij jullie
Kundalini. Je kan in Sahaja Yoga geen bedrog plegen, neem dat van mij aan. Iedereen die probeert bedrog te plegen zal zeer
zwaar gestraft worden. Dus let er alsjeblief heel, heel goed op dat je niet oneerlijk bent en dat je geen bedrog pleegt in Sahaja
Yoga. Ik zal niets doen, maar zij zijn hier! Je ziet het al, met al zijn tanden. Ze zijn er allemaal in vaste aantallen, ik heb hun dat
gezegd. Ze zijn er in vaste aantallen. Ze weten wat ze moeten doen en ze zullen het doen. Het heeft dus geen zin bedrog te
plegen in Sahaja Yoga. Dit is een andere fout die Sahaja yogi's maken, namelijk dat ze denken dat ze mij of Sahaja Yoga voor de
gek kunnen houden. Als dat soort dingen in je opkomt, dan zou ik zeggen dat het demonische ideeën zijn, omdat ze je volledig
zullen vernietigen. Aan de ene kant is Sahaja Yoga een zegen, een absolute zegening voor je spirituele groei, waardoor je enorm
vordert. Je bereikt een zekere hoogte, maar je moet ook weten als je deze hoogte bereikt, dat je heel voorzichtig moet zijn om
daar te blijven. Want als je eenmaal van zo'n hoogte valt, hoe diep zal je dan niet vallen? Het is opnieuw logisch om in te zien dat
je heel diep zou vallen. Dus hier heb je de zegeningen, alle schoonheid, alle liefde, alle vreugde, alle kennis, alle vrienden, alle
zorg. En als je dan hier niet wil zijn, enkel om de reden dat je bedrog pleegt, of als je hier wil zijn en toch bedrog wil plegen, dat is
niet mogelijk. Dat werkt niet, je wordt er onmiddellijk uit gegooid, en eens je eruit gegooid bent, God weet waar je dan heen zal
gaan. Dat is niet langer onze verantwoordelijkheid. Maar door hen word je eruit gegooid. Je moet dus weten dat de godheden
uiterst waakzaam zijn. En ze houden jullie allemaal in de gaten. Want ze moeten over jullie waken, ze moeten voor jullie zorgen,
ze moeten jullie helpen, ze moeten alles voor jullie doen. Zij moeten alles voor jullie oplossen. Zij zijn het die bloemen voor jullie
creëren; ze doen allerlei soorten goede dingen voor jullie. Maar tegelijkertijd zijn ze alleen aan mij gehecht, zij allemaal, niet aan
jullie. Omdat jullie mijn kinderen zijn, zorgen ze voor jullie. Eenmaal je probeert je te misdragen, is het met je gedaan en zal je
omlaag vallen. Maar het mededogen van je Moeder is zo groot, dat ze altijd probeert te vergeven, kansen te geven en dat ze deze
godheden zegt zich rustig te houden. Natuurlijk gehoorzamen ze - tot op zekere hoogte. Maar als jullie gemene mensen willen
zijn, als je wreed wil zijn, als je zondig wil zijn en toch in Sahaja Yoga wil blijven, dan kan dat niet. Het is niet zoals in eender welke
religie, zoals je gisteren zag, dat je alle mogelijke fouten maakt, doet wat je wil, doodt wie je wil, bedriegt wie je wil, en er nog
altijd deel van uitmaakt. Zo gaat dat niet. Hier moet je een Sahaja yogi zijn in de ware zin van het woord. En dat is waarom je het
moet begrijpen. (Er zijn enkele Sahaja yogi's die nog gekomen zijn, ze kunnen niet binnen, ik denk dat de deuren gesloten zijn.)
Dus zo'n enorme kracht, zo alert, zo teder, zo vriendelijk, is nu beschikbaar. En een Moeder, die je lerares is. Een moeder
onderwijst haar kinderen met liefde. Dat niet alleen, maar jullie hebben zelfs nooit gemerkt hoe ik jullie Sahaja Yoga bijbracht.
Jullie leerden het zomaar. Het is kinderspel voor jullie. Het is zo'n ingewikkeld en subtiel onderwerp, en jullie pikten het op zonder
moeilijkheden. Het werd op zo'n kundige manier gedaan, het werd op een mooie manier gedaan, het was in je ingebouwd, en nu
weet je "dit is Sahaja Yoga, en dit is niet Sahaja Yoga." Al deze kennis kwam op zo'n zachte manier naar je toe. De manier waarop
jullie Indische muziek zingen, zie je, zelfs de Indiërs zijn verrast, soms kunnen ze niet eens zo goed zingen als jullie. Diegenen die
naar mijn programma gekomen waren, zagen jullie. Er waren enkele muzikanten bij, ze zeiden: "We schaamden ons echt. Hoe
konden deze mensen zo goed zingen? En alles zo goed uitspreken?" En je moet deze kracht volledig vertrouwen. Als mensen
vroeger in moeilijkheden verkeerden, want ze werden vaak aangevallen, hadden ze hun zelfrealisatie niet, dus moesten ze wel
hun vertrouwen stellen in de goddelijke kracht. Ze moesten wel. Maar nu jullie zelfrealisatie hebben, hebben jullie je vrijheid.

Maar je mag nooit vergeten dat je die goddelijke kracht moet vertrouwen. Ze zal voortdurend voor je zorgen. Nu, hoe plegen we
bedrog in Sahaja Yoga? Er komen luilakken in Sahaja Yoga. Totale luilakken, ze moeten wel heel links zijn, of wat het ook is. En
als je hen zegt: "Je zou beter dit werk doen." "Nee Moeder, ik ga dat werk niet doen, want dan zal mijn rechterkant opkomen." Een
heel gebruikelijke truc. Het is een heel gebruikelijke truc: "Ik kan dit werk niet doen." Als het op werken aankomt, gaan ze er
gewoon vandoor. Hoeveel mensen werken er? Heel weinig. Laatst ging ik naar de keuken en ik vroeg aan deze Indische meisjes
wat er aan de hand was, ze zeiden: "Ze gaan er allemaal vandoor. Er is niemand hier om ons te helpen." Niemand wil de
verantwoordelijkheid op zich nemen. Maar de truc bestaat erin dat het op Sahaja Yoga wordt afgeschoven, namelijk: "Als ik dit
doe, zal ik rechts worden." Maar als je links wordt, dan is deze [de tijger] er nog. Het is heel fijn dat jullie hem hier gezet hebben, ik
ben heel tevreden. Dus alle lethargische mensen, alle luilakken, doen dit altijd. Nu, er wordt tegen iemand gezegd: "Je moet 's
ochtends vroeg opstaan." Ze voelen zich er vreselijk over: "Oh! Hoe moet ik vroeg opstaan?" Maar als je terugblikt naar je
verleden, dan zal je merken dat je waarschijnlijk drugs gebruikt hebt, dat je waarschijnlijk alcohol gedronken hebt, je hebt vast al
deze linkse dingen gebruikt, dat is de reden waarom je 's ochtends niet vroeg kan opstaan. Hoe zal je nu ooit komaf maken met
deze slechte gewoonten die je had, of ze teniet doen? Hoe zal je dit doen? Als je begint 's ochtends vroeg op te staan, dan zal
deze gewoonte zich langzaamaan ontwikkelen, en zo kan je er vanaf komen. Het is gewoon een kwestie van jezelf beschikbaar
te stellen als de ochtendzon op het punt staat op te komen. Alcohol is sowieso al zo'n linkse onzin. Zozeer dat de Godin ooit alle
alcohol van de wereld opdronk. Je zal het niet geloven, alle alcohol!. Heiligen, zoals Sai Nath, rookten alle tabak op van
Maharashtra, maar nog steeds wordt er gerookt. Net zoals Shiva alle vergif opdronk, omdat hij de schenker van leven is. Hoe
hard ze gewerkt hebben, zo oprecht, in alle ernst en met volledige concentratie. Jullie zien mij op die manier werken, maar zij
werkten ook op dezelfde manier. Beschouw dus niet alles als vanzelfsprekend! Ik heb velen van jullie gevraagd om het op te
schrijven: "Wat heb ik vandaag voor Sahaja Yoga gedaan?" Voor mezelf doe ik alles - ik zal mijn huis schilderen, ik zal mijn
keuken schilderen, alles, ik zal zorgen dat ik een mooie sari heb, dat ik een mooie bloes heb. Voor mezelf. Wat heb ik gedaan
voor Sahaja Yoga? Hoeveel geschenken heb ik aan anderen gegeven? Hoeveel brieven heb ik aan anderen geschreven? Welke
ervaringen heb ik neergeschreven? En vooral: hoe vaak heb ik de liefde van mijn Moeder in mijn hart gevoeld? Maar ik zal jullie de
reden vertellen waarom er in het Westen, zo'n groot probleem is, ik heb het nu ontdekt. Zoals ik Sahaja Yoga ontdekt heb, zo heb
ik ook het geheim ontdekt waarover ik jullie vandaag zal vertellen. Dit is ook de Shakti van de doordringing, in de zin dat je de
demonen kan ontdekken, hoe ze werkzaam zijn in onze gedachten, hoe ze gedijen. Ik denk dat ik het al enkele mensen verteld
heb, maar ik zal het jullie allemaal vertellen. Als kinderen zijn we tot de leeftijd van vijf jaar egogericht, in die zin dat we enkel om
onszelf bekommerd zijn. Geef aan tien kinderen tien stukken speelgoed, en ze zullen hun speelgoed nemen en ermee spelen,
zonder met iemand te praten, ze zullen gewoon gaan spelen. Ze zullen een ander niet storen, het is een parallelle manier van
leven. Ze zullen niemand storen. Als ze storen, zullen ze misschien slaan, of doen ze misschien iets anders onzinnigs. Dit kan te
wijten zijn aan één of ander soort bhoot[10] in hen als kinderen. Maar als ze vijf jaar oud zijn en je vraagt bijvoorbeeld aan één
van hen, een kind van hier: “Kijk eens, wat zie je daar?” Dan zal het zeggen: "Ik zie hier een tijger, en deze bloemen, dit, en dit, dat
zie ik allemaal.” Maar als je het daar laat staan, stel dat er iemand aan die kant staat, wat zal het dan zien? Het zal nog altijd
zeggen dat het een tijger ziet, bloemen, enzovoort. Probeer het maar eens. Omdat het niet vanuit het gezichtspunt van iemand
anders kan kijken. Het is alleen maar bezig met zijn ego. Nu is de hele cultuur in het Westen, heb ik nu ontdekt - ik weet het niet,
vroeger was het anders, de ouders hadden toen echt vat op hun kinderen, en ze namen de verantwoordelijkheid over de kinderen,
ze gedroegen zich verstandig zodat de kinderen ook in orde waren. Ze maakten bijvoorbeeld geen ruzie met elkaar in het bijzijn
van de kinderen. Ik bedoel, natuurlijk zullen ze wel wat ruziën, maar dat moeten ze in hun slaapkamers doen. Ik heb bijvoorbeeld
nooit films gezien, toen ik klein was, waarin de man en de vrouw enkel de hele tijd ruziën, of gaan scheiden. Er is hier totaal geen
begrip tussen man en vrouw, maar als het om een andere man of vrouw gaat, staan hun gezichten zó. Als je op straat twee
mensen ziet die op deze manier samen lopen, dan weet je dat deze twee niet man en vrouw zijn. Dat is de moderne tijd. Dit zijn
de moderne tijden. En het Westen is het ergst. Dus wat er gebeurt, is dat de ouders evenmin opgegroeid zijn, ze zijn niet
volwassen, ze hebben geen verantwoordelijkheidszin. Ze hebben wel kinderen, maar hoe ze zich gedragen tegenover hun man,
vooral de vrouwen hier zijn uitermate, echt uitermate dominant en dom. Dat moet ik echt zeggen. Ze weten niets van koken, ze
weten nérgens iets van. Ze kunnen enkel carrière maken, in een bank gaan werken en wat neerschrijven. En ze zijn uitermate
dom; ze weten niet hoe ze met hun man moeten omgaan, ze weten niet hoe ze hun kinderen moeten aanpakken. Ze hebben het
nooit geleerd. Hun moeders besteedden geen aandacht aan hen. Ze hebben totaal geen discipline. Dus dit egogerichte kind is
nog steeds egogericht. Geen liefde, geen genegenheid. We kunnen stellen dat mijn moeder een heel strenge persoonlijkheid
was. Uitermate streng. Maar ook was ze uiterst liefdevol - echt uiterst liefdevol, maar uitermate streng, net zoals Jagadamba[11].
Ik bedoel, ze liet ons eten koken, ze leerde ons zelfs hoe we de pan moesten vasthouden. Dan zei ze ons: "Dit is niet de juiste

hoek, dat is niet de manier, zo moet je dat doen. Waarom sta je daar zo? Waar is je aandacht?" En er mochten geen vragen
gesteld worden. Al die discipline en al die dingen die ons bijgebracht werden in onze kindertijd zijn vandaag nuttig voor ons. En
ze waren uiterst liefdevol. Het was voor onze eigen bestwil, alles wat ze deden was voor ons welzijn. Maar ik vind, vooral in
Zwitserland, had ik altijd het gevoel dat de moeders onopgevoed zijn en dat ze ook nog eens enorm jaloers zijn op hun dochters.
Onze moeders, mijn moeder was heel goed opgevoed, maar haar moeder niet. Maar het was een wijze vrouw. Ze had haar
verantwoordelijkheidsgevoel, ze wist dat ze een moeder was en dat ze zich zo ook moest gedragen. Dat ze niet kinderachtig en
dom mocht zijn. Omdat dit soort liefde dus niet werd gegeven aan deze vrouwen, zijn ze nog steeds egogericht. Het zijn nog
steeds baby's. Ze zijn nog niet volwassen. Nog altijd kunnen ze andermans standpunt niet begrijpen en ze worden enorm koppig:
"Nee, dit is de waarheid!" Laat ons het nu onder ogen zien, vandaag hebben jullie deze puja van de Adi Shakti gehad, en dat is een
gevaarlijke puja, omdat dit als een spiegel werkt, waarin je jezelf duidelijk zal moeten zien, jezelf onder ogen moet zien. Het
domineren van je echtgenoot is een absurd soort dwaasheid. Je weet namelijk niet hoe je je man moet aanpakken, dat is de
reden. Ik zou zeggen dat Indische vrouwen hun mannen op een goede manier domineren, in zekere zin. De mannen kunnen niet
zonder hun vrouwen, ze kunnen niet zonder hun vrouwen. Ze weten zelfs niet hoe ze hun spullen moeten inpakken, ze weten
zelfs niet hoe ze thee moeten zetten, ze weten niet hoe ze een ei moeten koken, ze weten niets. Ze weten nog niet eens hoe ze
het huis moeten afsluiten, zelfs niet hoe ze de kleerkast moeten openen, hoe ze een bed moeten opmaken. Ze weten absoluut
niets van alles dat maar enigszins praktisch is. Ik bedoel, ik zal je zeggen dat mijn echtgenoot me altijd komt vragen: "Zit deze
das goed?" Hij doet dit al heel lang, nu weet hij dat ik de Adi Shakti ben, maar daarvoor deed hij het ook. Hij kwam me altijd
vragen: "Is dit goed?" "Nee, nee, het is niet goed." Goed, dan trok hij iets anders aan. Maar omdat jullie nog niet volwassen zijn,
omdat je niet volgroeid bent, weten jullie niet hoe jullie je echtgenoten moeten aanpakken. Je probeert hen te domineren. En
vervolgens leren de kinderen dat van jou en proberen ze jou ook te domineren. Schijnbaar, je moet dit begrijpen, ligt dit aan het
feit dat het gezag van bovenaf komt. Ik zeg bijvoorbeeld altijd: "Ik ben God niet, Sadashiva is God." Grégoire was nogal
geshockeerd toen ik hem dit voor het eerst vertelde. Maar ik ben evenzeer God. Wat zou hij zijn zonder mij? Ik ben zijn kracht. Hij
zou krachteloos zijn. Maar laat hem God zijn, goed. Want als je dan iemand verantwoordelijk moet stellen, stel hem dan maar
verantwoordelijk, hij is God. Maar ik moet hard werken om hem tevreden te houden. Anders, weet je, geeft hij om niemand. Hij zal
enkel vernietigen, dat is alles wat hij kent. Hij zal jullie vernietigen, iedereen die probeert mij voor de gek te houden, hij zou je in
zulke mate vernietigen dat je voor vele levens lang geen mens meer zal kunnen worden. Zo is hij, een vreselijke kerel. Hij is
diegene die al deze dingen gedaan heeft, weet je. Dus we moeten groeien. We moeten opgroeien tot wijze vrouwen, tot vrouwen
die zijn zoals Moeder Aarde, zoals ik jullie al zei. En als je mij vraagt: "Moeder, u werkt zo hard en toch ziet u er altijd zo fris uit."
Dat komt doordat ik ervan geniet. Het is als muziek voor mij. Werken is als muziek voor mij. Koken is als muziek voor mij. Alles is
als muziek voor mij. Word je ooit moe van muziek? Integendeel, je voelt je fris. En als ik demonen dood, zoals je daar
waarschijnlijk al gezien hebt, dan word ik nog meer verlicht, dan komt er nog meer licht in mij. Het werkt precies andersom. Ik
moet je dus doen beseffen om vanaf vandaag alsjeblief aan diepe introspectie te doen, aan gewetensonderzoek. Zoek uit wat er
mis is met ons. Vlei je ego niet, want ego maakt een idioot van je, dat moet je al gemerkt hebben. We hebben enkele mensen in
Sahaja Yoga die zo zijn, als idioten. Maar ze vinden zichzelf helemaal geweldig. Dat weten we allemaal. We moeten ook een paar
clowns hebben in het circus. Maar we moeten vooral leeuwen en tijgers hebben. Het zijn de leeuwen en de tijgers die indruk
maken op de mensen, niet de clowns. Het is dus belangrijk om aan introspectie te doen en voor onszelf te zien hoeveel we voor
Sahaja Yoga gedaan hebben. Natuurlijk moet ik je voor één ding feliciteren. Want je weet dat ik nu eenmaal zo ben. Ik heb niets
gedaan om zo te worden, ik ben nu eenmaal zo, ik ben het. Ik ben dus de kracht! Als ik de kracht heb, omdat ik de kracht bén,
waarom zou ik me daar dan zo trots over voelen? Ik voel me zo helemaal niet. Maar als ik mijn kracht niet gebruik, dan word ik
zoals een mens. Waarom ben ik de Godin? Omdat ik mijn kracht tot in het kleinste detail gebruik. En als jullie mensen jullie kracht
niet gebruiken, om welke onzinnige reden dan ook, door eender welke angst die je hebt… Aan welk soort verleiding je ook bloot
staat, of eender welke beperking, wat dan ook, als jullie niet naar buiten treden om jullie kracht van liefde te gebruiken, dan kan je
niet groeien. Als je dus de hele situatie duidelijk ziet, weet je dat de volledige kracht van je Moeder niets anders dan liefde is. Wat
ze ook doet, het is allemaal uit liefde voor haar schepping. En dan begint de introspectie, maar zorg dat het daar niet te laat voor
is. Sinds lange tijd spreek ik over de manier waarop men Moeder Aarde uitput, door zoveel te produceren. Je zal me dit al hebben
horen zeggen, want ik heb dit de afgelopen achttien jaar vaak gezegd. En vandaag de dag staan de ecologische problemen nu
als een rakshasa[12] voor je. En wat ga je nu met hem doen? Zie het dus onder ogen. Automatisch zal je jezelf onder ogen
moeten zien, je vernietiging. Als je nu niet aan introspectie doet, zal je het onder ogen moeten zien op een moment dat het bijna
te laat is. Wees dus niet zomaar tevreden met jezelf, met het feit dat je nu Sahaja Yoga hebt, en klaar. Als je natuurlijk naar mijn
puja gekomen bent, is het net zoals wanneer je in zee valt: de zee heeft de kracht om je in zich op te nemen. Maar het heeft ook

de kracht om je terug op het strand te gooien. Het werkt van twee kanten. Dus "waarom kan ik niet diep gaan in Sahaja Yoga?" Er
zijn uitvluchten als: "Ik heb geen tijd, ik heb het erg druk, ik werk op kantoor, ik ben daarmee bezig." Dan ben je geen Sahaja yogi.
Al je tijd is voor Sahaja Yoga. Maar omwille daarvan, geeft Sahaja Yoga je voldoende tijd om alles te doen wat je moet doen. Ik
heb al meegemaakt dat er mensen onverwacht op de puja's verschenen, soms in Vancouver, soms in San Diego, soms hier. Dan
vroeg ik: "Hoe komt het dat je hier bent, hoe zit het met je werk?" Hij zei: "Het werk heeft ons hier gebracht, precies op deze
datum." Als deze kracht zo groots is, als je je dit realiseert, als je weet hoe groots het is, dan laat je alles over aan die kracht. Het
lost alles voor je op. Vandaag hebben we het dus over de Shakti, over de kracht van de Godin, waarover er nog veel meer te
ontdekken valt en die zo enorm complex is, perfect in evenwicht en uitermate doeltreffend. Maar het werk dat deze krachten in je
verricht hebben, probeer hen daarvoor alsjeblief te respecteren. Probeer hen alsjeblief in je op te nemen en laat je wezen groeien.
Zeg niet: "Ik ben nu getrouwd”, of “Ik ben zwanger”, of “Ik heb kinderen, ik heb een baan", niets daarvan. Alles wordt volmaakt,
zodra je jezelf vervolmaakt. Alles staat in relatie met je eigen perfectie. Dan stel je me niet langer vragen als: "Wat voor werk zou
ik moeten doen, Moeder, wat is het dat ik moet bereiken?" Niets. Je vervolgt gewoon je weg en alles zal in orde komen. Dus alle
demonen werden gedood, en nu zitten ze weer op hun plaatsen. Het ergste is nog dat ze in de hoofden van de zoekers
binnengedrongen zijn, omdat ze nu in de vorm van guru’s zijn gekomen. Ze zijn gekomen in de vorm van de katholieke kerk, de
protestantse kerk, in de vorm van allerlei soorten tempels en soorten fundamentalisten en dergelijke meer. Ze zien er ook
allemaal uit als rakshasa’s, als je naar hen kijkt. En als ze erin slagen je te beïnvloeden, dan kruipen ze in jullie hoofden. Maar
nadat je in Sahaja Yoga gekomen bent, zijn zelfs deze hoofden gezuiverd en ben je genezen, je bent ervan af. Maar wat doe je er
dan vervolgens mee, met al dat werk, dit uitzuiveren en vreugde geven, dit alles, wat doe je er dan mee? Je moet het aan anderen
geven. Dit is jouw verantwoordelijkheid. Dus eerst en vooral zouden je persoonlijkheid, je gedrag, je relaties zo zuiver moeten zijn,
dat het vanzelf licht zal uitstralen. Als je bijvoorbeeld een heel zuiver glas hebt, dan kan het licht daar doorheen schijnen. Maar
omdat de Kundalini ook het zuivere verlangen is, moet je een heel vurig en ongelofelijk bruisend, noem het een zuiver naar buiten
stromend verlangen hebben aan wie vibraties te geven, aan wie je nu realisatie zal geven. Je geeft het aan de bomen, je geeft het
aan de honden, je geeft het aan eender wie, en als je mensen ontmoet, geef het hen dan ook. Dit is vrij moeilijk. Dat moet dus
gebeuren. Maar wat je ook doet, hou je aandacht bij je verbinding. Maar als je hier Sahaja Yoga doet en daar je verbinding
verliest, wat is het dan dat je geeft? Sahaja Yoga, of wat denk je? Je geeft duisternis. Je geeft onwetendheid. Je geeft
krankzinnigheid. Met deze krachtige Shakti moet je dus steeds je verbinding in stand houden, en haar tevreden houden. Het
protocol is bijvoorbeeld heel belangrijk, omwille van hen allemaal zie je. Ze hebben het besef van protocol, omdat ze stabiel zijn.
Jullie zouden ook je protocol behoorlijk moeten vestigen. Het is nogal moeilijk of gênant voor mij om als mens aan jullie te
vertellen wat het protocol ten opzichte van de Godin zou moeten zijn. Echt waar. Maar ik moet het jullie wel zeggen; want ik wil
niet dat er jullie iets overkomt. Maar het protocol moet nageleefd worden en het moet goed begrepen worden. Natuurlijk gaat het
tegenwoordig al veel beter. De eerste keer dat ze mijn puja hielden, in Delhi, deden ze mijn aarti met een plastic bord, en de
kumkum werd in plastic dozen bewaard, en ik maakte me zo bezorgd om deze mensen, dat mijn hele lichaam samengetrokken
was terwijl ik hen begeleidde: "Doe nu maar niets!" Als je mijn foto ziet, dan zal je zien dat ik er helemaal anders uit zag. Ik was zo
verbaasd dat ze niet wisten wat ze moesten doen. Goed, besteed dus alsjeblief ook aandacht aan jullie protocol. 's Ochtends
vroeg lopen mensen bijvoorbeeld gewoon rond in hun pyjama, dat is niet fatsoenlijk. Je moet je behoorlijk aankleden. Je doet
maar wat, terwijl je niet eens weet wat de Adi Shakti is. Of weet je het wel? Pas als je het weet, kan je de Adi Shakti onder ogen
komen. Het protocol moet begrepen worden. In India hebben mensen daar gelukkig een goed besef van; maar ook zij maken
soms nog fouten. Het protocol is dus zeer belangrijk, omdat ze echt woedend zullen zijn als je het protocol niet naleeft. Dat is
enorm belangrijk. Dat is de reden waarom Christus gezegd heeft dat hij "alles zou dulden tegenover zichzelf, maar niets
tegenover de Heilige Geest." En hij heeft ook gezegd: "Pas op voor de fluisterende zielen", want als je fluistert achter mijn rug,
hoor ik alles. Ze houden me voortdurend op de hoogte. Wat je ook achter mijn rug doet, ik weet wat er gebeurt. Ik geef het tijd.
Maar vervolgens schiet het in actie. Het is voor jouw welzijn, voor jouw bestwil, voor jouw spirituele groei, waarvoor je
eeuwenlang gevochten hebt! Je moet jezelf respecteren, het feit dat jullie zoekers zijn, en dat je nu de waarheid ontdekt hebt.
Maak hier dus een kroon van en zet die op je hoofd. Jullie zijn nu als koningen. Zolang je niet inziet welke krachten je hebt en hoe
je ze gekregen hebt, en je dit steeds in gedachten houdt, en deze waarheid ook een wezenlijk deel van jou wordt, zal je spirituele
groei moeilijk verlopen. Je zal een onstabiel bestaan leiden, je zal als een pendel in de lucht hangen en van hier naar daar
zwaaien, van links naar rechts, van rechts naar links. En een Sahaja yogini zou zich moeten schamen om te zeggen: "Ik ga naar
de linkerkant", of "Ik ga naar de rechterkant." Hoe kan je zo kwetsbaar zijn? Doordat je niet gegroeid bent. Je moet als de rots van
Gibraltar zijn. Hoe kan je dan geblokkeerd zijn? Goed, als je denkt dat iemand uitermate negatief is, blijf dan uit de buurt van die
persoon. Maar jullie mogen geen porseleinen poppetjes worden. Mijn kinderen zijn vira's, ridderlijk. Zo moeten ze zijn. Jullie zijn

mijn kinderen. Jullie zijn niet langer christenen, hindoes, moslims, jullie zijn niet langer al deze verschrikkelijke demonische
mensen, maar jullie zijn mijn kinderen en jullie moeten dapper zijn, jullie moeten rechtschapen zijn, jullie moeten eerbaar zijn,
jullie moeten mededogend zijn, jullie moeten dynamisch zijn. Dat is het minimum. Ik hoop dat jullie na deze puja zullen gaan
zitten, mediteren en aan introspectie doen, en proberen te ontdekken: "Waarom doe ik dit? Wat is het probleem?" Sommige
mensen waren gisteren bijvoorbeeld aan het indommelen zag ik. Dit komt van de linker Nabhi. Dus verbeter dan je linker Nabhi.
Als je echt verbonden bent met deze goddelijke kracht, kan je wakker blijven voor drie dagen en drie nachten zonder moe te zijn.
Het is jullie soms al eens overkomen. Maar je aandacht zou op de kracht gericht moeten zijn, je aandacht zou bij de verbinding
moeten zijn die we hebben met deze kracht. Alleen dan kan het. Anders raak je natuurlijk uitgeput. Alles is zo logisch, zo logisch
is het. Dank God, en dank jezelf, dank het geluk dat je had om zo fortuinlijk te zijn dat je bij de zeer weinigen bent die deze
verbinding bereikt hebben, en dat je die kracht zo gemakkelijk in je opneemt. En wat zijn jullie dan, waarom gedragen jullie je als
ordinaire mensen van de straat, met jullie domme vragen? Je zal verrast zijn te weten dat de Godin, in vorige levens, nooit zoveel
gesproken heeft als dat ik gesproken heb. Eén of twee woorden waren voldoende, ze zei bijvoorbeeld: "Hoo!" en doodde dit, "Ha!"
en maakte komaf met dat. Al deze dingen bracht ze tot stand, enkel door te zeggen: "Ho, Ha, Hi, He!" Maar zij gaven nooit iemand
zelfrealisatie, geen enkele van de incarnaties. Ze zeiden: "Nee, nee, nee, nee, nee, niet ik. Niet ik, het spijt me, ik ga het niet doen."
Ze moeten gezien hebben hoe dom mensen zijn. "O God, niets daarvan. Ik red me wel. Ik kan naar de jungle gaan voor veertien
jaar, ik kan een wagenmenner zijn voor Arjuna, of ik kan gekruisigd worden, of ik kan vergif nemen, maar vraag me niet met
mensen om te gaan! Nee, nee, nee, nee! Het is nog beter naar een dierentuin te gaan dan naar deze plaats." En dat is waarom
niemand van hen het deed, echt niemand van hen, en sommigen van hen spraken er zelfs niet over, omdat ze dachten: "Als we
erover spreken, zullen ze zeggen: "Waarom geef je ons dan niet de realisatie?" Niemand van hen. Dit is dus het mededogen van
de Adi Shakti, haar liefde en het vertrouwen in het feit dat jullie ook dat vertrouwen zullen hebben. Ik heb jullie niet alleen
zelfrealisatie gegeven, maar ook heb ik jullie krachten gegeven waarmee je realisatie aan anderen kan geven. Geen enkele van
deze incarnaties deed wat jullie vandaag de dag doen. Zelfs met al hun krachten deden ze het nog niet, terwijl jullie het kunnen,
ondanks het feit dat jullie als instrumenten nog niet zo sterk zijn, nog niet zo goddelijk. Maar nog steeds, nog steeds moeten we
groeien, en in ons eigen leven onze prioriteiten bepalen. Voor de Goden omvatten de prioriteiten enkel goddelijk werk, verder
niets. Niemand nam een baan, niemand. Niemand van hen ging naar de universiteit, niemand studeerde. Het enige dat ze deden
was het werk van God. Dus als je alle andere dingen ook doet als het werk van God, dan zal de energie in jullie binnenstromen.
Als je het werk van God begint te doen, dan zal alles wat je doet het werk van God worden, in de zin dat wanneer je het werk van
God doet, als je beslist: "Ik ga het werk van God doen", dan neemt God het over. Hij doet al de rest van de dingen, als jij enkel het
werk van God doet, dan neemt hij het over. Ik hoop dat je dit begrijpt, probeer het. Probeer het. Heb vertrouwen. En dank God ook
dat er iemand is zoals je Moeder, die je kan vertellen wat er mis met je is. Dank God! Zelfs jullie eigen moeders vertelden je niet
wat er mis was met jullie, omdat ze zo bang voor jullie waren. En zeg dan niet - dan, wanneer je zoiets zegt: "Moeder, mijn hart
blokkeert." Ik bedoel, wat kan je dan doen? Als je inziet dat het voor je eigen vooruitgang is dat ik dit doe, dat het uit liefde is, uit
bezorgdheid, dan zal je het kunnen oplossen. Maar ik denk dat het niet zozeer een mentaal inzicht is, maar dat het een inzicht
van een hoger niveau is, waar het gewoon een wezenlijk deel van je bewustzijn wordt. Hoe kan dat verkeerd zijn? Het moet
allemaal goed zijn voor mij, alles is goed voor mij. Als laatste, maar niet minder belangrijk, moet je begrijpen dat alle zeven
chakra's waarop ik werk, op een collectieve manier door mij in mijn Virata worden gehouden. De kwaliteit van de Viratangana ligt
daarin, dat zij dit universele bewustzijn binnenin ons creëert, de collectiviteit. En je moet je realiseren dat we in deze moderne
tijden enkel op een collectieve manier een spiritueel pad kunnen volgen. Zo is het nu eenmaal. We zijn namelijk op het niveau van
de Sahasrara gekomen en hier moeten we enkel een collectieve werking hebben, er is geen andere uitweg! Dit moeten we ons
absoluut realiseren. Iedereen die de collectiviteit probeert te schaden door slecht gedrag, of door wat dan ook, zal eruit gegooid
worden, zonder twijfel, maar zal ook in verkeerde handen vallen. De collectiviteit is dus het werk van de Adi Shakti. Want in de
Sahasrara, in de Sahasrara, in de Sahasrara geldt de wet van de Virata. En de kracht van de Virata is de Viratangana, dit is
diegene die de collectiviteit beheerst. Dit is het allerbelangrijkste punt dat we moeten beseffen: als we niet collectief kunnen zijn
- om welke reden dan ook, misschien door jaloezie of door een minderwaardigheidscomplex, eender wat, alles wat er langs
achter als een worm naar boven komt gekropen - weet dan dat er iets mis is met jou, niet met de collectiviteit. Bekritiseer de
collectiviteit niet, tot het moment waarop ik het zelf ontdek, en dan zal ik het oplossen. Blijf bij de collectiviteit, wijs en in alle
ernst en probeer de collectiviteit samen te houden. Probeer te helpen om de mensen collectief te houden om samen te genieten.
Bekritiseer elkaar niet; bekritiseer alleen jezelf. Als je de gewoonte hebt kritiek te uiten, bekritiseer dan liever jezelf. Dat is beter,
want dit zijn ook niets anders dan gewoontes. Sommige mensen, vooral mensen in het Westen heb ik gezien, reageren overal op.
Als ze dit tapijt zien: "Bah! Ik vind dat niet mooi!" Maar het is niet van jou, het is niet voor jou gemaakt, wat heb jij er dan mee te

maken? "Nee, ik vind dat niet mooi!" Maar het is niet van jou, wat is dan het punt? Het ligt hier gewoon, waarom zou jij je er zo
druk over maken? "Ik mag die persoon niet! Ik vind die jurk niet mooi!" Wie ben jíj? "Ik hou daar niet van." Dit is niet toegestaan in
Sahaja Yoga: "Ik hou daar niet van." Er is een bepaalde manier om dingen te zeggen. Maar het is in het geheel niet nodig om wat
dan ook te zeggen. Dus al dit soort verwaandheid en pogingen om indruk te maken gaan tegen de collectiviteit in. Verder is er
nog een ander dom soort mensen, die altijd in de buurt zijn om foto's van mij te nemen, heb ik gemerkt. Je zegt hen: "Wees niet
zo opdringerig, ga er niet heen." "Nee, ik ga er wel heen, ik doe dit niet, ik ben zo niet. Klaar!" Maar ze zijn, sommigen van hen zijn
werkelijk onverbeterlijk, rijp voor een inrichting denk ik, dwazen, idioten. Ze kunnen niet genezen worden. Maar ik heb je gezegd
hen niet als je ideaalbeeld te nemen, volg hun voorbeeld niet. We komen dus nu tot de vaststelling dat het werk van de Adi Shakti
het meest belangrijke werk is van de hele schepping. In orde, het doden van demonen was voorbij, wat nu? Klaar! Saraswati's
werk was volbracht, ze schiep de dinosaurussen, en wat dan? Mahalakshmi's werk was volbracht, ze bracht jullie tot het
menselijk niveau, goed, en wat dan nog? Maar het hoogtepunt is nu dat je je realisatie gekregen hebt, dat je deze speciale
kwaliteit bezit, dat je nu tot het Koninkrijk van God toegetreden bent. Dus gedraag je nu. En je moet ook die waardigheid hebben
om te weten dat we nu het Koninkrijk van God binnengetreden zijn. Ik heb gemerkt, ooit ging ik de president van India bezoeken.
Maar voor mij was hij een mens zoals ieder ander, ik bedoel, dit presidentschap en dergelijke dringt gewoon niet tot me door. Ik
liep erheen, en degenen die met me meeliepen werden zich heel erg bewust van zichzelf, zó, zie je? Ik zei: "Wat is er aan de hand
met deze mensen? Hebben ze een geest gezien of zo?" Ze liepen gewoon maar de trap op. En er stonden een paar mensen met
speren en zo op wacht, of wat het ook is. Dus ik moest gewoon lachen om dat alles. Maar deze mensen werden zich heel erg
bewust van zichzelf. Wanneer je het Koninkrijk van God binnentreedt, hoezeer zou je je dan niet bewust moeten zijn van je
gedrag! Hoe je zou moeten zijn, hoe je je zou moeten gedragen? Voel gewoon het bijzondere van je persoonlijkheid, doordat je je
al in het Koninkrijk van God bevindt. Voel het gewoon. Als je dat allleen al kan voelen, dan zal je inzien wat voor een voorname
positie je hebt en hoe waardig je zou moeten zijn. Hoe mooi je zou moeten zijn. Hoe netjes en zuiver en zacht je zou moeten zijn.
Hoezeer je de maryada's[13] moet kennen, alles. Wanneer jullie zullen beseffen dat jullie nu de meest begerenswaardige, of de
hoogst geplaatste inwoners van het Koninkrijk van God zijn, dan moet je bewijzen dat je dit ten volle beseft. Dat je dit werkelijk
voelt. En je zou je ongelofelijk vreugdevol en gelukkig moeten voelen. Gisteren begon bijvoorbeeld iedereen om de kleinste
dingen te lachen, net zoals de gewone mensen van de straat. Dit is niet Sahaja Yoga. Als er nu nog een goede grap verteld was,
dan kan je lachen, maar zelfs als iemand gewoon aan het praten is dan lachen jullie. Ik was verbaasd, jullie zijn toch Sahaja
yogi's! Stel je eens voor dat heiligen dit zouden doen, zouden ze dat doen? Jullie zijn heiligen; jullie zijn munindra's[14], door
smanana, door jullie meditatie zijn jullie koningen geworden. Hoe kan je je dan op een onwaardige manier gedragen? Probeer nu
jullie positie te aanvaarden. Probeer het te voelen. Gisteren, toen het laatste lied begon, drong het tot jullie door, ik weet het, in
vele zielen, in vele harten, die unieke vreugde, die we nirananda[15] noemen. Ik voelde het gisteren. Maar hou het alsjeblief zo,
het moet heel zorgvuldig bewaard blijven in jullie kumbha's[16], daar verblijft de Kundalini. En zij is degene die opgestegen is.
Mijn idee was dus om vandaag niet alleen de kumbha te vereren, waar de Kundalini verblijft, maar deze kumbha wordt als een
soort bloemenvaas. Zo is het, dat is er gebeurd en vervolgens kan het ook, zoals iemand zei: "Moeder, deze bloemenvazen
kunnen ook tafellampen worden." Ik zei: "Kijk, je hebt het begrepen!" De kumbha verandert dus in bloemen en de bloemen
veranderen in licht, en in lampen met geurigheid. Ik hoop dat jullie mijn visie begrijpen en dat jullie mij zullen bijstaan, dat jullie tot
die hoogte zullen stijgen. Ik ben volledig afhankelijk van jullie, wat mijn visie betreft. We moeten deze hele wereld veranderen in
een prachtige plaats. Daarvoor is niet zo'n grote opoffering vereist. Je bent al gezegend, je moet niet veel doen, het enige is je
aandacht bij de krachtbron te houden. Moge God jullie zegenen. Ah? Dank je. Matthias zegt: "We beloven het." Jullie zeggen dit
allemaal. Dank je zeer. Jullie zouden allemaal over enkele wonderen moeten schrijven, en hoe de dingen zich oplossen. Zoals
bijvoorbeeld toen we naar Parijs gingen, en ze wilden een paar sari's kopen voor de vrouwen hier, en we konden nergens iets
krijgen van 45 inch. Ofwel waren ze 36 inch, ofwel 58 inch. Terwijl we daarna in de auto reden zei ik ineens: "Stop nu!" Ze zeiden:
"Wat, Moeder? Op straat?" Ik zei: "Alleen op straat is er iemand die deze sari's verkoopt." En we vonden ze. Een ander verhaal is je hebt vast al gezien op de Ganesha puja in Ganapatipule, hoe we een jackpot hadden voor jullie geschenken. Jullie namen altijd
geschenken mee, heel duur, en zonder enige artistieke waarde, niets, er werd zoveel geld verspild. Zelfs op nationale puja's
konden jullie niets vinden. En hoe we dit vonden, precies op dezelfde manier. Toen ik van de vlieghaven kwam zei ik gewoon: “Nu,
hier is iets!” Ze zeiden: "Moeder, daar is helemaal geen winkel." Ik zei: "Laat ons gewoon kijken." We liepen gewoon de hoek om,
en daar waren al deze dingen. En hetzelfde gebeurde in Amerika, ik ging erheen en ik zei: "China zit in de problemen, laat ons iets
Chinees kopen." Dus gingen we naar de Chinese winkels; ze waren zo duur, enorm duur. En ik ging de hoek om en ik zei: “Goed,
laat me dit kleine steegje ingaan”, en daar was het dan, een winkel die alles heel goedkoop verkocht, voor nog eens veertig
procent minder. Het had iets te maken met veertig procent. En door puur toeval, denk ik, terwijl ze het honderd meter verder voor

vijf tot zes keer zoveel verkochten. En hoe komt dat? Proberen jullie dat nu dus ook. Maar het verlangen zou zuiver moeten zijn,
het inzicht ook. Dus ik vond gewoon dat deze Sahaja yogi's zoveel geld besteden, zoveel geld verspillen, en daarvoor iets krijgen
dat van geen enkele waarde is. Want alle geschenken die jullie mij geven, eigenlijk heb ik hen gevraagd hiermee te stoppen, te
stoppen en te stoppen. Nu hebben we het van het individuele naar het nationale niveau gebracht. Maar zelfs nationaal gezien,
vind ik dat we gewoon geen nationaal geschenk zouden moeten hebben maar één internationaal, als jullie dit volgend jaar
kunnen regelen, als jullie mensen het daarmee eens zijn. Maar wat het ook is, wat jullie me ook geven, ik zal het niet verkopen, ik
zal het niemand geven, het zou van zo'n kwaliteit moeten zijn dat we het kunnen bewaren voor het nageslacht, zodat ze kunnen
zien wat jullie gegeven hebben. Het gaat om de waarde van het voorwerp, niet de waarde in de zin van hoeveel je uitgegeven
hebt. Het is dus totaal niet nodig mij op individueel vlak geschenken te geven, ik weet dat jullie van mij houden. En nu, ik weet het
niet, ik heb de leiders gezegd: vraag alsjeblief niets voor het nationale geschenk, verspil nu alsjeblief geen geld. Maar ik weet niet
of ze hier nu mee instemmen of niet, en als ze ermee instemmen dan kunnen we ermee ophouden. En dan kunnen we zelfs een
internationaal geschenk hebben dat ook hierheen kan gebracht worden. Want je weet dat ik niets nodig heb. Maar het werkt. Het
werkt. Ik zei bijvoorbeeld: "Geef mij deze keer ivoor," en ivoor was zo enorm duur, alles, en zelfs dat vonden we opnieuw op zo'n
goedkope plaats. En toen jullie me het ivoor hadden gegeven, je zal het niet geloven, las ik in de krant dat ivoor vroeger
vijfhonderd dollar per kilo was, en dat het in Amerika drie dollar per kilo is. Is het waar of niet? En het idee erachter is ook om
meer aanmoediging te geven aan handwerk en aan kunst, want ik heb al zo vaak gezegd dat je een klein beetje klei kan nemen
en het tot een prachtig voorwerp kan boetseren dat zoveel waard is. Dus, waarom zouden we dan deze Moeder Aarde uitputten?
Waarom zouden we niet enkele artistieke, mooie voorwerpen hebben, in plaats van zoveel dingen te hebben? Maar als je
tegenwoordig naar de winkels gaat dan kan je niets krijgen. Je vindt er geen zijde, je vindt er dit niet, je vindt er dat niet. Het is zo
moeilijk om natuurlijke stoffen te vinden, want mensen maken alleen nog maar onnatuurlijke dingen. Hoe het ook zij, ook
daarmee zou je schoonheid moeten creëren. Als je schoonheid begint te creëren, dan zullen we proberen dit goed te bewaren en
er zuinig op te zijn, in plaats van duizenden onzinnige voorwerpen te hebben, die allemaal om weg te werpen zijn. Na een tijdje
zullen we zelfs mensen moeten wegwerpen. We zullen ze moeten wegwerpen. Hoe zullen ze op deze aarde kunnen leven zonder
te begrijpen dat we op deze aarde binnen bepaalde begrenzingen moeten leven. Kijk, ik heb jullie al vaak gezegd artistieke dingen
aan te schaffen, handgemaakte dingen aan te schaffen, meer handgemaakte dingen. Hou je niet teveel met het andere bezig. Als
je in het slechtste geval toch iets zal moeten kopen dat laat ons zeggen, kunstmatig is, zie er dan tenminste op toe dat het
artistieke waarde heeft. Dus eens je een groot verlangen hebt - vandaag is de dag waarop ze in de hele wereld willen bidden voor
het behoud van Moeder Aarde, daarom haalde ik dit onderwerp aan, omdat we moeten bidden dat we allemaal kunst zouden
ontwikkelen, dat we onszelf ontwikkelen, dat we het als cadeaus aan anderen geven, en dat we ook artistieke voorwerpen
gebruiken, gemaakt door kunstenaars. We hoeven niet veel dingen te hebben, als ze maar artistiek zijn en kunst uitdrukken. Geen
goedkope spullen. In heel Frankrijk zag ik dat overal dit plastic in is gekropen, of het nu katoen is, of zijde, of wol. Het kan overal
in binnendringen, behalve in de hersenen van mensen. Het is afschuwelijk. Dus hoe het ook zij, zie erop toe dat je artistieke
voorwerpen koopt, geen lelijke, afschuwelijke, goedkope spullen. Goed? Dus dit is wat we vandaag moeten doen, en ook moeten
jullie tot mij bidden wanneer jullie puja doen, dat: "Oh Moeder, oh Moeder, red alsjeblieft onze aarde, en geef de mensen wijsheid,
zodat ze zichzelf zullen gedragen. En ze zouden zich hiervan bewust moeten worden." En elke Sahaja yogi zou zich bewust
moeten zijn van hoeveel energie hij gebruikt, van elektriciteit, van telefoon, of van water of wat dan ook. We moeten hier
spaarzaam mee omspringen. Als wij niet de verantwoordelijkheid nemen in verband met deze dingen, dan zal het elders ook niet
doordringen. Het is aan jullie om het te doen. Je moet het in je dagelijks leven als een deel van je leven beschouwen dat je
probeert spaarzaam om te gaan met de energie van Moeder Aarde. Dat is heel belangrijk. Dus vandaag is de dag waarop ze een
speciaal gebed gestuurd hebben, natuurlijk is dit gemaakt door de één of andere kerk of wat het ook is, maar ik denk dat het een
goede dag is, want ze zullen hebben gedacht dat vandaag de dag van de Godin is, en daarom hebben ze hierom gevraagd. Moge
God jullie zegenen. [1] maya swarupi: gedaante, verschijningsvorm die ‘maya’ of illusie is. [2] yuga: tijdperk, tijdsperiode [3]
Mahakali: de kracht of shakti van het linker energiekanaal, staat voor verlangen en bestaan (het Zijn). [4] Mahasaraswati: de
kracht of shakti van het rechter energiekanaal, staat voor actie en creativiteit (schepping). [5] Mahalakshmi: de kracht of shakti
van het centrale energiekanaal, staat voor evolutie en bewustzijn. [6] Vahana: voertuig van de godheden (vb. muis van Shri
Ganesha, tijger of leeuw van Shri Durga,…) [7] devata's: aspecten van het Goddelijke, godheden [8] moksha: bevrijding [9] Virata:
het Kosmische Lichaam, het Grote Primordiale (Oorspronkelijke) Wezen, de manifestatie van God [10] bhoot of bhut: ziel van een
overledene (die nog sterk gehecht is aan het aardse leven); ook wel (negativiteit uit) het verleden [11] Jagadamba: godin die
zetelt in de midden Hart chakra; Shri Durga als de moeder van het universum [12] rakshasa: demon, negatieve of duivelse kracht
[13] maryada's: begrenzing van het juiste (rechtschapen) gedrag [14] munindra: hij die innerlijk verlicht is, het licht van God in

zich draagt [15] nirananda: zuivere vreugde, opperste vreugde [16] kumbha: pot, kan of kruik die de baarmoeder van het
universum symboliseert; kruik die de Kundalini bevat, kruik die het primordiale (oorspronkelijke) verlangen bevat, het verlangen
om tot God te komen. Wordt gebruikt tijdens puja’s als drager van de kokosnoot.

1990-1021, Diwali Puja, Raak uw diepte aan
View online.
Diwali Puja - Chioggia, Venetië (Italië) - 21 oktober 1990
Het was zo'n verrassing jullie allemaal in die stoet te zien! Eigenlijk was ik maar aan het wachten en ik vroeg me af: “Waarom
komen ze me niet halen voor de puja?” Het was een prachtige verrassing, heel vreugdevol. De vreugde danste in jullie ogen. Ik
kon de lichtjes in jullie ogen zien, en dit is de ware Diwali. Diwali komt van twee woorden: 'dipa' en 'awali'. Zoals je weet betekent
'dipa' lichtjes, en 'awali' betekent rijen: rijen en rijen lichtjes. Naar het schijnt is dit een oeroude beeldvorming, en waar dan ook ter
wereld, als ze iets te vieren hebben, gebruiken ze lichtjes. Lichtjes, omdat licht vreugde en geluk brengt. Om dus de duisternis
van onwetendheid te overwinnen moeten we onszelf ook verlichten.
En daarom is het belangrijk dat iedereen zelfrealisatie krijgt, om het licht in zichzelf te voelen. Je zult al wel hebben gemerkt dat
na de realisatie de ogen ook schitteren. Er is licht in de ogen van elke Sahaja yogi. Vandaag is de dag waarop we Lakshmi eren,
het Lakshmi principe, dat zich in onze Nabhi bevindt, het Lakshmi principe dat je moet begrijpen. Ik heb je al meermaals gezegd
en beschreven dat Lakshmi op een lotus staat en ook twee lotussen in haar handen heeft. Dat toont aan hoe welwillend en
vriendelijk zij is, dat ze niemand onder druk zet. Maar normaal merk je dat niet. Als iemand geld heeft zal hij juist proberen druk
uit te oefenen of te overheersen. Zelfs in Sahaja Yoga heb ik zulke mensen gezien. Als ze een beetje beter af zijn, proberen ze
anderen te verdringen, te controleren en te overheersen, alsof ze denken dat dit de macht is die ze te danken hebben aan het
geld dat ze bezitten.
Maar zelf staat zij op een lotus, dat wil zeggen, op de schoonheid. De schoonheid van haar wezen wordt zichtbaar doordat ze
niemand lastigvalt en op een bloem kan staan. Voor al degenen die Lakshmi eren is het eerst en vooral belangrijk goed te
onthouden dat je nooit iemand onder druk mag zetten, verdringen, overheersen of vernietigen. Zij voedt de lotus, terwijl ze er met
haar voeten op staat. In haar twee handen draagt ze lotussen. De lotus staat voor schoonheid en de roze kleur staat voor liefde.
Wat symboliseert het dus? Dat iemand die Lakshmi heeft, die geld heeft en rijkdom, uitermate gul zou moeten zijn, als een lotus
die een lelijke, muskietachtige, zwarte, stekelige, miezerige, kleine kever toestaat haar te betreden en daar te slapen.
En zij voorziet in de lotus een heerlijk comfortabel bed voor zo iemand. Het is zwart en stekelig, maar het zoekt een plaats om te
rusten en geeft zich over. En dan omarmt zij het met haar bloembladen en geeft het comfort en bescherming. Deze houding zou
iemand met geld moeten hebben, anders zal hij zijn geld snel kwijtraken. Of hij zal altijd onzeker zijn over zijn geld. Hij zal niet
weten wat te doen. Hij zal zijn geld hier en daar steken en het overal proberen te verbergen. En er is niets aangenaams aan zo
iemand en in zijn huis zou je je nooit op je gemak kunnen voelen, want zulke mensen zijn altijd bang dat het tapijt vuil wordt, dat
er iets beschadigd raakt, of dat er iets gebeurt dat niet hoort.
Wat heeft het voor zin een huis te hebben dat je zo'n kopzorgen geeft? Ik bedoel, het gaat om gezond verstand! In een huis zou je
vrij moeten kunnen leven, zo zou een huis toch tenminste moeten zijn. Maar zodra we materialistisch worden raken we uit ons
Lakshmi principe. Alle schoonheid van onze rijkdom verdwijnt. Ik heb mensen gezien waar zelfs een rat het huis niet binnenkomt,
laat staan een mens! Ze poetsen hun zilver en koper, ze blinken hun meubels op, hun prachtige huis heeft het mooiste behang en
dure materialen. Maar een rat komt er niet binnen. En dat is het Westerse materialisme: het feit dat we ons overal zoveel zorgen
om maken. Ik vroeg ooit: “Waarom maak je je zoveel zorgen?” Ze zeiden: “Omdat het een investering is. We willen dit huis ooit
nog verkopen.” Alles is een investering; zijzelf zijn investeringen, lijkt me. Hoe kunnen ze ooit genieten?
Ze kunnen niet eens van hun rijkdom genieten, want alles lijkt een investering te zijn. Hun hoofd is een investering, hun haar is
een investering, hun neus is een investering, hun oren, alles is een investering. Wat heeft het dan voor nut mensen te worden?
Jullie zijn niets dan investeringen! Het maakt niet uit als het huis verkocht wordt aan een prijs die een klein beetje lager ligt. Wat
maakt het uit? Je hebt uiteindelijk in dat huis geleefd. Maar ik heb gezien dat het heel gebruikelijk is als we gasten hebben en een
kind iets morst, we het onmiddellijk voor de ogen van onze gasten beginnen schoonmaken. Dat getuigt van heel slechte
manieren. Is het tapijt meer waard dan een mens? Het Lakshmi principe draait dus om het besef dat materie er is om je liefde te

uiten, hoeveel je doet voor anderen en hoeveel comfort je anderen kunt bieden.
Ik heb mensen gezien, ik ben al bij mensen geweest waar de 'Gruha Lakshmi', de vrouw des huizes er zelfs niet voor zorgt haar
gasten thee aan te bieden, niets! Ze is enkel met zichzelf bezig en maakt zich zorgen om het tapijt, of ik weet het niet, de zeep, of
wat dan ook. Ik bedoel, het is van zo'n laag niveau, zelfs dat niet, het is niet eens menselijk. Het Lakshmi principe is dus liefde. Dit
begrijpen maar zeer weinig mensen. Voor hen betekent Lakshmi geld op de bank. Maar dat betekent het niet. Het betekent geld,
of welke materie ook, als middel om je liefde te uiten. Een andere symboliek van haar is dat ze een moeder is. Een moeder geeft
alleen maar, 'nirvajya'. Ze rekent geen rente aan op wat ze geeft. Ze geeft gewoon. Ze geniet ervan te geven. Ik bedoel, ik vraag
me altijd af wat ik voor jullie kan koken. Of ik iets kan doen of kopen, of ik een cadeau voor je kan halen. Diwali is een mooie dag
voor mij, want dan kan ik jullie zoveel dingen geven die ik altijd al wilde geven. En ik vind het heerlijk. Niets kan tippen aan de
vreugde van het geven. Als je teveel spullen hebt dan is dat alleen maar lastig.
Het bezorgt je hoofdpijn. Maar als je denkt: “Ik ga dit kopen, wat zal ik kopen voor... Ah, dat kan ik aan die persoon geven en dit is
perfect voor deze persoon”. Het genereert dus een collectief gevoel, een heel mooi gevoel. Westerse mensen moeten dus inzien
dat materialisme hen naar het hoofd is gestegen. We willen overal een verzekering voor, waarom? Als er in India zulke mensen
zijn, ik ken er één of twee die zo zijn in een kleine stad. Als ze deze mensen 's ochtends tegenkomen dan gaan ze snel een bad
nemen! Of als ze zo iemand zien afkomen, dan maken ze een omweg. Ik vroeg: “Waarom vermijd je deze man die daar
aankomt?” “Het is een vreselijk materialistische vent. Je gaat beter hierlangs.” Maar wat moet je hier in het Westen doen?
Iedereen is zo! Waar moet je jezelf verstoppen? We moeten dus na grondige introspectie beseffen dat we te ver zijn gegaan in
het materialisme. Wat niet wil zeggen dat je geen geld moet verdienen!
Wat ook niet wil zeggen dat je niet moet werken en lethargisch moet zijn, dat je moet zeggen: “Oh, Moeder heeft het gezegd,
laten we lotuseters worden.” Zo werkt het niet, probeer dat te begrijpen. Als je geld verdient, laat het dan zijn om te geven.
Anders zul je moeilijkheden krijgen en zul je altijd onzeker zijn in verband met geld. Zelfs zij die geld hebben voelen zich niet
zeker, maar beven de hele dag door, dat heb ik gezien. Wat heeft het dan voor nut geld te hebben? In zo'n geval is het beter niets
te hebben dat je zo van je stuk brengt. Ga dan nog liever ergens in een klein hutje leven en geniet van Sahaja Yoga. De Lakshmi
tattwa maakt je dus niet geldzuchtig. Stel dat je een hond of een ezel neemt en hem vol plakt met bankbiljetten, zul je hem dan
een 'lakshmipati' noemen? Of neem een mens die tien auto's heeft om mee te pronken, of die een luxueuze auto heeft, maar die
zenuwachtig en prikkelbaar is, zul je hem een 'lakshmipati' noemen?
Op deze manier is het geen zegen als mensen geld hebben. Ze gaan zichzelf te buiten, hebben geen tradities en geen zachtheid,
ze hebben totaal geen inhoud. Ze zijn droog, als suikerriet waar al het sap uit is geperst, zo zijn ze. En niemand wil hun huizen
binnen gaan. Om heel eerlijk te zijn moet ik zelfs braken als ik in zo'n huizen eet. Mijn Lakshmi houdt er niet van. Je zou dus
dankbaar moeten zijn dat je aan anderen kunt geven. Je zou dankbaar moeten zijn iets voor anderen te kunnen doen. Dit is het
eerste kenmerk van een Sahaja yogi. Ik zou het niet mogen zeggen, maar ik heb van veel mensen gehoord dat ze niet graag geld
uitgeven aan Sahaja Yoga. Maar ze zullen het wel aan allerlei andere dingen uitgeven. Ze kopen bijvoorbeeld iets voor hun
gezicht, hoe noem je het, cosmetica. Of mannen kopen iets duurs zoals een horloge, of iets dergelijks. Maar voor Sahaja Yoga
willen ze niets uitgeven. Nu moet je weten dat Sahaja Yoga er is voor de bevrijding van de hele wereld. Wat gaat cosmetica doen
voor de hele wereld? Of je horloge, wat gaat het doen?
Of de manier waarop je je kleedt of indruk probeert te maken, zal dat de wereld verder helpen? Je bent hier om de wereld te
helpen, niet om jezelf mooi te maken en je voordeel te doen met Sahaja Yoga. Goed, het is zalig. Sahaja Yoga is extreem
gelukzalig. Het geeft je een eerste glimp van Lakshmi omdat het je geld geeft. Je bent gezegend. Maar dat is ook de eerste
verleiding en je valt hieraan ten prooi, en je valt. Je zou dus het juiste inzicht moeten krijgen in het Lakshmi principe. Dit is heel
belangrijk voor Sahaja yogi's, want het is niet zo oppervlakkig als we denken. Het ligt veel dieper in ons en als we in contact
komen met onze eigen diepte wordt het zichtbaar. Verder zien we nog twee andere symbolen: met de linkerhand geeft ze. Ik heb
al vaak de volgende vergelijking gebruikt: als je één deur opent dan zal er geen lucht binnenkomen. Je moet de andere deur ook
openen, zodat het circuleert.
Ze moet geven. Al degenen die in zichzelf een goed ontwikkelde Lakshmi tattwa hebben vragen zich dus af wat ze kunnen

geven. Maar ze geven niet het lelijkste wat ze hebben, alsof een vriend een papiermand is: “Ah, dit kan ik echt nergens voor
gebruiken, maar in plaats van het weg te gooien kan ik het aan die vriend geven.” En die vriend zegt weer op zijn beurt: “Heel
goed, dat is heel fijn. Ik zal het aan een andere vriend geven.” En zo worden al je vrienden als papiermanden gebruikt. De
slechtste spullen worden weggegeven. Hoe kun je dan ooit in contact komen met je eigen diepte? Hoe dan ook is het best als je
kunt geven. Als je vrij bent om te geven, dan zou je het beste moeten geven. Eén van de hindernissen is dat we nooit de kunst van
het geven hebben geleerd. Als we de kunst van het geven leren, dan is dat zo vreugdevol en mooi. Omdat we heel zelfzuchtig zijn
begrijpen we wel wat ons vreugde brengt, maar we begrijpen niet wat anderen vreugde zal geven.
En zodra we begrijpen wat anderen vreugde geeft, dan kaatst diezelfde vreugde veel sterker naar ons terug, wel duizend maal.
Maar er is ook nog het feit, zoals ik al eerder zei, dat er in de periferie twee dingen werkzaam zijn: aan de ene kant heb je de
gierigaards, en aan de andere kant heb je de profiteurs. Als je dus gul wordt, dan komen de profiteurs. Hierop volgt de
tegenbeweging, waardoor er een ander soort mensen ontstaat, die nerveus worden en niet weten wat te doen of waar te gaan. In
Sahaja Yoga vertrouw je mensen, voortdurend. Je geeft en natuurlijk wordt er wel eens van je geprofiteerd, maar dat maakt niet
uit, dat is niet jouw zorg. Jij hebt geen enkele zonde begaan. Degene die jou heeft uitgebuit heeft de zonde begaan en hij zal er de
gevolgen van ondervinden, dus waarom zou jij je zorgen maken?
Maar door tussenkomst van deze goddelijke kracht zal degene die profiteert daar zelf onder lijden en jijzelf zult tienmaal meer
krijgen dan wat je hebt verloren. Dit moeten Sahaja yogi's goed begrijpen, dat we nu gezegend zijn door deze goddelijke kracht.
We zijn niet alleen. Zij zegent ons onafgebroken. Geven komt dus voort uit het besef dat niets van mij is. “Mijn, mijn, mijn,” moet
opgegeven worden. Zelfs in Sahaja Yoga verbaasde het me hoe de mensen in het Westen, die vroeger niet omkeken naar hun
kinderen, tegenwoordig ontzettend gehecht zijn aan hun kinderen. Ze denken alleen maar aan hun kinderen en aan niets anders.
Dit is weer een andere vorm van egoïsme. Als je enkel aan jouw kinderen denkt en aan niemand anders, dan zullen diezelfde
kinderen in duivels veranderen en je een lesje leren. En jij zult zeggen: “O God, geef me de volgende keer geen kinderen, ik heb er
genoeg van!”
Maar als je het kind collectief maakt en het leert aan anderen te geven en daarvan te genieten, dan wordt het kind van kleins af
aan al enorm vrijgevig. Ik bedoel, vrijgevigheid is de kwaliteit van een incarnatie, 'aishwarya'. 'Aishwarya' betekent niet alleen geld
of rijkdom, maar vrijgevigheid die het geld overtreft. Dat is 'aishwarya', en dat is het kenmerk van een incarnatie en het kenmerk
van een Sahaja yogi. En de andere hand houdt ze zo. Dat wil zeggen dat zij je bescherming schenkt. Als je geld hebt en je voelt je
niet beschermd, gooi het dan weg. Ren er dan gewoon van weg. Het is een last. Maar ze geeft ook anderen bescherming. Iemand
die Lakshmi heeft, heeft familie, heeft kinderen, heeft iedereen. Het ergste dat ik heb gezien is dat in het Westen ouders aan hun
kinderen geen geld uitgeven als ze opgroeien. Ze zorgen niet voor hen, maar ze zijn zo bezitterig. In India daarentegen geven we
onze hele levens aan onze kinderen en zijn we allerminst bezitterig. Maar zij zijn zelfs bezitterig ten opzichte van hun
kleinkinderen.
Daarom zijn er zo'n toestanden met de families hier. Het hele systeem heeft zich ontwikkeld op een vreemde, chaotische manier.
Voor Sahaja yogi's is het dus belangrijk te begrijpen dat ze eerst en vooral voor hun kinderen moeten zorgen, hen alles geven wat
ze nodig hebben, hen voeden, hen begeleiden en hen niet verwennen. En vervolgens, zodra ze getrouwd zijn en kinderen hebben,
zullen ze hen niet proberen te bezitten, en ook niet hun kinderen en hun vrouwen. En deze bescherming die gegeven wordt, is de
bescherming van een moeder. Of je nu bijvoorbeeld op kantoor werkt of in een ziekenhuis of in een fabriek, waar je ook werkt,
zijn alle mensen die onder jouw leiding werken, je kinderen. Zo zouden ze behandeld moeten worden en dat zouden ze ook
moeten voelen. Ze moeten voelen dat ze familie zijn. Probeer dat eens! Ik zei tegen mijn echtgenoot: “Behandel de mensen van
je kantoor als je familie.”
Ze kwamen dus altijd heel vroeg 's ochtends aan uit Calcutta, rond vijf uur, met het vliegtuig. Dan maakte ik zelf ontbijt voor hen
klaar en bracht het hen. Het waren heel gewone bedienden. Want zo kun je hen door je bescherming, door je zorg en je liefde zo
dynamisch maken dat de Lakshmi tattwa zal toenemen. Anders zullen er stakingen en ruzies komen. Dit is de verlichting.
Daarom zou iemand die denkt kapitalistisch te zijn moeten beseffen dat kapitaal niets waard is als je niet weet hoe je Lakshmi
principe te gebruiken. Daarom eindigen ze in de gevangenis of in een instelling, worden ze smokkelaars of overkomt er hen iets
anders. Ze gaan gewoon af. Ze zullen nooit worden gerespecteerd. Ik heb nog nooit een standbeeld gezien van iemand die

gelauwerd werd om zijn rijkdom. Als je dus rijk bent, zal niemand je daarom respecteren.
Maar wel om je vrijgevigheid of om iets wezenlijks dat je hebt gedaan. Iets substantieels, voor anderen, voor de gemeenschap of
voor Sahaja Yoga. We werken nu aan het oprichten van ashrams, projecten en meer van die dingen, maar als het op geld
aankomt denken Sahaja yogi's: “O nee, dat is mijn taak niet. Ik kan alleen mijn kind daar naartoe sturen, Moeder moet voor alle
kinderen zorgen. Moeder moet dit doen, Moeder moet dat uitzoeken, zij moet hiervoor zorgen.” Zij moet alles doen, maar hoe zit
het met mij? “Ik zal mijn geld wel op de bank zetten, liefst op een Zwitserse bank.” Je moet dus voor jezelf uitmaken hoeveel geld
je spendeert aan het werk van Sahaja Yoga. Ik ben niet op je geld uit. Je hoeft geen geld te betalen voor Sahaja Yoga, dat wil
zeggen voor je realisatie.
Maar als je een zaal nodig hebt, als je een programma wilt organiseren, als je een ashram wilt of als er iets anders moet
gebeuren, dan heb je geld nodig. En als iemand daarvoor vraagt om één euro per persoon te geven, dan zullen ze het niet doen.
“Nee. Waarom zou ik een euro geven?” Het lijkt wel een nationale competitie te zijn, een nationale competitie. Dit toont aan dat je
nog steeds niet in contact staat met je diepte. Als je in contact staat met je diepte dan geef je en geniet je van het geven. Je
moet in contact komen met je diepte. Anders is je verlichting nog niet compleet. Ik zeg dit tegen jullie allemaal individueel: doe
aan introspectie en ga het na voor jezelf. Kijk en tel hoeveel geld je hebt gedoneerd aan werk voor Sahaja Yoga, iedereen
individueel.
Jullie zullen mij wel cadeaus geven, omdat je denkt dat je daardoor zegeningen krijgt. Maar daar draait het niet om. Waar het wel
om draait is: “Hoeveel van mijn inkomen heb ik vrijgemaakt voor Sahaja Yoga?” Dit is de allereerste vraag die opkomt als het
over het Lakshmi principe gaat. Hoe krijg je nu de Mahalakshmi tattwa? Eerst zullen we het over Lakshmi hebben. Lakshmi werd
uit de oceaan geboren. Waarom werd ze uit de oceaan geboren? Ze werd uit de oceaan geboren omdat haar vader een vrijgevige
persoonlijkheid was. Kijk naar de oceaan: hij spreidt zijn vleugels in alle richtingen, warmt zichzelf volledig op zodat er wolken
ontstaan, die op de hoge bergen botsen en er voor regen zorgen. Hierdoor ontstaan de rivieren, die dan weer terugstromen naar
de oceaan. En dat alles terwijl de oceaan al het zout bijhoudt; al het zout blijft in de oceaan.
En hij geeft ook zout. Christus heeft gezegd: “Je bent het zout.” Wat is het zout? Het zout, dat voedsel smaakt geeft, is je
guruprincipe. Je kunt geen guru worden, je kunt geen leider worden als je een gierige persoon bent. Dat kun je niet. Hoe vreselijk
zou dat eruit zien, stel je voor! Zij werd dus geboren uit het guruprincipe. En dit guruprincipe begint in je te werken als het
Lakshmi principe in je ontwaakt is. Niet geld, ik heb het niet over geld. Lakshmi principe is als je begint te denken: “Wat kan ik nu
voor moois aan een ander geven?” Als je begint te denken: “Wat kan ik betekenen voor anderen?” Je moet ongelofelijk lief zijn,
zacht, niet droog, geen droge mensen. “Hoe kan ik mijn liefde uiten?” Het eerste vereiste is dus, zoals de oceaan zijn vleugels
spreidt en zegt: “Goed, laat de zon mijn water maar nemen, laat me maar koken zodat er wolken ontstaan.”
Zo zouden jullie ook als mensen moeten beseffen: tenzij ik de zon, dat is de Spirit, niet toesta mijn water te laten verdampen, dat
betekent geven aan anderen, hoe zal ik dan het guruprincipe in mezelf ontwikkelen? Er kan geen zout zijn in het zeewater tenzij je
het laat verdampen. Je kunt dus geen guru worden tenzij je de verdamping toestaat van dit water, van deze rijkdom, van dit geld
dat je bezit. Maar als je niet volwassen genoeg bent, zoals de oceaan, dan zul je op een niveau blijven waar je als een gek alle
rotzooi van de wereld blijft verzamelen om vervolgens te eindigen in een instelling. Want alle maryada's zijn verdwenen, alle
dharma is verdwenen. Hoe kun je dharma hebben zonder het guruprincipe? Je denkt dan niet aan anderen, je denkt zelfs niet aan
je vader, je moeder of wie dan ook, je denkt niet aan je collectieve werk en je denkt niet aan de wereld.
Dat gaat te ver. Zo word je kleiner en kleiner en kleiner. Maar als de Lakshmi tattwa begint te groeien dan is dat de eerste notie
van liefde, liefde voor anderen. Ik weet dat jullie allemaal heel veel van mij houden. Maar dit is niet de volledige reflectie van je
Moeder. Je moet van elkaar houden en alles uit liefde met elkaar delen. Dan zal het eerste licht van de liefde, Lakshmi, zichtbaar
worden in jou. Als je in dat licht voortbeweegt, dan word je heel diep vrijgevig en geniet je van je vrijgevigheid. Maar ik heb gezien
dat mensen vóór Sahaja Yoga niets geven om hun kinderen, niets geven om hun vrouwen, nergens iets om geven. Ze gaan naar
de kroeg, of ze gaan vreemd, of iets in die aard. Maar na Sahaja Yoga zwaaien ze als een slinger naar het andere uiterste. Dan is
hun vrouw het allerbelangrijkst. Zelfs al is ze een 'bhoot' of wat dan ook, zij is het allerbelangrijkste.

En dan de kinderen. Als haviken grijpen ze hun kinderen, hun vrouw, hun huis en hun spullen. Voor hen wordt het: “Dit is mijn
eerste plicht, want Moeder heeft gezegd dat we goede gezinnen moeten hebben.” Maar ik heb nooit gezegd dat je slaaf moet
worden van je gezin. Ik zeg niet dat je je gezin moet verwaarlozen, maar verpletter ze niet door je eigen bekrompenheid. Laat ze
groeien, laat ze openbloeien. Je gaat dus van het ene uiterste naar het andere. Je moet naar het midden komen. Deze liefde
moet zichzelf dus uiten en zich in alle nederigheid manifesteren. Je doet het voor jezelf, je doet het niet voor anderen. Als ik
iemand probeer te helpen met geld, dan probeer ik mezelf te helpen, want ik kan het niet aanzien dat die persoon in de
problemen zit, dus voelt het helemaal niet als een verplichting. En ik doe het in alle discretie. Ik wil er niet over praten, want in het
geheim geniet ik er zelf van, ik beleef er plezier aan. Ik geniet niet van het idee dat ik dit voor anderen doe, maar ik doe het
gewoon voor mezelf.
Het egogedeelte in ons raakt dus meer opgeblazen door geld. Ik bedoel, je kunt er een man met geld zo uithalen. Zulke mensen
vallen op tussen de rest. Ze zijn anders, zie je. Je denkt: “Komt hij uit een gekkenhuis?” “Nee, nee, nee, hij is heel rijk.” Ze zien
eruit alsof ze uit een instelling komen, maar anderen zeggen: “Nee, nee, nee, het zijn rijke mensen, heel rijk!” Ze hebben een
vreemde, hoekige houding, ze kijken zijdelings naar anderen, het zijn heel dwaze mensen. We moeten dus goed beseffen dat we
dan wel uit de ene vorm van nonsens zijn gekomen, maar dat we niet in een andere moeten springen.
En we moeten zien dat we hier zijn omwille van Sahaja Yoga. We zijn speciaal gekozen voor Sahaja Yoga. We moeten aan Sahaja
Yoga werken en aan niets anders. Onze hele familie, ons hele huishouden, het is allemaal niets anders dan Sahaja Yoga, omdat
we zo toegewijd zijn dat we er diep in verankerd zijn. Alle vragen waar ik op stuit, van vrouwen die mannen domineren en mannen
die vrouwen domineren, zullen allemaal verdwijnen zodra je besluit dat we het Mahalakshmi principe in ons wakker moeten
maken. En het Mahalakshmi principe is het principe van waaruit je naar de waarheid begint te zoeken en naar niets anders. Maar
hoe kun je naar de waarheid zoeken zonder enig licht in de hand? Het is geen abstract gegeven, of een soort toneelspel: “Oké, ik
zoek naar de waarheid met mijn ogen dicht en met duisternis in de hand zoek ik naar de waarheid!” Hoe kun je het Mahalakshmi
principe volgen als het Lakshmi principe nog niet eens in jou gevestigd is?
Het is pas mogelijk als je die liefde voelt voor elkaar, als je die liefde hebt gevoeld, als je die liefde hebt geuit, als je vrijgevig bent
geweest en als je van je eigen vrijgevigheid hebt genoten. Dan pas kun je het niveau bereiken van het Mahalakshmi principe, het
spirituele principe. En dit spirituele principe werd in ons gevestigd door de boetedoening van alle godheden, als je ze nader
bekijkt. Kijk bijvoorbeeld naar Sita. Zij werd geboren als de dochter van een nobele koning, en trouwde met iemand uit zo'n rijke
familie. En toch moest ze de wildernis ingaan, zelfs zonder schoenen, en hongerde ze zich uit omwille van ons. Ze heeft zo zwaar
geleden, leefde zonder de minste comfort en werd dan ook nog aangevallen door de afschuwelijke Ravana. Ze leefde met hem
samen, maar behield toch haar kuisheid en zuiverheid en toen ze uit die verschrikking kwam creëerde ze de allereerste vorm van
het Mahalakshmi principe.
Waarom deed ze dat? Ze had kunnen toegeven aan Ravana en van haar leven kunnen genieten. Ik bedoel, normaal gezien
zouden mensen dat doen. Maar waarom heeft ze zo zwaar geleden? Omdat ze een edeler leven te leiden had, omwille van ons.
Ze moest deze verschrikking ondergaan omwille van ons. En ze deed het. We kunnen stellen dat zij de eerste incarnatie was van
het Mahalakshmi principe. Je kent haar achtergrond en in welke situaties ze terechtkwam. Sakshat Mahalakshmi moest al deze
toestanden ondergaan om ons te tonen, welk soort vrouw je zou moeten zijn om de Mahalakshmi in jou te vestigen. Dit is de
eerste maal dat we haar ooit hebben gezien. En wie na haar kwam was Radha. Radha kwam, 'Ra-dha'. 'Ra' is energie, 'dha' is
degene die ondersteunde: dat is Radha. Als je naar haar leven kijkt, dan zie je dat ze haar hele leven aan onze Kundalini heeft
gewerkt: 'Raasa'. Vol zachtheid, vol van mooie vrijgevigheid danste en danste en danste ze. Haar voeten deden pijn als Shri
Krishna erover wreef. Maar ze ging niet met Shri Krishna mee.
Toen hij koning werd zei ze: “Ga jij maar, het is goed. Ik ga niet met je mee. Ik moet het Mahalakshmi principe nog ontwikkelen
onder de gopa's en gopi's.” Ze bleef achter in een kleine hut. Maar ze leefde in volle overgave aan Shri Krishna en in volle
overgave aan het werk van de Virata. Ze wist dat zij het werk van de Virata moest volbrengen, daarom bleef ze achter. Er bestaan
zoveel mooie verhalen over haar. De tweede boetedoening van Mahalakshmi zien we dus in Radha. Dan kwam de derde, als de
Moeder van Christus. Zij gaf haar kind op om gekruisigd te worden. Kunnen we nu eens aan introspectie doen?

Kijk hoe wij ons als haviken vastklampen aan onze kinderen. Als iemand iets over de kinderen zegt dan houden mensen daar niet
van. Ik heb uit Zwitserland vernomen dat als iemand daar iets tegen de kinderen zegt, de ouders daar niet van houden. Nee,
niemand mag hun kinderen terechtwijzen. Terwijl zij haar kind opoffert, om gekruisigd te worden voor de verlossing van de
mensheid. Ik kan zelfs niet naar een kruis kijken. Door zo gehecht te zijn aan onze kinderen, wat leren we hen? Leren we hen iets
over opoffering? Leren we hen te delen? Brengen we hen verdraagzaamheid bij? Leren we hen te vergeven? Integendeel: als
iemand ons kind terechtwijst, vinden we het niet fijn, om over kruisiging nog niet te spreken; laat staan zelfs een kleine straf.
Het kind is nu de grootste beproeving geworden voor Sahaja yogi's. Ik kan het je vertellen, ik zie het zo duidelijk. De gehechtheid
aan kinderen is zo sterk in het Westen dat ik er versteld van sta. Iedereen krijgt kinderen, wat is daar zo geweldig aan? Het
geweldige ligt in wat voor kinderen het zijn. Morgen zijn deze kinderen... Breng het kind alsjeblieft naar die kant. Stop daarmee.
Ga naar buiten. Ga alsjeblieft naar buiten en doe dat niet tijdens mijn lezing. Ik hou er niet van als vrouwen hier maar staan
wiegen met hun kinderwagens en dat soort dingen. Toon een beetje respect! Kun je dat in de kerk ook? Kijk, soms begrijp ik niet
dat vrouwen een bepaald protocol maar niet begrijpen. Neem het kind alsjeblieft mee naar buiten en laat de kinderwagen hier
niet staan, ga naar buiten.
Zeg het haar. Je neemt je kinderwagen toch ook niet mee in de kerk, of wel soms? En daar zit de Adi Shakti niet eens. De reden is
dat je enkel interesse hebt in je eigen kind; het grijpt je vast, zeg ik je, het grijpt je vast. Je kinderen houden jou vast en jij hen. Dit
moeten we begrijpen. Staan we onze kinderen toe groot te worden? Zijn ze vrijgevig? Zijn het heiligen? Zijn ze mooi? Hoe
spreken ze tegen anderen? Hebben ze zelfvertrouwen? Morgen zullen zij de leiders zijn van de Sahaja yogi's. Kijk naar Shivaji's
moeder, naar Jijamata, hoe zij haar zoon groots maakte! Het is de moeder die de kinderen groots maakt en als zij zich
voortdurend vastklampt aan het kind en het kind zich vastklampt aan de moeder, dan is dat moordend. Moordend voor jou en
moordend voor de kinderen.
Wat hebben we gedaan voor onze kinderen? Het is de plicht van elke Sahaja yogi te zorgen dat hun kinderen groeien, dat ze
opgroeien tot grootse mensen, grootser dan jij. Zij zijn het die voor de wereld moeten zorgen. Als je tijd doorbrengt met je
kinderen, zorg dan dat je ze kneedt, dat je ze voedt met liefde en hen bijbrengt dat ze anderen liefde moeten geven. Zorg dat ze
zich zo gedragen dat iedereen die liefde van hen voelt. Anders zullen het duivels worden, zoals Ravana. Ravana was een
gerealiseerde ziel die bedorven werd door zijn moeder en zo een duivel werd. Als je niet wilt dat je kinderen duivels worden,
begrijp dan eerst en vooral dat het niet jouw kinderen zijn, het zijn mijn kinderen, die onder jouw toezicht staan. En jullie mogen je
kinderen niet bekrompen en kleingeestig maken. Dit is een nieuwe verleiding waar ik mensen in Sahaja Yoga aan zie toegeven,
dus wees op je hoede. Ik wilde jullie waarschuwen, want we moeten onze kinderen tot lichtjes maken. Lichtjes branden voor
anderen, niet voor zichzelf. We spreken dan wel over lichtjes en Diwali, alles goed en wel, maar deze lichtjes branden elk moment
voor anderen. Leren we van hen? Branden wij voor anderen?
Zullen onze kinderen branden voor anderen? Je maakt ze zo egoïstisch. Er zullen nog duizenden en duizenden kinderen komen.
En zelfs als ze gerealiseerd geboren zijn, zie ik nog dat je ze bederft. Ik bedoel, als je een diamant in de goot gooit dan zal hij
verloren zijn. Zo werkt het. Zelfs als je de beste kinderen hebt kun je ze nog ruïneren door het dwaze idee van: “Dit is mijn kind,
dat is van mij.” Maak je kinderen vertrouwd met goede dingen. Vertel hen wat goed is, hoe zich goed te gedragen tegenover
anderen, hoe ze voor hen moeten zorgen, hoe andermans voeten te masseren, hoe ze hun haren moeten kammen, hoe ze
anderen te eten kunnen geven. Leer het hen! Laat hen dienblaadjes dragen om anderen eten te brengen, om de vogels te voeren,
laat hen de plantjes water geven. Maak ze niet bekrompen. Sommige kinderen zijn erg dynamisch, het zijn grote heiligen die bij
jou werden geboren, maar je beschadigt hen en daar moet ik je voor waarschuwen.
Als je hen nu de Mahalakshmi tattwa wilt geven, herinner je dan steeds dat alle grote incarnaties van Mahalakshmi
verschrikkingen moesten doorstaan. Wat leert de incarnatie van Maria ons? Veel mensen zeggen: “O, wat stelde Maria eigenlijk
voor? Ze was niets bijzonders.” Bekijk de incarnatie van Maria eens. Wat leert zij ons? Jullie worden verondersteld christenen te
zijn. Jullie worden verondersteld hindoes te zijn, 'verondersteld'. Maar wat leren deze Mahalakshmi principes ons? Het laatste
Mahalakshmi principe kwam in de gedaante van Fatima. Fatima, de Gruha Lakshmi, bleef thuis. Zij schepte nergens over op en

zij was niet degene die naar buiten ging. Zij bleef thuis, zorgde voor het huishouden, zorgde voor de kinderen en maakte hen tot
twee grote strijders.
Haar kinderen en haar man vochten voor het recht en vochten voor de waarheid. Zij was een Gruha Lakshmi. Soms ben ik erg
verbaasd: als je op de televisie ziet dat er een kind vermist is, dan is het de moeder die spreekt, niet de vader. Hij lijkt meer
geschokt dan de moeder. De moeder probeert indruk te maken omdat ze weet dat ze op tv zal komen. Ze is haar pijn vergeten, ze
is alles vergeten. Zij is degene die spreekt, de vader is stil. Hij is veel erger geschokt dan de moeder. Het komt vaak voor, zie je.
Normaal gezien zou de moeder geschokt moeten zijn. Wat is dus het principe van Mahalakshmi? Het eerste is dat van
opoffering. Ze offerden hun eigen kinderen op het altaar van de waarheid. Natuurlijk is dat niet nodig in Sahaja Yoga. Jullie zijn
allemaal gezegende mensen, jullie hoeven helemaal niets op te offeren. Maar als je niet zorgt dat je kinderen zich op de juiste
manier ontwikkelen, dan zullen zij je daar verantwoordelijk voor stellen en vragen: “Waarom heb je ons nooit alle kansen gegeven
om ons te ontwikkelen?”
Als je merkt dat je kind koppig is, als je merkt dat je kind gierig is, als je merkt dat je kind niet weet hoe hij liefde met anderen kan
delen of anderen domineert, probeer dit dan onmiddellijk in de kiem te smoren. Kinderen zijn heel slim, ontzettend slim. Zodra ze
beseffen dat ze je liefde zullen verliezen, zullen ze zich gedragen. Dit Mahalakshmi principe moet dus groeien in mannen zowel
als in vrouwen. We hebben nu een gezin en we hebben veel werk te doen, maar zit de hele familie samen om te mediteren? Leren
we onze kinderen het juiste protocol ten opzichte van Shri Mataji? Zoals een vrouw die een kinderwagen meeneemt in de zaal,
dat is absurd! Ik bedoel, kun je ook een kinderwagen meenemen in de kerk? Dit is meer dan een kerk. Besef je wel wie er
tegenover je zit? En dit moet je je kinderen vertellen, want dit is het belangrijkste moment. Het moment waar je hier bent is het
belangrijkste moment, het belangrijkste moment voor spiritualiteit, voor de volmaakte manifestatie van de krachten van de
Godin, waar jouw kinderen de ware bloemen van schoonheid moeten zijn.
Probeer ze niet te controleren en hun zieltjes te laten verwelken, onder het mom van zogenaamde liefde voor hen. We hebben
dus nu de drie principes van Mahalakshmi gezien. De vierde ben ik zelf. Mijn werk gaat nog veel dieper, veel verder en er is een
eindeloos geduld voor nodig. Het zal niet werken door er iemand voor op te offeren. Ik moet mezelf opofferen. Ik moet zogezegd
mijn familie opofferen. Ik moet mijn slaap opofferen, mijn comfort, al het mogelijke onder de zon. Ik moet dit alles opofferen
voor één reden, en dat is de manifestatie van jouw Mahalakshmi tattwa. Het moet vruchten dragen. Jullie kwamen naar Sahaja
Yoga als zoekers naar de waarheid, reeds gezegend door het Mahalakshmi principe, en als dat werkelijk zo is, laat ons het dan
voelen. We houden van onze Moeder. Waarom? Waarom voelen we liefde? Waarom houden we van haar?
Omdat zij van ons houdt. Maar 'liefde' wil niet zeggen dat je geen moeite doet, geen werk verricht en geen opofferingen maakt. Ik
voel niet eens dat ik iets opoffer. Ik heb totaal dat gevoel niet. Van buitenaf gezien zeggen veel mensen: “Moeder, u reist zoveel!
Moeder, u doet zoveel!” Maar ik voel het niet zo, omdat ik ervan geniet. En dat is het belangrijkste. Als we onze volledige
persoonlijkheid moeten ontwikkelen, dan moeten we weten dat onze liefde niet enkel lippendienst mag zijn. We moeten eraan
werken. Ik heb mensen gezien die gewoon weglopen als het erop aankomt voor Sahaja Yoga te werken. Waar zijn ze? Niemand
is beschikbaar, ze zijn allemaal weg. Slechts vijf of zes mensen werken en waar is de rest? “O, ze zullen alleen komen als u er
bent, Moeder.”
Welk werk hebben we erin gestopt? Welke inspanning hebben we ervoor gedaan? We genieten, alles goed en wel, maar genieten
zonder inspanning en genieten zonder opoffering kan niet compleet zijn. Als je gehecht bent aan je comfort, aan je luiheid, aan je
egoïsme en zo, dan zal alles er wel zijn, maar je kunt er niet van genieten. Je kunt er niet van genieten. Je zult enkel genieten als
je alleen om het genieten geeft, en al het andere gedaan is. Nu zit je Moeder voor je. Gisteren zag ik dat mensen slaperig waren.
Vandaag zijn er ook veel slaperig: ze zitten hier en kunnen hun ogen niet open houden. Waarom? Omdat ze er nog niet in zijn.
Maar ikzelf kan drie nachten achter elkaar wakker blijven, of tien nachten, twaalf nachten; ik zou in een jaar maar één uur kunnen
slapen als ik dat wil. Omdat alles onder controle is. Waarom is het onder controle? Omdat ik liefde geef. Dat is de kracht van
liefde. De kracht van liefde geeft je volmaakte controle over alles: over je lichaam, je gedachten, je ego, over alles.
Volmaakte controle door de kracht van liefde. Laatst ging ik naar Griekenland, en je weet wat ik daarvandaan meebracht. Dus we
gingen een winkel in om spullen te kopen voor deze Diwali puja. Maar ze waren zo duur! Ik zei: “Nee, nee, nee, dit is echt veel te

veel.” Maar toch wilden ze iets kopen. En toen ontdekten we dat dezelfde spullen hier in Italië werden verkocht. Kun je geloven
dat ze gewoon in Padova worden verkocht? Juist nu jullie je puja hier hebben worden de cadeaus hier verkocht aan
spotgoedkope prijzen, tienmaal minder. Wie heeft dit nu allemaal gearrangeerd? De kracht van liefde. Als je van iemand houdt
zonder verwachtingen, dan voorziet deze kracht van liefde je overvloedig van spullen, van ideeën, van alles. Probeer het gewoon
te begrijpen. Het moet wel zuivere liefde zijn, zonder bijgedachten, zuivere liefde: gewoon het gevoel dat je ervan geniet, van wat
dan ook. Laatst was ik een hele dag onderweg, en Hamir maakte zich erge zorgen omdat Moeder, het arme ding, niets had
gegeten.
Maar ik vermaakte mezelf gewoon. Hij vond dat ik keihard werkte, maar zo voelde het niet voor mij; ik genoot er gewoon van.
Maar dit genieten is niet mogelijk voor iemand die nog niet de zuivere liefde is geworden. Dat is de moeilijkheid. De bron van het
genieten is de kracht van liefde, en het zal het hart niet vullen dat geen liefde in zich heeft. Zo simpel is het. Nu we hier dus aan
het vieren zijn, wat doen deze lichten? Ze geven liefde. Ze branden enkel om jou vreugde te geven. Zelfs bloemen, zelfs fruit, de
hele natuur. Wat kunnen vruchten anders doen? Wij eten ze op, wij genieten ervan en zij vinden dat fijn. Wat doen bloemen? Zij
bloeien voor een korte tijd leven ze, wij brengen ze hier en verspreiden ze, we genieten ervan en zij zijn daar blij om. Ze zijn
gelukkig dat ze Moeders voeten kunnen aanraken. Morgen zullen ze weer verdwijnen.
Morgen sterven ze, ze zullen niet lang leven. Maar dit is het meest bijzondere moment voor hen. Vraag een bloem wat ze wil en
ze zal zeggen: “Ik wil geen koninkrijk, ik wil niets dan de weg die de Adi Shakti zal bewandelen, gooi me daar maar neer. Dat is
alles. Dat is alles wat ik wil.” Waar ligt de vreugde dan in, als we geen koninkrijk willen, niets? Wat ligt daarin besloten? Het is het
binnenstromen van deze liefde in jou. Het vult je helemaal op. Het is zo duidelijk dat je het in levende lijve voor je ziet. Zo heb ik
mijn hele leven geleefd. Ik voel me nooit moe. Je hebt me nog nooit zien slapen in een programma, of wel? Maar ik zie dat er
zelfs nu veel zijn die slapen. Ik bedoel, je moet ze wakker maken. Ik kan het niet begrijpen. Het komt doordat hun harten niet
open zijn. Als ze hun hart openen dan kunnen ze niet slapen, zelfs al zouden ze het willen! Ze zitten hier voor me, waarom zouden
ze in de eerste plaats hun ogen sluiten?
Het is echt verbazingwekkend: een foto van mijn voeten zullen ze wel aanraken, maar als ze voor me zitten vallen ze in slaap. Het
is absurd! Je moet dus weten dat jullie allemaal die diepte hebben. Jullie hebben allemaal die schoonheid in je, maar je zou
verstandig genoeg moeten zijn om te kunnen zien of je er al in contact mee bent gekomen. Zijn we er helemaal van
doordrongen? Doe aan introspectie. Als ik dit zeg, denk dan niet aan anderen, maar denk aan jezelf: hebben we dit? Op deze dag
van Diwali, terwijl we naar alle prachtige lichtjes kijken die uiteindelijk weer zullen verdwijnen, vraag je dan een klein moment af
hoe zij zich voelen; ze zijn zo gelukkig! Hebben wij nu dat moois in ons, dat eeuwig is, al aangeraakt? Hebben wij het al
aangeraakt? Vraag iemand of hij mediteert... Je eet wel degelijk, alles goed en wel; maar ik vroeg je over meditatie: waarom is dit
zo? Zorg je wel goed voor jezelf? Waar kijk je naar, hoe verspillen we ons leven? Elk moment is zo kostbaar, elke dag is zo
kostbaar, elk jaar is zo kostbaar.
Sahaja Yoga boekt heel snel vooruitgang, en jullie moeten nu besluiten dat je Mahalakshmi tattwa haar vruchten moet dragen.
Laat ons eens zien. Ik was blij jullie zo vrolijk en vreugdevol te zien. Ik wens dat jullie deze vreugde aan elkaar kunnen geven. Dat
geeft me de grootste voldoening. Natuurlijk zijn er nu niet veel geschillen, er is niets aan de hand, maar toch zijn er heel kleine
dingen waaraan ik merk dat mensen vreemde gevoelens hebben ten opzichte van elkaar. Vergeet dit dus allemaal. Jullie zijn
Sahaja yogi's. Wat kan er eigenlijk gebeuren? Iedereen moet uiteindelijk sterven. Maar dan heb je tenminste een leven geleid van
spiritualiteit, van eeuwigheid. Kijk eens naar hen! Ze weten allemaal dat ze moeten sterven, maar ze denken: “Laten we zo hard
branden als we kunnen. Wij hebben het licht, niet iedereen heeft dat. Laat ons branden.” Zodra je dit begrijpt zul je genieten. Zelfs
het kortste leven als een vallende ster is meer waard dan het saaie leven van iemand die op sterven na dood is.
Het kind huilt; zeg haar het kind mee te nemen. Hiervoor moet het protocol begrepen worden. Het is heel belangrijk het protocol
te begrijpen, en het protocol bestaat erin mij niet in vraag te stellen. Stel mij niet in vraag, twijfel niet aan mij. Dit is van groot
belang als je je Sahasrara open wilt houden. Als je nog twijfels hebt, weet dan dat je er nog niet bent. Hou alsjeblieft je Sahasrara
open. Als je Sahasrara niet open is dan kun je niets doen. Overgave betekent niets dan je Sahasrara open houden. Op die manier
zul je groeien. Wat kun je uiteindelijk aan mij overgeven? Ik kan de hele wereld creëren, zoals ik al wereld na wereld heb
gecreëerd. Wat kun je mij geven? Geef je gewoon over. Je hoeft Moeder niets te geven; je hoeft enkel één met haar te zijn, je

moet in haar opgaan, van haar genieten en haar kennen. Op die dag zal er een volmaakte Diwali zijn in deze hele wereld. En ik zal
mijn kinderen zien opgroeien tot prachtige lichten van kennis, waarheid, vrede en vreugde. Op die dag zal ik voelen dat we goed
werk hebben verricht.
Laten we die ware Diwali vieren. En ik ben er zeker van dat dit heel snel zal gebeuren. Waarom zouden we hierin niet wedijveren
met andere landen zoals Rusland en Bulgarije, in plaats van zinloze wedstrijden te houden? Laten we wedijveren. Hoeveel Sahaja
yogi's hebben wij? Wat hebben wij dat we aan Sahaja Yoga kunnen geven? Dit alles zal een prachtige persoonlijkheid vol
zelfrespect creëren, want tenzij je zelfkennis hebt kun je jezelf niet respecteren. Maar nu heb je zelfkennis, alles zal nu dus
veranderen. Vandaag wou ik langer tot jullie spreken dan puja te doen. Het zal een korte puja zijn, het is niet zo'n grote puja voor
Lakshmi, omdat zij zich al in je bevindt.
Maar in deze korte puja wou ik je wel vertellen dat je nu de Mahalakshmi tattwa moet respecteren. De Mahalakshmi tattwa heeft
vier aspecten. Het eerste is de Lakshmi tattwa, waarvan ik jullie vertelde dat het liefde is, om je Lakshmi principe te uiten, om
vrijgevig te zijn. Dan hebben we de Raja Lakshmi. Het Raja Lakshmi principe is dat je als een koning bent. “Ik ben een
gerealiseerde ziel. Ik ben als een koning!” Koningen bedelen niet, of wel soms? Ik bedoel, als ze bedelen zijn het bedelaars, geen
koningen. Natuurlijk weet ik niet hoe de koningen zich tegenwoordig gedragen. Maar wij zijn koningen, we zijn koninklijk. We
lopen als koninklijke mensen. Ik bedoel, soms zie ik mensen lopen op een manier die totaal niet past bij een Sahaja yogi, of leven
op een manier die totaal niet past bij een Sahaja yogi.
We moeten lopen met de waardigheid van een koning. En de koning is degene die geeft, niet degene die neemt. Dat is het Raja
Lakshmi principe in je, dat zich moet vestigen in alle vrouwen. Zo ook zouden vrouwen zich ook niet mogen onderwerpen aan
modetrends. Als je je stijl begint te veranderen, dan betekent het dat je helemaal geen deel uitmaakt van de koninklijke familie. Ik
ging ooit naar Japan en het zou je verbazen hoe respectvol ze waren tegen ons, uiterst respectvol. Ik begreep er niets van, weet
je, ik niet en mijn dochters evenmin. Dus we vroegen het de tolk. Ik vroeg: “Waarom zijn ze zo respectvol tegenover ons? Waar we
ook gingen gaven ze ons cadeaus en bogen ze voor ons.” Hij zei: “Ze denken dat jullie tot een koninklijke familie behoren.”
Ik vroeg: “Waarom denken ze dat we van een koninklijke familie zijn?” “Omdat jullie haren zo mooi gekamd zijn en omdat jullie
niet naar de kapper gaan. Mensen uit een koninklijke familie gaan nooit naar de kapper. Omdat jullie haren heel mooi gekamd
zijn, daarom denken ze dat jullie van een koninklijke familie zijn.” Kun je je dat voorstellen? Als we er als 'bhoots' uitzien, hoe
kunnen we dan Sahaja yogi's zijn? Morgen zullen jullie de kronen dragen. We moeten ons niet kleden als bedelaars. Denk je dat
dit een kenmerk is van iemand uit een koninklijke familie? Je kleding moet goed, netjes en proper zijn; niet als een 'sanyasi', maar
kleurrijk. Mooi, maar ook waardig. Het zou geen mode mogen zijn. Mode wordt gevolgd door ordinaire, vulgaire mensen. Een
koning houdt zich niet aan de mode, of wel soms? Hij creëert de mode.
Hij onderwerpt zich niet aan mode. Laat je dus niet beïnvloeden door de mode. Onlangs hoorde ik dat het mode is voor vrouwen
om hun haar tot hier te dragen (het voorhoofd bedekkend). Waarom? Waarom zou je je Agnya zo afsluiten? Als je je laat
beïnvloeden door deze moderne ondernemers, moderne ideeën, enzovoort, weet dan dat je niet de persoonlijkheid van een
Sahaja yogi hebt. Een Sahaja yogi heeft zijn eigen persoonlijkheid. Hij verandert niet zodra iemand zegt: “Goed, iedereen doet het
zo, dus jij moet het ook zo doen.” Hij heeft zijn eigen stijl en zijn eigen manier van kleden. Zo gedraagt iemand van de koninklijke
familie zich ook in het dagelijks leven: met de volmaakte waardigheid van een koninklijk persoon. Je neemt geen geld aan van
anderen. Je leent geen geld van anderen. De dag dat een koning geld begint te lenen van anderen zal hij niet langer koning zijn.
Verder spreekt een koninklijk persoon ook altijd met waardigheid én met respect voor de waardigheid van anderen.
Hij gebruikt geen goedkope woorden of een onbeschofte taal. Hij spreekt een koninklijke taal. Ik weet niet hoe het zit met
gemeenzame talen, ik ken er niet veel van, maar het is erg in de mode om op een platte manier te spreken. Je vraagt iemand iets:
“Yeah! Yeah!” Zou een koning zo praten? Ik zeg je, als je in elk aspect van je gedrag weet dat jij een koning of een koningin bent,
dan zal je hele persoonlijkheid veranderen. Maar als je een bedelaar op de troon van de koning zet dan zal hij nog aan
voorbijgangers zeggen: “Geef me alsjeblieft iets!” Al draagt hij een kroon, dan nog zegt hij: “O, geef alsjeblieft...” Nu zitten jullie op
de troon. In het Hindi noemen ze het 'virargi'. Laat het koninkrijk zichtbaar worden door je gedrag.

Laat het koninkrijk van God zichtbaar worden in jouw gedrag. Als je een hoopje ellende bent en er uitziet als een
tuberculosepatiënt, hoe kun je dan tot een koninklijke familie behoren? Als je een slungel bent, hoe kun je dan je zwaard dragen?
Laatst gaven ze mij een zwaard in de hand. De meesten van jullie zouden dat niet kunnen vasthouden, zo zwaar is het. Maar met
mijn koninklijke aard kan ik dat. Hetzelfde geldt voor vrouwen, als ze koninklijke kleding willen dragen. Zelfs om een kroon te
dragen moet je een hoofd hebben dat daartoe in staat is. Die koninklijke natuur moet zich dus verankeren in jouw eigen gedrag
en wanneer je met anderen praat, met wie dan ook.
Zo zullen koninklijke mensen nooit vragen stellen, nooit. “Hmm,” zullen ze zeggen. “Hmm.” Maar een bedelaar zal een vraag
stellen. We noemen het een 'sawali', iemand die constant vragen stelt. Maar waarom zou een koning vragen stellen, als hij alle
antwoorden weet? Waarom zou hij wat dan ook vragen? Ik ken enkele mensen die zo lastig zijn! Als ik bijvoorbeeld onderweg
ben: “Wilt u wit water of blauw water?” “Ik neem gewoon water, of het nu wit is of blauw, klaar.” En dan vragen ze: “Wilt u een
witte kam of een rode?” “Geef me wat je wilt!” Door hun vragen word je alleen maar lastig: “Ik wil helemaal niets, ga nu alsjeblieft
uit de weg.” Een andere stijl is: “Ik heb een probleem, een probleem.” Er is helemaal geen probleem. “Wat is het probleem dan?”
“Ik weet niet hoe het verder moet met mijn baan.” Probleem. Omdat jij zelf een probleem bent, dat zal het probleem zijn. Maar
Moeder zegt dan niet dat het zo wel genoeg is. Ze zal iets voorstellen. En dan zeggen ze: “Maar dan gebeurt er dit...” Dan stelt ze
een andere oplossing voor: “Maar dan gebeurt er dat...” Dan stelt ze drie andere oplossingen voor. Vervolgens geeft ze tien
andere oplossingen. Maar toch blijf je vergeten dat het jouw probleem is; je denkt dat het Moeders probleem is waar je over
spreekt.
Zo is een koning niet. Een koning geeft oplossingen, hij vraagt niet om oplossingen. Waarom zou hij anders koning zijn? Eens je
besluit: “Ik ben de koning, en ik ga mijn problemen zelf oplossen,” dan zullen de problemen met een vingerknip opgelost zijn.
Vertel ik jou mijn problemen steeds? Ik gebruik het woord 'probleem' zelfs nooit. Het is een modern woord. 'Probleem' gebruikten
we vroeger alleen in wiskunde. Ik denk zelfs alleen maar in meetkunde, echt! We hadden geen idee dat het ook in het dagelijks
leven wordt gebruikt. Als jij dus de koning bent dan los je je eigen probleem op. Als jij dus je eigen probleem oplost, dan ben je
een koning. Als jij je probleem niet kunt oplossen, dan ben je een bedelaar. En dan nog iets over goedkope dingen: het gebruiken
van goedkoop materiaal, goedkope spullen, goedkope taal, alles goedkoop, is niet kenmerkend voor een koning. Al zou ik één
sari in een jaar kopen, het is er een van uitstekende kwaliteit. En ik heb nog sari's van vlak na mijn huwelijk, zelfs van vóór mijn
huwelijk.
Al die sari's heb ik nog steeds, omdat ik maar één sari koop van uitmuntende kwaliteit, eens per jaar; klaar! En traditioneel, niet
goedkoop. Maar mensen hebben liever twintig sari's en weten dan niet wat ze moeten dragen. Ze zeggen altijd maar: “Ik heb een
probleem, ik heb geen sari.” Dat komt doordat je alleen maar goedkope sari's hebt gekocht. Hetzelfde geldt voor mannen. Ze
proberen geld uit te sparen, maar goedkoop is duurkoop. En als je hen aanspreekt zeggen ze: “Moeder, weet u wat er aan de
hand is: ik heb geen kleren.” “Goed, kom dan zonder kleren, wat dan nog?” “Nee, maar dan is er dit.” “Goed, doe dan iets anders.”
Het is onmogelijk hen duidelijk te maken hoe onzinnig het is. Jij bent de koning. Of hoe je met elkaar praat: een koning praat niet
zo veel. Als je te spraakzaam bent, weet dan dat je geen koning bent.
Een koning praat nooit teveel, alleen hier en daar 'ja' of 'nee'. Of als het erop aan komt, zal hij nuttige dingen zeggen. Hij is ook
niet nors. Norse mensen zijn weer het andere extreem. Je weet nooit hoe je het hebt met hen. Je moet dus weten dat je
verantwoordelijk bent voor jezelf als koning of koningin en je beweegt jezelf voort in die waardigheid. Je schreeuwt niet. Je
spreekt ook niet heel traag, alsof je keel dichtgeknepen is. Sommige Sahaja yogi's praten zo. Ze denken dat ze dan heel
vriendelijk zijn tegen mij. Nee, spreek in alle vrijheid en op een waardige manier, maar schreeuw niet tegen me. Waardigheid is
iets dat je niemand kunt aanleren. Het moet aanwezig zijn in jezelf. Iemand is niet zelfbewust, maar is zich bewust van zijn
waardigheid. Hij doet nooit ordinaire dingen, nooit. Doe nooit ordinaire dingen. Ooit ontmoette een man mijn echtgenoot. Hij
vroeg: “Waarom gaat u niet mee dansen?” Hij zei: “Nee, ik dans niet, omdat mijn vrouw ook niet danst.” De man antwoordde:
“Neem haar mee naar Engeland, ze zal wel dansen.” Mijn echtgenoot zei: “Neem haar mee naar de maan en ze zal het nog niet
doen.” Dat zei mijn echtgenoot tegen hem. “Ze zou nooit dansen in de stijl van deze salondansen. Zo zal ze nooit dansen.”
Het is aan alle mannen en vrouwen om te beseffen dat dit niet waardig is. Dat zou je voor jezelf moeten beslissen: “Als dit niet

waardig is, dan zullen we het niet doen. Wij zijn leden van de koninklijke familie van Shalivahana's en we zullen niets doen dat
niet waardig is.” Alle vrouwen, alle mannen, alle Sahaja yogini's en Sahaja yogi's zijn heel anders dan alle anderen. En dit moeten
we begrijpen, hoe waardig we zijn als Raja Lakshmi. En over Gruha Lakshmi heb ik je al verteld. Over Lakshmi tattwa heb ik je ook
al verteld. Maar er is nog een ander principe genaamd 'alakshmi', en dat 'alakshmi' principe bestaat erin dat je dan wel alles hebt,
maar toch nog steeds een bedelaar bent, 'alakshmi'. En dat moet je vermijden. 'Alakshmi', zonder enig Lakshmi principe. En dan
is er nog 'kulakshmi'. 'Kulakshmi' is als je je geld uitgeeft aan verkeerde dingen. Je gebruikt je geld voor drugs, voor dit en dat,
voor louche zaakjes.
Welke zaken je ook doet, je moet weten waar je mee bezig bent, hoe het werkt. 'Kulakshmi'. Geld afhandig maken van Sahaja
yogi's of Sahaja Yoga is nog de ergste vorm van alakshmi, dat moet je zeer ernstig nemen. Zo duikel je naar beneden. En als je
kijkt naar de toestand waarin de wereld zich nu bevindt dan moet je meer kracht hebben om hem eruit te halen. Je hebt veel
meer kracht nodig om hen eruit te halen, de kracht van liefde. Opnieuw komen we aan op hetzelfde punt: de kracht van liefde.
Dat is de kracht die me voortdurend aan het lachen brengt en me laat genieten. Zelfs het kleinste beetje van deze vreugde kan ik
niet opgeven. Zo zegen ik ook jullie met het volledige Lakshmi principe en het Mahalakshmi principe, maar bovenal het principe
van liefde, de zuivere liefde die geen verwachtingen heeft, 'nirvajya'. Ik zegen jullie allemaal op deze gunstige dag. Moge God
jullie zegenen. Wees wijs en begrijp dat Moeder dit uit haar hart heeft gezegd, uit haar liefde, uit haar gevoelens voor ons.
Moge God jullie zegenen.
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Shri Lalita & Shri Chakra Puja - 17-12-1990 BRAHMAPURI.
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
De kennis over de Kundalini werd reeds lang geleden uitgedrukt in vele shastras in het Sanskriet. En ook in de ayurvedische
geneeskunde werd Zij beschreven. Niet alleen dat, maar ook de leerboeken hadden het over de Kundalini en de chakra's, want de
ayurvedische geneeskunde staat heel dicht bij Sahaja Yoga. Zelfs als je de Westerse geneeskunde beschouwt, de geschiedenis
ervan, dan zie je dat zij ook de drie doshas behandelden. Zij behandelden de drie problemen, zoals we die in de ayurvedische
geneeskunde hebben. De rechterkant, die pitta heeft, is gal. De linkerkant die kaph heeft, staat voor de slijmen en het midden, de
problemen van Vayu, staat voor de gassen. Nu zijn er gelukkig veel westerlingen met Sahaja Yoga begonnen en hebben zij
getracht alle omzettingen en combinaties terug te brengen tot de eenvoudige redenering van links, rechts en het midden. Maar
de kennis van Sahaja Yoga is elementair. Zelfs de ayurvedische geneeskunde staat nog een stap verwijderd van de werkelijkheid,
of laten we zeggen van de grondbeginselen. Jullie hebben dus te maken met de grondbeginselen waaruit de mens is
opgebouwd. En als deze kennis reeds lang geleden in India werd gevonden, zouden we dat dan niet moeten aanvaarden? De
reden waarom de mensen in die tijd mediteerden en al deze diepere zaken in zichzelf vonden, is dat zij de natuur niet moesten
bevechten. Jullie hebben gezien hoe mooi de natuur hier is. Je kan je hele leven onder een boom doorbrengen. Terwijl je in het
Westen, als je naar buiten wil gaan, ten minste tien tot vijftien minuten nodig hebt om je klaar te maken voor je naar buiten kan.
Het is een heel gevecht. De natuur is dus zo vriendelijk geweest en dat is de reden waarom de mensen zich aan meditatie
overgaven en deze zaken dieper in zichzelf vonden. Toen zij het vonden, werd het in het Sanskriet neergeschreven. Ik heb
hierover zo'n groot dik boek dat alle shakti's, peetha's en alle Shri Chakra's, Brahma Chakra's, Lalita Chakra's en zomeer
beschreven heeft. Dit werd gewoon neergeschreven maar bijna niemand kreeg zijn zelfrealisatie. Maar in welke andere taal ook,
zoals Marathi of Hindi, die door de gewone mensen gesproken en geschreven werden, werd niets gedaan, niemand wist er iets
van. Alleen enkele mensen die erover lazen, in het bijzonder de Shaiva's, begonnen het op te zoeken en eraan te werken. Maar
zeer weinig mensen kregen hun zelfrealisatie. Daarna, in de twaalfde eeuw, waren er alleen de Nathpanthi, experten in het
Sanskriet, die het zeer strikt volgden. Zo mocht een meester maar één discipel hebben, niet meer dan dat. Dit was hun traditie.
Maar in de twaalfde eeuw was er Gyanadeva, Gyaneshwara, die ook een Nathpanthi was. Zijn guru was zijn eigen broer. Hij vroeg
dus aan zijn broer de toelating om al deze zaken openlijk te zeggen of ze tenminste in het Marathi te zeggen, want de gewone
mensen wisten niets van deze kennis. Hij kreeg dus de toelating en hij schreef het zesde hoofdstuk van de Gyaneshwari waarin
hij de Kundalini beschreef. Maar dit gebeurde in de twaalfde eeuw.
Daarna hebben nog vele heiligen Haar beschreven, over Haar gesproken. De plaats waar we gisteren naartoe gegaan zijn, Satara,
dat is de plaats waar Shri Ramdasa leefde. Hij zei dat de Kundalini, wel iemand vroeg hem hoeveel tijd nodig was om de
Kundalini te doen oprijzen. Hij zei dat ( ... ), het betekent: dat ogenblik. Maar de persoon die Haar wil ontvangen moet Haar
verdienen en degene die Haar wil doorgeven moet ertoe in staat zijn. Dat is de grote voorwaarde. Het is zo'n belangrijke factor.
Het resultaat hiervan is dat zeer, zeer weinig mensen hun zelfrealisatie kregen. En zij die als gerealiseerde zielen geboren
werden, beseften dat het onmogelijk was om tot deze mensen te spreken. Gyaneshwara, die zelf zo'n verlichte ziel was, schreef
een prachtig boek: "(...)", dat Ik zal trachten te verfabrPdat zeer veel vreugde geeft. Mij geeft het tenminste enorm veel vreugde.
Hij ging zo ver in het begrip van deze vreugde. Ik wou dat we in de Engelse taal de subtiele elementen bezaten om dat boek te
vertalen. En dan schreef hij dit boek toen hij nog maar drieëntwintig was. En op de leeftijd van drieëntwintig jaar kreeg hij er zo
genoeg van dat hij levend in Samadhi ging, dit wil zeggen dat hij een grot binnenging en zichzelf doodde. Zij hadden hem
allemaal erg gekweld. In deze tijd heeft deze ( ... ) deze stommerd ons niet veel gekweld. Maar alle heiligen in dit land, en in welk
land ook, werden erg gekweld en er was geen politiebescherming en niemand om te publiceren wat deze mensen van plan
waren. Maar ondanks dat alles zie Ik dat er nu veel Sahaja Yogi's zijn die hooggeplaatste posities in de regering innemen. En er
komt misschien een dag waarop alles zal ontploffen. Het grootste probleem van ons land is iets dat jullie niet kunnen begrijpen,
want jullie hebben dat probleem niet. De omvang van de corruptie die we hier van A tot Z hebben, voor alles, dat kunnen jullie niet

begrijpen. Ik bedoel. Ik heb nooit een ander land gekend waar het tot zo'n uiterste ging. Zelfs niet in de Fillipijnen. Daar was het
maar één persoon die het deed. Hier moet iedereen geld krijgen en geld betalen aan een hogere piet. Tenzij men Sahaja Yoga
beoefent zal dit niet kunnen uitwerken. En Sahaja Yoga kan slechts uitgewerkt worden als de mensen begrijpen dat dit hun
erfenis is en als het voor hen mogelijk is Sahaja Yoga te begrijpen en zij in staat zijn het te verspreiden. In het noorden van India
is het veel beter, hoewel de vibraties in Maharashtra veel beter zijn. De vibraties in Maharashtra zijn zeer goed. Het is iets raar.
De vibraties in Maharashtra zijn zeer goed, de mensen in het noorden van India zijn zeer goede Sahaja Yogi's
Zelfs in Bombay komen er 12.000 mensen naar Mijn programma. Maar toch is de manier waarop het zich in het noorden van
India verspreid, zeer verrassend. Hier verspreid het zich ook in Satara, want dit district werd gezegend door Ramdasa. Ik denk dat
als er een bloem is, er ook doornen moeten zijn en dit district heeft enkele echt zeer slechte schuldigen. Amandagar is veel beter.
In Aurangabad doen we het veel beter. Het zal veel beter uitwerken in Aurangabad. En als je dan naar die andere plaats gaat,
Bherar, waar Ik vandaan kom, daar gaat het zeer snel uitwerken. De zaken bewegen daar zeer snel. Ik was verwonderd dat zoveel
mensen mij vertelden dat er zoveel Sahaja Yogi's waren, dat er in Akula zoveel zijn. Ik was verwonderd. Ik ben er niet geweest! Zo
gebeurt de verspreiding dus in Maharashtra. Jullie lied "Maharashtra Desha" heeft niet gefaald, het werkt uit. Maar Ik denk dat
Satara de moeilijkste plaats is. Waar we gisteren waren, gaf Ik ze ervan langs voor wat ze waren. Het heeft hen goed
vooruitgeholpen, want diegenen die gekomen waren om tegen te werken, bleven zitten en kregen hun zelfrealisatie. Zij misleiden
dus mensen om een soort van nieuwe cultuur op te starten net zoals jullie begonnen zijn met de hippies. En zij trekken jonge
mensen aan. De jonge mensen verlaten hun scholen. Sommige ouders kwamen bij Mij om erover te klagen. Zij hebben geen
aandacht voor hun studies en falen voor hun examens en zij worden domweg door deze mensen gebruikt. Ik vroeg enkele van
deze jongens: wat is jullie gedragslijn? Zij antwoordden: wij hebben geen gedragslijn. Wat is dan jullie doel? Wij hebben geen
doel. Waarom doe je dan al deze nonsens? Zij zeiden: omdat wij alles doen wat de ouderen ons zeggen. Ik zei: hebben jullie dan
helemaal geen persoonlijkheid? Dit is precies wat er gebeurde toen deze hippiebeweging van start ging. Sommige zogezegde
intellectuelen, begonnen met deze vreselijke hippietoestanden in het Westen en toen zij tot de bevinding kwamen, daar konden
zij niet tussenuit, toen zij tot de bevinding kwamen dat het ging mislukken, hadden zovele kinderen hun opvoeding gemist. Ik
weet zoveel kinderen die zwanger geraakten, meisjes, en de jongens (...). En dat alles bracht hen tot zo'n uiterste dat zij
geweldadig werden. Maar, hoe kan je iets uitwendig veranderen tenzij er een verandering binnen in jezelf plaatsgrijpt? Dat kan je
niet! En de zeven eerste mensen tegen wie Ik ten strijde trok waren allemaal hippies. Zij waren verschillend. Zij noemden zichzelf
hippies, maar zij gedroegen zich als varkens, zij wilden alle comfort, alles gratis, zij waren uiterst dominant en twistziek. Maar de
grondvesten werden, verrassend genoeg, met hen gelegd. Maar Ik moest gedurende vier jaar regelmatig op hen werken. Zo
startte Sahaja Yoga en je weet hoezeer het zich vandaag de dag verspreid heeft, hoe ver het is gegaan. Alleen is er in
Maharashtra dit probleem van deze zogezegde intellectuelen, tenminste, zo noemen zij zichzelf, maar zij hebben geen
intelligentie. Ik sprak met een man: hij wist niets van spiritualiteit, hij wist niets van geneeskunde, hij wist niets van wetenschap.
Ik zei: welnu, wat weet je dan? Het was onmogelijk. Zo'n mensen die dus geen werk hebben, want zij kunnen het niet aan, zij
starten zo'n zaken op en wij zouden niet kwaad op hen moeten worden. Zij proberen problemen te scheppen en zij krijgen geld
uit bepaalde bronnen. Ik denk dat zij bang zijn dat Sahaja Yoga hun praktijken aan het licht zal brengen omdat wij geloven in
eerlijkheid en misschien denken zij dat eerlijke mensen hen kwaad kunnen doen. Misschien. Ik weet niet waarom. Dit is
misschien één van de redenen waarom deze mensen bang voor ons zijn.
Wat het ook is, wij moeten beseffen dat wij, voor welk groot werk ook, moeten opofferen. Natuurlijk zullen wij niet gekruisigd
worden zoals Christus, neen. Jullie zullen ook niet moeten opofferen zoals mijn ouders het hebben gedaan voor de
onafhankelijkheid van dit land. Jullie zullen ook niet gekweld worden, maar jullie zullen misschien kleine ongemakken hebben.
Maar Ik moet jullie erg bedanken om hier te zijn gekomen en Marathi liederen te hebben gezongen. En zij denken dat dit slechts
mogelijk is omdat jullie allen Sahaja Yogi's zijn. Dat jullie het anders niet hadden kunnen doen. Als er dus enkele ongemakken
zijn, denk dan dat het een spel is, dat is alles. Ik dacht dat we vandaag de Puja van Shri Chakra en Lalita Chakra zouden moeten
doen, die we nog nooit gedaan hebben. Het is de juiste plaats om deze chakra's vandaag te doen. Er werd veel over Shri Chakra
en Lalita Chakra geschreven maar om het grondig te begrijpen... : wanneer de linkerkant de Visshuddhi bereikt, dan gebruikt deze
de Shri Chakra in de rechterkant en de Lalita Chakra in de linkerkant om zichzelf te manifesteren. Het zijn deze twee chakra's die
alles wat we zien manifesteren. Maar het zijn deze chakra's die verschillende soorten vibraties uitzenden en door hun hoekigheid
- zoals wanneer je een stuk karton hebt dat de hele tijd ronddraait en waarin kleine gaatjes zijn met verschillende kleuren - krijg je

verschillende kleuren en ook nog verschillende permutaties en combinaties. Op dezelfde manier worden verschillende
permutaties en combinaties gecreëerd en zo krijg je al de voordelen van Sahaja Yoga. Deze twee chakra's zijn dus heel
belangrijk. Ik weet niet of jullie mantra's weten voor Shri Chakra, maar ik zal jullie een boek geven, later. Ik zal het voor jullie
vertalen en jullie kunnen dan iets samenstellen voor Shri Chakra. Shri Chakra rechts en Lalita Chakra links, wat we dus vandaag
werkelijk vereren is de kracht van Mahakali en de kracht van Mahasaraswati, beide samengebracht. Nu beginnen we dus zaken
te combineren en ze dus niet apart te zien. Nu zijn deze twee energieën zeer belangrijk. Zonder de energie bestaat niets. Zo is
bijvoorbeeld deze lamp nutteloos als zij de kracht niet heeft om licht te geven of te branden. Op dezelfde manier ben je nutteloos
als je je zelfrealisatie niet hebt want je kracht is niet opgewekt, tenminste niet volledig. Maar deze twee krachten geven ons, zelfs
zonder zelfrealisatie, zeer veel voordelen. Wat je ook ziet, wat in deze wereld geschapen is, werd gedaan door deze twee
krachten van de Adi Shakti.
Maar hier beweegt de kracht niet, zij beweegt niet. Maar in het menselijk wezen begint de kracht te bewegen en wanneer zij
begint te bewegen, dan kunnen wij zeggen dat zij een andere wereld schept. Maar de beweging is niet alles. Deze kracht geeft je
eigenlijk intelligentie, geeft je allerlei zaken die je als menselijk wezen hebt. Maar later word deze kracht in jezelf verlicht en de
linker en rechterkant worden verlicht. Deze verlichting krijg je wanneer je je zelfrealisatie krijgt, maar niet onmiddelijk, niet
onmiddelijk, dat moet men begrijpen. Als je bijvoorbeeld pijn hebt, of als je chakra verstoord is, dan moet je je handen gebruiken..
Je kan niet zeggen: de energie vloeit door mij, dus is alles in orde, ik kan het aan. Dat is het niet. Je moet je handen gebruiken om
deze kracht aan jezelf of anderen door te geven. Als je maag pijn doet, dan kan je zeggen: als deze energie door mij stroomt,
waarom moet mijn maag dan pijn doen? Maar de inbreng van deze chakra's moet nog komen en daarom moet je de krachten
van je handen gebruiken. Als je je handen niet kan gebruiken, dan kan je deze energie niet doorgeven. Veel mensen hebben Mij
reeds gevraagd. Moeder wanneer zal er een horizontale beweging plaatsgrijpen? Het zal horizontaal spreiden, zeker en vast,
maar zelfs deze horizontale beweging moet door deze zeer belangrijke chakra's geleid worden. Je moet dus het belang van deze
twee chakra's in jezelf begrijpen. Daarom heb Ik je reeds dikwijls gezegd je hoofd niet teveel op deze manier te bewegen, zelfs
wanneer je praat. Ik bedoel, het is een manier van praten, dit niet, dat niet, het komt zeer veel voor, in het bijzonder bij de Fransen.
Dat is nog een manier om je chakra's niet te respecteren. Je moet je schouders niet teveel bewegen. Meestal spreken jullie op
deze manier, het werkt de chakra's tegen. Je zou de schouders recht moeten houden. Als je zingt kan je je bovenlichaam
bewegen, dat is goed, maar niet de schouders. Dit moet men begrijpen, dat men voor deze twee chakra's moet zorgen. Je kan je
nek, je lichaam bewegen wanneer je zingt, dat is belangrijk, het helpt, maar niet je schouders. De schouders moeten stil
gehouden worden. Maar als je ja zegt, hoef je niet ja, ja, ja te knikken. Het is iets heel, heel eenvoudig, maar het kan een zeer
slecht effect hebben. En zij die hun schouders teveel bewegen, voelen de vibraties niet omdat hun chakra's niet in orde zijn. Het
is een eenvoudige zaak om te begrijpen, dat zij de belangrijkste chakra's zijn die we hebben en dat wat ook uit deze
Paramchaitanya moet gebruikt worden, door deze twee centra moet gebruikt worden. Veronderstel dat een chakra langs de
ruggegraat verstoord is. Je moet dan je handen gebruiken. Iemand kan zeggen: ik zet er mijn aandacht op. Het werkt niet op die
manier, want je aandacht heeft nog niet dat niveau bereikt waar deze chakra's/ zoals Shri Chakra en Lalita Chakra, je aandacht
gehoorzamen. Zij doen het niet. Je moet het dus met je handen klaren. Pas op, beweeg je schouders niet teveel. En als je ziet
hoe de Indiërs bhajans zingen: zij bewegen het hele lichaam, zij doen zo.
Maar zij zullen nooit hun schouders bewegen. De schouders bewegen in dezelfde richting als hun nek. Het kan zijn dat zij hun
nek zo bewegen, maar zij zullen nooit hun schouders zo bewegen, volgens Indische maatstaven brengt dit geen voorspoed. Door
de cultuur die gebaseerd is op wat vele heiligen en zieners hebben verteld, staan deze maatstaven meer in verband met het
spirituele leven dan met het materialistisch leven. We kunnen zeggen dat het materialistisch leven je slechts een gedeeltelijke
ontwikkeling brengt, tenzij er een basis van spiritueel leven is. Maar om volledig te ontwikkelen, moet je een spirituele basis
hebben. Daarom moet de spiritualiteit diep zijn, volledig toegerust zijn, absoluut perfect zijn, want zij is de grondslag. Dan kan het
hele gebouw opgetrokken worden. In het Westen is het verkeerd gegaan, het geeft niet. Nu kunnen jullie het opbouwen en dan
zullen jullie verwonderd zijn hoe jullie echt stevige mensen geworden zijn. Dit is een zeer korte lezing over Shri Chakra. Ik denk
dat Ik zou moeten gaan zitten en er alles over neerschrijven en het zou voor jullie fijn en handig zijn om te lezen. Maar je moet
weten dat deze chakra's uiterst efficiënt worden wanneer je voorbij de gedachten gaat, want de gedachte oefent er een druk op
uit en door de druk wordt de beweging van deze chakra's erg traag en ondoelmatig. Maar eens je uit je gedachten geraakt en het
gedachtenloos bewustzijn betreedt, dan beginnen deze chakra's te werken en begin je veel dieper in je eigen wezen af te dalen.

Moge God jullie zegenen.

1990-1221, Shri Mahalakshmi Puja - De moederliefde ex
View online.
Shri Mahalakshmi Puja - De moederliefde - Kolhapur, India - 21/12/1990
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Kolhapur, een tempel voor drie Godheden en een half, want de drie en een halve cirkels van de Kundalini in het Sacrum van
Maharasthra, langs drie zijden omringd door de bergen - dat vormt een driehoek. De Kundalini van de hele wereld, van het hele
universum wordt uitgedrukt door Moeder Aarde in Maharasthra. Het zijn drie energieën die samengebundeld zijn.
De eerste is de energie van Mahakali en de kracht van Mahakali wordt te Tuljapur uitgedrukt als Bhavani, en Swajuwalal kwam te
paard van heel ver om de darshan van Bhavani te Tuljapur te bekomen. Hij bezat een zwaard dat Bhavani Talwar genoemd werd
en men zei dat de Godin zelf hem dat zwaard gegeven had.
De tweede energie is Mahasaraswati, Mahurgadh genoemd of ook Remuktini. Zij behoort tot de rechterkant.
De derde energie is Mahalakshmi te Kolhapur gelegen. Er was hier een zeer slechte demon Kolhasur geheten en hij werd door de
Godin gedood. Deze plaats is voor ons allen zeer heilig want jullie kregen de Realisatie toen de Kundalini langs de Sushumna
nadi omhoog steeg en deze nadi is gevoed door het Mahalakshmi principe.
Zo zingt men in de Mahalakshmi tempel: "Ambe, Dageraad a.u.b. ontwaak". Dit gebeurt met een volledig begrip over Sushumna,
maar 99% van de mensen weten niets want de kennis over de Shakti is verloren gegaan. Maar niemand is daarover bezorgd.
Iedereen zou er ook moeten van bewust zijn dat in de Shastras (Indische geschriften) de Shakti het belangrijkste is. Wij moeten
begrijpen waarom. Als men licht heeft of bijvoorbeeld het vuur. Wat is de kracht van het vuur? We kunnen zaken verbranden, licht
brengen, maar veronderstel dat het vuur deze krachten niet zou bezitten, wie gaat er zich dan om bekommeren.
Op dezelfde manier, wie de kracht niet heeft gekregen om de Spirit te zijn, is nutteloos. Deze kracht (Shakti) moet gewekt worden
omdat we de kracht van de Spirit moeten zijn en dit is alleen mogelijk indien we onze Zelfrealisatie krijgen. Dit is de reden
waarom we onze aandacht moeten vestigen op onze kracht.
Deze kracht is gemaakt op dezelfde manier als de kracht van een moeder. De moeder is de meest liefhebbende relatie.
En doorheen deze relatie wordt alle liefde uitgedrukt. Het is daarom dat de Shakti een moederlijke kracht is met de genegenheid,
het geduld en de liefde die een moeder heeft voor haar kinderen, diezelfde krachten heeft de Shakti en daarom kan Zij u nooit
kwaad doen.
Van alle Shakti's, van al die krachten is de Kundalini de hoogste want zonder Haar kan men geen Realisatie verkrijgen. We
kunnen ook stellen dat daarboven of ermee verbonden de Mahalakshmi kracht is, zonder dewelke je niet hoger kan stijgen noch
de Kundalini kan ontwaken. Die twee krachten zijn zeer belangrijk en zeer nauw met elkaar verbonden.
Het Mahalakshmi principe begint wanneer we afgedaan hebben met het Lakshmi principe. In het Oosten wanneer de mensen
genoeg hebben van materiële rijkdom en zomeer vragen zij: "Wat hebben we nu bereikt. We hebben in uitersten geleefd, wat
moeten we doen om in evenwicht te komen. Hiervoor moeten we de kennis van de "Spirit" verwerven en ook moet de Kundalini
ontwaakt worden en moeten jullie aangesloten worden aan deze Almachtige kracht. Wanneer dat gebeurt, worden jullie één met
die energie, en van binnen gebeurt een transformatie dank zij het licht van de Spirit. Het is het beste deze transformatie in Sahaja
Yoga te verkrijgen. Jullie zijn allen zeer veel veranderd, zoveel zelfs dat Ik soms moeite heb om jullie te herkennen. Al jullie
gezichten, jullie houdingen zijn veranderd, jullie zijn zo mooi geworden.

Deze dag schijnt voor Mij een bijzondere dag te zijn, hier in deze stad waar de Mahalakshmi tempel is en Zij ontwaakt is. Ik voel
me werkelijk in gedachteloos bewustzijn. Ik weet werkelijk niet hoe Ik spreek. Ik ben in meditatie. Want wanneer je in het midden
bent, dan denk je niet. Je bent in meditatie, daarom is het Mahalakshmi principe zeer belangrijk. Wanneer je voelt dat er iets
tekort schiet, dan zoek je het Mahalakshmi principe.
In India waar er veel heiligen zijn zoeken de mensen dat.
Laten we eerst de kennis van de Atma ontwikkelen en daarna kan je naar de wetenschap gaan, zo zal er geen onevenwicht meer
in ons zijn, want zonder de vestiging van onze diepte "de kennis van de Spirit", wanneer je om 't even hoe vooruitgang wilt
boeken, kan je vallen. Om die reden zijn alle westerse ondernemingen gevallen, en ook de projecties van religiën, omdat ze geen
evenwicht kenden. Het is heel belangrijk om innerlijk evenwicht te bezitten.
Hier hebben sommigen het verlangen het materialisme te overstijgen en één te zijn met de Virata, één met het Al.
Zij weten het en eens tot Sahaja Yoga gekomen gaan ze heel diep. Hun diepte bereiken ze met hun geloof.
We moeten gerealiseerd zijn en de alomvattende kracht van God ervaren. Die overtuiging geeft hen diepte en met de Realisatie
gaan ze eenvoudigweg heel diep naar binnen. Maar het is ook verwonderlijk dat mensen die nooit hoorden spreken hebben over
Ganesha, Kolhapur of Mahalakshmi soms dieper gaan dan mensen die deze zaken wel kenden.
Tot besluit kunnen we zeggen dat kennis, in woorden, doorheen boeken of komende van guru's, er helemaal naast zit, daar heeft
men niets aan want ze hebben geen enkele ervaring van het Zelf, en dat is alleen mogelijk wanneer uw Kundalini omhoog stijgt
en uw Brahmarandra doorboort.
Het is op dat ogenblik dat je de eerste ervaring meemaakt van de Almachtige kracht.
Zo hebben al die mensen die bidden voor Mahalakshmi en veel boete gedaan hebben er geen enkel idee van wat Mahalakshmi
wil en daarom komen ze zich steeds beklagen. "Moeder, we lijden hier aan en daar aan..." en de godsdienstige mensen doen
allerlei rituelen die men "Karma" noemt. "Karma's", waarmee je niet bereikt wat je zoekt. Iedereen moet toch begrijpen dat, met
alles wat er gezegd en geschreven werd over de grote zaken in India, die mensen het wel mentaal kunnen weten maar het niet
ervaren hebben.
Sahaja Yoga is dus zeer belangrijk om hen die ervaring te geven zodat ze werkelijk datgene vinden wat hen verteld werd.
Realisatie ontvangen is een absoluut reële kennis, niet alleen dat, maar ook zeer praktisch. Elke gerealiseerde mens kan het heel
goed begrijpen.
Wij zijn hier op een heilige plaats vol met onheilige mensen. Maar toch zijn er hier heel goede mensen. Dank zij het principe van
Shri Mahalakshmi maken ze heel mooie versieringen, die aan de Godin geofferd worden.
Die mensen kunnen een gevoel van Gods aanwezigheid hebben maar ze hebben er de ervaring niet van gehad die jullie hadden.
Jullie staan veel hoger dan die mensen. Als je naar de tempel gaat, geef jezelf dan een grote bandhan vooraleer je binnengaat,
want naast de Godin zitten rare mensen die allerlei zaakjes doen, bloemen verkopen enz., dus met een bandhan kan je zelf gaan
zien.
Ze zeggen dat deze tempel gebouwd werd rond een Swayambu, je kan zelf nagaan of er vibraties zijn en jullie moeten weten dat
de mensen die puja's doen in deze tempel helemaal niet godsdienstig zijn, maar zakenlui. Verkoop van spiritualiteit kan u nooit
voldoening geven, maar als uw geloof zuiver is, oprecht, zonder hebzucht dan kan je jouw diepte verbeteren die na Realisatie van

groot nut kan zijn.
Shri Chakra is hier. Ik heb in Rusland een wetenschapsman ontmoet, in Moskou, die een onderzoek deed naar de Shri Chakra. De
Shri Chakra bevindt zich rechts, en links is Shri Lalita. De werking is zeer ingewikkeld, maak je daar echter geen zorgen over,
want van zodra je de hand legt op iemand weet de chakra hoe te reageren, hij werkt vanzelf, t.t.z. hij weet welke soort vibraties te
geven aan een bepaalde persoon en indien die persoon een zekere zwakte heeft weet de Chakra wat hij moet uitstralen. Dank zij
het ontwaken van de Kundalini, zijn die twee chakra's ook ontwaakt. En als uw Vishuddhi beschadigd is kan het zijn dat uw
handen niets voelen en zo kan je Gods bedoelingen niet voelen.
Wanneer je de handen beweegt kan je niet eens weten wat er gebeurt.
Het is zeer ingewikkeld en die instrumenten zijn gemaakt met alle nodige kennis (ingebouwd), zoals een totaal programma
(feed-back).
Zo is het ook dat het programma onmiddellijk in gang wordt gezet en begint te werken van zodra je iemand aanraakt. Omdat de
Almachtige God dit programma gemaakt heeft, kan het nooit verkeerd lopen.
Ik had reeds lang het idee om te schrijven over die "pita's" die er in India zijn om u te helpen en ook anderen, maar de atmosfeer
is zo slecht alsof denken en spreken over God tot de illusie behoort. Ze denken dat al die geschriften hen niets gebracht hebben.
Voor hen is de voorruitgang van het Westen meer evident, dankzij het materialisme. Maar ze kunnen niet begrijpen hoe we
vooruitgang kunnen boeken op het gebied van het fysische en het mentale zonder dharmische principes. Nu beseffen wij dat het
zeer belangrijk is voor alle westerlingen om als basis de kennis van de Spirit te bezitten. Hiervoor is het belangrijk, bepaalde
conditioneringen te laten vallen. Die kennis komt werkelijk van India, en de Indiërs hebben niet uw diverse wetenschappelijke
bevindingen, maar de "Wetenschap van het Goddelijke" komt uit India. Maar wat gaan jullie ermee aanvangen? Deze kennis van
het "Goddelijke" moet gehoord worden, begrepen met volledige toewijding en devotie. Door allerlei conditioneringen, westerse
invloeden kunnen we soms deze kennis niet integreren.
Het is zeer moeilijk, maar als je kan begrijpen dat het voor ons ook zeer moeilijk was de wetenschappelijke kennis van het
Westen te erkennen, dan kan je ook toegeven dat de Goddelijke Kennis van de Spirit van het Oosten komt. Hiervoor moet je
gereed zijn om ze te ontvangen, maar als je nog arrogant bent, met je conditioneringen leeft, dan zal het onmogelijk zijn.
Het is zoals een dorpskind dat naar een wetenschappelijk college gaat en zegt: "Hier heb ik nog nooit van gehoord, waarom zou
ik scheikunde en natuurkunde leren?" Hij zou dit kunnen zeggen en door zijn conditioneringen de school opgeven. Om dezelfde
reden geven sommigen Sahaja Yoga op na een bepaalde tijd.
We moeten onze conditioneringen onder ogen zien. De Indiërs hebben bepaalde conditioneringen met betrekking tot rituelen en
godsdienstige handelingen, maar het is gemakkelijk daar van af te geraken. Zo bijvoorbeeld heeft elke familie toewijding aan één
bepaalde Godheid. Wanneer ze vragen: "Moeder bent U die Godheid?", dan zullen de vibraties beginnen vloeien en zijn de
conditioneringen vlug overwonnen. Het mentale aanvaarden is echter moeilijk te behandelen.
Ik heb bijvoorbeeld gezien dat sommigen hun huwelijk mentaal beleven. Als je mentaal leeft dan kan je niet veel begrijpen. Maar
als je spiritueel bent kan je het begrijpen. Zie, Moeder Aarde geeft ons deze bloemen en al die mooie zaken. Hoe kunnen wij dat
levende proces mentaliseren? Je zal zeggen: omdat het zaadje kiemde en dan... enz. Maar waarom? En hoe? Je zal nooit kunnen
antwoorden en dan zal je kalmer worden en een wijze zou zeggen dat Moeder Aarde deze bomen aan haar kinderen wou geven.
Iedereen moet dus uit die materialistische conditioneringen raken. Je kan nagaan dat de materie, de energie niet beweegt en
zelfs elektriciteit houdt op met circuleren wanneer je de stroom afzet, want het is een statisch iets, zonder intelligentie. Het
materialisme ontneemt je alle intelligentie. Soms word je zelfs als robotten.
Ik heb geconstateerd dat in het Westen de mensen zeer vastomlijnde ideeën hebben. Ze kunnen er moeilijk uit geraken omdat ze

die beweeglijkheid, die spirituele subtiliteit niet bezitten.
Moeder Aarde is intelligent en in het Westen kunnen alleen de Sahaja Yogi's dit toegeven. Zij brengt die Godheden voort,
niemand gelooft dat Moeder aarde denkt en dat Zij al die zaken voortbrengt. Logisch gezien moet je toch opmerken dat een
boom een zekere hoogte heeft, de vruchten een zekere dikte en kleur hebben, dat elk seizoen of jaargetijde verandert.
Zij is het, een Dame die denkt, die beslist en alles doet werken.
Dit concept wordt tweemaal geloochend in het Westen: ten eerste, men kan geen Godin aanvaarden, op aarde is voor vrouwen
geen plaats. Niemand heeft ooit veel over Godinnen gesproken. De Grieken hadden Godinnen die zoals mensen waren. Toen het
christendom zich ontwikkelde mochten de mensen niet veel over de vrouw of de moeder horen maar niettegenstaande dat heeft
men De Moeder aanbeden, de Moeder van Christus als een soort Godin aanzien alhoewel men in de bijbel over Moeder Maria
spreekt als over een gewone vrouw.. De menselijk conditioneringen zijn zo: dat God er is, dat Hij ons alles geeft maar van
communicatie is er geen sprake. Is dat nu logisch? Hoe verklaar je dat? En zij antwoorden: "Het is een mysterie!
God is een mysterie. Hij is zus en zo, maar wij begrijpen het niet". Ik denk dat de christelijke conditioneringen slechter zijn dan de
Joodse want zij hebben de Moeder van Christus er volledig buiten gelaten, alhoewel de kunstenaars Haar steeds hebben
afgebeeld.
Maar de Moeder werd in de bijbel nooit geëerbiedigd zoals het moest. Dat was een grote vergissing want Mahalakshmi zelf
incarneerde als Moeder Maagd Maria. Zeggen dat de Godin Mahalakshmi een gewone vrouw is, is een grote belediging.
Wanneer de Godinnen op die manier beledigd worden is elke spirituele vooruitgang onmogelijk, zolang men niet aanneemt dat zij
Shakti's zijn, de Moeders die de enige communicatiebronnen voor ons met de Godheden zijn. Al die conditioneringen moeten
verdwijnen ten opzichte van de Moeder.
Het is verwonderlijk te zien hoe men geprobeerd heeft de Godin te verlagen tot op het niveau van een doodgewone vrouw. Het is
voor India een grote zegening dat ze de Moeder als een Shakti (kracht) eerbiedigen en dat alles in die richting gaat, namelijk, de
beweging, de gedachte van de Shakti, de coördinatie, het begrip, het plannen, alles in het teken van de Shakti. Dit alles wordt niet
door God Almachtig gedaan, Hij is alleen maar de getuige. Zij doet alles. Eens dat concept door jou aangenomen wordt gaan
veel conditioneringen verdwijnen want de godsdienst was georganiseerd.
Eens dat de godsdienst georganiseerd was konden ze erin stoppen wat ze wilden. Het was een grote fout, wat bij veel mensen
een groot ego heeft ontwikkeld, veel tegen de vrouw gericht. En wat zij de erfzonde noemden, door de schuld van een vrouw
heeft werkelijk de vrouw vernederd. Ze hebben de vrouw niet gerespecteerd.
De vrouwen hebben dan maar van rol gewisseld, in plaats van moeders en koninginnen te worden hebben ze getracht iets te
worden als actrices, maar zonder hun kracht zijn ze niets en die kracht is die van liefde en waarheid. Eens die kracht verkregen
moet je nederig worden en beseffen die die kracht in je huist. Dat ze je de kracht heeft gegeven om de Kundalini op te wekken.
Dit alles dank zij de Shakti in ons. Zonder dat zijn we niets.
En het is de Moeder die dat heeft gedaan. Ik weet niet hoezeer Ik dit moet benadrukken, maar het is belangrijk. Vooral in
Engeland waar de kranten me vroegen: "Hoe is het om een vrouwelijke guru te zijn? Alsof Ik tot die beweging behoorde waar de
vrouwen optrokken tegen de mannen.
En zij meenden Mij te moeten steunen in mijn actie. Wat een nonsens. Maar het is de Moeder die het werk doet. De kwaliteit van
een vrouw als Moeder is zeer krachtig maar men moet die kracht aanmoedigen en proberen haar te ontwikkelen zodat je op
spiritueel gebied die krachten in uw kinderen kan integreren. De moeders die deze diepte niet bezitten kunnen hun kinderen niet
opvoeden, op een correcte manier, met een juist waardensysteem, met moreel gevoel. Het is dus belangrijk dat alle moeders fier
zijn, op hun moederschap en alle meisjes ook die moeder gaan worden, en te weten dat zij de Shakti vertegenwoordigen.

En wat nu voor de mannen. Zij halen maximum voordeel uit deze kracht door hun begrip, hun bescherming en hun eerbied voor
deze kracht. Ik spreek niet enkel over uw echtgenoten, maar ook over uw zusters, uw dochters, uw moeders, en de hele
maatschappij, waar de vrouwen geëerbiedigd moeten worden maar ook respectabel moeten zijn.
De vrouwen moeten trachten respectabel te zijn in het besef dat zij gebruikt worden door God, als kanalen voor zijn Kracht, meer
dan de mannen. Maar als zij nutteloos zijn, als zij zichzelf niet verzorgen en meer bekommerd zijn om mannen...
Het is belangrijk uw rol te begrijpen in Sahaja Yoga. Ik ben er zeker van dat je dit doel kan bereiken en die rol op je kan nemen
met alles wat goed en nodig is voor die rol.
Zo kan er veel gezegd worden over Mahalakshmi. Er is geen einde aan. Van nu af aan zullen we elk jaar naar de Mahalakshmi
Tempel te Kolhapur gaan en spreken over de kwaliteiten van de Moeder als Mahalakshmi.
Vandaag doen we een puja voor Mahalakshmi.
Moge God jullie zegenen.

1990-1225, Christmas Puja - Hij is enkel chaitanya
View online.
Kerst Puja - “Hij is enkel chaitanya” - Ganapatipule, India - 25 december 1990
Vandaag hebben we een prachtige gelegenheid om de geboorte van Christus te vieren. Hij werd in een kribbe geboren. Al deze
dingen waren vooraf al gepland: dat hij moest geboren worden in een kribbe, in moeilijke omstandigheden, om aan te tonen dat,
of je nu rijk of arm geboren wordt of in moeilijkheden of in problemen, als je goddelijkheid in je hebt, schittert die vanzelf. Omdat
het christendom een erg verkeerde en afwijkende koers nam, zijn ze nooit bij machte geweest de betekenis van Christus te
begrijpen.
Voor hen is de onbevlekte ontvangenis absoluut onmogelijk. De meeste mensen denken dat het een soort van mythisch verhaal
is. Maar in India geloven de mensen dat Gauri Shri Ganesha uit haar eigen vibraties heeft geschapen en dat hij de godheid van de
Muladhara werd. Wij accepteren het. Maar in het Westen niet; ze zullen zoiets nooit aanvaarden omdat hun mentale zijde te veel
ontwikkeld is en hen domineert. Misschien hebben ze niet zo'n oude traditie als de Indiërs om te begrijpen dat God boven alles
is. Zelfs het concept van God is zeer mentaal. Bovendien heeft de manier waarop het christendom gewerkt heeft, niet voor de
juiste begeleiding gezorgd.
Integendeel, overal waar ze gefaald hebben zeggen ze: “-Het is een mysterie”-. Maar voor Indiërs is het heel eenvoudig te
begrijpen dat voor God alles mogelijk is. Hij is tenslotte God. Hij is God Almachtig. Door deze mentale houding, die van lager
allooi is dan de kennis van je Spirit, kan het ordinaire, wereldse soort van oppervlakkige kennis nooit iemand toelaten om de
grootheid van God te aanvaarden. Ik had een grootmoeder langs mijn vaders kant en zij vertelde ons een mooi verhaal over
iemand die op het punt stond God te ontmoeten. In India begrijpt iedereen dit soort zaken.
Ze zullen niet vragen: “-Hoe zal hij God ontmoeten? Ze accepteren het gewoon. Oké, hij zou dus God ontmoeten. Toen hij op pad
was, ontmoette hij een man die langs de kant van de weg liederen zat te zingen, bhajans over God; verder deed hij niets. Hij
vroeg: “Oh, jij gaat dus God ontmoeten?” “Ja”, zei de man, “Ik ga hem ontmoeten. Heb je soms een boodschap voor hem?” “Zeg
hem dat het mij goed gaat, maar vraag hem of hij voor voedsel kan zorgen, want ik denk dat ik bijna door mijn voorraad heen
ben” zei de zanger. “Echt, is dat alles wat ik God moet zeggen?”, vroeg de man.
“Jazeker,” zei hij, “zeg het hem a.u.b., ik weet wel dat hij er zeker voor zal zorgen, maar zeg het hem toch maar a.u.b.” De man
vervolgde zijn reis en ontmoette een tweede man, die op zijn hoofd stond en allerlei soorten van yoga asana’s deed enz... en
deze vroeg hem: “Ga a.u.b. naar God en vraag hem wanneer hij mij gaat ontmoeten; ik heb reeds alles geprobeerd. Ik zou hem
graag willen zien en ik zou graag zijn dharshan willen”. “Oké, zei de man. Dus hij ging naar God en toen hij met alle werk dat hij
nog moest doen klaar was, vroeg God hem: “Heb je mij iets te zeggen?” “Niet veel”, zei de man, “maar toen ik naar hier kwam
ontmoette ik een man die zei: “Ik doe allerlei zaken, ik heb alles geprobeerd, en wanneer zal God mij ontmoeten?
Ik sta op mijn hoofd, en ik doe allerlei yoga asana’s en allerlei zaken, ik ga ook naar de kerk en de moskee, ik bid, zeg allerlei
gebeden, maar wanneer zal God mij ontmoeten?. God sprak: “Zeg hem dat hij een beetje meer moet doen. Het is niet
gemakkelijk. Zodra Sahaja Yoga er is zullen we zien om hem te ontmoeten.” En dan zei hij: “Er was nog een andere man op de
weg. Hij vermaakte zich gewoon door liederen te zingen. Hij zag me plots en zei me: “Mijn voedsel is ongeveer op, vraag aan God
om dit voor mij te regelen.’ “ Hij zei: “Is het echt zo dat de voorraad op is?”- Onmiddellijk zei God: “Wat doe je nu, waarom ga je er
geen zorg voor dragen: zijn voorraad is op. Neen, neen, neen, gisteren hebben we alles geregeld”-. Hij zei: “oké, oké”. De man
begreep er niets van. Die man deed van alles en God zegt nog dat hij nog moet wachten.
Waarom was God onder de indruk van de man die alleen maar liederen zong voor God, die niets deed om God te zoeken en niet
van de tweede die niets anders deed? Toen God zag hoe verward hij was, zei hij: “In orde, ga naar die twee mannen, zeg hen dat
je naar God ging en vertel hen dat je zag dat hij een kameel door het oog van een naald deed gaan.” De man vroeg hem of hij dat
werkelijk moest vertellen. God zei: “Ja, en kijk hoe ze reageren.” De man begaf zich dus op weg en kwam de kerkganger tegen en

zei dat God gezegd had om te wachten tot S.Y. komt om hem te ontmoeten. Tot dan moet je maar zien je te behelpen. De andere
zei: “O God, wanneer zal S.Y. komen?” De ene: “Ik hoop ook dat S.Y. komt en dan zal hij je ontmoeten”. De ander was
teleurgesteld. Toen vroeg de man hem wat hij bij God gezien had.
Hij zei: “Ik zag hoe hij een kameel door het oog van een naald liet gaan”. De man reageerde: “Wat? Hoe is dat mogelijk? Het is
onmogelijk”. Hoe mentaal (gelach). “Hoe is het mogelijk dat een kameel door het oog, dat is onmogelijk. Zie zijn volume
tegenover zo’n klein ding. Hoe kan hij er doorheen? Neen , neen, neen, neen, je vertelt mij een verhaaltje omdat jij bij God geweest
bent en je probeert mij te overbluffen, dat is alles. Ik geloof niet in al die nonsens. Je vertelt mij alleen maar leugens, en probeer
me niet voor de gek te houden. Hij vervolgde dus zijn weg tot hij terug bij de andere persoon kwam die goed aan het eten was. Hij
zei: “Hoe is het met u?”- “Ik weet dat hij alles in orde bracht vooraleer je hem ontmoette”- “Ik weet dat het eigenlijk in orde was, hij
past altijd op mij. Maar wat heb je gezien toen je daar was?”
De man zei: “ik zag hoe God Almachtig een kameel door het oog van een naald liet gaan, het was werkelijk verbazingwekkend.”
“Wat, verbazingwekkend “ zei de man? “Hij is God, je weet dat hij God is, weet je dat hij God is? God kan alles doen, alles kan hij.”
Dat deed hem verstaan, dat als je begrijpt dat God Almachtig is, dit niet betekent dat hij de Himalaya's naar Maharastra kan
verplaatsen . Dat betekent het niet! Maar almachtig in de betekenis dat hij de subtielste dingen kan doen en zulke dingen kan
onze mentale kant, ons brein niet begrijpen. Het is boven het begripsvermogen van het menselijk verstand. Dat is wat God is. Hij
is degene die menselijke wezens geschapen heeft. Hij moet dus verder staan dan wij, aangezien hij onze schepper is. Als de
pottenbakker een pot maakt staat hij verder dan die pot, want de pot kan God niet creëren.
En de pottenbakker heeft de pot gemaakt. Dat betekent dat de pot die door hem gemaakt is iets moet hebben dat door hem
gemaakt is en dus moet hij machtiger zijn dan de pot. Maar het is ongelooflijk, of anders gezegd, voorbij het menselijk
bevattingsvermogen wat een God het moet zijn die deze fantastische computer heeft gemaakt. Wij vinden alles
vanzelfsprekend. Wij kunnen zelfs geen deeltje klei maken. Wij kunnen niets, mensen kunnen niets scheppen. Als er een stuk
steen is, kan je hem oprichten. Als er wat klei is kan je er een soort huis uit maken. Maar dat zijn allemaal dode dingen uit dode
dingen. Maar, kunnen jullie een kaars maken die negativiteit zal verbranden? Jullie hebben gezien dat voor mijn foto de badha's
verbranden. Kunnen jullie dat?
Wij hebben nu een besef van de volledige inwerking van het delicate mechanisme ook van de zeer beweeglijke ontplofbare
mechanismen. Hoe het werkt om mensen te maken, om het hele universum te creëren, al deze mooie bloemen en bomen en
alles. Kijk naar de sterren, met hoeveel ze zijn. Daaruit heeft hij de moeder aarde gekozen om mensen te scheppen. Hoe hij die
gemaakt heeft. Als hij zijn eigen zoon wil zenden kan hij dat doen op een manier die hem belieft. Zelfs dat uit te dagen toont aan
dat het mentale, het menselijke verstand zich absoluut in het slijk bevindt. Het aanvaarden is alleen mogelijk als echte heiligen je
vertellen dat Shri Ganesha op zo'n manier uit Gauri geboren is. Maar wanneer je je in echt geloof in Sahaja Yoga stort, begin je
mirakels te zien en dan kan je begrijpen dat deze mirakels hebben plaatsgevonden.
En als er terug een mirakel moet plaatsvinden dan zal het gebeuren, in elk geval. Wij zelf doen niets. Het wordt gedaan en je
twijfelt er niet aan en als je eraan twijfelt word je terug dat menselijk wezen dat zich in het slijk bevindt. Ik zeg altijd dat jullie nu
als geopende lotussen zijn. Jullie vliegen niet in de lucht, jullie wortels zijn daar beneden, maar nu zijn jullie lotusbloemen. En op
de top van de lotus is het Mahalakshmi-principe geboren. Het Mahalakshmi principe is diegene die op aarde kwam als Sita, als
Rhada en ook als Maria, Moeder Maria. Het verhaal zegt dat Mahalakshmi uit de zee geboren is. Wat is de betekenis van Maria?
Mary (mare) betekent zee.
Zij werd uit de zee geboren en zij, Mahalakshmi zelf kon een kind creëren, wat is daar verkeerd aan? Ze kan gelijk wat doen. Je
moet die dingen overstijgen. Christenen moeten boven het christendom uitstijgen en inzien wat een fantastisch gebeuren het
was toen Christus, die de incarnatie van het Ganesha principe was, op aarde kwam. Ganesha die Mahavishnu wordt, is een heel
gewichtige zaak die men zou moeten trachten te begrijpen. Ganesha is de zoon van Shiva. Shri Ganesha is degene die het eerst
werd geschapen, voor al het andere in de atmosfeer werd geschapen, omdat hij de Omkara is, en de Omkara is de eerste
scheiding van de Adi Shakti van Shiva. Dat geluid, Tankar wordt het genoemd. Vandaar begon Omkara en hij is daar de
belichaming van.

Dat geluid is dus Shri Ganesha, zijn kracht (macht) was eerst geschapen, alleen om heiligheid te scheppen, pavitrata. Toen die
heiligheid was gecreëerd, deze pavitrata werd alles in de zee van deze heiligheid geschapen. En dan incarneerde hij als Christus,
maar als Mahavishnu, niet als Shiva's zoon, maar als Mahavishnu. En wie is Vishnu? Hij is de oom van Shri Ganesha. Zijn
moeders broer is Shri Vishnu. Hij werd dus door Mahavishnu opgevoed, maar Mahalakshmi paste het Shri Ganesha principe toe.
Op de kaart van de Kundalini kunnen we zien dat Shri Ganesha verbonden is aan de linkerkant met de Ida Nadi en de Kundalini
erboven.
Wat gebeurde is dat hij dat deel oversteeg en als hij moest komen om de dingen te redden, moest hij komen als zoon van
Mahalakshmi. Het was dus Mahalakshmi die hem adopteerde of we kunnen zeggen hem ontving in zichzelf als Christus en hij
werd Mahavishnu. Alles is mogelijk in de familie van goden en godinnen, omdat het goden zijn. Het gaat het menselijke verstand
te boven om te begrijpen hoe de dingen zich in dat rijk ontplooien. Maar nu jullie gerealiseerde zielen zijn kunnen jullie de koele
bries voelen, zovele nieuwe dingen gebeuren met u, dus geloof me maar dat er geen onheilige gebeurtenissen zijn onder goden
en godinnen. Er is niets menselijk in hen, ze zijn allemaal goddelijk, zuiver.
Eens jullie dit punt begrijpen, begrijpen jullie ook waarom Shri Ganesha moest aanvaarden om de zoon van Mahalakshmi te zijn
en als Christus geboren werd. Omdat hij op het niveau van de Agnya moest komen en voor de verlossing. als Ganesha. Hij doet
het verlossingswerk niet, omdat hij er in dat stadium voor de onschuld is, voor de heiligheid en wijsheid, of ook om de negativiteit
te vernietigen. Maar hij moest komen, hij alleen. Alleen Ganesha kon tot het niveau van deze erg geknelde Agnya Chakra
gebracht worden. Waarom is het gekneld? Het is een vrij wetenschappelijk iets, wat ik vandaag niet wil bediscussiëren. Maar het
moest geklemd zijn en deze Agnya geraakt meer en meer geklemd, en nog meer als we nog meer denken, als we nog meer naar
links of rechts gaan, absoluut. Dus in dit erg subtiele gebied kan alleen Christus verblijven omdat hij de allersubtielste is.
Hij is subtieler dan een atoom, want hij is subtieler dan de vibraties in een atoom, die asymmetrisch bewegen en symmetrische
bewegingen zijn subtieler dan het atoom. En dit is subtieler dan dat ook. Dus in dat heel beperkte, beklemde gebied kan alleen
een persoonlijkheid als Christus wonen, die niets anders dan zuiverheid is. In hem is geen ander element behalve zuiverheid. Alle
andere incarnaties bevatten de 5 elementen, maar hij heeft niets. Hij is niets anders dan zuivere vibraties. Daarom kon hij op het
water wandelen omdat er geen massa, geen materie in zijn lichaam was. Geen materie, geen element, behalve Chaitanya zelf,
Omkara, Ganesha wordend uit het schraapsel dat uit haar lichaam kwam. Alleen Chaitanya (vibraties). Wij kunnen dus zeggen
dat op het niveau van Ganesha de Chaitanya in die vorm werd behouden.
Maar op het niveau van Christus niet. Maar het ganse drama werd later gespeeld rond zijn dood en wederopstanding omdat hij
voor onze verrijzenis verantwoordelijk is. Hij is de poort. Hij is de weg omdat hij Shri Ganesha is. Omkara is de weg en hij is de
weg, maar hij is niet de bestemming. Zijn Moeder is de bestemming. Zelfs Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali zijn niet de
bestemming: Adi Shakti is de bestemming die je moet bereiken. Al deze dingen werden nooit verteld werd in de bijbel, omdat hij
nauwelijks vier jaar in het publiek optrad. Toch wilden zij er niet over spreken omdat zij het niet wisten, er was ook een
uitgesproken onderdrukking van alle goddelijke dingen die voor die mensen allemaal gecommercialiseerde instituten waren,
zoals we ook in India allerlei gecommercialiseerde instituten hebben. Het enige voordeel in India is dat religie, God zij dank, niet
georganiseerd is.
Zij organiseerden het, ze organiseerden Christus en al zijn principes, alles. En nu denken ze dat hij een goed mens was. Wat een
erkenning voor hem! Dus vandaag zijn we hier om de geboorte van Omkara te vieren. Ik weet niet of jullie je kunnen realiseren
wat het is? Het beweegt in alles, of het anu, paramanu is, Dit is in atomen en moleculen, in het organiseren van alle scheikundige
elementen en alle natuurwetten, ook in de zwaartekracht, in alles wat beweegt is deze Omkara en jullie vibraties zijn niets dan
Omkara’s. Eigenlijk zijn de vibraties die uit mijn foto komen Omkara’s. Op de hoofden van de mensen is er Omkara. Hoe gebeurt
het dat deze lichten op Omkara lijken? Hoe is het op de hoofden van de Sahaja yogi’s? Op de hoofden van alle Sahaja yogi’s is er
Omkara, of Allah in Arabische termen. Ook mijn naam is Arabisch. Wie doet dat? Hij is het die dat doet. Dus Omkara zelf neemt
vorm aan om dingen te doen om jullie te overtuigen van Adi Shakti.

Hij is degene die al deze krachten hanteert. Hijzelf komt niet op de foto, hij doet dat niet, maar hij haalt een truc uit. Als je per slot
van rekening in detail kijkt hoe je een foto krijgt? Door het licht. Het licht gaat rechtdoor, een rechte lijn. Maar als hij wil kan hij het
licht een andere richting uitzenden. Hij kan het zelfs in iets anders veranderen. Hij kan doen wat hij wil en dat is wat hij doet om u
te overtuigen. Hij zei ook: “ Alles wat je tegen mij doet zal ik tolereren, maar niets tegen de Heilige Geest.” Deze Heilige Geest is
de Adi Shakti. Zonder hem kun je niet naar de Sahasrara. Dus in het ganse spel is hij de sutradhaar., is hij de conducteur, degene
die de touwtjes bedient in het poppenspel. En zulks is heel belangrijk als je tot Shri Ganesha bidt elke keer dat het puja is en zo
bidden we tot Heer Jezus Christus. Elke keer. Zonder zijn voorspoed en hulp kan je niet aan Sahaja Yoga doen. Hij is de leider
(bestuurder). Zie je, ik zit hier en hij is de leider. Stel je voor dat er geen leiderschap is, hoe zat ik hier te spreken? Er kan niets
gebeuren. Maar hij is zo efficiënt, en je ziet hem nooit dingen doen.
Moge God jullie zegenen.

1991-0216, Mahashivaratri Puja, Vier Nadis van het hart
View online.
Maha Shivaratri Puja - Sadashiva - Chinciano, Italië - 16/02/91
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
We zijn hier vandaag bijeengekomen om Sadashiva te vereren, die in ons weerspiegeld is als Shiva, als de Spirit. Hij is
weerspiegeld in ons hart. En zoals je gezien hebt is het doel van ons leven de staat van de Spirit te bereiken. Onlangs las ik
enkele boeken over hoe het gedaan werd: de zelfrealisatie, het kennen van de Spirit en hoe mensen gepijnigd werden. Ten eerste
moesten ze hun lichaam verloochenen, trotseren en veroordelen. Als het lichaam comfort verlangde werd gezegd: slaap dan
eerst op het tapijt in plaats van een bed. Als dit onvoldoende is, ga dan van het tapijt naar een mat. Is het nog steeds
onvoldoende, verhuis dan naar Moeder Aarde. Slaap op Moeder Aarde. Is het lichaam nog altijd niet in orde, slaap dan op de
stenen. Maar de Himalaya's blijven nog ver weg; Shiva verblijft immers in Kailasha. Ga dus naar de Himalaya's en slaap op het
ijs. Dat is de minimum vereiste. Dan werd er gezegd: als je van goed eten houdt, of van rijk en overdadig eten, dan begin je met
jezelf alles te ontzeggen wat je graag eet. Zo bijvoorbeeld:: Italianen mogen geen pasta eten. Ontzeg je dat. Maar dat is
onvoldoende.
Eet dan bittere dingen. Zoals in het Zen-systeem, waar ze je een gerecht geven dat 108 keer zo sterk smaakt als kinine. Pure
bitterheid.
Of pure zoetigheid. Je moet je tong testen.
Maar je hebt nog altijd een maag! Als je te veel eet, vast dan één dag. Dit is niet voldoende, dan zeven dagen, dan veertig
dagen. Ik bedoel dat een maand dertig dagen telt! Vasten gedurende veertig dagen: dan is het al met je gedaan. Zo moet je dus
boete doen om het Nirwana te bereiken: het is gedaan met je. Niets blijft er van je over.
Alleen de beenderen blijven over en deze beenderen worden Nirwana. Uiteindelijk volgt de dood en het is gedaan met je en de
dood is Nirwana. Ongetwijfeld! Of je mag niet in een huis wonen, want een huis betekent comfort. Je moet je vrouw en kinderen
opgeven. Iedereen opgeven.
Of draag slechts één kledingstuk om je heengeslagen.
Ga bedelen. Zelfs met deze kleren is er nog een probleem. Je bent nog gehecht aan kleding, ga dan naar de Himalaya's, waar
niemand je kan zien. Ontkleed je zodat je rilt van de kou. Dan bereik je Nirwana.
Op die manier bereik je Nirwana.
Al deze condities werden gesteld om de vereisten van het lichaam te vernietigen. Maar dat is slechts het begin. "Negeer je
lichaam; je zou beter werken aan het bereiken van Nirwana". Het tweede was het vernietigen van het mentale, dat je meesleept
naar het zintuiglijke en het vermaak. Veronderstel dat je sterk naar iets verlangt, negeer het. Ontken het. Alles wat van het
verstand (the mind) komt. Ontken het.
In Sanskriet zegt men: "Neti, neti..." Dit wil zeggen: "Niet dit, niet dit, niet dit..." En in dit stadium kan je beginnen meepraten over
Nirwana. Daarvoor ben je het zelfs niet waard erover te spreken. Toen ik deze boeken gelezen had dacht ik: "Ik geef het op. Het
is te veel".
Maar in Sahaja Yoga is het net omgekeerd. Eerst komt de toren van het gebouw en dan het fundament. Het openen van de

Sahasrara wordt eerst bereikt. Dan moet je jezelf bekijken in het licht van de Sahasrara. Geleidelijk aan leren we door
introspectie met behulp van de vibraties onszelf te zien. Waarom wil ik dit? Waarom gaat mijn aandacht naar comfort, voeding,
familie, kinderen als ik het hoogste zou moeten bereiken?
Begin dus met jezelf te onderzoeken (introspectie). Dan zul je aan je vibraties voelen dat er iets verkeerd is met jou. Dan probeer
je niet anderen te beoordelen; je onderzoekt jezelf. Het is je eigen spirituele groei (ascent) die je moet bereiken.
Maar vroeger gebeurde dit individueel. Dus één persoon die het pad van Nirwana betrad. Hij ging zich afzonderen in verlaten
streken, weg van de mensen. Hij vermeed andere mensen. Hij bereikte de verlichting, de zelfrealisatie enkel voor zichzelf. Niet
voor anderen. Hij werd zeer exclusief. Wilde met niemand praten of niemand ontmoeten en ging ergens op de top van een
afgelegen berg zitten. Iedereen die hem wilde bereiken, kreeg stenen en dergelijke toegeworpen en kwam er niet bij.
Maar Sahaja Yoga is anders. Het is de realisatie (ascent) van het geheel. Dat soort individuele verworvenheden brachten de
mensheid tot niets.

Vroeger probeerden heiligen de mensen te spreken over zelfrealisatie, God, rechtvaardigheid,

waardensysteem, maar zij werden als iets vreemds aanzien, gemarteld en vervolgd.
Dus wat betreft individuele realisatie konden ze niets anders doen dan erover praten tot Sahaja Yoga kwam. Zelfs erover praten
was verboden. Tot de twaalfde eeuw werd er in India nooit in het openbaar over gesproken. Het was enkel te vinden in zeer
moeilijke Sanskriet boeken, die slechts voor enkelen beschikbaar waren. Het werd aan zeer weinigen uitgelegd. Maar het geven
van realisatie werd ontkend. Eén meester had één leerling en er was slechts individuele realisatie, individuele uitwerking. Zo'n
leerling werd afgezonderd, en in het geheim werd het bij hem uitgewerkt.
Hij mocht er wel gedichten over schrijven, er over praten en zijn vreugde beschrijven, maar hij had geen recht om realisatie door
te geven aan mensen. Hij wist zelfs niet hoe dit te doen.
Nu zie je dus hoever je al bent: je hebt je realisatie gekregen zonder daar veel voor te moeten opgeven. Je kan op een bredere
schaal werken:
Je kan realisatie geven aan anderen. Je kent alle subtiele kennis over Sahaja Yoga. Vandaag vertel Ik je nog iets meer.
Zeer belangrijk om te weten.
Zoals door sommigen beschreven wordt beoefenen ze Sahaja Yoga zoals ze naar de kerk gaan. Maar het komt niet vanuit het
hart. Het hart is nochtans de verblijfplaats van de Spirit, de Shiva in ons. Dus het is belangrijk iets meer te weten over het hart.
En dit is zeer belangrijk.
Je kent de drie nadi's (kanalen): Ida, Pingala en Sushumna. Maar in het hart zijn er vier nadi's:
De eerste nadi gaat naar de Muladhara. Als je de grenzen van de Muladhara voorbij gaat, ga je naar de hel. Daarom wordt Shiva
ook Vernietiger genoemd. In feite vraag je om vernietiging en als je erom vraagt, krijg je het.
Kijk wat er met bloemblaadjes gebeurt als de vrucht groeit. Zo vernietig ik jullie conditioneringen, ego, racisme, fanatisme. Deze
moeten vernietigd worden in Sahaja Yoga opdat de (jullie) schoonheid zou kunnen openbloeien. Maar als je maryada's over een
zeker punt gaan, ga je naar je vernietiging. Deze vernietiging gaat in vier richtingen, omdat er vier nadi's zijn. Wat moet er dus nu
gebeuren? Hoe kan deze vernietiging gestopt worden? In het bijzonder die langs de eerste nadi die naar de hel leidt? Eén van
Shiva's kwaliteiten is Onschuld. Hij is pure onschuld. Hij is onschuldig als een kind. Shiva is de gepersonaliseerde onschuld.
We moeten onze aardse begeertes oplossen in de onschuld, in de oceaan van onschuld. Je moet ze oplossen in de oceaan van
onschuld. We moeten genieten van onschuld, ze verstaan en ze op prijs stellen. Dieren zijn onschuldig, kinderen zijn
onschuldig, bloemen zijn onschuldig. Richt je aandacht op deze dingen. Op straat moeten we slechts aandacht hebben voor
alles wat lager is dan drie voet (ongeveer één meter): al de bloemen, het mooie gras, al de kinderen die hoogstens drie voet groot

zijn. Deze zijn onschuldig. Je moet niet zien naar mensen die groter zijn dan dat. Zie enkel tot een meter hoogte. Je kan naar
de benen zien van iemand maar je kijkt niet naar de ogen van mensen die niet onschuldig zijn. Dus los je begeerte op in de
Onschuld.
Deze Muladhara, die onschuld is, is niet dood. Het is Onschuld, Rechtvaardigheid. Het is Shri Ganesha's kwaliteit. Het is zuiver.
Zelfs als je leeft in deze wereld, als mens leeft, als je kinderen hebt kan je onschuldig zijn. Zoals bijvoorbeeld Shri Krishna die
zestien duizend vrouwen had, die zijn krachten vertegenwoordigen en vijf die de elementen vertegenwoordigen.
Zij wilden een grote bekende heilige, een Maharshi vereren.
Dus vroegen ze Shri Krishna's toestemming.
Ze moesten echter een rivier oversteken, maar het was vloed.
Ze vroegen Hem hoe ze dit konden doen, want het was vloed. Hij zei: "Zeg tot de rivier, als Shri Krishna Yogeshwara is en als Hij
absoluut onschuldig is op seksueel gebied, zak dan". Ze vroegen zich af hoe dat mogelijk was met zoveel vrouwen. Hoe kon Hij
zo praten? Ze gingen naar de rivier en zegden dat, en tot hun verbazing zakte de rivier: onze echtgenoot zegt al die zaken! Ze
gingen naar de overkant en vereerden de rishi. Toen ze terugkeerden bij de rivier was het weer vloed.
Dus gingen ze terug naar de rishi en vroegen hem hoe ze de rivier konden oversteken daar het vloed was. Toen hij vroeg hoe ze
gekomen waren, vertelden ze hem het verhaal van Shri Krishna. Ze hadden hem heel veel fruit en eten gegeven: "Ga naar de
rivier en zeg hem dat ik niets gegeten heb". Ze protesteerden, maar gingen naar de rivier. Ze stelden de vraag en de rivier zakte.
Dus om in deze wereld te leven als vrouw of als echtgenoot, gehuwd of niet, kan je in onschuld leven, absoluut in onschuld. Dat
is het teken van je zuiverheid.
De tweede nadi die je tot vernietiging kan leiden is begeerte.
Daarom zei Buddha: "De enige weg om niet oud of ziek, maar onbezorgd te worden is zich te bevrijden van de begeerte.": in het
Westen is dit zeer moeilijk want ondernemers zijn hier elke dag bezig behoeften te kweken. Bijvoorbeeld als er een kapsel in de
mode is en je kan deze of gene pruik kopen, dan is het je verlangen om deze pruik op het hoofd te zetten. Iemand anders zal
zeggen: "Ik wil deze". "Goed, ik wil die". En het verlangen van de man is zo: "Als iemand een Rolls Royce heeft, waarom ik ook
niet." Zij kunnen niet van iemand anders' Rolls Royce genieten. Het moet het jouwe zijn, je moet het "bezitten". Deze begeerten
uiten zich niet alleen op materieel, maar ook op mentaal vlak.
Men wil die vrouw, dit kind bezitten. Alle soorten bezittingen komen in je op als begeerten. Het is geen gehechtheid, wel een
altijd maar meer willen hebben. Altijd maar dingen toevoegen, verzamelen. Maar toch blijft men ongelukkig en onvoldaan.
Waarom? Omdat het om een onzuiver verlangen gaat. Als zo'n begeerte werkt, kan je zeer ver gaan, zoals Saddam Hoessein of
Hitler. Het is is niets anders dan een verlangen buiten alle begrenzingen. Een andere begeerte bestaat erin anderen te willen
domineren. Dit is ook een ander verlangen. Al deze verlangens leiden je uiteindelijk tot vernietiging, want er is geen vreugde,
geen geluk. Bijvoorbeeld ik wil een sari hebben. Ik wil een sari kopen. Al mijn aandacht wordt hierop toegespitst: hoe ik die sari
kan vinden, ik moet die sari hebben, enzovoort. De aandacht wordt beklad voor iets onbelangrijk als een sari. De aandacht die
zou moeten genieten van de Spirit, die de Spirit zou moeten voeden, wordt verstoord als gevolg van verlangens.
In het eerste geval wordt de aandacht afgeleid omdat we niet onschuldig zijn, en in het tweede geval geraakt de aandacht in
verwarring omdat we begeerten hebben.
Wat moeten we met onze verlangens aanvangen? We moeten naar mooie dingen verlangen. We kunnen materialistische
verlangens verschuiven naar esthetische, en bijvoorbeeld één mooi estetisch-rijk ding hebben. Omdat de kwaliteit van Shiva is
overal schoonheid te maken. Bijvoorbeeld deze micro lijkt eerder iets banaal, simpel en mechanisch. Als het Shiva's job was

geweest zou Hij er iets mooi van gemaakt hebben. Dat is de kwaliteit van Shiva: voor schoonheid te zorgen in alles wat door
Brahmadeva gemaakt is, en door Vishnu ontwikkeld is.
Hij is diegene die het subtiele werk van de creatie van schoonheid verricht. Je zag zo vaak Mijn foto's met licht en zo. Dit is
allemaal Zijn job. Hij doet het. Hij brengt er licht in op zo'n manier, Hij werkt het uit op zo'n manier, alleen omdat Hij jullie over
Mij wil overtuigen. Het is zijn job. Zijn job bestaat erin schoonheid te creëren in gedragingen, in poëzie. Alles wat gecreëerd
werd is door Shiva mooi en vreugdegevend gemaakt. Dat is zijn kwaliteit. Wat je ook verlangt, Hij werkt het zo uit, bijvoorbeeld
het verlangen naar een mooi handgemaakt iets.
Geleidelijk zal je dan ook ontdekken dat alle mooie dingen vibraties afgeven. Om vibraties te krijgen moeten we het zuiver
verlangen bereiken. Dus die begeerte die je dol maakt, die zo dom en saai is, verandert in een zuiver verlangen, omdat je al je
verlangens in vibraties moet oplossen. Uiteindelijk verlang je niets anders meer dan vibraties.
Je zult niets kopen dat geen vibraties geeft. Je zult niet praten met personen zonder vibraties. Als iemand geen vibraties heeft,
zal je weglopen. Ik zag mensen weglopen alsof ze door een aap werden achternagezeten, als ze in de buurt van een dronkaard
kwamen. Het kan best zijn dat ze vroeger ooit zelf dronken geweest zijn, maar nu niet meer.
In het begin had Ik drie, vier hippies die meekwamen naar India.
Ze waren normaal als jullie en wilden Sahaja Yogi's worden. Ze kwamen met vier of vijf naar het programma in Rahuri. Ze
waren zeer angstig.
Ik vroeg waarom ze zo bang waren, en wilde naar ze toe gaan. Maar tegen de tijd dat ik dichtbij was, waren ze al weg.
Dus wat gebeurd is dat alle begeerte overgaat in Chaitanya, in vibraties. Als dit niet gebeurt, weet dan dat er iets ontbreekt. Als
je dit niet doet, zul je in vernietiging eindigen. Shiva de Vernietiger noemen is dus een eenzijdige benadering. Hij heeft beide
krachten. Hij heeft de kracht om vibraties te geven. Hij geeft je vibraties. De Godin is de kracht, de Shakti, maar Hij maakt de
vibraties. Als je vingers tintelen dan is dat Shiva. De vingers zijn van de Godin. Inderdaad, maar als ze tintelen, vreugde, geluk
geven, dan is dat Shiva. Het is de Bhakti. De vreugde van Bhakti komt van Shiva.
In India vertelde Ik over een vrouw, zeer toegewijd aan de Devi, die veel gestudeerd had over Bhakti en dat soort zaken. Ze kwam
eens tot bij mij. Ik kon niet begrijpen wat ze al gedaan had, want normaal als mensen lezen over dat soort zaken, leggen ze niet
het verband tussen God (de Devi) en Mataji, het zijn gescheiden zaken. Zij weten niets over de Devi. Zij zei: "Moeder, ik
identificeer u met de Godin, die de zachtheid is, die voor me zorgt, wiens aandacht op mij gericht is. Zoals er een gezegde is:
Kathaksh, Kathaksh, Niriksh.
Elke oogopslag is inspectie. Inspectie is niet het juiste woord, maar "niriksh": inspectie, goddelijke inspectie. Voortdurend voel ik
U. Als ik muziek beluister heb ik het gevoel: "Oh, Zij bekijkt me, Zij voelt me, Zij voedt me. De hele tijd voel ik Uw liefde". Zo komt
de Bhakti.
Vibraties zijn niet iets droogs, het betekent de vreugde van Bhakti.
Bhakti is wat men noemt aanbidding (grote verering). Bhakti is de oceaan van liefde, die God is. Je wordt erin gedrenkt. Daar
zijn geen woorden voor. Je hebt de Spirit als een reële verbinding tussen jou en je Moeder of je Vader. Er is geen onderscheid.
Je bent één in deze oceaan, ondergedompeld in die oceaan. Je bent de druppel, je bent de oceaan. Je bent één in die Bhakti, en
die Bhakti kan niet mechanisch zijn, zij werd niet door mensen gemaakt. Om de vreugde van Sahaja Yoga te voelen, moet je
weten dat het niet alleen om droge vibraties gaat, maar dat het de Bhakti is, die de vreugde van de kwaliteit van Shiva is, zijn
kwaliteit van vreugde die Hij aan ons leven toevoegt. Alles weerkaatst, is omgeven door vreugde; God heeft mij lief, mijn leven
krijgt betekenis. Dan zal eerst het ego wegvallen en ook de conditioneringen vallen weg.

De derde nadi vertegenwoordigt onze. Gehecht zijn aan iemand.
Zoals "Dit is mijn kind, dit is mijn echtgenoot, dit is mijn familie, dit is mijn vrouw, dit is mijn vader, dit is mijn moeder".
Beginnende Sahaja Yogi's willen Me altijd vertellen over hun familie. "Mijn vader is zo, mijn moeder is ziek, die relatie.stelt het
niet goed!" Alsof wij allemaal een contract hebben aangegaan.
Wat zou Ik moeten doen?
Vandaag bijvoorbeeld een echtpaar dat hun eerste kind verloor omdat het in een andere kamer sliep. Ik zei hen dat een klein
kind in dezelfde kamer moet slapen en dat de moeder ervoor moet zorgen.
Het is eenvoudig. In India zou geen enkele moeder een dergelijke situatie aanvaarden! Ze zou de echtgenoot wegsturen. En
dan? Ik moet zorgen voor het kind! Ik heb hen gezegd dat ze bij het kind moesten slapen, en toch geloven ze het niet. Wat kan
men dan doen? Hebben we een contract met hen dat we op het kind zullen letten ook als ze niet willen luisteren? Of een ander
voorbeeld van iemand die zegt: "Moeder, Ik doe al een maand Sahaja Yoga en mijn financiële toestand is nog niet verbeterd".
Alsof ze Mij hiervoor zullen vervolgen.
Alsof Ik ze heb laten vallen. Maar ze geven zich geen rekenschap dat ze pas aankomen in Sahaja Yoga, of zelfs wanneer ze
reeds jaren in Sahaja Yoga zijn, ze geen Sahaja yogi's geweest zijn, dat er iets fout loopt, je verdiend het niet. Het is bij jou dat er
iets niet klopt, en niet bij Sahaja Yoga! Maar ze blijven ervan overtuigd dat Sahaja Yoga een soort van contract is. Ze brengen
me onmiddellijk op de hoogte als iemand ziek is. Ze sturen me vijf Sahaja yogi's. Waarvoor? Het zijn dergelijke gehechtheden
die zich in ons manifesteren.
Veel mensen blijven verder gaan met bezitterigheid over kinderen.
Ze blijven hun kind verwennen en ontdekken dan opeens dat "hun kind" een duivels kind wordt. Het begint te antwoorden, zegt
lelijke dingen, slaat de ouders, gedraagt zich slecht. En dan ontdekken ze dat dit het kind is, waarvoor ze gezorgd hebben, waar
ze zoveel liefde aan gegeven hebben. En ze voelen zich nog slechter, want "Ik deed zo veel voor "mijn vrouw", "mijn man", "mijn
kind", en ze doen mij dit aan". Waarom doe je er zoveel voor? Het is niet nodig. En als je het doet: doe het en vergeet het dan. Ik
heb dit gevoelen nooit. Ik weet dat er Sahaja Yogi's zijn voor wie Ik hard gewerkt heb, en ze gingen eronder door. Het enige waar
Ik me zorgen om maak is waar ze zullen belanden, wanneer ze in de hel zullen belanden. Wat zal hen overkomen. Dat is de
enige bekommernis. Niet wat met Mij gebeurt. Mij kan niets overkomen.
Maar als ze zich zondig gedragen hebben, maak Ik Me zorgen om hun toekomst, hun leven. Dat is iets anders.
Dit is een soort gehechtheid: "Dit is van mij, dat is van mij". Wie zijn je relaties? Het zijn de Sahaja Yogi's. Wees ervan bewust.
Dit is een zin die je moet onthouden: enkel Sahaja Yogi's zijn mijn relaties. En iedereen die tegen Sahaja Yogi's ingaat, Sahaja
Yogi's kwaad doet, het kan mijn eigen vrouw of kind zijn, is niet de mijne. Ik kan zoiets niet toelaten. Deze relaties zijn zo dat de
Sahaja Yogi's verbonden zijn met elkaar. Zodra iemand een andere Sahaja Yogi kwetst, dan ben ik niet meer met die persoon.
Ik heb er zo veel gezien. Veel goede Sahaja Yogi's. Ze zullen nooit de kant kiezen van hun vrouw of hun kinderen, want ze weten
dat ze, door partij te kiezen voor hen, zij hen zondig maken, zij hen vernietigen. Zij zijn bezorgd om hun realisatie, zodat ze nooit
toelaten dat iemand anderen lastig valt.
Ik heb sommige zeer stoute en gewelddadige kinderen gezien, en de ouders zeggen mij eenvoudig: "Moeder, verbeter ze, wij
laten het aan U over". Ze moeten terechtgewezen worden. Maar anderen ontkennen dat hun kind zo'n dingen zou doen.
Het is belangrijk het aspect van het onderscheid te begrijpen.

Waarom ben ik gehecht? Ik heb al dikwijls de vergelijking gemaakt met het sap dat in de boom opstijgt. Het gaat naar ieder
plaatsje en zorgt voor de twijgen, takken, blaadjes, bloesems en vruchten en keert terug ofwel verdampt het. Het raakt nergens
gehecht.
Want als dit zou gebeuren, zou de ganse boom sterven en ook het stuk waaraan het gehecht was geraakt. Maar dat sap is veel
slimmer dan wij.
Er zijn zoveel problemen met echtgenoten, mannen en vrouwen.
Soms word Ik er wanhopig van. Dat is waarom ze vroeger zeiden sanyasi te worden. We praten niet meer over vrouw, kinderen.
Wees een sanyasi, zodat je je guru geen hoofdpijn bezorgt.
Van zodra je over dergelijke relaties praatte zei de guru: "Oh, ga maar weg. Er is niets aan te doen, hij deugt voor niets. Maar
Sahaja Yoga heeft een veel belangrijker taak. Het moet binnendringen in de maatschappij, het politiek en economisch leven. Je
moet de hele wereld bevrijden. Probeer je verantwoordelijkheid te begrijpen; jullie zijn hier niet alleen voor één ascetische
realisatie.
Hoeveel wijsheid, liefde en onderscheidingsvermogen heb je niet nodig om te begrijpen dat je gekozen werd voor de
ontvoogding van de ganse wereld! Om nu terug te komen op die begrensde liefde. Wat is de oplossing die je het onderscheid
geeft? Dat is de onbegrensde liefde. Omdat Shiva niets anders is dan liefde. Hij is liefde die corrigeert, voedt, je welzijn
nastreeft. Dat is wat Shiva is: Hij wil je welzijn.
Hij draagt zorg voor wat goed voor je is.
Als je - met liefde - het welzijn van anderen nastreeft, dan verandert het hele leven, het ganse levenspatroon. En je zult de
vreugde ervaren, want je wordt één met zovelen, bekommerd om zoveel gezinnen, dingen, problemen van anderen. Je krijgt een
sterk gevoel van eenheid.
Zie hoeveel Sahaja Yogi's hier vandaag zijn!
De eerste keer kwam Ik in Italië met Catherine, want zij was de enige die Italiaans kende. We hadden de krant verwittigd een zaal
voor ons te reserveren en voor ons te adverteren. Er was niets gedaan. Dus toen we daar kwamen was er niemand. Ik ben zelf
met haar affiches gaan uithangen. Er kwam nog steeds niemand. En vandaag zijn we met zovelen!We moeten weten dat we
met elkaar verbonden zijn door liefde.
Een liefde die dient voor ons welzijn en voor onze groei. Dan zul je iedereen graag mogen. Dan is het niet meer belangrijk tot
welk ras je behoort, uit welk land je komt. Je bent Sahaja Yogi. Je wordt een universeel wezen. Deze houding moet bereikt
worden. Als Ik hoor dat bepaalde Indische meisjes verkeerd behandeld zijn vraag Ik me af: "Hoe kunnen ze zoiets doen?" Of
iemand die gefolterd wordt omwille van een zwarte huid, of Indiërs die iemand verkeerd behandelen omdat hij tot een lagere
kaste behoort. Dit is niet mogelijk want we maken allen integraal deel uit van een zelfde lichaam. Wij zijn broers en zusters uit
dezelfde moeder geboren. Deze houding is enkel mogelijk als je je beperkte relaties oplost in de onbeperkte oceaan van liefde.
Dan alleen is het mogelijk. Als het er niet is, zoek dan geen verrechtvaardiging, maar stel jezelf de vraag: "Hou ik echt van
iedereen?"
Als Ik ga winkelen kan Ik alleen maar denken: dat zou hem plezier geven, daar zou zij goed mee staan... Voor Mij is het
onmogelijk iets voor Mezelf te kopen, tenzij het om een onmiddellijke nood gaat. Ik zou mezelf zelfs geen drankje kopen als Ik
dorst heb. Het gaat om de vreugde iets voor een ander te verkrijgen: "Oh, dat zou plezant zijn voor die persoon, dat zou goed zijn
voor die persoon". Dat is het wat vreugde geeft.

Ik bedoel: waarom dit allemaal voor hen? Vraag jezelf af: waarom ben ik hier? Ik ben hier om van iedereen te genieten, het zijn
allemaal gerealiseerde zielen, zo'n mooie lotussen. Ik moet me niet bezig houden met de modder, nee, ik ben een lotus. Het is
zo dat je je hart opent, de lotus van het hart opent. De uitstraling van zulk een persoon is zo mooi. Je bent niet meer aan je lot
overgelaten, je wil jezelf niet meer van anderen afscheiden. Wat er ook gebeurt, zal je bevallen, je denkt er niet aan dat hier of
daar iets zou moeten gebeurd zijn, maar wel aan het samenzijn. De kleine gehechtheden moeten worden opgelost in de oceaan
van liefde die Shiva is.
De vierde nadi is de belangrijkste. We moeten allemaal weten dat er een nadi (kanaal) is die door de linker Vishuddhi gaat en
door het hart.
Hij vertrekt vanuit het hart, stijgt, gaat door de Agnya. Heeft vier petalen (bloemblaadjes). Hij opent zich. Het is het kanaal dat je
de staat van 'turya" geeft. We leven in drie staten:
In een wakkere staat (Jagruti), waarin onze aandacht hier en daar gaat en verspild wordt.
De tweede staat is die van het slapen. Ook wanneer we slapen komen allerlei zaken die in het verleden gebeurden naar ons toe.
Tenslotte komen we in een diepere slaap (sushupti). Het is de staat waarin je diepe slaap hebt. Hier droom je realiteit. Je kunt
over mij dromen. Het is het etherische deel van het onderbewuste (subconscious), waar mooie informatie tot je komt. Zoals
bijvoorbeeld dat Ik nog eens naar Italië zou komen. Italianen kunnen in hun sushupti weten dat Ik naar hier zal komen, of om het
even wie kan het weten, het hangt ervan af.
Maar de vierde staat is "turya". Er zijn nog twee andere. Je bent in de staat van turya. Turya betekent "vierde". De vierde staat is
die van gedachteloos bewustzijn, als er geen gedachten zijn. Als er geen gedachten zijn - stel je voor - moet je wel onschuldig
zijn, moet je wel vibraties hebben, kun je aan niemand gehecht blijven. Het is dus in de staat van gedachteloos bewustzijn dat je
nu bent. Dit is de staat van turya, en gezien je in deze staat bent, moeten de vier petalen in je hersenen zich openen. Ze komen
van je hart naar je hersenen.
Op dit moment kan je absoluut begrijpen wie God is, op een absolute manier weet je wie God is. Dit is het moment waarop je de
echte kennis ontvangt. Maar tenzij en totdat die vier petalen zich openen is het mogelijk dat men terugvalt.
Het is daar dat bepaalde yogi's die zich met verkeerde zaken bezighouden, terugvallen. Zij begrijpen niet wie God is. Maar het
gaat niet om het verstaan - probeer dit punt te vatten - het komt van je hart en gaat naar je hersenen... en niet van je hersenen
naar je hart. Het is alsof de ambrosia van je bhakti je hersenen volledig bedekt.
Neem bijvoorbeeld Shankaracharya, die een heel mooi boek schreef: "Viveka-Chudamani", waarin hij beschreef wat God is en
veel meer. Viveka betekent het bewuste en het bewustzijn, en al deze dingen beschreef hij. Maar er was één verschrikkelijk
man, Sarma genoemd. Die discussieerde met hem, tot hij, Shankaracharya het beu was. Hij wist dat het geen zin had verder met
Sarma te spreken. Dus schreef hij maar Saundarya Lahari. Dit is niets anders dan al de mantra's die de Moeder prijzen. Hij zei:
ik ken Moeder, laat mij Haar prijzen. Hij zei: "Waarom moet ik met die domme mensen praten?" Hij wist dat deze mensen de
capaciteit noch de gevoeligheid hadden om te begrijpen wat hij wist. Ziedaar de echte kennis, dit is te weten wat God is.
En als dat God is, hoe kun je dan argwanend zijn, alles proberen te analyseren? Het is God! Het is God Almachtig, die alles weet,
alles doet, overal van geniet. De zuivere kennis, Jnana, is niet de kennis van de chakra's, de vibraties, de kundalini, maar de
kennis van God Almachtig. En de kennis van God Almachtig is niet mentaal; Het start vanuit het hart en gaat zo naar het brein,
het is als iets dat uit de ervaring van vreugde komt en zo bezit neemt van ons verstand. Het verstand kan het niet meer
loochenen.
Het is zoals je je moeder kent. Je kent haar liefde. Dat kun je niet verklaren. Het komt uit je hart. Zo is mijn moeder, zij zou dit

niet doen, ik ken haar zeer goed: de kennis van je moeder, diegene die je het leven schonk, ze mag dan al niet zo goed zijn. Maar
de kennis van God, dat Hij liefde is, dat Hij waarheid is, dat Hij alles weet, dat wordt een deel van ons wezen. Dat is het moment
waarop we zeggen: dat is Nirwana.
Zeer belangrijk voor de mensen in het Westen: open je hart, omdat het daar start, niet vanuit het brein. Beoordeel geen mensen
naar hun vibraties. Beoordeel altijd jezelf.
Ik had beloofd dat deze Shiva puja meer uitleg, meer begrip zou brengen. In andere puja's doen we allerlei mantra's en zo, maar
in deze puja gaat het erom God te kennen.
Te weten wie God is, dat is zo groots, wat het ook is, Zij kan Mahamaya zijn, ze kan eender wat zijn. De kennis van God kan niet
in boeken beschreven worden. Zelfs niet in honderd boeken. Het gaat niet om woorden, maar om te weten wat God Almachtig
betekent. Dat geeft je heerlijke overgave, het volledig veilig voelen in de oceaan van liefde. Ik hoop dat jullie deze staat allemaal
mogen bereiken.
Moge God jullie zegenen.
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Shri Mahavira Jayanti Puja - Gidgegannup, Perth, Australië - 28 maart 1991 NlTVD2012-0914 Vandaag zullen we de verjaardag
van Mahavira vieren. Mahavira is de incarnatie van Bhairavanath, die jullie ook wel Sint Michaël noemen. Nu zijn er twee heiligen,
zoals jullie weten: de ene is Gabriël of Hanumana en de andere is Sint Michaël. De één bevindt zich op de Pingala nadi[1] en de
andere, Sint Michaël, op de Ida nadi[2]. Dus, Mahavira moest een hele zoektocht ondergaan. Natuurlijk was hij een engel, maar hij
kwam hier als mens en het was zijn taak om uit te zoeken hoe het zit met de linkerkant en hoe de linkerkant werkt. De linkerkant
zit heel ingewikkeld in elkaar, veel ingewikkelder dan de rechterkant. Aan de linkerkant hebben we ook zeven nadi's[3], en deze
zeven nadi's zijn boven elkaar gelegen. Ze staan beschreven in boeken, en men heeft hen verschillende namen gegeven. De
zeven nadi's die zich aan de linkerkant bevinden verwijzen naar ons verleden, zoals je weet. Zo wordt bijvoorbeeld elk moment
verleden tijd. Elk heden wordt een verleden. En verder hebben we het verleden van dit leven, maar we hebben ook nog het
verleden van onze vorige levens. Ons volledige verleden ligt in ons opgeslagen, vanaf het begin van onze schepping. Dus alle
psychosomatische aandoeningen worden, zoals je weet, enkel en alleen veroorzaakt door entiteiten die je vanuit de linkerkant
bereiken. Als iemand bijvoorbeeld last heeft van leverproblemen dan kan hij plotseling aangevallen worden vanuit de linkerkant,
vooral vanuit de Muladhara, of van gelijk welke plaats aan de linkerkant, zoals de linker Nabhi. De Muladhara is namelijk de enige
chakra die in verbinding staat met de linkerkant, de Ida nadi, terwijl de rechterkant, de Pingala nadi, met de Swadishthana in
verbinding staat. Dus de problemen afkomstig van de Muladhara vallen werkelijk buiten het menselijke bereik, en als er een
aanval komt op gelijk welke van deze chakra's aan de linkerkant, dan ontstaan er psychosomatische aandoeningen in mensen.
Zoals ik jullie al vaak verteld heb, is dit een centrum, en dit is een ander centrum, links en rechts, het ene bevindt zich boven het
andere. En als je de rechterkant teveel gebruikt dan gaat het tot een bepaald punt waarop er plotseling iets in de linkerkant
reageert. Alle soorten aandoeningen, zelfs diabetes, hebben dus in feite een psychosomatische achtergrond. Neem nu iemand
die heel hard werkt, teveel denkt, heel erg rechts is, en plotseling gebeurt er iets, het zou kunnen dat hij diabetes erft omwille van
(zaken uit) het verleden, het brengt iets op gang en je krijgt deze psychosomatische aandoening. En zo'n psychosomatisch
probleem kan alleen genezen worden als je weet wat het precieze probleem is aan de linkerkant. Daarom verdiepte Mahavira
zich heel grondig in de linkerkant. De reden waarom ik zei dat de linkerkant ingewikkeld in elkaar zit, is dat wanneer je je naar de
linkerkant begint te bewegen, de beweging natuurlijk wel rechtlijnig is, maar ze is naar beneden gericht, terwijl de beweging aan
de rechterkant omhoog gericht is. De beweging is hier dus naar omlaag, en vervolgens rolt ze zich op, ze vormt windingen, en je
beweegt (met de windingen) mee, en dan raak je verstrikt in de windingen. Maar aan de andere kant is de beweging opwaarts, en
er zijn veel minder windingen, en daar het een opwaartse beweging is, is het gemakkelijk eruit te raken. De mensen die in de
linkerkant terechtkomen, hoe dan ook, bijvoorbeeld door teveel aan hun verleden te denken, zelfmedelijden te hebben en altijd te
klagen, zijn moeilijker dan de mensen die in de rechterkant zitten. Maar mensen die rechts zijn maken het anderen lastig, terwijl
mensen die links zijn het zichzelf lastig maken. Daarom was het nodig dat de linkerkant grondig verkend werd, en dit werd
gedaan door Mahavira. Natuurlijk wist hij er alles van, voor zover ik weet. Hij heeft dus heel praktisch, tot in het kleinste detail,
vele dingen vernoemd die iemand kunnen overkomen die naar de linkerkant gaat. Hij gaf ons een beeld van de hel. En hij
beschreef ook zeven verschillende soorten hel. Ik bedoel, het is zo verschrikkelijk dat ik je zelfs niet wil vertellen wat de hel
precies is, afschuwelijk wreed, afschuwelijk vreugdeloos en zo verschrikkelijk weerzinwekkend dat je jezelf zult haten als je
eenmaal beseft dat je een fout hebt begaan, dat je een paap hebt begaan, een zonde; en het resultaat is dat je gestraft wordt.
Mahavira heeft dit allemaal uitgewerkt, hij heeft tot in het kleinste detail beschreven welke straf iemand te wachten staat die
probeert naar de linkerkant te gaan. Hij heeft ook dingen beschreven in verband met mensen die rechts zijn, maar niet in die
mate, want hij moest zich wel met de combinatie (links-rechts) bezighouden, maar vooral met de linkerkant. Zoals ik
verschillende mensen al eerder heb verteld, allicht ook hier, heb je een ziel, die bestaat uit de oorzakelijke (elementaire, causale)
delen van alle vijf de elementen. Zo is bijvoorbeeld geurigheid het causale van de aarde. De ziel - die een combinatie is van die
vijf causale elementen en je (energie)centra, en die ook de controle heeft over het parasympathische zenuwstelsel - bevindt zich
aan de buitenkant van het ruggenmerg en activeert het parasympathische zenuwstelsel. Hij staat dus in verbinding met elk
(energie)centrum. Als we sterven stijgt deze ziel samen met de Kundalini en onze Spirit ten hemel, en het is ook deze ziel die nu
de verplaatsing van ons wezen, of wat er nog van over is, begeleidt in een nieuw lichaam; zo werkt het. Alles wat we dus tot nu
toe ooit hebben gedaan ligt dus opgeslagen in deze ziel. Toen jullie me ooit vroegen: "Moeder, we zien een soort ronde vormen,
die zich bij elkaar in de buurt bevinden. Wat zijn dat?" Toen vertelde ik jullie dat dit een dode ziel was. Nu hebben ze dat wat ik

hun heb verteld dus ook zelf gezien. Want, zie je, als iemand sterft dan is zijn ziel te zien - zelfs nu kun je het zien - als ronde
vormen. Het kunnen er meerdere zijn, het kan een hele streng zijn - en ze zagen het onder de microscoop, nadat ik hun had
verteld dat de ziel in ons in elke cel weerspiegeld wordt, het is de reflector in elke cel. Het gedeelte van de cel dat de reflector is,
dat zich aan één kant van de cel bevindt, reflecteert ook de ziel; en de ziel zelf, die zich aan de andere kant bevindt, heeft de
controle over de reflectie van de ziel, die zorg draagt voor elke cel. Nu heeft men ook ontdekt dat er in die reflector zeven soort
lussen zijn, zeven lussen, omdat het in contact staat met de acht - de zeven chakra's en de Muladhar. Wat hij (Mahavira) dus
ontdekte was dat wanneer mensen sterven, sommige zielen al na een paar dagen opnieuw worden geboren, en dit soort mensen
zijn van een heel alledaags type, zo bedacht hij een soort van categorieën. Deze mensen - de mensen die zijn gestorven - zijn van
een bepaalde categorie, een categorie mensen die maar voor een zeer korte periode in het collectieve onderbewustzijn
verblijven, waarna ze direct weer hun wedergeboorte nemen. Dit zijn heel gewone mensen, het zijn doelloze, waardeloze mensen.
Maar er zijn ook verschillende zielen die, als ze sterven, in de atmosfeer blijven hangen en wachten tot ze iemand vinden die hun
verlangens kan bevredigen die nog niet vervuld werden. Als er bijvoorbeeld een dronkaard is, dan kan die dronkaard bezit nemen
van een ander mens die nog leeft en die graag drinkt. Eenmaal hij dus. . . Eenmaal hij de gewoonte om te drinken ontwikkelt,
springen sommige zielen gewoon op zo iemand af, en als ze bezit nemen van die persoon kunnen ze een echte dronkaard van
hem maken. Ik herinner me een vrouw die een heel kleine, tere gestalte had - ze kwam uit Cuba - en toen ik voor het eerst in
Amerika kwam vertelde ze me dat ze echt genoeg had van zichzelf. En haar man vertelde me dat ze een hele fles whisky, vol,
soms zelfs puur, kon leegdrinken. Ik bekeek haar, het was zo’n klein ding. Ik dacht: “Hoe is dat mogelijk?” Dus ik gaf haar een
bandhan[4] en toen zag ik een reusachtige, zwarte man achter haar staan. Dus ik vroeg: “Kent u een zekere zwarte man?”
Onmiddellijk sprong ze op me af en zei: “Moeder, ziet u hem? Ziet u hem? Hij is het die drinkt, niet ik. ” Natuurlijk genas ik haar en
daarna is ze volledig gestopt met drinken. Dus wanneer je in de verkeerde zin een gewoonte ontwikkelt dan verlies je volledig de
controle over jezelf en raak je bezeten door een entiteit, die de controle over jou heeft. En wanneer zo'n entiteit eenmaal controle
over je heeft, dan weet je niet meer hoe je van gelijk welke gewoonte af kunt geraken. Daarom is het zo moeilijk om van
gewoontes af te geraken. Wat er nu in Sahaja Yoga gebeurt zodra de Kundalini opstijgt, is dat deze entiteiten, deze dode
entiteiten je verlaten, waardoor je geneest en je gewoontes opgeeft. Zo werkt het. Ik zou zeggen dat Mahavira over dit alles niet
gesproken heeft en het evenmin onderzocht heeft omdat hij geen wetenschapper is - de precieze reden ken ik niet. Maar waar hij
wel over gesproken heeft is de hel. En hij heeft beschreven, als je dit soort dingen doet tijdens je leven, in welk soort hel je zult
terechtkomen, en hij beschreef de hel op een zeer, ik zou zeggen, openlijke en op een heel gedetailleerde manier. En het is
werkelijk afschuwelijk te weten dat iemand die zo vol is van zichzelf uiteindelijk in zo'n soort hel zal terechtkomen, en dat
sommigen zelfs gedoemd zijn voor altijd daar te blijven. Maar zoals incarnaties hun geboorte nemen, nemen ook deze duivels,
waarvan sommigen voor eeuwig verdoemd zijn om in de hel te leven, hun geboorte. En wanneer ze hun geboorte nemen,
proberen ze ons te hinderen, en zoals je weet kunnen ze hun geboorte nemen als onze guru’s en dergelijke. En dat gebeurt
allemaal op dit moment; je zult zelf zien hoe deze mensen hun geboorte nemen en hoe ze ons misleiden. Hoe ze de linker
Swadishthan gebruiken, of we kunnen het de linkerkant noemen, enkel en alleen om ons volledig buiten strijd te stellen. Als
iemand dus bezeten is - zoals je vast al hebt gezien - als iemand bezeten is dan kan hij geen vibraties meer voelen, zo iemand
vertoont allerlei symptomen. Maar wat we in Sahaja Yoga daartegen kunnen doen is de naam van Mahavira nemen, want
Mahavira heeft de controle over de hele weg van de Ida nadi totdat hij hier uitkomt en gevestigd blijft op het punt dat we ook wel
het superego noemen. En hij ziet, controleert, verwerkt, zuivert en doet alles wat er maar nodig is om iemand na zijn komst in
Sahaja Yoga op het rechte pad te brengen. We moeten hem dus werkelijk heel dankbaar zijn om dit specifieke werk te doen, een
heel smerige en vuile taak, want zulke mensen hebben er zelfs geen problemen mee om op het toilet of omringd door eender wat
te mediteren Ze zijn tot alles in staat, het zijn verschrikkelijk smerige mensen, door en door smerig. Als ze tantrika’s[5] worden
dan proberen ze de meest smerige dingen uit, waardoor ze in feite een probleem creëren tussen zichzelf en God. Ze zouden
bijvoorbeeld naar een tempel van een Godin gaan en zich daar beginnen te misdragen met een vrouw, zodat de Godin zich uit die
plaats zal terugtrekken; en eenmaal de Godin verdwijnt uit dat gebied roepen ze allerlei bhoots[6] aan vanuit de linkerkant. We
hebben dus allerlei zielen die in de atmosfeer hangen, die proberen terug te komen in een bewuste toestand door bezit te nemen
van iemand. Bovendien bestaan er ook een soort 'meesters' van de linkerkant, die weten hoe ze deze mensen (zielen) kunnen te
pakken krijgen en ze op iemand kunnen overbrengen, of ze uit iemand weg kunnen nemen en in iemand anders kunnen plaatsen.
Dit is dus een proces dat voortdurend aan de gang is, wat iemand volkomen uitzinnig en waardeloos kan maken. Maar hoewel
we hier allemaal van op de hoogte zijn, raken we nog steeds geblokkeerd aan de linkerkant. Sahaja yogi’s raken nog altijd
geblokkeerd. Daarom vind ik deze Mahavira Jayanti een enorm belangrijke dag waarop we dit voor onszelf kunnen nagaan. Nu,
waarom werd hij Mahavira genoemd? Omdat alleen iemand als hij – ‘vir’ wil zeggen een persoon die moedig is, die eervol is –

omdat alleen hij dit kon doen. Alleen hij kan dus volledig doordringen in onze kern en hij doodt, of vernietigt al die afschuwelijke
rakshasa's[7] en demonen, al deze negatieve zaken die op ons af komen. Zoals jullie weten maken we heel veel gebruik van de
linkerkant tegen zoveel verschillende vormen van negativiteit die ons lastig vallen; maar als we geen beroep konden doen op de
hulp van bijvoorbeeld Mahavira, zouden we hier nooit in slagen. Daarom gebruiken we de naam van Mahavira - je mag hem ook
aanspreken met Sint Michaël, noem hem zoals je wilt, maar Mahavira was zijn menselijke gedaante. Met zijn hulp kan dit
allemaal opgelost worden, want hij is zo'n grootse persoonlijkheid. Hij maakte zelf de keuze als mens geboren te worden. Het is
moeilijk voor heiligen om als mensen geboren te worden. Bovendien werd het volledige concept van de hel en zo meer in alle
geschriften beschreven; het is dus een feit: ze bestaat echt. En als je probeert daar binnen te gaan, zie je, als ik zelf probeer daar
binnen te gaan om bepaalde dingen uit te zoeken, dan ga ik in een soort slaaptoestand. En in die slaaptoestand ontdek ik alle
dingen die er met een bepaalde persoon gebeuren, in welke mate hij geblokkeerd is en wat hij heeft gedaan. Het is niet
gemakkelijk dit met je bewuste verstand te doen, Je moet je in het onderbewustzijn begeven en je moet in sushupti[8] gaan, in
een diepe slaap, om erachter te komen wat er precies gebeurt in de linkerkant. Het is een heel vreemde toestand, naar mijn
mening, en ik zou Sahaja yogi’s dan ook niet adviseren daar binnen te gaan. Maar je kunt verlost raken van de problemen van de
linkerkant met de hulp van Mahavira. Als deze chakra geblokkeerd is dan heb je het gevoel alsof er een groot stuk bot naar
buiten komt aan de rechterkant. Je moet dus de naam van Mahavira gebruiken, gewoon om die druk vanuit de linkerkant te
verminderen. Nu is het zo dat veel mensen zelfs niet weten waarom ze lijden. Waarom lijden ze terwijl ze niets verkeerd hebben
gedaan? De reden is dat ze bezeten zijn. Zelfs virussen en al dit soort dingen, en psychosomatische problemen, zoals kanker alle zogenaamd ongeneeslijke ziekten ontstaan doordat we in de linkerkant getrokken worden, en daarom lijden we aan deze
ziekten die niet te genezen zijn. We zouden Mahavira dus echt heel dankbaar moeten zijn, omdat hij ons de kracht heeft gegeven
om onze problemen van de linkerkant weg te nemen; hij heeft ons het licht in onze handen gegeven, dat hij zelf vibreert, en hij
probeert ook zelf licht te werpen op onduidelijke zaken, zelfs in verband met mij. Alleen met behulp van hem kunnen we genezen
van vele verschillende lichamelijke en mentale problemen. Je weet dat de linkerkant gemakkelijk genezen kan worden als je de
behandeling met de drie kaarsen gebruikt. Hieraan is duidelijk te zien dat Mahavira alleen van licht houdt; hij houdt niet van
duisternis. En ik denk dat hij van plan is zich nu volledig toe te leggen op het zo goed mogelijk uitzuiveren van de linkerkant, om
Sahaja Yoga te helpen vestigen in landen waarvan ik merk dat er nog altijd veel negativiteit heerst, ontzettend veel negativiteit.
Dus hij werkt hieraan, op alle vlakken, en de psychosomatische ziekten en vele andere ziekten kun je genezen met kaarslicht;
daar kunnen we de behandeling met de drie kaarsen voor gebruiken. We zouden hem dus heel dankbaar moeten zijn dat hij de
doorgang naar de linkerkant heeft vrijgemaakt en dat hij voor ons heeft onderzocht welk soort problemen er aan de linkerkant
bestaan. Het is zo fijn dat we vandaag de kans hebben zijn verjaardag hier te vieren, op een plaats waar hij echt heel erg van
houdt. Nu kun je zeggen dat Mahavira soms afgebeeld wordt als iemand die naakt is. Het gebeurde namelijk zo dat hij het woud
in was gegaan om te mediteren en om meer te weten te komen over de linkerkant, en toen hij weer opstond raakte hij verstrikt in
een van de struiken, waardoor hij de helft van zijn kleding moest afscheuren. Toen hij die ene helft eraf gescheurd had, raakte hij
los van deze struiken en was hij weer in orde, maar op dat moment verscheen Shri Krishna op het toneel in de gedaante van een
kleine jongen uit een dorp, en hij zei: “Ik ben maar een arme jongen.” De kleine jongen zei dus: "Ik ben maar een arme jongen, ik
heb niets. U bent een koning. U kunt altijd nieuwe kleren krijgen. Waarom geeft u mij niet dit halve kledingstuk dat u hebt?” En het
verhaal gaat dat hij het deze jongen gaf, die toen wegrende. Maar in werkelijkheid was het niemand minder dan Shri Vishnu.
Vishnu had dus zijn kleren afgenomen, en dit duurde maar amper twee of drie seconden, want hij was een koning, zie je, en toen
bedekte hij zichzelf met bladeren en ging naar zijn paleis om nieuwe kleren aan te trekken. Maar stel je eens voor hoe negatief de
mensen zijn. Zij lopen gewoon zonder kleren – de jaïns. En ze hebben de gekste regels opgesteld ten opzichte van wormen en
zo. Het is algemeen bekend dat deze mensen het idee hebben gecreëerd dat als je deze piepkleine dieren niet respecteert - zelfs
bijvoorbeeld een slang of een ander lastig, negatief dier - dat dit levende wezens zijn, dus dat ze beschermd moeten worden.
Maar de jaïns zijn gek. Ik vertelde jullie al dat ze zo ver zijn gegaan in hun vegetarisme dat ze zelfs insecten proberen te redden;
en ze brengen die insecten onder in een hut, waar een brahmaan[9] in verblijft. En deze insecten zuigen het bloed van deze
brahmaan op, en pas als de brahmaan volledig uitgezogen is door de insecten en ze dood op de grond vallen, laten ze de
brahmaan uit de hut komen en dan geven ze hem heel veel dakshina, dat wil zeggen dat ze hem geld geven als beloning om de
insecten toe te staan zijn bloed op te zuigen. Dit soort van vegetarisme komt voor. Pas op voor vegetariërs. Zelfs Hitler was een
vegetariër, dus je kunt je wel voorstellen wat voor vegetarisme dat is. Al deze bevliegingen zoals vegetarisme en dat soort dingen
zijn nergens voor nodig, en dat liet Mahavira ook zien in zijn leven: dat het totaal niet belangrijk is je zorgen te maken over
voedsel, over wat je zou moeten eten. Kijk, deze hele theorie van vegetarisme heeft zo'n zinloze grenzen bereikt, dat ik de
mensen heb gezegd dat we het vegetarisme beter volledig kunnen opgeven. Het is ook precies het tegenovergestelde van wat hij

wilde bereiken. Als je geen eiwitten eet, kun je de bhoots niet bestrijden. Iemand die bhoots in zich heeft moet veel eiwitten eten,
geen koolhydraten maar proteïnen, zodat ze de vijanden van de linkerkant kunnen aanvallen. Maar nee, ze willen vegetariërs zijn.
Stel nu dat ze aangevallen worden vanuit de linkerkant en dat ze vegetariërs willen zijn. Dan is het afgelopen. Hoe kunnen ze er
ooit tegen vechten? Dit is dus allemaal vooraf gepland door iemand die - als het ware iemand die probeert - iemand die ervoor wil
zorgen dat deze lagere diersoorten nog eerder overleven dan mensen, zodat ze hen kunnen overheersen. Zo'n domme dingen
doen ze dus. Je moet weten dat ik geen realisatie kan geven aan wormen of aan vissen, zelfs niet aan kippen. We hebben
mensen nodig. Dit is dus allemaal zo gelopen doordat mensen precies het tegenovergestelde deden van wat er gezegd werd.
Christus zei bijvoorbeeld: “Gij zult geen overspelige ogen hebben”, maar ik ben tot nu toe nog geen christen tegengekomen - met
uitzondering van Sahaja yogi's - zonder overspelige ogen, of het nu een vrouw is of een man. We doen dus altijd precies het
tegengestelde van wat ons geleerd werd. Zo gebeurde het ook bij Mahavira: alles wat hij probeerde te bewerkstelligen werd
volledig tenietgedaan door al deze mensen die proberen vegetarisme tot de een of andere grote religie te verheffen. Verder is het
zo dat vegetarisme is ontstaan in het jaïnisme door een zekere man genaamd Neminath, die een tirthankar was in de tijd van Shri
Krishna. Hij zou gaan trouwen. En in die tijd gingen ze niet alleen trouwen, maar aten ze ook nog allerlei soorten vlees, en ze
brachten zoveel lammeren en geiten voor het huwelijk van deze man dat hij het gevoel kreeg - we noemen het ook wel uparati een onaangenaam gevoel, hij was vervuld van afschuw en frustratie. En wat deed hij met die frustratie? Hij zei: "Vanaf nu zal ik
geen vlees meer eten.” En zo begon het vegetarisme bij de jaïns. En zo gaat het nu nog steeds; en ik vind de jaïns echt de meest
vreugdeloze mensen, absoluut vreugdeloos. Ze houden zoveel van geld; ze rennen achter geld aan en ze gedragen zich op zo’n
eigenaardige manier dat je het niet kan begrijpen. Ik bedoel, het zijn nog altijd mensen, maar door de manier waarop ze zich
gedragen kan je ze niet begrijpen; het zijn geen normale mensen. Zo beseffen we dus dat ondanks alles wat Mahavira gedaan
heeft, de mensen die verondersteld worden zijn volgelingen te zijn - namelijk de jaïns - toch zo zijn geworden. Wat we nu dus
moeten doen, is begrijpen dat we in Sahaja Yoga zulke dingen beter niet doen. Van alles wat je geleerd hebt moet je begrijpen
waarom dat zo is. Je kent de modus operandi[10], je weet werkelijk alles over Sahaja Yoga. Je weet alles over deze materie, dus
het betaamt je absoluut niet je te laten overtuigen door welke argumenten dan ook, of door ellenlange preken, of je door
indrukwekkende redevoeringen te laten overhalen om verkeerde dingen te doen. Het is heel belangrijk (dat je dat inziet). Wij zijn
Sahaja yogi’s en wij begrijpen het (belang van) evenwicht. Natuurlijk zeg ik wel vaak dat westerse mensen, misschien ook de
Australiërs, meer koolhydraten zouden moeten eten, omdat ze zoveel vlees eten. Zij mogen dus wel meer koolhydraten eten,
maar dat betekent in geen geval vegetarisme. Ik bedoel, om hiervoor (de vleesconsumptie) te compenseren. En in India zeg ik
altijd dat ze meer vlees zouden moeten eten, want dat zou hen goed doen. Maar ik zeg ook weer niet dat je alleen vlees moet
eten en verder niets. Je moet er gewoon een evenwicht in vinden, en als je daar eenmaal in geslaagd bent, zul je verrast zijn dat
je je zo ontspannen voelt, zoveel beter, zo verlicht, en dat de vibraties veel beter zullen stromen dan normaal. Wat eten betreft
moet je dus voorzichtig zijn. Hetzelfde geldt voor kleren; zo moet je niet koste wat het kost een kostuum willen dragen, of het nu
koud is of warm. Je kunt het best kleding dragen die bij de omstandigheden past. In een klimaat zoals hier heb je eerder een jas
nodig, of iets om jezelf warm te houden; maar in Ganapatipule of een soortgelijke plaats is het dan weer minder koud en ook niet
zo warm, maar misschien droog. Je zou dus kleding moeten dragen die comfortabel is, dat is wat je zou moeten uitzoeken. En
alles waarvan je vindt dat het heel comfortabele kleding is, kun je het best dragen. Wat ik namelijk al vaak heb gemerkt wanneer
ik jullie iets vertel, is dat jullie het niet extreem zouden moeten toepassen, maar ook weer niet te weinig. Maar nu ik jullie dit vertel
moet je begrijpen dat het gaat om datgene wat goed voor je is, wat bij je karakter past en wat bij je persoonlijke stijl past, en dat
je dingen zou moeten doen die dit goed tot zijn recht doen komen, die je algemene welzijn verbeteren en die je in evenwicht
brengen. En om jezelf in evenwicht te brengen zou je zowel aan Mahavira als aan Shri Hanumana moeten denken, want zij zijn
allebei belangrijk. Het is niet makkelijk alles over Mahavira te zeggen in deze korte lezing, maar ik denk dat ik hem nu vrij goed
met Sahaj in verband heb gebracht, en dat jullie ook zullen hebben ingezien hoe belangrijk hij is en welke belangrijke rol hij
speelt. Moge God jullie dus zegenen. Nu ik alleen al denk aan Mahavira word ik gewoon - het is onmogelijk in het bewuste
verstand te blijven, omdat het steeds naar de linkerkant gaat. Daarjuist in de auto leek het me beter aan Mahavira te denken en
sindsdien gaat alles steeds naar de linkerkant; het is zo moeilijk. Maar het zal wel in orde komen. Moge God jullie zegenen! Het is
een vreselijke plek, die linkerkant. Als jullie bepaalde problemen hebben dan moeten jullie me vragen stellen, want dit is het enige
moment waarop we het over deze dingen kunnen hebben. Als je problemen hebt met de linkerkant, kun je me vragen stellen: hoe
je ze kunt corrigeren, hoe je ze kunt oplossen, alles. Vraag het me dus alsjeblieft. Want jullie krijgen hoe dan ook last van deze
problemen. Wat is er? Ik kan het niet horen. Een yogi stelt een vraag over een stekend gevoel in het linkerhart. Nu is het hart,
zoals ik jullie al zei, de reflectie van God Almachtig, die de Spirit is. En er zijn twee soorten hartproblemen, zoals ik jullie ook al
eerder zei. Het ene is, wanneer je een overactief leven leidt, te rechts, en een probleem van de linkerkant is een lethargisch hart,

waardoor je Angina[11] krijgt en dergelijke. Nu is het in jouw geval zo - als je het gevoel hebt dat je ergens door geprikt wordt dat er sprake is van bezetenheid. Als je in je handen een prikkend, stekend gevoel krijgt dan is er een vorm van bezetenheid.
Maar het kan uitgezuiverd worden. Een andere vraag? Kunt u iets vertellen over de linker Nabhi, Moeder? Dat is een ander gebied,
maar een linker Nabhi probleem komt voornamelijk voort uit de relatie tussen man en vrouw. Zo kan het bijvoorbeeld over een
vrouw gaan die veel klaagt en de hele tijd wrokkig is, die heel nerveus is en haar man steeds lastigvalt, die bang is, en van dat
soort dingen. Soms doen ze dit zelfs alleen om hun man te kwellen, maar soms zijn het gewoon verschrikkelijk linkse, bezeten
vrouwen. En deze bezeten vrouwen geven je een linker Nabhi probleem. Als een vrouw haar linker Nabhi voelt, dan moet ze
onmiddellijk beseffen dat er een vreselijke vorm van negativiteit in haar lichaam zit, die eruit moet. Voor je linker Nabhi gebruik je
ook de behandeling met drie kaarsen; en probeer respect te tonen voor je man, probeer lief te zijn voor hem. Want deze entiteiten
kunnen je ook domineren, weet je, ze kunnen je heel geslepen maken, maar ze kunnen je vooral domineren, ze weten hoe ze je
moeten domineren. Het kan dus vaak lijken alsof een vrouw heel rechts is, terwijl ze in feite last heeft van haar linker Nabhi en
ontzettend dominant is. Het kan ook komen doordat de echtgenoot geen goede man is en zijn vrouw niet goed behandelt, en als
zij zich dan ongelukkig voelt en er verdriet over heeft dan raakt ze ook geblokkeerd op haar linker Nabhi. In beide gevallen moet
je dus begrijpen dat je vreugde zou moeten voelen, en dat de bron van die vreugde je Zelf is, je eigen Spirit. En dit is niet
afhankelijk van je echtgenoot of van wie dan ook; in dat opzicht sta je er alleen voor. Je zou je dus geen zorgen mogen maken
over je man, je zou niet mogen nadenken over hoe hij je behandelt, en je zou je in het geheel niet druk mogen maken om hem. Je
zou moeten denken: “Ik ben nu eenmaal zijn vrouw, ik moet hem steunen, ik moet hem helpen. Het maakt niet uit hoe hij is; laat
hem zijn zoals hij is, want als ik hem terechtwijs zal hij toch niet verbeteren. Het beste is dus dat ik hem helemaal niet
terechtwijs. Laat hem maar doen wat hij wil.” En jij moet je linker Nabhi uitzuiveren met een kaars. Dat is de beste manier. Goed,
we zullen nu de kinderen halen om mijn voeten te wassen. Het is heel moeilijk, de linkerkant is nog altijd sterk aanwezig. Hallo!
Kom maar allemaal hier om mijn voeten te wassen – goed? Wat mooi! Mantra’s. De Ganesha Stuti. Wie weet er allemaal hoe de
Ganesha Stuti gezongen wordt? Of kennen jullie de Atharva Sheersha? Want zie je, Ganesha is degene die op de Muladhara zit,
en hij is degene die zorgt dat je in de linkerkant terecht komt. Hij duwt je er steeds naartoe. En het is Mahavira die je probeert te
redden en te verbeteren. Er zijn dus twee krachten aan het werk. Neem dit maar. Hij zegt dat hij de namen van Bhairava heeft,
dus dat is uitstekend. Jullie mogen dus mijn handen komen wassen, alle leiders die hier zijn. Leiders! Dat is weer een andere
illusie! Er zou iemand hier moeten komen om alles te doen. Wie kan dat doen? Is er iemand? Jullie mogen één voor één komen
en het water uitgieten. Giet het water maar uit. Nee, nee, niet zo. . . Je moet het zelf doen. Kom nu maar, één voor één. Eerst de
honing. Roep hem maar. Pak die maar. Die andere. . . We hebben jou nog eens nodig. Wees voorzichtig. Het mag je vingers niet
aanraken. Is dit schoon? Ik dacht dat het. . . Er mag iemand uit Melbourne komen. Wat is dat? Dit zijn de namen van de Ida nadi.
De ongetrouwde meisjes. Je kunt het met deze vinger zo doen, aan beide kanten. Debbie, kom jij het maar doen. Ja, zo is het
goed. Nog iets verder. Maak de lijn maar zo. Aan deze kant. Zo moet je het doen. En aan de achterkant. Daarna moet je het op
mijn voetzool aanbrengen. Je mag alles wat opzij zetten. Doe je het ook aan deze kant? Ook daar beneden. Je moet het daar ook
afmaken. Dat is allemaal klaar. Tot aan de lijn moet je hetzelfde doen. Alles daar boven. Ja. Goed. Nog meer. Tot aan de lijn, doe
het zo maar. Dat is goed. Maak het maar verder af. Ja, dat is goed. Ja, zo moet het. Ik bedoel, alles wat je hebt aangebracht, je
mag nog iets meer aanbrengen. Zo, ja. Dat is goed. Wat er nu teveel is op mijn vingers - op mijn tenen, mag je gewoon
wegnemen. Kunnen jullie nu ook een paar getrouwde vrouwen laten komen? Dat is teveel. Neem het maar weg met je handen.
Dat is beter. Neem dit ook maar. Voorzichtig. Zorg dat je niet over de lijn heen gaat. Je mag niet over deze lijn heen gaan. Ja,
voorzichtig. Zo is het goed. Er moet nog zoveel gebeuren. Hier ligt een sari. Maak je hand hier maar mee schoon. Je mag nu de
sari nemen. Heb je de sari meegebracht? Neem het maar mee naar hier. Goed. Roep maar één van hen, zodat ze het samen
kunnen doen, vooraan. De meisjes kunnen hier gaan zitten. Ja, deze. . . Geef het maar aan haar. Jij kunt die kokosnoot nemen.
Armbanden. Kijk, er zijn er kleine en grote, want het zijn tweeënhalf. . . Laat ze nu maar komen. Ze moeten komen. Jij moet de
sari regelen. Nu moet jij deze bloemen onder mijn voeten leggen, zodat alle witte bloemen onder mijn voeten komen te liggen en
de anderen er omheen. . . Leg maar eerst de witte bloemen neer, dan zet ik daarna mijn voeten neer. Nu de lichte kleuren, zoals
roze. De leiders. . . Namaskar. . . Moge God jullie allemaal zegenen. Moge God jullie zegenen. Kijk hoe kalm het nu is. Vlak voor
de Aarti begon het te regenen, en kijk nu eens. . . Prachtig. Goed. Neem jij een foto van mijn voeten? Laat dit maar. . . Deel 2 We
kunnen er ook een nemen zonder. . . een van mijn lichaam en mijn gezicht, zonder de. . . Kijk, jullie hebben er niet veel, jullie
hebben maar weinig foto's zonder dit. Ik heb nog niet één van jullie laatste foto's gezien. En toch zijn jullie beroemd over de hele
wereld! Dat noemen ze ook wel. . . Goed zo. Goed. De regen is gestopt, nu is het beter. Dat is allemaal het werk van Bhairava. We
moeten het eerst aan de leiders geven, dus. . . Alles. Ik kan het na de lunch doen, niet nu meteen. Jullie zouden eerst allemaal de
sari's moeten nemen. Wat is dat? Wah wah! Heel goed. Jullie hebben alle namen opgeschreven, ik zal ze zelf eens bekijken. Van

wie komt dat? Goed. Wie is Kabir? Goed. Tegan, wie is dat? Goed. Anya, wie is zij? O, zij heeft het heel goed gedaan. Heel goed.
En wie is dit? Wie heeft dit gemaakt? Justin. Wie is Justin? Heel erg bedankt. Ik denk dat jullie beter de prasad kunnen uitdelen.
Wah wah! Een schort. Een heel mooie! Dat is heel lief. Kijk, als ik ga koken dan kan ik deze dragen, goed? Heel mooi gemaakt!
Wat willen jullie dat ik voor jullie kook? Prachtig! Goed. Geef eerst maar de snoepjes en de chocola. . . Wat is dat? Heb jij dat
gemaakt? Mooi. Dankjewel. Met yoghurt? O, prachtig!Waar heb je ze vandaan gehaald?Van het strand? Prachtig, echt heel mooi.
Mooi gemaakt hè? Heel goed! Ze is een kunstenares. . . Deze lijkt op de Ganesha die achter mij stond. Ken je die foto? Precies
zo. Heb je hem gezien? Heb je het gemaakt zonder het eerst te hebben gezien. . . Geweldig! Je moet die foto echt eens zien. O,
dat is heel lief van je. Heel erg bedankt, dankjewel. Dankjewel, Bhairava. . . Een klein beetje, toch? Dankjewel. Dank je. Jij kon mijn
tas niet aanzien, is het niet? Oh, wat een mooie tas! Is het hier gemaakt? Wat mooi! Prachtig, heel mooi. Heel artistiek, nietwaar?
Waarom hebben ze juist deze kleuren gebruikt? Het is ongelooflijk artistiek - de natuur en zo. . . Wat is het mooi! Heel erg
bedankt. Het is iets heel bijzonders, hebben jullie naar iets bijzonders gezocht? Dankjewel. Waarom geven jullie me altijd maar
cadeaus? Jullie hebben me eieren gegeven en zo - wat komt er nog meer? De tas is een goed idee, want ik kan het goed
gebruiken; in India kunnen ze dit wel schilderen, maar ze hebben geen ideeën. Jullie hebben hier heel artistieke mensen, dat
moet ik echt zeggen, heel artistiek, door de natuur. Wat is dat? O! Geen wonder. . . Het is prachtig! Heel mooi. Jullie weten
precies welk cadeau goed is voor de verjaardag van Christus! En wat is dit, porselein? Gips. Dan moeten we voorzichtig zijn.
Wees maar beter voorzichtig. Het is een oud voorwerp, nietwaar? Je kunt het zien aan het gezicht. Is het misschien toch
porselein? Wees maar voorzichtig, ik bedoel, je moet echt voorzichtig zijn. Heel mooi gemaakt! Kijk naar haar kleding, het is rood
en blauw; kijk, ik draag dezelfde combinatie! Maar jullie moeten er wel voorzichtig mee zijn, dan is het goed. Prachtig! De regen is
gestopt. Ik heb er gewoon even op gemediteerd. Ik heb er één minuut op gemediteerd en het is al gestopt. Maar deze Bhairava
speelde me echt parten, hij maakte het me zelfs moeilijk om te spreken! Hij trok me naar beneden. Maar toch is het me gelukt.
Het was wel een goede lezing, weet je. Als het opgenomen is, geef me dan maar een kopie en stuur het naar haar. Een heel
goede lezing; want ik heb nog nooit over Bhairavanath gesproken. Maak er maar een kopie van, dat zou een mooi cadeau zijn.
Voordat ik ga kun je me de kopie geven, dat zou een goed idee zijn. En ook wat chana (kikkererwten). Net als kinderen hou ik ook
van chana. En van popcorn! Ze houden er allemaal van. Jij houdt alleen van popcorn, nietwaar? Hou je hier niet van? Ik denk dat
we het beter kunnen uitdelen, anders blijft het over. Houden jullie van chana? Geef het maar aan de kinderen. Deel de cake maar
uit. . . Nee, dit eet ik niet, het spijt me; het is nogal zuur, toch? Voor kinderen is niets te zuur!Prachtig! Einsteins theorie. . . Een
boemerang. Het is volgens de theorie van Einstein, zie je, hij heeft dit gebruikt. . . Volgens hem reist licht niet in een rechte lijn. . .
Daarom komt het dus terug. Het heeft een boemerangeffect. Een yogi vraagt hoe je kunt genezen van bezetenheid. Het is een
bepaalde vorm van bezetenheid. Je kunt het best licht gebruiken. Licht zal veel helpen. Ben je ooit naar een guru geweest of zo?
Wie zei dat? Nee, nee, het kan met behulp van Sahaja Yoga worden genezen; alles. Het is niet van blijvende aard in Sahaja Yoga.
Alle vervloekingen kunnen ongedaan gemaakt worden, zoals van familie. Het is voor een tienermeisje, zie je dat? Het is zo mooi!
Geef het maar aan de kinderen daar. Neem maar alle chana. Zij zijn nu de gerealiseerde zielen. Jullie wilden dat ik over kinderen
zou spreken, is het niet? Zal ik er een paar woorden over zeggen? Over verschillende onderwerpen spreken - dat is goed! We
hebben het dus nu over Bhairava gehad en we hebben gezien hoe de negativiteit in ons werkten hoe we geblokkeerd raken. Dus
ik zou zeggen dat we altijd in ons achterhoofd moeten houden dat we een ziel hebben en dat deze ziel aangevallen kan worden.
Hij is al verschillende keren aangevallen geweest, door alle dingen die we in ons moderne leven meemaken; hij wordt
voortdurend aangevallen. Maar nu moeten we hem reinigen en zorgen dat hij zuiver wordt. En als je echt van Sahaja Yoga wilt
genieten en jezelf wilt uitzuiveren, dan moet je begrijpen dat er daarvoor grondige introspectie vereist is - een heel grondige
introspectie. Nu zijn de mensen die eerder links zijn meestal niet open en eerlijk, maar ze zijn sluw en ze spreken slecht over
anderen. Laatst kwam ik erachter dat er in Perth verschillende dingen werden rondverteld door mensen, en ik wil jullie er opnieuw
op wijzen dat ik erover gehoord heb en dat zelfs in Australië dit soort mensen er nog steeds zijn, die achter andermans rug
dingen rondvertellen. Iemand vertelt iets en een ander luistert ernaar, en dit is echt een ontzettend slechte gewoonte; want als je
slecht spreekt over anderen dan is het gevolg ervan dat jij hun gebreken overneemt. Het tweede is dat je door zulke dingen te
verkondigen, ervoor zorgt dat het Goddelijke zich niet verder kan uitbreiden. En ten derde groeit niet alleen de negativiteit in
jezelf, maar degene waarmee je praat, raakt ook geïnfecteerd; het is echt als een ziekte. In Australië moeten we dus in alle
opzichten erg voorzichtig zijn, want we hebben hier al twee grote fiasco's meegemaakt, als het ware, waar veel mensen de dupe
van werden, alleen doordat er dingen in het geniep gebeurden. En ik zou zeggen dat Australië over het algemeen erg links is, in
alle opzichten, omdat het de plaats van Ganesha is. Daarom werd Ganesha hier gebracht, om jullie te redden, en om jullie op je
plaats te zetten wat de linkerkant betreft. We moeten dus heel erg op onze hoede zijn, want die karaktertrek ontwikkelt zich
langzaam maar zeker in je, zie je, naargelang de situatie. In Engeland zie je dit ook tamelijk vaak, maar bijvoorbeeld niet in

Amerika, niet in Oostenrijk, niet in Rusland en ook niet in Duitsland; zij zijn juist open, en misschien kunnen ze wel agressief zijn,
maar ze zijn niet sluw. Je bent dus òf agressief òf sluw. Naargelang je eigen karakter zou je dus moeten nagaan wat er mis is
met je en waar we de mist in gaan. Want we zijn ten slotte Sahaja yogi's, en wij hebben een buitengewone kans gekregen, omdat
we onze realisatie hebben, en omdat we nu een stadium hebben bereikt waarin we werkelijk in het Koninkrijk van God zijn
toegelaten. Maar hoe ver je hierin evolueert, is afhankelijk van jou alleen. De reden waarom we zoveel succes hebben gehad in
Rusland is dat de mensen daar heel veel aan introspectie doen. Als je een boek leest van een Russische schrijver zoals Tolstoy,
of wie dan ook, dan zul je zien dat ze bij alles wat ze doen, zelfs als ze verliefd worden of zo, onmiddellijk aan introspectie doen:
"Waarom gebeurt dit? Waarom word ik verliefd? Waarom overkomt me dit? Waarom denk ik zo? Waarom doe ik dit?" Ze doen
dus aan zelfonderzoek en als we die introspectie niet hebben in onszelf, dan kan het gebeuren dat we òf naar rechts òf naar links
gaan. Maar in dit land zie ik dat jullie eerder naar links gaan; de problemen zijn eerder van slinkse aard. En dit is allemaal
begonnen doordat we hier een paar vreselijke leiders hebben gehad, daar ga ik mee akkoord; maar in plaats van er openlijk over
te spreken of mij erover te vertellen begonnen ze allemaal onder elkaar erover te spreken, en hierdoor werden al hun slechte
kwaliteiten ook deel van hen. En zo verloren er zoveel mensen hun vibraties en hun - hoe zou ik het zeggen -hun kracht om te
zoeken. Als je dus iemand ziet, een bepaalde persoon die iets verkeerd doet, dan is het beter dit gewoon te vergeten. En als het je
niet lukt om het te vergeten, schrijf me er dan over, en als je zelfs dat niet doet, ga dan nog liever naar die persoon toe en zeg
hem recht in zijn gezicht:"Ik vind dat dit niet correct is." Maar als je er mij over aanschrijft dan kan het verholpen worden, dan kan
het probleem verholpen worden. Als je bijvoorbeeld een bepaalde meneer X als leider hebt, of iemand anders die bijvoorbeeld uit
Nieuw-Zeeland komt, of iemand uit een ander land, dan zou je direct moeten nagaan: heb je kritiek ten opzichte van hem? Hoe
bekijk je die persoon? Wat probeer je te weten te komen over die persoon? Als je kritisch bent, weet dan dat je nooit zult kunnen
groeien. Je zou kritisch moeten zijn ten opzichte van jezelf, niet ten opzichte van anderen. Ga er altijd vanuit dat jij de meeste
imperfecties hebt, dat is het beste. Zo was er bijvoorbeeld ooit een kind van ongeveer negen jaar oud, dat een heel sluw karakter
had, en dit kind sprak steeds slecht over de ene persoon tegen een ander persoon. En vaak gedroeg hij zich zelfs agressief
tegenover mensen, dan sloeg hij iemand zonder dat anderen het zagen, nooit in het openbaar. Dus ik riep dat kind bij me en ik
vroeg hem:"Wat vind je eigenlijk van jezelf? Vind je dat jij de meest perfecte persoon bent?" En hij zei: "Ja." Ik zei: "Nu is het
afgelopen. Het is genoeg geweest." Zo iemand kan nooit verbeteren. Als je dus gebreken probeert te vinden bij anderen, weet
dan dat we zelf nog vol gebreken zitten. Maar voel je daar niet schuldig over - dat is natuurlijk ook weer zo. Je zou je er nooit
schuldig over mogen voelen. Als je gebreken hebt, ga dan gewoon na: "Wat zijn mijn gebreken? Hoe kan ik ze corrigeren? Welke
chakra's blokkeren er bij mij?" Als je in plaats van naar de chakra's van anderen te kijken naar je eigen chakra's kijkt, dan zul je
gezuiverd worden, je zult helemaal rein worden, je zult je fantastisch voelen en alles zal goed komen. Maar als je je eigen fouten
niet kunt zien dan wil dat zeggen dat je je zelfrealisatie nog niet hebt gehad. Zelfrealisatie betekent kennis hebben over je Zelf;
laatst zei ik deze dingen ook al hier in Perth, en ook op andere plaatsen, om je te waarschuwen voor het slecht spreken over
anderen, en verhalen te verspreiden. Vooral vrouwen zouden hier heel goed voor moeten oppassen, want zij zijn eerder links; zij
moeten dus ontzettend op hun hoede zijn om anderen niet te veroordelen. Ze denken dat ze perfect zijn, dus ze veroordelen
iemand en ze vertellen hun man erover. En hun man vertelt het weer aan een andere man, en die man vertelt het aan zijn vrouw en zo verspreidt het zich. Jullie zouden ongelofelijk wijze, verstandige vrouwen moeten zijn. Als je je niet verstandig gedraagt
dan verspreidt het zich als een ziekte. In Sahaja Yoga is dit een van de ziekten waar ik tegenop zie, wat Christus ook wel
'fluisterende zielen' noemde. Hij zei: "Behoed je voor de fluisterende zielen!" Leiders zien er soms ook tegenop om je bepaalde
dingen te vertellen. Want als ze je iets vertellen dan zul je direct zeggen:"O, Moeder heeft dit gezegd, en hij zegt dit." Maar wat de
leider ook zegt, je moet naar hem luisteren, je moet hem gehoorzamen en hem vragen wat hij precies bedoelt en wat het
probleem is. Als je nu vindt dat er iets mis is met je leider dan staat het jullie allemaal vrij om mij erover te schrijven, en ik zal me
er zeker in verdiepen. Steven schreef me bijvoorbeeld ook over iemand en toen heb ik me erin verdiept, ik heb het onderzocht en
ik ben er meer over te weten gekomen. Want het kan geen kwaad om meer over iemand te weten te komen. Er was ook een
vrouw die me aanschreef, en ik kwam het te weten. Maar onnodig aandacht besteden aan anderen is niet bevorderlijk. Als je
alleen aandacht besteedt aan jezelf en naar de goede punten van anderen kijkt, als je kijkt hoe je anderen kunt helpen, dat is de
manier waarop we collectief zouden zijn, waardoor we sneller zullen groeien en daar de voordelen van zullen genieten. Nu zijn
onze kinderen hier ook. En wat ik merk is dat we niet echt weten wat de meest evenwichtige manier is om onze kinderen op te
voeden. Sommigen denken, omdat ik gezegd heb dat het gerealiseerde zielen zijn, dat ze kunnen zeggen: "Oké, laat ze maar
doen waar ze zin in hebben." Maar dat is niet correct; als dat een goede methode zou zijn dan hadden ze net zo goed aan de
bomen kunnen groeien, begrijp je? Waarom zijn ze bij jullie geboren? Omdat jullie de verantwoordelijkheid hebben over hen, of ze
nu gerealiseerd zijn of niet. Jullie hebben de verantwoordelijkheid over jullie kinderen, en jullie moeten erop toezien dat je hen

corrigeert. Dat is van heel groot belang. Van sommige mensen heb ik gezien dat ze hun kinderen toelaten zich wild te gedragen
en als een bezetene tekeer te gaan. Met het oog hierop zou ik zeggen dat een Indiase ouder de beste ouder is. Hij zal zijn kind
goed in de gaten houden. Natuurlijk houdt hij wel op zijn eigen manier van het kind, en hij uit zijn liefde ook, maar als hij ziet dat
er iets niet in orde is met het kind, dan zal hij het onmiddellijk terechtwijzen - onmiddellijk; hij zal hem niet sparen omdat er
anderen bij zijn. En ook als iemand anders hem iets zal vertellen over zijn kind -dat het iets heeft uitgehaald- dan zal hij het kind
ook onmiddellijk een standje geven. Hij zou nooit kwaad worden op diegene die het hem vertelde:"Wàt heb je over mijn kind
gezegd?" In plaats daarvan zal hij hem bedanken: "Goddank heb je het me verteld", want anders zal het kind eronder lijden. Zo
hadden we vroeger ook Avadhut - nu is hij een jongvolwassene - maar toen hij nog klein was vroeg hij me ooit: "Als je bij je
ouders weggaat, verlaten de badha's[12] van je ouders je dan ook, of niet?" Ik zei: "Nee, waarschijnlijk gaan de badha's van je
ouders dan niet weg." "Waarvoor is het dan nodig om bij je ouders weg te gaan?" Toen vroeg ik: "Wie gaat er dan bij zijn ouders
weg?" Hij zei: "Ik heb gehoord dat in de westerse landen kinderen al bij hun ouders weggaan als ze nog maar achttien jaar zijn.
Maar ik zou liever nog niet bij mijn ouders weggaan." Ik vroeg: "Waarom niet? Dan zou je vrij zijn." Hij zei: "Ik zou alleen maar vrij
zijn om verkeerde dingen te doen. Wie zal me dan nog terechtwijzen? Als ik een sigaret zou nemen, wie zou me dan
terechtwijzen? Wie zou me zeggen dat ik het niet moet doen?" Ik bedoel, als een kind een sigaret in zijn hand heeft, dan zal zijn
vader onmiddellijk de sigaret afnemen en verbranden. En hij zou zeggen: "Als ik dat nog eens zie dan verbrand ik je tong." Dan is
het afgelopen. Maar het kind weet wel: "Mijn vader houdt van me, hij houdt zoveel van me dat ik echt moet zorgen dat ik mijn
vader niet verlies." Hij moet namelijk beseffen dat hij de vriendschap van zijn vader kan verliezen. Als je je kind gewoon toelaat
om altijd maar te doen waar het zin in heeft, dan zal het je gaan domineren. Vandaag had ik het er nog over met hem, en ik
vertelde hem dat ik ooit samen met een vrouw reisde, met de trein, samen met een van de Sahaja yogini's; ze had haar kind bij
zich, hij was nog niet zo oud, hij zal ongeveer zeven jaar zijn geweest. En terwijl zij met mij probeerde te praten riep deze jongen
de hele tijd: "Mama! Mama!" En daarna: "Waarom? Waarom?" Zo ging het steeds maar door, zie je, de hele tijd. Dus ik vroeg haar:
"Waarom beantwoord je al zijn vragen?" Ze zei: "Hij vraagt gewoon informatie." Ik zei: "Dat is helemaal geen informatie, het is
gewoon onzin. Hij wil alleen maar je aandacht trekken. Waarom blijf je hem de hele tijd zoveel aandacht geven?" Dus ze zei:
"Maar Moeder, hoe kan ik hem dan laten ophouden?" Ik zei: "Ik zal er in één minuut voor zorgen dat hij ermee stopt." Dus ik zei
tegen hem: "Je moet niet zoveel vragen stellen.” Hij vroeg: "Waarom niet?" Ik zei: "Omdat je nog dom bent. Je moet nog veel
leren, en als je vragen blijft stellen zoals je net de hele tijd hebt gedaan dan zul je heel dom blijven, totdat je op een dag een echte
dwaas zult zijn. Wil je soms een dwaas zijn?" Hij kreeg de schrik van zijn leven. ”Je zult gek worden." Zo kun je al je kinderen
verhaaltjes vertellen. Ik zal je zeggen hoe. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die de gewoonte hebben anderen te slaan of andere
streken uit te halen, en dan zeg je gewoon: "Als je iemand slaat dan komt er op een dag een staart aan je achterste, net als een
hond", of zoiets. En dan geloven ze het. Ze geloven het. En de volgende dag vragen ze je: "Komt er al een staart uit?" "Ja, dat zou
best kunnen. Ga je jezelf vandaag gedragen?" "Ja, ik zal heel braaf zijn." Kijk, al dit soort trucjes kun je uithalen met je kinderen,
maar ze zijn heel slim en ze weten goed hoe ze je om hun vinger kunnen winden, en hoe ze je min of meer tot hun slaaf kunnen
maken. Soms kunnen ze je zelfs over van alles beginnen te commanderen: "Doe dit eens, doe dat eens!" Omdat ze gerealiseerde
zielen zijn schrok ik er erg van toen ik ooit naar Londen ging en daar in de krant het sterftecijfer zag van kinderen; elke week
worden er namelijk alleen al in de stad Londen twee kinderen door hun ouders vermoord. Ik bedoel, daar was ik enorm door
geschokt. Dus veroordeelde ik dit gedrag, door te zeggen: "Zoiets zou nooit mogen gebeuren, want je moet van je kinderen
houden." En het resultaat is dat de kinderen hen domineerden, zie je, en ze konden niet eens meer naar de programma's komen.
En als ze wel naar de programma's kwamen dan moesten ze de kinderen buiten houden, als hondjes, bij elkaar gebonden; in
Engeland hebben ze namelijk - misschien hier ook wel - een leiband, zoals voor een hond. En zo houden ze hun kinderen bij zich.
Ik zei toen: "Dat is echt wreed!" Maar nu weet ik hoe kinderen kunnen zijn in het Westen. Ik weet niet of het door hun blanke huid
komt of wat de precieze reden is, maar we hadden een school voor hen opgericht, want er waren geen behoorlijke scholen voor
hen en het was een puinhoop. Dus we zeiden: "Goed, we zullen in Dharamshala een school oprichten.” Dus richtten we een
school op in Dharamshala, waar deze kinderen heen konden gaan; ze konden namelijk helemaal nergens terecht, dus daarom
hebben we in alle haast een school opgericht, zie je. Het zal dus misschien ook wel enigszins te wijten zijn aan het feit dat we de
school in zo'n grote haast hebben opgericht, waardoor er misschien enkele zaken over het hoofd werden gezien. Maar deze
kinderen waren verschrikkelijk: toen ze zagen dat hun leraars Indiërs waren, begonnen ze hen te slaan, ze staken hun tong naar
hen uit, soms spuugden ze zelfs naar hen, of ze knepen hen, ze deden de gekste dingen, weet je. Dus de leraars kregen de schrik
van hun leven. Ze zeiden: "Baba, we kunnen niet langer op deze losgeslagen gekken letten, God weet waartoe ze in staat zijn.
Misschien brengen ze op een dag een mes mee en steken ons neer. We weten ons geen raad meer.” En we hebben ook heel
slechte ervaringen in Shudy Camps met dit soort kinderen; ze hadden totaal geen grenzen. Ze waren helemaal niet voorzichtig,

en op een bepaald moment vroeg ik: "Wat gaan jullie eraan doen?" "Ze springen tegenwoordig overal vanaf," zeiden ze, "op alle
mogelijke plaatsen." (Ik hoop dat ze daar nu niet aan het springen zijn.) En uiteindelijk brak er een jongen zijn been. Daar waren
ze erg van geschrokken. Dus ik zei: "Goed, zorg nu dat je één ding doet. Er is al niets meer met hen aan te vangen, maar pak
gewoon een liniaal, hou hem bij je en zeg dat als ze zich misdragen dit ding gebruikt zal worden. En één of twee keer doe je
gewoon een beetje zo.” Maar dat wil ook weer niet zeggen dat je je kinderen steeds moet slaan. Ik bedoel, je zou nooit in
extremen moeten gaan, er moet altijd een zeker evenwicht zijn. Dat moet je begrijpen. Er was bijvoorbeeld ooit een jongeman die
als kok kwam werken, uit Oostenrijk, en een yogi had hem gevraagd - omdat hij een westerling was - of hij even op de kinderen
wilde letten. En hij begon links en rechts klappen uit te delen. Indiase vrouwen doen dit niet. Indiase vrouwen delen geen klappen
uit, zie je, wij slaan onze kinderen niet. Ik bedoel, ik heb mijn dochter één keer een tik gegeven, een van mijn dochters, de oudste,
en de jongste twee keer, in hun hele leven. Wij geloven niet in slaan, maar ze zijn eerder bang van onze ogen; ze weten wat we
van hen verlangen, wat correct is. Ik zal je iets vertellen over mijn jongste dochter; toen zij naar de universiteit in Delhi ging, zag
ze dat alle meisjes daar bloesjes zonder mouwen droegen. Dus ze vroeg me: "Vind je het goed als ik ook mouwloze bloesjes
draag? Want alle meisjes dragen mouwloze bloesjes.” Ik zei: "Doe maar, als jij je er goed bij voelt.” Toen vroeg ze: "Mama,
waarom draag jij eigenlijk geen mouwloze bloezen?" Ik zei: "Ik zou me schamen om zoiets te dragen, want ik toon niet graag mijn
armen, ik hou er niet van, het is niet goed. Ik vind dat de armen altijd bedekt zouden moeten zijn.” En toen zei ze onmiddellijk: "In
dat geval ben ik het er niet mee eens dat jullie overal maar 'ja' op zeggen als ik iets vraag. Jullie hadden 'nee' tegen me moeten
zeggen. Dat had ik helemaal niet erg gevonden.” Indiase kinderen hebben dus deze wijsheid wel. Ze zijn net zoals Avadhut, waar
ik jullie over vertelde, die zei: "Wie zal me dan nog terechtwijzen, wie zal me ervoor behoeden verkeerde dingen te doen?" Maar zo
zijn onze kinderen hier niet, dat is duidelijk te zien; ik weet niet hoe het komt, misschien hebben wij gewoon een sterkere basis, of
wat dan ook, maar we houden steeds de teugels stevig in handen, en wijsheid is daarbij van zeer groot belang. Als je tegen een
kind zegt: "Je hebt je net heel slecht gedragen" - een kind vindt het verschrikkelijk te weten dat het zich slecht heeft gedragen. Of
als je zegt: "Je gedraagt je nu helemaal niet wijs", dan komt dat heel hard aan bij een kind. ”Ik ben niet wijs, ik heb me niet goed
gedragen.” Maar het beste is nog te zeggen:"Jullie zijn Sahaja yogi's, jullie zijn bijzondere mensen; je kunt je niet zo gedragen,
jullie zijn Sahaja yogi's.” Het is het beste om ze steeds te blijven vertellen hoe waardig ze zich zouden moeten gedragen en wat
er van een Sahaja yogi verwacht wordt. Maar verwen ze nooit. Dat is één ding dat je nooit zou mogen doen, anders zullen ze een
voortdurende last voor je worden, ook al zijn het gerealiseerde zielen. Let er dus alsjeblieft op dat je ze niet verwent. Dat is heel
belangrijk. En zoals ik jullie net zei, zou je ook nooit slecht mogen spreken achter elkaars rug. Dit is een heel slechte gewoonte,
en zo zul je bhoots aantrekkenen uitermate negatief worden. Als er zo'n gedachte in je hoofd opkomt, laat het dan meteen los.
Het is een heel hardnekkige ziekte die snel uitzaait, zodat het je in zijn macht krijgt - ik bedoel, het is zo misselijkmakend te horen
dat iemand slecht spreekt over een ander; het is echt misselijkmakend, omdat het niet menselijk is. In de dierenwereld is er een
dier, namelijk de hyena. En ze zeggen dat een hyena zo is. Hij komt langzaam naderbij en steelt een kind, of wat dan ook, het is
een heel geslepen dier, en iedereen die zich zo gedraagt, noemen we in India ook een hyena; we noemen zo iemand een hyena en
we beschouwen hem als een heel lage persoonlijkheid, als iemand zo spreekt. In Sahaja Yoga siert dit je niet. Sahaja yogi's
zouden nooit slecht over een ander mogen spreken. En ze mogen in het geheel ook niet een ander met elkaar bespreken. Nooit!
Als iemand dit doet dan moet je onmiddellijk zeggen:"Nee, ik wil er niets van weten. Vertel het me alsjeblieft niet.” Dit is absoluut
geen goede eigenschap. Politici doen dit, maar niet Sahaja yogi's. Sahaja yogi's zouden dit nooit mogen doen, want jullie zijn
edele mensen, jullie zijn yogi's. Weten jullie hoe een yogi normaal gezien een gerealiseerde ziel wordt? Laatst was ik een boek
aan het lezen over de Upanishaden, en in één ervan stond -vandaag zag ik het pas 's ochtends toen ik opstond- er stond over een
yogi het volgende geschreven:"Je moet jezelf eerst uithongeren, om te beginnen. Daarna moet je shirshasana[13] doen, en je
moet ook pranayama[14] doen. Je moet om vier uur 's ochtends opstaan, je bad nemen en gaan zitten voor dhyana[15], en voor
je dhyana moet je vijf uur blijven zitten. Daarna moet je pranayama doen. Dat is ook een speciale oefening. Het is niet
gemakkelijk voor een normaal persoon om dit te doen, omdat je daarbij zestig keer je linkerkant omhoog brengt, door de
prana[16] via je linker neusgat in te ademen, dan hou je je adem vierenzestig tellen in, en daarna rechaka: je ademt in
tweeëndertig keer uit, kun je je dat voorstellen? En dit moet je 108 keer doen, elke dag, minimum. Dat is het absolute minimum.”
Maar er bestaan zoveel oefeningen dat je geschokt zult zijn als ik ze je allemaal zou vertellen. Zo is er bijvoorbeeld een oefening
waarbij je vanuit een rechtstaande positie ineens in een houding springt waarbij je voeten anderhalve meter van elkaar staan stel je voor. En dan moet je je omdraaien -om je nadi's te zuiveren moet je je omdraaien en jezelf naar de linkerkant brengen. En
aan de linkerkant moet je -dit is een heel moeilijke oefening die er staat beschreven- maar kort samengevat is het een
strekoefening, waarbij je je hand links legt en jezelf helemaal strekt, en daarna ga je weer naar je uitgangspositie, waarna je weer
met je voeten anderhalve meter van elkaar springt. En dan ga je verder met de rechterkant. En zo zuiver je je nadi's. Maar er

staan nog zoveel andere oefeningen beschreven. Ze zijn vreselijk. Ze zeiden dat simpele oefeningen voor simpele mensen zijn,
maar als iemand die 'yoga' wil bereiken al deze vreselijke oefeningen moet doen, ik weet het niet, ik bedoel, uiteindelijk zal je
lichaam helemaal versleten zijn door deze oefeningen, maar dan zul je tenminste moksha[17] hebben, zie je. Zo is het nu
eenmaal. Maar wat ik jullie hiermee wil zeggen is dat jullie nu alles op een eenvoudige manier hebben gekregen - het was heel
gemakkelijk, maar op subtiel vlak blijven al deze onzinnige dingen nog steeds aan je vastkleven, en zelfs nu je in de boot zit zijn
ze er nog steeds, waardoor je zwaar begint te wegen, en dit zware gewicht is ertoe in staatje weer naar beneden te trekken. En
als je daarbij eenmaal over een bepaalde grens heen bent, ga je pijlsnel de diepte in. Er zijn zoveel mensen die we uit Sahaja
Yoga hebben moeten gooien; er zijn er zoveel die Sahaja Yoga hebben verlaten en er zijn ook zoveel nieuwe mensen naar Sahaja
Yoga gekomen. Nu worden de nieuwkomers in het begin nog een tijdje door de vingers gezien; maar zij zien ook hoe jullie zich
gedragen, en dit is echt heel belangrijk. Eerst en vooral moeten we dus weten dat we mensen zijn die tot de Sahaja yogi's
behoren - een heel speciaal soort mensen, die een speciale positie hebben; wij hebben zoveel voorrechten, dus we moeten ons
uitermate waardig gedragen. Ik heb mensen gezien die om van alles en nog wat beginnen te lachen. Ze zitten ergens in een
groepje en beginnen steeds overal om te lachen. Er is helemaal niets om over te lachen, maar toch beginnen ze steeds te lachen.
Zelfs als ik zelf aanwezig ben blijven ze maar met elkaar babbelen en praten; ze hebben totaal geen respect. Maar als je guru
daar zit dan zou je stil moeten zijn, je zou nederig moeten zijn, je zou eerbied moeten tonen. Dit soort dingen zijn allemaal heel
belangrijk en we moeten ze geleidelijk aan leren, want jullie hebben nooit een behoorlijke opvoeding gekregen wat betreft je
spirituele leven. Als je bijvoorbeeld naar de kerken kijkt, of de tempels waar je bent geweest, of wat dan ook, dan waren zij geen
ware meesters die je konden vertellen hoe je je moet gedragen, welke houding je moet aannemen en wat je moet doen. Nu zou je
dus langzaam maar zeker erop toe moeten zien dat je groeit, en dat je ook heel snel groeit. En daarvoor moet je steeds
onthouden dat je je introspectie moet gebruiken om te zien: "Waar sta ik nu? Waar ben ik mee bezig? Ah, nu komt de kwaadheid
in me op.” En zodra er kwaadheid in je opborrelt, ga dan voor de spiegel staan en zeg: "Komop, word maar eens goed kwaad!" Zie
jezelf dus steeds onder ogen, dan zul je er veel baat bij hebben. Kijk niet naar anderen. Ik moet je ook zeggen dat zulke mensen,
als ze er eenmaal mee beginnen, altijd een groep zullen vormen, en die groep kan groter of kleiner worden, naargelang je eigen
houding. Jij hoeft alleen maar te zeggen:"Moeder heeft gezegd dat we nooit naar kwaadsprekerij moeten luisteren.” Luister er
zelfs niet naar. Natuurlijk zou je in het begin (van nieuwkomers) wel een hoop moeten tolereren. Als je bijvoorbeeld de brieven
zou zien die mij werden geschreven in de beginperiode van Sahaja Yoga, dan zou je er echt gek van worden. Die persoon spreekt
slecht over die, een ander persoon spreekt weer slecht over iemand anders; ik bedoel, iedereen zou er gek van worden om dat
allemaal te moeten lezen. Daarom lees ik ze ook nooit. Al dat soort brieven verbrandde ik altijd gewoon. Maar gelukkig zijn deze
mensen nu heel verstandig geworden; ze zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en het zijn werkelijk prachtige mensen
geworden, heel begripvol, en de liefde die ze voor elkaar voelen is echt buitengewoon. Alleen door liefde kun je anderen leren
kennen, niet door haat. Als je iemand haat, hoe zul je dan ooit meer te weten kunnen komen over zijn schoonheid? Je begint dus
de schoonheid van die persoon te zien, en je begint van hem te genieten. Zo gaat het in Sahaja Yoga. Ik zou dus graag hebben
dat jullie je kinderen zo opvoeden dat ze zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid als Sahaja yogi's. Moge God jullie
zegenen! Wees voorzichtig, er zijn ook kleinere kinderen. En verwaarloos ze nooit, uiteraard zou je ze nooit mogen verwaarlozen.
Laat ze nooit alleen, zelfs als je weg moet, of als je een baan hebt dan kun je die opgeven omwille van de kinderen, tot een zekere
leeftijd. Dan kun je de draad weer oppikken als ze groter zijn. Er zijn zoveel dingen die je in huis voor hen kunt doen. En ook
mannen moeten weten dat ze elke dag wat tijd met hun kinderen zouden moeten doorbrengen. Dit is ongelofelijk belangrijk, want
kinderen brengen zoveel rust. Let eens op haar, zij rent weg. Mijn aandacht is steeds bij hen. Ik hoop dat ze niet. . . Zijn het
voorzichtige kinderen? Of laat iemand bij hen blijven. Er kan steeds afwisselend een vrouw bij de kinderen blijven, beurtelings,
om beter op hen te kunnen letten. Dit is dus een prachtige plek waar we nu zijn, en ik hoop dat het werk nu bijna af is. We hebben
de inhuldiging al gehouden, en binnenkort zal alles klaar zijn. Zoals ze zeiden zullen er drie verdiepingen komen. Het zou heel fijn
zijn als het zou uitwerken, maar ik weet niet wat jullie hier kunnen doen en wat er nog allemaal moet gebeuren. Heb je dit
uitgegraven voor…Een open haard? Het zal een open haard worden. En wat ga je daarboven maken, in het gat? Nog een er
bovenop? Goed. Hoe heb je het naar boven gebracht? Geprefabriceerd. Wat staat er nu nog op het programma? Nu is het lunch,
nietwaar? Goed. Daar is iemand. Let alsjeblieft op ze. Je kunt het om beurten doen, zie je. Jullie moeten alles opruimen. Laat
niets hier liggen. Het is teveel. Eet jij deze maar op. Goed? Ik kan zoveel niet op. Hier is er een hartje! Een yogini stelt een vraag
over de zorg voor westerse tieners. Wat is er aan de hand? Veertien en vijftien? Zijn ze niet in Sahaja Yoga? Ik denk dat je ze naar
een school in India moet sturen. Niet Australisch? Zou het van hem mogen? Het hoeft geen Sahaj school te zijn, want daar staan
we nog niet op punt, maar je kunt ze op een school zetten, een normale Indiase school. Je kunt ze in een internaat onderbrengen.
Dat zal hun redding zijn. En als onze middelbare school klaar is dan kunnen ze daarheen gaan. Want ze moeten naar behoren

worden opgevoed. En er zijn ook teveel verleidingen, dat kan ik je wel zeggen. Het is heel gevaarlijk. . . Geef me hun namen. Ze
zullen wel toegelaten worden. Zeg maar gewoon dat deze kinderen graag de toelating zouden krijgen in een school daar. Maar
de standaard in India ligt heel hoog. Ze zullen een jaar lager moeten beginnen, maar dat is niet erg; ze zullen er in ieder geval een
heel goede opleiding krijgen. Je kunt samen met haar op zoek gaan naar een school. Het maakt niet uit waar: in Bombay, Pune,
overal. Dat zal in ieder geval al goedkoper zijn dan de scholen hier, en ze zullen er discipline bijgebracht krijgen. Ik ben het met je
eens. Niemand bekommert zich om hen, zie je. Want ze maken het de leraars ook lastig. En de overheid bekommert zich ook niet
om hen. Maar kinderen zijn zo kostbaar, ze weten zoveel - het is echt verschrikkelijk, ik zeg het je. Het is moeilijk om te begrijpen
dat zulke jonge kinderen al dingen weten die wij als studenten geneeskunde niet eens wisten. O, dank je. Twee, drie kinderen, wie
is de jongste? Welke leeftijd heeft de jongste? Zij is de jongste. Wat is haar leeftijd? Elf. Ze is niet te jong. Ze kunnen alle drie
gaan. Zij is groot voor haar leeftijd, en ze gedraagt zich heel goed. En hij is heel lang, nietwaar? Ze worden steeds groter en
groter, is het niet? Wat is je lengte nu? Ben je al één meter vijftig, of zoiets? Je vader is lang, is het niet? Ja, dat is waar. Zou je
graag naar India gaan? Goed. Mooi. Jullie zouden een school moeten zoeken. . . Dat vertelden ze me toen de kinderen… Ik zal
een tijdlang niet naar India gaan, maar we kunnen een yogi vragen of hij kan regelen dat ze toegelaten worden in een goede
school. In welke klas zit je? Elf. Op niveau O? Dat niveau moet je in ieder geval afmaken, vind ik. Anders zul je alleen maar. . . Je
zit toch op niveau O, of niet? Op niveau A? Dus je hebt niveau A al gehad? Dan zit je op niveau O. Laat hem maar beter niveau O
afmaken, dat is belangrijk. Gaat hij daarna naar de universiteit? Je kunt wel de toelating krijgen in een universiteit. Over een jaar.
Hij kan in India naar een universiteit gaan. Hij kan kunst studeren, of zoiets, het maakt niet uit. Wil je met een computer werken?
Wat doe je graag? Wat leer je nu vooral? Wiskunde, of niet? Je houdt niet van wiskunde. Wat nog meer? Biologie. Je hebt dus
biologie. Hou je van biologie? Genetica. . . Goed, we zullen zorgen dat we een universiteit voor je vinden, in de richting die hij
graag wil doen. Kan hij goed Engels? Wil je graag gaan schrijven? Zou je graag journalist worden? Denk er maar eens over na. En
laat het ons maar weten. . Journalistiek kun je gemakkelijk studeren in India, als je dat wilt doen. Maar je zou zelfs toelating
kunnen krijgen in genetica - probeer het maar. Dertien. In welke klas zit hij? Ja, hij kan daar naar school gaan. Nee, dat is in orde.
Deze sjaal is wel goed. Zal het in april volgend jaar klaar zijn? Ik zal er zijn! Als je het hun leert dan kunnen ze het doen. En dit
wordt er dan aan vastgemaakt, zodat je niets hoeft te doen. Zijn dat cementblokken? Wij hebben ook zoiets, maar in India zijn ze
niet sterk. Maar deze kunnen twee verdiepingen dragen? Echt? [1] Pingala nadi: rechter energiekanaal; correspondeert met het
(rechter) sympathische zenuwstelsel. Kanaal van actie en toekomstgericht denken. [2] Ida nadi: linker energiekanaal;
correspondeert met het (linker) sympathische zenuwstelsel. Kanaal van de emoties en het verleden. [3] nadi: energiekanalen in
ons subtiel lichaam. De belangrijkste zijn het linker en rechter energiekanaal, corresponderend met het sympathische
zenuwstelsel, en het middenkanaal corresponderend met het parasympathische zenuwstelsel. [4] bandhan: bescherming [5]
tantrika: beschouwt de Kundalini als een seksuele energie; dit idee druist volledig in tegen de leer en de technieken van Sahaja
Yoga [6] bhoots: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven [7] rakshasa:
demon, incarnatie of belichaming van negatieve of duivelse krachten [8] sushupti: staat van diepe slaap [9] brahmaan: betekent
letterlijk ‘diegene die tweemaal geboren is en de brahmananda of goddelijke zegen kan voelen’. Ook: hoogste kaste in het
vroegere kastensysteem in India. [10] modus operandi: manier van werken [11] Angina pectoris: een drukkend, zwaar gevoel
en/of pijn midden op de borst (angineuze pijn) dat ontstaat als de hartspier niet voldoende bloed toegevoerd krijgt om het hart
zijn werk te laten doen. [12] badha: subtiele negativiteit, blokkade, hindernis ter hoogte van orgaan of chakra [13] shirshasana:
yogahouding of asana waarbij het lichaam ondersteboven staat, steunend op de kruin en de voorarmen [14] pranayama:
yogaoefening waarmee de ademhaling wordt beheerst; controle over de levensenergie [15] dhyana: spirituele evolutie [16] prana:
vitale levensenergie, adem – kracht die verbonden is met het rechterkanaal, de ‘Prana Shakti’ [17] moksha: bevrijding,
gelukzaligheid
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Paas Puja - Sydney, Australië - 31 maart 1991 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 30/03/2015 [Een yogi
zegt dat Shri Mataji hem heeft gevraagd om de horoscoop voor te lezen die hij onlangs heeft gemaakt.] Het is gemaakt door een
heel bekende astroloog. [De horoscoop wordt voorgelezen.] Moksha kanaka betekent 'degene die de realisatie geeft’ - moksha
kanaka. Moksha. Drieënveertig... Het betekent 'planeet'. Dat betekent 'planeet'. Gajakesari yoga. Gaja is een olifant, kesari is een
leeuw, dus het is een combinatie van beide dieren. Nishkalanka. Dat is een ander woord voor Kalki. Vandaag zijn we hier om
Christus te vereren om zijn verrijzenis uit de dood. Er bestaan verschillende theorieën over zijn dood, maar de waarheid is dat hij
zijn eigen verrijzenis heeft bewerkstelligd, waarna hij naar India is getrokken, waar hij voorgoed is gebleven met zijn moeder. De
periode na zijn verrijzenis staat in geen enkel boek beschreven, maar in de, in een van de Purana's staat wel beschreven hoe
Shalivahana, een van de koningen uit de dynastie waarvan ik afstam, Christus heeft ontmoet in Kashmir. En hij vroeg hem: "Wat
is uw naam?" Hij antwoordde: "Mijn naam is Isa." En vervolgens vroeg hij hem: "Uit welk land bent u afkomstig, uit welke plaats?"
En hij zei: "Ik kom uit een land dat zowel u als mij vreemd is, maar nu ben ik in mijn eigen land." Ik denk dat hij zo aangaf hoezeer
hij de Indiase sfeer apprecieerde. En daarna genas hij daar mensen. Zijn graf ligt daar, en zijn moeders graf ligt er ook. Maar er
gaan ook andere verhalen de ronde, die de wereld in gezonden zijn door mensen die hem niet zo goed kenden. Hoe dan ook zie
je dat Christus erg onder de indruk was (van India) en dat hij vooral moraal heeft onderwezen, waar de Indiase geschriften ook
over spreken, op heel nadrukkelijke wijze. Voor hem was moraal het allerbelangrijkste in het leven, want zoals je weet was hij de
incarnatie van Shri Ganesha. Daarom was het Ganesha principe voor hem enorm belangrijk. En dit heeft hij kenbaar gemaakt
door te zeggen: "De Tien Geboden zeggen: 'Gij zult geen overspel plegen', maar voorwaar, ik zeg u: 'Gij zult geen overspelige ogen
hebben'." Hij ging er zo ver in dat zelfs de ogen niet overspelig mogen zijn. Dit wijst op een zeer helder inzicht in het soort
persoonlijkheid dat we tegenwoordig vooral zien, waar de meeste mensen links en rechts overspel plegen met hun aandacht.
Verder heb ik ook in een van de Upanishaden gelezen dat je al overspel pleegt als je zelfs maar naar een vrouw kijkt, dat je al
overspel pleegt als je zelfs maar aan een vrouw denkt, en dat je ook overspel pleegt als je teveel met vrouwen praat. Nu heb ik
gezien dat er tegenwoordig veel vrouwen worden gebruikt voor public relations; overal, in elk land. En zij houden dan
verkoopspraatjes en onderhouden zich met mensen die een hoge positie hebben, waarbij ze op zo'n manier spreken dat deze
mensen zich heel gevleid voelen. En één van de methodes om gunsten te verkrijgen - het verkeerd soort gunsten - van
ambtenaren, is via deze PR-business, dat is heel gebruikelijk. En dit fenomeen is ook deels verantwoordelijk voor de corruptie in
verschillende landen. Moraliteit gaat hand in hand met allerlei vormen van geweld. Iedereen die gewelddadig is, iedereen die in
de maffia zit, en iedereen die tot het uitschot van de maatschappij gerekend kan worden: het zijn allemaal overspelige mensen
van het ergste soort. Daarom moet je echt begrijpen hoe belangrijk het is dat moraliteit een fundamentele deugd zou moeten zijn
in Sahaja Yoga. Ik zou zeggen dat we vandaag vooral geluk hebben dat we deze gelegenheid kunnen vieren in het land van Shri
Ganesha; dat we hier kunnen zijn om zijn verrijzenis te vieren, die werkelijk te danken is aan zijn zuivere, we kunnen zeggen totaal
nishkalank leven. Zijn leven was zo zuiver! Zijn zuiverheid was een feit, omdat hij niets anders was dan chaitanya, hij was niets
anders dan vibraties. Hij was zo zuiver dat hij zelfs over water kon lopen; hij was zo zuiver dat de dood hem zelfs niet kon
vernietigen. Zo moeten wij ook onze reiniging vooropstellen. Als wij over verrijzenis spreken dan doelen we op het krijgen van je
tweede geboorte. Zoals ik jullie al eerder heb gezegd, wordt het proces van ei naar vogel ook wel dvijaha genoemd, dat betekent
'tweemaal geboren'. Zo worden ook wij, die nog bedekt zijn door ons ego en onze conditioneringen, geopend totdat we in een
vogel veranderen, en hierdoor zijn we ook allemaal meer te weten gekomen over de Brahma, over deze allesdoordringende
kracht die de Brahma is. En zo komt het dat we nu werkelijk de dvijaha's zijn geworden, een ander woord voor brahmanen. Voor
hen die de Brahma niet kennen, heeft het geen enkel nut om godsdienstig te zijn, om gebeden te zingen of wat dan ook, omdat je
niet verbonden bent; als je niet verbonden bent dan heeft dit allemaal geen betekenis. . Maar we moeten onszelf wel goed in de
gaten houden, met het oog op onze zuiverheid. Bij mensen die zich op een heel laag niveau bevinden heb ik gemerkt dat de
onzuiverheid ontstaat uit wat Christus 'fluisterende zielen' noemde. Dit zijn mensen die beginnen te praten achter de rug van
andere mensen, en die ervan genieten om zo te praten. Dit getuigt van een ontzettend lage persoonlijkheid. Ik vind dat dit gedrag
in Sahaja Yoga volledig moet verdwijnen, want het creëert problemen, en de belangrijkste krachtbron van Sahaja Yoga, namelijk
de collectiviteit, wordt hierdoor schade toegebracht. Vooral de vrouwen wil ik hierop wijzen, en in het bijzonder de vrouwen van
de leiders hebben in dit opzicht een grote verantwoordelijkheid. Als zij zo beginnen te spreken of interesse tonen in
roddelpraatjes, dan verlagen ze zichzelf tot het niveau van anderen en zetten ze hun moederschap op het spel. Elke moeder die

haar kinderen toestaat om zo te spreken bederft werkelijk het hele leven van haar kinderen. Iedereen die slecht spreekt over wie
dan ook in Sahaja Yoga vormt een enorm groot gevaar voor beide personen, maar vooral voor zichzelf. Je zou dus altijd zelfs
moeten vermijden slecht te dénken over anderen, laat staan erover te spreken. En als iemand dit wel doet, dan zou je met je
handen je oren moeten bedekken en zeggen: "Vertel het me niet, ik wil niets slechts horen over wie dan ook." Want als we slecht
spreken over een ander, dan nemen we alle slechte kwaliteiten van die persoon over. En los daarvan raakt onze geest zo ook
bedorven; er ontstaat een onzuiverheid in je geest. En als je het aan anderen vertelt dan groeit en verergert deze onzuiverheid.
Het is dus de verantwoordelijkheid van de vrouwen om hier ontzettend voor op hun hoede te zijn, want dit soort gedrag gebeurt
vooral onder vrouwen, omdat zij zich eerder exclusief opstellen; ze hebben een besloten vriendenkring en ze leiden een besloten
leven. Zij hebben een andere aard dan mannen. Als mannen kwaad zijn op iemand of als ze iets te zeggen hebben dan zullen ze
gewoon op de vuist gaan, en daarna zand erover. Maar vrouwen zullen het in gedachten houden en erover beginnen te praten, en
dit is een verschrikkelijk slechte eigenschap; als een worm kruipt het zich een weg en het is zwaar besmettelijk. . Jullie moeten
dus allemaal steeds onthouden dat dit het allereerste is dat je moet vermijden: te luisteren naar kwaadsprekerij over anderen en
slecht te spreken over anderen; je over te geven aan roddelpraatjes. Ik heb hetzelfde ook al eerder gezegd in Perth, want de
laatste keer dat ik daar kwam zag ik dat er verschrikkelijke dingen gebeurden tegenover mensen. En nu vertel ik het jullie
opnieuw, want we bevinden ons op een punt waarop we moeten beseffen dat moraal niet alleen met seks te maken heeft, maar
dat het veel verder gaat dan dat; het omvat veel meer. . Omdat we streven naar onze zuivering moeten we dus aan zelfonderzoek
doen. Mensen vragen me vaak: "Hoe komt het dat u het zo goed doet in Rusland?" Dit komt doordat er een aspect is dat bij
Russen zeer goed is, namelijk dat ze heel zelfonderzoekend zijn. Als je een verhaal leest van een Russische schrijver dan zul je
verrast zijn te zien dat ze allemaal aan introspectie doen; alle karakters zijn introspectief, ze willen erachter komen: "Waarom doe
ik dit?" Stel bijvoorbeeld dat iemand lui is - hij werkt niet en hij besteedt zijn tijd aan lezen of andere dingen, maar hij kan zijn
fysieke lichaam niet aan inspanningen overleveren - dan zal hij in zichzelf nagaan: "Waarom? Waarom ben ik zo lui? Waarom kan
ik geen actievere dingen doen?" En als iemand zich altijd lastig gedraagt en een opvliegend karakter heeft, waardoor mensen
hem niet sympathiek vinden, dan zal hij in plaats van kwaad te worden op anderen ook in zichzelf moeten kijken: "Waarom word
ik niet geapprecieerd? Waarom geven mensen niets om mij, en wat heb ik in me dat me in zo'n beroerde toestand brengt?" Dan
zul je zien dat je òf geconditioneerd bent, òf dat er een slinkse vorm van ego in je opkomt, waardoor je verkeerde dingen gaat
doen die je niet zou moeten doen. Dat is één van de manieren om je geest te zuiveren: door aan zelfonderzoek te beginnen doen.
Wat de cultuur betreft, vind ik dat die maar weinig bijdraagt aan de gunstige ontwikkeling van mensen. In feite weet je nooit wat
mensen van zin zijn, waartoe ze in staat zijn, hoe ver ze kunnen gaan. Niets is hier mogelijk. In sommige van de huwelijken die
we hadden, heb ik de meest schokkende dingen zien gebeuren, waar die mannen of vrouwen me nooit over hadden ingelicht en
ze kregen vreselijke ziektes. En ze brachten me er gewoon mee in de problemen. Zo zijn er nog vele anderen die dit soort dingen
doen. Het eerste dat je dus moet weten is dat je geen hypocriet kunt zijn in Sahaja Yoga. Als je een hypocriet bent, als je niet
oprecht in Sahaja Yoga gelooft en je ergens helemaal door laat meeslepen, als je jezelf niet zuivert en in jezelf keert dan zul je
snel genoeg ontmaskerd worden en uit Sahaja Yoga worden gegooid, zonder twijfel. Ik zal je er zelf niet uit gooien, ik zal je
vergeven; maar zoals ik je al eerder heb verteld zijn er twee krachten werkzaam in Sahaja Yoga: de één is middelpuntvliedend en
de ander is middelpuntzoekend. Door de middelpuntzoekende kracht zul je aangetrokken worden, maar door de
middelpuntvliedende kracht zul je weggeslingerd worden. Je moet dus echt enorm op je hoede zijn, want dat wat je nu hebt is
iets dat werkelijk buitengewoon is, verbazingwekkend hemels, en volledig moeiteloos. Eigenlijk sta ik versteld van mezelf, hoe ik
al deze dingen tot stand heb gebracht; Maar ze zijn werkelijk tot stand gebracht, want zoals ik jullie al zei heeft de
allesdoordringende kracht hier zelf een actieve rol in gespeeld. Zij onderneemt actie, omdat we ons nu in de Krita Yuga bevinden.
Deze Krita Yuga ontstaat als er een gat is tussen één Yuga en een volgende Yuga. Zo hadden we bijvoorbeeld de Kali Yuga. En
Kali Yuga moet overgaan naar Satya Yuga, en daar tussenin komt de Krita Yuga, waarin er actie wordt ondernomen en er een
evolutieproces plaatsvindt. Nu is dus de laatste (stap in de) evolutie begonnen, deze allesdoordringende kracht is opnieuw heel
dynamisch geworden. Dat is de reden waarom jullie al mijn foto's krijgen en waarom al deze gebeurtenissen plaatsvinden, en
waarom jullie zelf ook mensen zelfrealisatie kunnen geven; je staat zelf versteld van de wonderen die je meemaakt. Iedereen kan
je over honderden wonderen vertellen. En deze wonderen worden ook tot stand gebracht door deze allesdoordringende kracht.
En als we op dit kritieke ogenblik waarop we al deze mogelijkheden hebben, nog hypocriet proberen te zijn, dan brengen we
onszelf schade toe. Als we anderen proberen te bekritiseren in plaats van onszelf dan zullen we de trein missen. Je moet het
belang van de tijd beseffen. Dat is iets wat mensen over het hoofd zien. Het is heel fijn in Sahaja Yoga, want je ben gezegend en
je voelt je veilig, alles verloopt naar wens, je hebt zoveel broers en zussen en ik zie jullie gezichten stralen als rozen; en dat is
allemaal heel goed, maar toch bestaat de kans nog steeds dat je terugvalt. De reden daarvoor is dat je jezelf moet uitzuiveren.

Voel je nooit voldaan over jezelf. Sommige mensen waar ik tegen praat hebben nooit het gevoel dat ik het over hen heb; ze
denken altijd dat ik het over iemand anders heb. Probeer dus alsjeblieft te begrijpen dat we aan introspectie moeten doen en dat
we moeten mediteren; en als we ons bewust worden van onze eigen gebreken dan beginnen we ze te zien, waardoor ze zullen
verdwijnen. We hebben echt een enorme taak voor de boeg, namelijk het bevrijden van de hele mensheid; en voor die taak moet
je echt uit het beste hout gesneden zijn. Je moet een ideaalbeeld zijn. Mensen zullen jou zien. Ik heb mensen gezien die maar al
te graag het podium op stappen om een staaltje van hun kunnen te geven. Dit is ego, besef dat, het is ego. Als je je eigen
woorden niet in de praktijk brengt dan zal niemand je uiteindelijk nog serieus nemen. Integendeel, ze zullen uit Sahaja Yoga
verdwijnen. Als je probeert indruk te maken dan zullen de mensen zeggen: "Kijk eens naar die opschepper!" Iedereen kan zien
hoe je werkelijk bent. Misschien zien ze niet hoe ze zelf zijn, maar ze zien precies hoe een ander is. Met al deze uitingen van het
ego moet je dus echt ontzettend voorzichtig zijn. Als je nu bijvoorbeeld geld hebt, dan zul je er indruk mee proberen te maken, en
ook als je macht hebt - stel dat je bijvoorbeeld een bepaalde positie bekleedt in de regering - dan zul je daar ook indruk mee
proberen te maken, en dat geldt voor alle kunstmatige dingen. Ik heb mensen gekend die proberen indruk te maken met de
meest absurde dingen, die geen enkele betekenis hebben. Dat begrijp ik niet, want deze dingen zijn allemaal slechts uiterlijk; ze
verrijken je niet, ze geven je in geen geval de kracht die je nodig hebt en ze maken je ook absoluut niet mooier. Al deze uiterlijke
zaken kan iedereen dus krijgen, er is niets bijzonders aan jou; maar je innerlijke rijkdom kun je alleen ontwikkelen door jezelf te
zuiveren, en dan kan je wedergeboorte plaatsvinden, zoals Christus het ons heeft verteld. Nu is de tijd van wedergeboorte
gekomen; jullie zijn allemaal herrezen, maar je moet jezelf nog wel zuiveren. Ten eerste, zoals ik jullie daarnet al zei, zou moraal
de allerhoogste prioriteit moeten zijn voor ons allemaal. Denk je gewoon eens in hoe de meeste mensen hun leven leiden! Ik heb
bijvoorbeeld zelf met mijn man in het Westen geleefd, in een heel andere atmosfeer, een andere maatschappij. We zijn daar naar
feesten geweest, al dit soort dingen hebben we gedaan, en wat ik daar heb gezien is dat geen enkele man er veilig is, en geen
enkele vrouw is er veilig. Ze flirten allemaal met elkaar; God weet waarom, want het is een vreugdeloze bezigheid. En als ze
daarna weer naar huis terugkeren dan zien ze dat hun vrouw er niet is, of dat hun man er niet is. Ze leiden zo'n onzeker bestaan,
omdat ze geen enkele zin voor moraal hebben. Voor hen zijn deze vormen van vermaak het allerhoogste, en omdat ze zo'n
verkeerde interpretatie hebben van het leven lijden ze aan een verschrikkelijke onzekerheid. Jullie moeten je kinderen opvoeden
aan de hand van een correct, gezond gevoel voor moraal. En daarvoor moet je je zelf ook fatsoenlijk gedragen. Je zou je nooit
romantisch mogen gedragen in het bijzijn van je kinderen, en je zou het ze ook nooit mogen aandoen je (als ouders) samen op te
sluiten in je kamer en daar allerlei dingen te doen. Gedraag je daarentegen op een waardige manier, anders zullen je kinderen dit
gedrag sowieso van je overnemen. En je zou ook voorzichtig moeten zijn met de televisie en de dingen die ze daar laten zien, of
met wat de kinderen zien; ze moeten daar goed voor oppassen, en je zou ze moeten vertellen: "Dit is verkeerd. Dit is helemaal
niet goed, en het kan ons problemen bezorgen." Als je een goede verstandhouding hebt met je kinderen dan zul je nooit
problemen hebben met hen. Want kijk, hier geven ze zoveel voorlichting, en ondanks dat hebben jullie toch zoveel problemen
met je kinderen! En wij geven kinderen helemaal geen voorlichting over al deze dingen, en toch hebben we dit soort problemen
helemaal niet in India; want je wordt gewoon onschuldig gehouden. Als de kinderen onschuldig worden gehouden dan zullen ze
hier nooit aan toegeven en dan zullen ze nooit in de problemen komen door toedoen van hun nieuwsgierigheid. Zorg gewoon dat
ze nooit nieuwsgierig worden. Dan zul jij gelukkig zijn, de kinderen zullen gelukkig zijn en ze zullen van meet af aan een leven
leiden dat gebaseerd is op moraliteit. Dit moet jij jouw kinderen geven: een correct gevoel voor moraal. Verder is er nog iets
anders dat ik heb gemerkt, en dat is dat het ontzettend belangrijk is om tijd te maken voor Sahaja Yoga. Veel mensen maken er
geen tijd voor vrij, ze werken niet in de ashrams en ze hebben niet het gevoel dat ze iets moeten doen voor Sahaja Yoga. Maar je
moet begrijpen dat je een wezenlijk deel bent van één lichaam. Stel nu dat ik een van mijn armen nooit laat werken en in een
draagdoek leg, dan zul je zien dat hij nooit meer zal werken; hij zal zwak worden en hij zal niet meer in staat zijn om iets te doen,
hij zal verspild zijn. Je zou dus alle ledematen van het lichaam moeten gebruiken, en zo zouden jullie ook allemaal zowel een
fysieke als een mentale als een emotionele bijdrage moeten leveren; alles wat ook maar enigszins mogelijk is om bij te dragen
aan Sahaja Yoga, want dit is jullie taak. Ik heb Sahaja Yoga niet nodig. Ik hoef dit niet te doen. Ik heb dit voor jullie opgestart, en
het is dan ook jullie taak om het aan anderen door te geven. Dit is jullie verantwoordelijkheid, en jullie zouden die allemaal zelf
moeten opnemen. Zo weten jullie bijvoorbeeld dat ik op mijn leeftijd nog om de drie of vier dagen reis, en dan nog zeer grote
afstanden. Dit doe ik allemaal, maar waarvoor? Ik hoef dit helemaal niet te doen, want ik heb het zelf niet nodig. Ik doe het alleen
omdat ik in mijn leven verondersteld word dit te doen. Maar verder kan ik echt niet uitleggen waarom ik het doe. Logisch gezien
houdt het geen steek. Maar als jullie mij zien dan zeggen jullie: "We hebben zo'n hoge waardering voor Moeder, we hebben
enorm veel respect voor haar, we houden ontzettend veel van haar en we vereren haar", al dit soort dingen. Maar geef je zoveel
als zij kan geven? Hoeveel geven we? Ten tweede ben ik ook te weten gekomen dat mensen heel gierig zijn als het erop aan

komt geld te geven voor mijn programma's en andere activiteiten. Jullie willen dat ik hier kom. In de beginperiode gaf ik er mijn
eigen geld aan uit, maar jullie willen toch niet dat ik naar hier kom met mijn eigen geld? Is dat gepast? Is dat zo? Als je enig
zelfrespect hebt dan zou je niet willen dat ik mijn eigen geld uitgeef om hier te komen, dat ik geld uitgeef om dit op te bouwen en
dat ik geld uitgeef voor de benzine van jullie auto's. Of zouden jullie wel willen dat ik dat doe? Nee. Maar er zijn wel verschillende
mensen die naar mijn programma komen, zo werd mij verteld, die niet betalen voor mijn programma's. Dit is echt helemaal
verkeerd. Als je niet betaalt, ik zeg het je, dan zul je hier onmiddellijk de weerslag van ondervinden; en wel degelijk op geldgebied,
want als je niet geeft dan komt het geld ook niet. Alle mensen die gul hebben gegeven, hebben er heel veel voorspoed voor
teruggekregen, zelfs in Australië, zelfs in India. Dus ik moet je dit echt zeggen, zelfs al klinkt het niet verleidelijk. Want als
mensen zeggen: "Moeder, we hebben geen succes in wat we doen, het werkt niet", dan is er iets mis, ergens is er iets mis. Maar
eenmaal je jezelf aan Sahaja Yoga begint te wijden, dan zul je zien dat alles zich onmiddellijk vanzelf zal beginnen oplossen. Dus
als er iets is dat je verkeerd hebt gedaan en dat je niet had moeten doen, of als er iets is dat je niet goed hebt begrepen of als je
iets hebt gedaan vanuit een misverstand, probeer dat dan te ontdekken. Deze situaties moeten worden rechtgezet. Alle plooien
moeten worden gladgestreken in Sahaja Yoga. Alles zal op zijn plaats vallen. En dat niet alleen, maar ik heb gezien hoe alles op
de meest wonderlijke manier met elkaar in lijn komt te liggen, zodat je echt versteld staat van de manier waarop het werkt. Het
gaat in stijgende lijn. Dus als er iets niet meezit in je leven dan is er ongetwijfeld iets mis. En dit heeft te maken met de moraal
van je - ik zou zeggen, je financiële moraal. Daarnaast hebben we ook een paar verschrikkelijke tegenslagen gehad in dit land van
jullie, doordat er vreselijke leiders zijn gekomen die alleen maar in geld geïnteresseerd waren. Dat was de enige reden waarom ze
naar Sahaja Yoga kwamen, en je weet maar al te goed wat er met hen is gebeurd. Je komt dus niet naar Sahaja Yoga voor het
geld, maar je komt hier voor alles, in zekere zin, voor het geheel, want je moet een hogere staat bereiken. Daarom moet je ook
geven, met een open hart. Wetende dat je zo'n groot geschenk hebt ontvangen zou je moeten denken: "Wat kan ik hier nu zelf
aan bijdragen?" Natuurlijk heb ik jullie geld niet nodig; en ik bevind me niet eens in de positie waarin Christus zich bevond, maar
zelfs hij heeft nooit ergens geld voor gevraagd. Ik heb dus zelf helemaal geen geld nodig van jullie. Maar het is wel nodig voor
andere dingen, dus alle mensen die niet hebben betaald moeten goed onthouden dat, als ze willen dat het hun kinderen goed
gaat, als ze willen dat het hun familie goed gaat en als ze willen dat het hen goed gaat op geldgebied, ze zonder er enig ego bij te
voelen en zonder druk uit te oefenen op de leiders hun geld zouden moeten besteden op een manier die Sahaja Yoga werkelijk
tot nut is. De familie is weer een ander punt. Zoals ik jullie gisteren vertelde is er een tendens van: "Mijn huis, ik wil een eigen huis
hebben, ik wil dit hebben,…" Vooral de vrouwen van de leiders. En hier moet ik hen opnieuw voor waarschuwen, want dit heeft al
zo'n grote problemen veroorzaakt dat we hen uit Sahaja Yoga hebben moeten gooien. Ondanks het feit dat hun mannen heel
waardevol waren wilden sommige vrouwen een eigen huis hebben, ze wilden hun kinderen bij zich houden en ze wilden in hun
eigen omgeving blijven. Maar als de vrouw van een leider dit soort ideeën heeft, wat zal er dan met anderen gebeuren? De
anderen moeten het voorbeeld volgen van de leider, maar als de leider niet het goede voorbeeld geeft en als zijn vrouw ook niet
het goede voorbeeld geeft dan kan er echt een heel gevaarlijke situatie ontstaan. Zo heb ik gezien dat mensen een hele
lijdensweg volgen doordat ze zich gewoon niet realiseren dat we allemaal deel uitmaken van één familie. En als we zo beginnen
te denken - stel je voor dat we een van onze vingers afsnijden en ergens in de grond stoppen, wat zal er dan uit groeien? Zal er
een boom uit groeien? Wat zal er uit groeien? Niets. Het zal daar gewoon blijven steken. Zolang je niet verenigd werd met het
geheel voelde je je goed, of je nu ergens aan het wegkwijnen was of wat dan ook, dat maakte niets uit; maar zodra je ermee
verenigd wordt en vanaf het moment dat je deel uitmaakt van de familie zal het je pas opvallen hoe je je gedraagt en hoe je
kinderen zijn. Zijn ze collectief? Delen ze of vechten ze? Probeer erop toe te zien dat je kinderen hun spullen met anderen kunnen
delen. En begin hier eerst en vooral zelf mee, want anders zullen je kinderen het ook niet kunnen. Kijk bijvoorbeeld naar Christus.
Hij heeft amper vier jaar publiek geleefd, want daarna vertrok hij uit dat land. Hij had maar vier jaar om te werken aan de missie
die hij te volbrengen had. Hij was dus alleen gekomen om de wedergeboorte ter hoogte van de Agnya chakra te bewerkstelligen.
Maar in die korte periode heeft hij zoveel prachtige parabels verteld, zoveel verschillende plaatsen bezocht en met zoveel
mensen gesproken! Hij heeft zijn hele leven hieraan gewijd. En hij leefde maar heel eenvoudig; hij had dit soort tenten niet, dus hij
ging naar de bergen, want zoals je weet is de Bergrede heel bekend, zoals al zijn redevoeringen; dus daar verzamelde hij mensen
om met hen te spreken. En zij luisterden naar hem. Maar niemand heeft zich ook maar iets van zijn woorden eigengemaakt.
Zelfs de zeer weinige volgelingen die hij had, ongeveer twaalf discipelen, begrepen hem pas toen hij stierf; voor die tijd beseften
ze niet eens wie hij was. Ze konden zich met hun gedachten geen beeld vormen van: "Wat doet hij, waar heeft hij het over?" Maar
toen hij verrees uit de dood bracht dat hen aan het denken: "Wie was hij, en wat heeft hij gedaan? Hoe komt het dat wij zijn
discipelen waren?" En ze waren maar eenvoudige vissers, dat weten jullie goed genoeg, maar plotseling begon hun intelligentie
zich te manifesteren; hun dynamisme begon zich te manifesteren, waardoor ze zo'n goede methodes hebben ontwikkeld om

datgene te bereiken wat we de 'tweede geboorte' noemen. Maar het christendom heeft zich verspreid onder het slechte vaandel
van Paulus en Augustinus, en daarom zijn er nu zoveel problemen in het christendom. Het is zelfs zo erg dat we er geschokt door
zijn. Hoe heeft het christendom van Christus ooit hiertoe kunnen leiden? Maar toch is het zo dat dit christendom dat uit Christus
is voortgekomen, helemaal niets te maken heeft met Christus. En hij heeft dit zelf ook voorspeld: "Jullie zullen mij roepen:
'Christus, Christus!', maar ik zal jullie niet herkennen." Wij zijn de mensen die het werkelijk dragen. En hij heeft ook gezegd: "Zij
zullen een merkteken op hun voorhoofd dragen, waardoor ik zal weten wie zij zijn." Jullie dragen dit merkteken al, en jullie zijn al
uitverkoren door Christus in zijn Laatste Oordeel; hij heeft jullie uitverkoren, jullie zijn er al, maar toch moet je beseffen dat de
mogelijkheid nog steeds bestaat dat we hypocriet worden, dat we enkel lippenwerk zullen verrichten en dat we ons mogelijk nog
steeds zullen moeten uitzuiveren. Keer dus diep in je geest en ga voor jezelf na: "Wat heb ik verkeerd gedaan?" Waar het de
Muladhara betreft hebben jullie een bijzondere verantwoordelijkheid. Australiërs hebben op dat vlak nog een grotere
verantwoordelijkheid dan alle anderen, omdat dit de verblijfplaats van Shri Ganesha is. En als je niet volledig het belang beseft
van het uitzuiveren van je Muladhara dan ben ik er zeker van dat het je hoe dan ook niet zal lukken enig niveau te bereiken in
Sahaja Yoga. Jullie zouden hier dus allemaal een besluit in moeten nemen en eraan werken, zodat er geen hindernissen meer
zijn voor je spirituele groei, voor je verrijzenis, want je bent zo zuiver en zo mooi! Je hebt dit al allemaal bereikt, zonder al teveel
problemen. Het enige is dat, als de dingen die je achter je hebt gelaten plotseling proberen weer naar boven te komen, je ze niet
zou mogen toestaan weer in je leven te komen en je ze gewoon van je af zou moeten gooien. Zo is het ook met een lotusbloem:
als ze nog onder water is dan is ze in het geheel niet te zien, maar zodra ze omhoog komt heeft het water geen vat meer op haar
en glijdt het gewoon van haar af. Ze hecht zich totaal niet aan water. Al zou je er nog zoveel water over uitgieten, het glijdt er
gewoon vanaf. Die kwaliteit moet je dus ook in jezelf ontdekken. En aan alles wat er tussen je relatie met elkaar komt, zoals
racisme en dat soort dingen, moeten we gewoon weerstand bieden. Het is niet goed om iemand te haten voor zulke
onbelangrijke dingen. En de kwaliteit van vergeving van Christus op het moment waarop hij gekruisigd werd moeten we ook altijd
in gedachten houden. Hoe hij degenen vergaf die hem kruisigden, omdat ze niet wisten wat ze deden. Maar zelfs terwijl mensen
heel goed weten waar ze mee bezig zijn in Sahaja Yoga, proberen ze anderen nog te kruisigen. En deze kruisiging kan nog wel
meevallen voor degene die gekruisigd wordt, maar is een groot gevaar voor degene die de kruisiging uitvoert. Je moet dus goed
beseffen dat je af moet van al deze dingen, dat je al je neigingen om anderen te kruisigen moet laten varen en dat je een
ongelofelijk zuiver, ideaal, prachtig leven zou moeten leiden. Je zou trots moeten zijn op je deugden. Je zou trots moeten zijn op
je edelmoedigheid. Je zou trots moeten zijn op het feit dat je zo rechtschapen bent. Er is niets om je slecht over te voelen.
Normaal gezien scheppen mensen op over hun slechte eigenschappen, zo gaat het tegenwoordig, in plaats van over hun goede
eigenschappen - dat beschouwen ze als slechte manieren. Je hoeft over beide dingen niet op te scheppen, maar je kunt wel trots
zijn op de dingen die mooi zijn, die goed zijn en zoveel energie geven. Toen Christus zich moest overgeven aan het verlangen van
zijn Vader vroeg hij hem: "Als u deze beker zou kunnen wegnemen dan zou me dat goed doen." Maar toen zijn Vader zei: "Nee, je
moet deze beker leegdrinken", toen aanvaardde hij dat, en doorstond hij alles heel dapper en in alle schoonheid. Diezelfde
overgave zouden wij ook moeten hebben, zodat we alles wat we doen in overgave doen. We zouden nooit mogen denken aan de
resultaten die we ermee zullen behalen, of aan de indruk die we ermee kunnen maken, of wat dan ook. Je zou gewoon het gevoel
moeten hebben dat je het doet uit overgave. En deze overgave zouden we als een grote zegening moeten beschouwen. Als je je
aandacht op je hart kunt richten en gewoon zegt: "Ik geef me over", dan is dat al meer dan voldoende. Maar je zou niet moeten
zeggen: "Moeder, help me alstublieft om me over te geven." Ik bedoel, hoe kan Moeder je daarbij helpen? Al deze gebeden zijn
soms gewoon een vlucht uit de realiteit. "Help me alstublieft, help mij, enzovoort." Het is heel gemakkelijk om je over te geven. Je
moet gewoon zeggen: "Moeder, kom in mijn hart, kom in mijn hoofd en kom in mijn aandacht", meer niet. Blijf dat altijd zeggen:
"Kom alsjeblieft in mijn hart, kom in mijn hoofd en kom in mijn aandacht", en als je dat steeds blijft zeggen dan zal de Kundalini
opstijgen en zij zal je volledig uitzuiveren. Zij is degene die je uitzuivert. Zij zuivert je chakra's voortdurend. Maar het probleem is
dat jij ze altijd weer beschadigt. Keer op keer; het arme ding stijgt elke keer weer opnieuw op om je te zuiveren. Al deze
problemen ontstaan dus alleen omdat we niet aan zelfonderzoek doen. Ik heb ook gemerkt dat mensen heel erg gehecht zijn aan
hun vrouw of aan hun man, waardoor ze niemand anders meer zien. Voor hen is iedereen fout behalve zijzelf en hun man of
vrouw. Dit is een veelvoorkomende misvatting. En dit soort valse gehechtheid zal niet alleen anderen schade berokkenen, maar
het zal ook je man of je vrouw schade toebrengen, door dat ze zo altijd zullen wegkomen met verkeerde dingen. En eenmaal ze
kunnen wegkomen met verkeerde dingen dan is het einde niet meer in zicht en zullen ze uiteindelijk vernietigd worden. Nu heb ik
de taak voor de boeg om naar de streek van de Vishuddhi te gaan, in Amerika, wat opnieuw een zeer moeilijke taak is. Maar
zolang dat niet is rechtgezet kan mijn keel niet genezen, dus ik moet het wel degelijk doen, ik moet het oplossen. Maar zoals je
weet hebben de Amerikanen een steekje los in hun bovenkamer. Ze kunnen alleen... Ik begrijp het gewoonweg niet. Ze houden

van mensen die hun geld afpakken en die hen voor de gek houden, die Rolls Royces hebben, enzovoort, kun je je dat voorstellen?
Ze willen mij niet op televisie vertonen, omdat ik geen Rolls Royce heb. Ik bedoel, op de televisie, vanuit de regering! Kun je je
voorstellen dat een televisiestation je niet wil uitzenden omdat je geen Rolls Royces hebt? Het getuigt niet van prestige. Als je
een Rolls Royce hebt, ook al heb je er iedereen voor bedrogen, dan getuigt dat van prestige; zo werkt het in die sector. Door al
deze dingen te zien gebeuren begin je dus te beseffen dat het niveau van spiritualiteit echt ontzettend hoog ligt in een plaats
zoals Australië, dat zo afgesloten is van de rest van de wereld en dat zo ver weg ligt. De spiritualiteit komt hier heel goed tot
uiting, en ik ben er dan ook zeker van dat ze in Sahaja Yoga heel ver zullen komen als ze zich van één ding bewust blijven,
namelijk dat ze leven op het land van Shri Ganesha. Dat maakt het zo belangrijk hoe je leeft, hoe zuiver je bent en hoe
vergevorderd je bewustzijn is. Vandaag is het dus de dag van de verrijzenis van Christus, en we zouden dit als de verrijzenis van
ons allemaal kunnen zien. Hij is degene die dit tot stand heeft gebracht, die alles voor ons heeft voorbereid, en hij is ook degene
die ons enorm tot hulp is geweest; zonder hem had de Kundalini nooit de Sahasrara kunnen bereiken. Je zou hem dus werkelijk
ongelofelijk dankbaar moeten zijn vanuit je hart, en bovendien zou je moeten proberen je zijn kwaliteiten eigen te maken. En dan
is er natuurlijk nog één andere kwaliteit: als mensen proberen je Moeder te bekritiseren of je Moeder proberen te beledigen dan
word je kwaad, net zoals Christus; hij zou ook geen enkele belediging en geen enkele vorm van ontkenning van zijn Moeder
tolereren. Hij heeft zelf gezegd dat dit niet getolereerd zal worden. Zo zouden jullie ook moeten zijn, en als je aandacht alleen
daarop gericht is dan ben ik bij je. Ik ben hoe dan ook bij je, en je hoeft geen enkel gevoel van schuld of wat dan ook meer te
hebben in jezelf als je weet dat je alles wat je doet vanuit een ware oprechtheid doet en met je volle besef. Dan maakt het zelfs
niet uit als je fouten maakt. Want een fout zal naar voren brengen wat er nog mist, maar dan moet je er wel uitermate oprecht in
zijn; dat gevoel zou in jou moeten heersen. Kijk naar het gevoel van Christus. Ik bedoel, hij liet zichzelf kruisigen! Hij vroeg om
problemen. En hij doorstond ze tot het bittere eind, ook al hoefde hij helemaal niet in dat gebied binnen te treden; maar toch deed
hij het. Natuurlijk zullen jullie nu niet gekruisigd worden omwille van je verrijzenis, absoluut niet, maar anderzijds moet je wel
alles in je kruisigen wat lelijk is, alles wat verkeerd is en alles wat je groeiproces schaadt. Jullie moeten echt heel mooie mensen
worden, echt mooi. Iedereen die met je spreekt en iedereen die je ziet zou moeten zeggen: "Ik heb die-en-die persoon ontmoet, en
ze was zo mooi", en toen vroeg ik haar: "Hoe komt het dat u zo mooi bent?" en ze zei: "Ik ben een Sahaja yogini." Dit is een heel
alledaagse ervaring voor mij, een heel alledaagse ervaring. En het belangrijkste daarvoor is dat je respect hebt voor je
zelfrealisatie en dat je respect hebt voor je verrijzenis. Als je je verrijzenis niet respecteert dan kun je jezelf noch anderen helpen.
Ooit heb ik per toeval de Hogerechter ontmoet van het Hooggerechtshof in Den Haag, het Wereld Hooggerechtshof. Gewoon in
Roemenië. En hij zat ergens, en ik zat daar ook en hij keek naar me. En ik probeerde hem te plaatsen, maar ik kon hem niet
plaatsen. En daarna gingen we naar Parijs, en hij was ook in Parijs. Daarna moest hij overstappen in Frankfurt en ik moest daar
ook overstappen. Dus toen stapte hij op me af en hij vroeg: "Sorry, heb ik u al eens eerder ontmoet?" Ik zei: "Dat kan wel." Ik wist
wie hij was, maar ik zei niets. Hij zei: "Weet u, ik ben die-en-die, en ik ben ooit naar India geweest, en toen was er een vrouw die
me heeft genezen, bent u dat?" En ik zei: "Ja, dat ben ik." Goed, en wat hij me toen vertelde was nog het meest bemoedigend. Hij
zei namelijk: "Toen u me die keer had genezen was ik u heel dankbaar, en ik dacht dat u gewoon een van de vele genezers was.
Maar toen ik het leven van Dr. Nagen zag, dat is mijn collega, en hoe hij getransformeerd is, hoe hij zo'n goede man is geworden
en zo'n fantastische persoon, toen vroeg ik hem ooit: 'Wat is de reden dat u zo positief veranderd bent? Hoe komt het dat u zo'n
goed mens bent in deze slechte tijden, waarin je van alle kanten wordt aangevallen?'" En hij wilde het echt weten. "Wat is nu de
precieze oorzaak? Hoe bent u zo'n goed mens geworden? U woont in een plaats als deze en u weet hoe Den Haag omringd is
door de grootste criminelen en drugstoestanden. En toch bent u zo'n vriendelijke, bewonderenswaardige, vrome man. Hoe komt
het dat u zo bent geworden?" Dus toen antwoordde hij me: "Herinnert u zich de vrouw die u toen heeft genezen? Zij heeft me
helemaal veranderd. Door haar ben ik een yogi geworden, en sindsdien is mijn leven veranderd, omdat het je daar de kracht voor
geeft." Dit vertelde deze man me, en ik was echt erg ontroerd. Dus toen vroeg hij: "Mag ik alstublieft een foto van u hebben?" En
ik zei: "Ik heb geen foto bij me." Er waren drie à vier Sahaja yogi's bij me en zij droegen een badge, maar er was maar één badge.
Maar de secretaris van het Hooggerechtshof in Den Haag was ook bij hem. En hij had zoveel interesse dat hij zei: "Mag ik deze
badge hebben?" Dus toen gaven we hem aan deze rechter, en de andere man zei: "En ik? Ik zou ook graag een badge hebben." En
ik zei: "Wilt u deze badge dragen?" "Ja, ja, natuurlijk!" En hij speldde hem direct op. En daarna vond Matteus ineens nog een
badge, maar toen waren ze al vertrokken naar hun vliegtuig. Dus hij rende erheen en zei tegen de stewardess: "Geeft u dit
alstublieft aan die man." "Ah, ik heb iemand zien lopen met deze badge. Goed, ik zal het aan de andere man geven." En ze nam
het mee naar binnen. Kun je je dat voorstellen? Mensen van zo'n hoge rang, die, zou ik zeggen, zo'n hoge positie bekleden in het
leven, zulke intellectuelen - het waren de rechters van het Wereld Hooggerechtshof, het allerhoogste Hooggerechtshof in Den
Haag, het Wereld Hooggerechtshof - en ze werden zo nederig, doordat ze één persoon zo hadden zien veranderen. Je kunt je dus

wel voorstellen hoe je je collega's kunt veranderen en hoe je de beste resultaten kunt krijgen door je gewoon op de meest
correcte, waardige manier te gedragen. Het zal uitstekend werken als je dat als voorbeeld neemt. En waarom waren de mensen
zo onder de indruk van Christus? Door zijn persoonlijke leven. In zijn persoonlijke leven liet hij blijken hoe machtig hij was; en
daarna, na zijn dood, toonde hij door zijn verrijzenis dat hij iets was dat buiten menselijke begrippen stond, omdat hij zojuist
herrezen was uit de dood. Hij moest dus wel absoluut de zuiverheid in eigen persoon zijn, wat hij ook was. Vandaag moeten we
onszelf dus engageren om steeds opnieuw om zuiverheid, zuiverheid en nog eens zuiverheid te vragen, en om te werken aan
deze zuiverheid in onszelf, in alle oprechtheid. En we laten ons niet weer vangen in een egotrip door te denken dat we helemaal
volmaakt zijn. Nee, we gaan gewoon vragen om de volmaakte zuiverheid in onszelf. Dit is wat de verhevene, wat Christus ons
heeft gegeven en wat we tot een goed einde moeten brengen, om werkelijk te tonen dat we die zuiverheid in onszelf kunnen
bereiken. En alles wat er hiervoor is gebeurd, vergeet het gewoon en maak je daar geen zorgen over. Gedane zaken nemen geen
keer, maar wat er wel moet gebeuren is dat jullie allemaal om zuiverheid moeten vragen, waardoor alle kritiek, alle haat en al dit
soort dingen zullen verdwijnen. En bovendien zal deze zuiverheid je die unieke positie geven waardoor mensen alleen al door
jouw leven te zien op slag zullen veranderen. Enkel door jouw leven te zien zullen ze veranderen. Ik hoop dat dit hier heel goed zal
lukken, zodat we tegen de tijd dat ik hier terugkom hopelijk vele, vele Sahaja yogi's zullen hebben die op een mooie manier met
elkaar verbonden zijn, die mooie relaties hebben met elkaar, en dat deze kinderen ook heel snel zullen opgroeien. Ik hoop dat ik
nog eens zal terugkomen in dit land van Shri Ganesha, als de zuiverheid het heeft overgenomen. Moge God jullie zegenen. De
Paaspuja is in zekere zin een eenvoudige puja, omdat we gewoon... natuurlijk moet de voetwassing wel gedaan worden door de
kinderen, omdat het vandaag zo'n speciale dag is, maar voor de rest is het een veel eenvoudigere puja, zodat we niet alle spullen
nodig hebben die we normaal gezien nodig hebben. We zullen dus om te beginnen een Ganesha puja houden waarbij de kinderen
hier kunnen komen, van ongeveer vijf jaar tot twaalf jaar oud.
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Dit is de eerste keer dat we een puja houden in Brisbane, en ik ben blij dat er zoveel van jullie hierheen zijn gekomen vanuit
verschillende plaatsen.
Je weet dat je door het houden van een puja de chakra's in mij stimuleert, waardoor je ontzettend veel vibraties krijgt en je
plotseling een hoger niveau in je bewustzijn bereikt. Je bereikt dat niveau wel degelijk, maar na enige tijd zeggen mensen dan:
"Moeder, we gaan weer achteruit." En ze zeggen ook: "Als we naar India gaan dan doen we het heel goed, maar wanneer we
terugkomen, gaan we weer achteruit."
Gelukkig hebben we hier nu een ashram, dat is echt heel goed. Het feit dat we een ashram hebben is, moet ik zeggen, echt een
ongelofelijk positief punt, want zo kan Ganesha zich hier vestigen. De ashram is er dus voor een collectieve manier van leven,
maar dan wel een collectieve manier van leven in spiritualiteit. Je leidt hier geen doorsnee leven, maar een leven van
spiritualiteit. En in verband daarmee zijn er een paar dingen die we moeten weten wat betreft de discipline die we onszelf moeten
opleggen, want die is van heel groot belang. Dit is namelijk niet zomaar een huis waar verschillende mensen bij elkaar zijn
gekomen om samen te wonen, maar er moet een zekere discipline heersen. Alleen dan zul je worden bijgestaan; want als je niet
in de ashram gaat wonen vanuit de intentie om spiritueel te groeien dan maakt het geen verschil of je in een gewoon huis woont
of in de ashram.
Er zijn dus twee vormen van meditatie, twee verschillende vormen. De ene is een vorm van meditatie die we ook wel
antarmana[1] noemen, waarbij we in onszelf keren om te mediteren en voor onszelf na te gaan wat er mis is met ons en hoe we
dit kunnen oplossen; wat we eraan kunnen doen. En de andere is bahirmana[2], en dit is meer in uiterlijk opzicht, met betrekking
tot de manier waarop we uiterlijk leven. En hiervoor moet je discipline hebben; niet in de zin dat het je wordt afgedwongen, maar
een discipline die je met alle plezier zelf hebt geaccepteerd en je eigen hebt gemaakt. Voor elke vorm van kunst - in India, ik weet
niet of het hier ook zo is - moet je jezelf een sterke discipline opleggen om enig niveau te kunnen bereiken. Je komt er niet
zomaar op goed geluk. Je kunt niet alles op je dooie gemak doen. In Sahaja Yoga is er geen tapascharya[3]; je hoeft er geen
beproevingen te doorstaan. Er zijn alleen maar zegeningen. Maar die zegeningen zouden je niet mogen belemmeren om echt in
jezelf te keren, zo diep mogelijk.
Voor de antarmana is het dus belangrijk dat jullie allemaal mediteren, 's ochtends en 's avonds, elke dag. Het maakt zelfs niet uit
als je je tanden niet poetst, maar je mòet mediteren, dat is ontzettend belangrijk. Dat is de reden waarom ik zie dat in het Westen
de mensen steeds opnieuw blokkades oplopen, zichzelf uitzuiveren en dan wéér geblokkeerd raken. Elke keer als ik hier kom, zie
ik weer iemand ergens onder lijden: onder een bepaald soort conditionering, of onder een badha[4], of soms ligt de oorzaak bij
het ego, maar het is altijd ìets. Het komt en gaat. Het is niet iets waar we voor altijd van verlost kunnen zijn. Zoals we ook elke
dag ons bad nemen, zoals we ons elke dag wassen, zo moeten we ons ook van binnen wassen. Meditatie is dus de antarmana
tapaha[5] - zo kun je het ook wel noemen. Maar dan nog is het niet eens zo'n zware tapaha. Je hoeft niet naar de Himalaya te
gaan om daar te gaan zitten. Je moet gewoon simpelweg je meditatie doen, 's morgens vroeg.

In het hele systeem van Sahaja Yoga zou ik zeggen dat het nog het beste gesteld is met Duitsland en Oostenrijk - in deze twee
landen; en ook in Engeland, maar niet in dezelfde mate. Ik zou zeggen dat deze twee plaatsen het het beste doen, en als derde
Rome. Zij hebben ook eenzelfde soort ashrams, maar voor hen is het ontzettend belangrijk om grote hoogten te bereiken in
Sahaja Yoga. Absoluut. Niets is belangrijker voor hen. Zonder één enkele uitzondering heb ik gezien dat in al deze ashrams de
mensen om vier uur opstonden. Ik sta ook elke dag om vier uur op. Dan kan ik later nog wel gaan slapen, maar om vier uur ben ik
wakker. En ze nemen hun bad, ze maken zich klaar voor puja en dan gaan ze zitten om ongeveer vijf à tien minuten puja te doen
voor de foto en vervolgens te mediteren. En daarna gaan ze ontbijten. En als ze daarna thuiskomen van hun werk gaan ze ook
samenzitten om te mediteren - dat is het collectieve aspect - of ze bespreken wat er nog gedaan kan worden en hoe we Sahaja
Yoga verder kunnen verspreiden. Ze praten alleen over Sahaja Yoga, of ze besluiten wat er moet gebeuren en wat de beste
manier is om de hindernissen voor Sahaja Yoga uit de weg te ruimen. En 's avonds, voordat ze gaan slapen - allemaal, zonder
één enkele uitzondering, iedereen, zelfs de kinderen - voordat ze gaan slapen nemen ze een voetbad, ze gaan zitten voor de
meditatie, en daarna gaan ze slapen. Dat is de reden waarom Oostenrijk merkbaar in niveau is gestegen, en ook de Duitsers.
Want je weet hoe Duitsers zijn: als ze eenmaal iets in hun hoofd krijgen dan is dat het allerbelangrijkste voor hen, en dan
proberen ze er in geen enkel opzicht onderuit te komen. Er is geen... ze zijn tot geen enkel compromis bereid, op dat punt. En ze
laten hun lichaam hard werken.
Maar waar ligt hier nu de tapa[6] in - de beproeving? In het feit dat ons lichaam gewend is aan een bepaald soort leven. In India
zijn we ook allemaal zo - iedereen staat daar 's ochtends vroeg op en ze gaan zitten voor de puja, of ze gaan zitten voor de
meditatie; ik bedoel, dat gebeurt zonder dat er iets van gezegd wordt; je hoeft het ze niet eens te vertellen. Want dat is de traditie
in India: nadat ze zijn opgestaan en hun bad hebben genomen dan doen ze altijd een puja, iedereen. En ook als het christenen
zijn dan zullen ze gaan zitten om te bidden. En moslims zullen 'namaaz' doen. Het is een vorm van discipline die in de familie
aangeleerd wordt.
Maar hier zie ik dat de ouders hun verantwoordelijkheid niet nemen om hun kinderen te informeren over hoe ze zichzelf
discipline kunnen bijbrengen, omdat kinderen hier ook zo vreselijk agressief zijn. Ze willen het niet eens leren. Daarom durven de
ouders hen niet te zeggen: "Dit is beter voor je, doe het alsjeblieft zo; het is beter dat je mediteert." Ze zijn bang dat ze hun
kinderen zullen verliezen als ze het hen zo zeggen. Of: "Ga bidden", of: "Zorg dat je om die tijd opstaat." Je durft ze niet eens te
zeggen dat ze op een bepaald uur moeten opstaan! In het Westen zien ze het als de grootste misdaad als je hen zegt: "Je moet
om vier uur opstaan."
Dat zien ze als de grootste straf. Maar als je eenmaal 's ochtends vroeg begint op te staan, dan ontwikkel je die gewoonte, en
dan zul je ook vroeger gaan slapen. Dan raak je ook veel vroeger in slaap. Echt waar, als je 's ochtends vroeg opstaat dan zul je
daar de hele verdere dag de voordelen van ondervinden. Leg jezelf dus die discipline op. Je mòet elke dag mediteren, en dat is de
reden waarom ik zie dat mensen altijd als ik kom opnieuw geblokkeerd zijn of ergens last van hebben. Ze hebben dit probleem
en ze hebben dat probleem; ze zijn hier en daar geblokkeerd. Maar waarom zou dat zo moeten zijn? Elke dag opnieuw moet je
groeien. Elke dag opnieuw moet je je weer op een veel hoger niveau bevinden, en deze nieuwe ontwikkeling moet een deel van
ons worden, dat we Sahaja yogi's zijn. En we zijn hier niet alleen om lekker te eten en plezier te maken, of om gezellig samen te
zijn, maar we zijn hier om die unieke persoonlijkheden te worden die nodig zijn om de mensheid naar een hoger niveau te
brengen. Jij bent dus nu verantwoordelijk voor jezelf. Jij moet het toezicht nemen over jezelf en je moet jezelf vertellen: "Meneer
Zus-en-zo, mevrouw Zus-en-zo, gedraag je nu alsjeblieft." Anders zal Sahaja Yoga voor jou een verloren zaak zijn. Dan zal het je
niet veel opleveren. We zouden dan misschien wel kunnen toenemen in kwantiteit, maar in kwaliteit zullen we tekortschieten; en
één aanval van negativiteit kan zo'n kwantiteit die we als heel groot beschouwen volledig tenietdoen - dat is al eerder gebeurd.
Dus nu moeten jullie allemaal die toewijding in jezelf ontwikkelen, om na te gaan wat je probleem is en hoe je het kunt oplossen.
Als je dat elke dag doet dan kan ik je verzekeren dat je niet het minste probleem zult hebben. Je gedachten zullen stoppen, je
problemen zullen opgelost raken en je zult in het geheel geen blokkades meer hebben, omdat je ze allemaal hebt weggewassen.
Maar als je ze op je laat zitten dan groeien ze, en dan worden ze steeds groter. Er zou dus geen lethargie mogen bestaan in
verband met meditatie; maar na een tijdje zal je het met alle plezier doen. Dan zul je je zelfs niet gelukkig voelen als je het eens
niet hebt gedaan. Maar in het begin moet je jezelf ertoe aansporen en jezelf duidelijk maken dat dit lichaam gezuiverd moet

worden; maar zelfs nog meer dan dit lichaam moeten deze geest en dit verstand allebei worden bijgesteld. Om een instrument
van God te kunnen zijn moet je perfect zijn, een perfecte persoonlijkheid, anders zullen we wellicht niet in staat zijn de
boodschap van Sahaja Yoga naar behoren over te brengen.
Veel mensen zeggen: "Wij geven ons over aan Moeder, wij leven in overgave aan haar, want als we ons overgeven dan zullen we
alles krijgen."
Maar wàt geef je over? Is het een zuiver hart, of een hart vol van allerlei slechte dingen? En is het een intelligentie die zich hoog
boven alles verheven voelt, of een zuivere intelligentie? Of wil je soms voor de dag komen met al je arrogantie? Hoewel de
Ganges van Sahaja Yoga dus stroomt, moet je toch de diepte van een kruik hebben. Een steen kan geen water aandragen.
Hetzelfde geldt voor kinderen. Natuurlijk, als ze naar India gaan dan ben ik er zeker van dat ze een goede routine zullen krijgen en
dat ze de juiste meditatiemethodes zullen ontwikkelen.
Het is klaar en duidelijk dat we nooit enig besef van goddelijkheid hebben gehad in het Westen. En alles wat we wel hadden vanuit de kerk of vanuit een synagoge of zoiets - was alleen maar van zondag tot zondag, en weer van zondag tot zondag; en
voor moslims is het van vrijdag tot vrijdag - van vrijdag tot vrijdag, meer niet. Maar dat heeft hen niets gebracht. We moeten hier
dus iets aan doen. Je problemen zullen in minder dan geen tijd opgelost worden. Je hoeft echt niet te gaan zitten piekeren en je
zorgen te maken over hoe je je probleem ooit zult oplossen. Het zal opgelost worden. Maar wat niet voor je opgelost kan worden
dat zijn de gewoonten die je hebt ontwikkeld, je lethargische gewoonten. Ik zou het nog begrijpen als de mensen in Londen
lethargisch zouden zijn, maar dat zijn ze niet. Het zijn ontzettend, echt ontzettend hardwerkende mensen geworden, actief, en
ook toegewijd. En hoe hebben ze dit bereikt? Enkel en alleen door te weten dat deze toewijding de bron is van alle reiniging, en
van alle krachten. Stel nu bijvoorbeeld dat dit instrument niet zuiver is. Dan zul je mij nog niet eens kunnen horen, het zou
volkomen nutteloos zijn. Ons instrument moet dus in perfecte staat zijn om Sahaja Yoga te kunnen belichamen. Zo niet, zullen
alle gebreken dubbel zoveel gevolgen hebben: ten eerste zullen ze hun invloed hebben op jou, waardoor je nooit het hele
voordeel van Sahaja Yoga kunt ervaren, en ten tweede zal het de mensen die je ontmoet beïnvloeden, omdat ze geleidelijk aan
zullen ontdekken dat er iets mis is met je. "Dit is gewoon een vorm van waanzin in een mooie verpakking," zullen ze zeggen, "die
Sahaja Yoga, want ik vind dat er helemaal niets bijzonders is aan deze man. Hij is half hier en half daar."
Maar eenmaal je dieper tot je kern doordringt zul je ervan versteld staan dat je zo'n fantastische vaardigheden kunt ontwikkelen
dat je het zelf nauwelijks zult kunnen geloven. Natuurlijk heb je al zegeningen, en er gebeuren ook wonderen, maar sta eens stil
bij je eigen capaciteiten. Wat zijn jouw capaciteiten? In hoeverre ben je bekwaam om mensen te genezen? We hebben maar
weinig mensen in Bombay en ook maar heel weinig mensen in Pune. Maar zij stellen zich beschikbaar voor genezing. Sommigen
van hen reizen hiervoor de dorpen af. Nu hebben ze mij bijvoorbeeld gevraagd om hen een jeep te geven zodat ze een
muziekfestival in de dorpen kunnen organiseren om daar te zingen en zo tot een groter aantal Sahaja yogi's te komen. Maar
zodra ze terugkomen - onmiddellijk, of ze nu overdag terug zijn of 's nachts - ze zullen onmiddellijk hun voetbad nemen voor de
foto.
Zo zou je jezelf ook moeten beschermen door je bandhan[7] te maken, altijd. Je zou nooit mogen zeggen: "Nu voel ik me wel
goed." Je zou nooit mogen zeggen: "Ik ben volmaakt." Je zou nooit mogen zeggen: "Nu ben ik een Sahaja yogi." Nooit, maar dan
ook nooit mag je zo denken. Vanaf het moment dat je denkt dat je volmaakt bent, is het met je gedaan. Dus voordat je naar
buiten gaat moet je netjes je bandhan maken. En voordat je gaat slapen moet je ook netjes je bandhan maken. Breng je aandacht
naar je Sahasrara en ga dan slapen.
Het is echt ongelofelijk hoe alles werkt. Je kunt onmiddellijk zien of iemand mediteert of niet, onmiddellijk. Je kunt het
vergelijken met iemand die zijn kind een bad heeft gegeven. Maar door zijn kind een bad te geven heeft hij zelf nog geen bad
genomen. Je kunt het verschil tussen de twee duidelijk zien. Zo gaat het ook met degenen die elke dag mediteren, 's ochtends en
's avonds; en daar is niet veel tijd voor nodig. We verspillen al onze tijd namelijk aan de meest onzinnige dingen. Maar als je een
compleet inzicht hebt in jezelf en een compleet inzicht in de vibraties, dan pas kun je ze op de juiste manier hanteren. Al deze
kennis staat tot jouw beschikking. Zoals je weet is het helemaal gratis, en je kunt er het volledige meesterschap over krijgen.
Wees dus niet nu al tevreden: "Oké, vandaag is het zondag, dan gaan we naar de kerk; we nemen ons psalmenboek, laten we

psalm nummer zoveel zingen, dan gaan we weer zitten, we staan weer op en we gaan weer zitten." En je komt weer thuis in
precies dezelfde toestand.
Vandaag vond ik dus dat het echt tijd werd om jullie allemaal te zeggen dat je die diepte in jezelf moet ontwikkelen. En als je die
diepte niet kunt ontwikkelen, dan ben je nog maar van matige kwaliteit. Het is namelijk zo dat alle grote geheimen over de Godin
en over haar krachten nooit zomaar aan iemand verteld werden. Nooit. Dit gebeurde pas als hun integratie compleet was - ik zou
zeggen, als ze het volledige beeld hadden en het volle besef van hun eenheid met God en hun relatie daarmee, dit volmaakte
besef - maar voor die tijd werd er niemand zomaar iets gegeven.
Maar tegenwoordig is het in Sahaja Yoga zo eenvoudig dat je, zodra je zelfrealisatie krijgt, meteen kunt beginnen met anderen
hun zelfrealisatie te geven. Meteen. Je zult direct onder je hand de Kundalini zien opstijgen. Je legt je hand op iemands hoofd, en
je zult zien dat deze persoon zijn zelfrealisatie krijgt. Dit is een feit. Het werkt gewoon op die manier. Maar veel mensen denken
dan: "O, we moeten niets meer doen. Ten slotte wordt alles door Moeder gedaan, dus wij hebben nu alles bereikt." Maar je moet
altijd blijven onthouden dat Moeder alleen kan werken met een instrument in perfecte staat, niet met een gebrekkig instrument.
We hebben dus nu een paar zeer grote Sahaja yogi's, die zich hier heel grondig in hebben verdiept. Als ik het hen vraag zeggen ze
zonder uitzondering allemaal: "Moeder, we vereren u elke dag. We vereren u 's ochtends en 's avonds, elke dag. We nemen
regelmatig ons voetbad en gaan zitten voor uw foto om uw foto te vereren, en ook 's ochtends doen we zoiets." En verbazend
genoeg kun je hen direct herkennen. Al zijn er zeshonderd mensen op de luchthaven, ik zal onmiddellijk weten wie er elke dag
mediteert.
Het is dus nu aan ons. We beoefenen Sahaja Yoga nu al meer dan twintig jaar, en nu beginnen we aan ons éénentwintigste jaar,
om het zo te stellen; maar ik heb mijn werk gedaan, zie je, zo is het, want we begonnen in 1970 en nu is het 1990. Zolang zijn we
er al mee bezig, tot 1991. Zoveel tijd hebben we al gehad. Natuurlijk is het wel zo dat jullie je realisatie toen nog niet hadden
gekregen; maar op het moment dat jullie je realisatie kregen beoordeelde ik jullie niet op jullie toenmalige staat. Ik zei: "Laat ze
eerst hun realisatie krijgen." En ze kregen hun realisatie. En zodra ze hun realisatie kregen, zie je, waren er mensen die echt de
verantwoordelijkheid ervan beseften, en zij gingen vanaf de eerste dag direct aan het werk, vanaf dag één. Ik hoefde hen niets te
zeggen. En ik heb het hier niet over Indiërs, maar over anderen. En doordat zij dit deden hebben ze echt enorme vooruitgang
geboekt, echt enorm.
We hebben jullie wel Indiase jongens gestuurd en Indiase meisjes, gewoon om ervoor te zorgen dat zij je ook vooruit kunnen
helpen in Sahaja Yoga. Ze kunnen je absoluut vooruit helpen. Jullie moeten gewoon de juiste persoon hebben; en je zult versteld
staan over hun karakter en over de manier waarop ze alles kunnen overbrengen, ze maken zich totaal geen zorgen om hun ego.
Er komt totaal geen ego aan te pas. Het is dus niet de bedoeling dat je dit alles krijgt omwille van je ego. Je krijgt het omdat je
een zoeker bent, en nu moet je een Sahaja yogi worden. Maar je moet goed begrijpen dat je dit niet kunt vergelijken met
financieel voordeel, of met het verlangen naar macht, of wat dan ook; want als je niet mediteert dan gaat je aandacht naar dat
soort dingen. Zo zul je ook onmiddellijk beginnen te denken: "Kan ik leider worden? En zo niet, zou ik de leider dan van zijn
voetstuk kunnen halen? Hoe kan ik hem beledigen? Hoe kan ik hem tegenwerken? Hoe kan ik dat het beste doen? Hoe kan ik dat
op de een of andere manier voor elkaar krijgen?" Je probeert anderen dus te beledigen. En als dat niet lukt, dan gebruik je soms
zelfs geweld, of woede, omdat je eenvoudigweg nog niet voldoende geëvolueerd bent; je bent nog niet volwassen genoeg, je bent
nog niet wijs genoeg.
Wat je dus nu moet doen is... vanaf het allereerste moment dat je 's ochtends opstaat direct te zeggen: "Laat me eens kijken wat
mijn verantwoordelijkheid is als Sahaja yogi." En na een tijdje zul je hiervan gaan genieten, omdat het je zo'n ontzagwekkende
krachten zal geven en zo'n fantastische ervaringen. En dan ga je gewoon zitten met een heel nederige geest, en je zegt eerst en
vooral: "Moeder, als ik nog ego in me heb, neemt u dat dan alstublieft weg. Moeder, als ik nog conditioneringen in me heb, neemt
u die dan alstublieft weg; want ik ben een zoeker in hart en nieren, en ik wil al deze dingen niet."
Maar als je niet mediteert dan zal deze meneer Ego je heel geniepig bekruipen, waardoor je misschien zult proberen leider te
worden, of je zult een bepaalde bewering doen, of je zult een andere typische dwaze actie vanuit het ego ondernemen, wat al
vaak is gebeurd in Sahaja Yoga. Als je al deze dingen zou opschrijven dan zul je niet kunnen stoppen met lachen. Om jezelf

daarvoor te behoeden zou ik dus zeggen dat je jezelf alleen daartegen kunt beschermen door elke dag 's ochtends en 's avonds
te mediteren, en te zorgen dat je altijd volledig onder bandhan staat. Jullie hebben een heel belangrijke taak in een heel
belangrijke tijd - echt ontzettend belangrijk. Jullie beseffen niet dat in de hele geschiedenis van de spiritualiteit niemand ooit
zoveel heeft kunnen doen als jullie nu kunnen. Als je dus werkelijk deze antarmana beoefent, door diep in jezelf te kijken - want
als je mediteert dan zie je jezelf, je chakra's, enzovoort - dan zul je leren aan introspectie te doen: "Waarom ben ik zo?" Neem
gewoon afstand van jezelf en ga dan na: "Waarom ben ik zo? Waarom deed ik dat? Waarom denk ik dit? Wie ben ik?" En als deze
vragen beantwoord worden dan zul je je volledige waarde kennen, je betekenis.
Ik weet niet hoezeer ik dit moet benadrukken, hoeveel meer er nog nodig is om nadruk te leggen op het belang van dagelijkse
meditatie. Als je bijvoorbeeld naar de reclame kijkt, dan zie je dat ze je elke dag maar blijven bombarderen en je niet met rust
laten: "Koop dit, koop dat, koop, koop, koop, koop, koop!" En het werkt. Zo zou jij ook elke dag jezelf moeten bombarderen: "Nu,
mediteren. Ga mediteren. Ga nu mediteren." En dan zal het je verbazen dat als je naar buiten gaat en iets moois ziet, je
onmiddellijk in gedachteloos bewustzijn zult komen. Je hoeft er niets voor te doen. En zodra je een Sahaja yogi tegenkomt zul je
ook onmiddellijk in gedachteloos bewustzijn komen; en de ander ook, jullie allebei. En je zult overal op een heel speciale manier
van genieten. En je zult zulke prachtige gevoelens ervaren, en je zult zo'n heerlijk gevoel van zekerheid opbouwen dat je ervan
versteld zult staan: "Hoe kan ik zo zijn? Hoe kan het dat ik voel hoe deze zekerheden zichzelf uiten op zo'n wondermooie
manier?" Want als je, zeg maar, schoongewassen bent - een eenvoudig voorbeeld uit het alledaagse leven - dan zul je heel goed
opletten dat je niets aanraakt waardoor je weer vuil wordt. Maar als je een sari aan hebt die vuil is, echt verschrikkelijk vuil, dan
maakt het niet uit of er twee vlekken op zitten of honderd, dat maakt geen enkel verschil. Maar als het volmaakt zuiver is, dan zul
je zorgen dat er zelfs nog niet het kleinste vlekje op komt, omdat iedereen dat zal zien. Zo is het ook in dit geval: zolang je jezelf
niet elke dag reinigt zul je nooit weten wat er mis is met je.
Ik hoop dat je je volle aandacht zult besteden aan datgene wat ik vandaag hier gezegd heb, en dat je je volle aandacht zult
richten op je innerlijke kern en het naar buiten toe projecteren hiervan, als getuige van jezelf. Kijk gewoon al hoe je tegen anderen
praat: "Waarom praat ik zo? Waarom zou ik überhaupt praten?" En dan zul je beginnen te begrijpen dat de achterliggende reden
ervan een bepaalde rare kronkel is in je hersenen, en dat je deze hersenen moet corrigeren - dat is echt enorm belangrijk.
En aan het eind van de dag zouden we moeten nagaan: "Welke goede dingen heb ik voor Sahaja Yoga gedaan?" En we kunnen
ons ook afvragen: "Op welke manier gedraag ik me nog niet zoals het hoort in Sahaja Yoga?" En zo mogelijk kun je ook nagaan:
"In hoeverre heb ik mijn krachten gebruikt om Sahaja Yoga te verspreiden? Hoe ver kan ik daarin gaan?"
En dit is echt opmerkelijk, want zoals ik jullie al zei hebben we in Oostenrijk een paar jongens die zich heel grondig verdiept
hebben in Sahaja Yoga. Ze lazen zelfs het boek van Adi Shankaracharya[8], dat ik nog niet eens gelezen heb. Ze hebben de
meest uiteenlopende dingen gelezen, gewoon om te zien waar ze stonden, en als resultaat daarvan ontwikkelden ze zich steeds
dieper en dieper naar hun essentie toe. Maar als je je steeds dieper ontwikkelt, dieper en dieper en dieper en dieper, dan zal het je
verbazen dat hoe dieper je gaat, hoe minder je erover zult opscheppen. Je zult er niet over opscheppen, maar je zult het gewoon
uitstralen. Zo kwam er bijvoorbeeld ooit een man bij mij thuis, en ze zeiden: "Moeder, er is een 'cooler' binnengekomen. Er is
schijnbaar een 'cooler' binnengekomen. Ja, ja, er komt een 'cooler'." Hij had nog niets gezegd of gedaan, hij liep gewoon rond in
het huis. "Er is hier een 'cooler'." Je kon het gewoon voelen, weet je. Als je bijvoorbeeld in een bos komt waar een doodse stilte
hangt - zelfs de vogels fluiten niet - dan weet je dat er ergens een tijger zit. En de tijger hoeft er niet eens iets voor te doen,
misschien slaapt hij wel gewoon, de arme stakker. Maar de hele omgeving is onder de indruk van zijn aanwezigheid, zie je. Op
dezelfde manier zal een Sahaja yogi overal opvallen. Kijk naar alle heiligen, zelfs zij wisten niet eens hoe ze de Kundalini moesten
omhoog brengen, terwijl ze wel ongelofelijk zuivere mensen waren. Ze hebben nooit de Kundalini omhoog gebracht, van wie dan
ook. Ze hebben nooit iemand zelfrealisatie gegeven. Maar het waren ontzettend zuivere mensen. Er was geen enkele
onzuiverheid meer in hen. En zo hebben ze zoveel kunnen creëren: hun poëzie, hun werk, hun spirituele ideeën, hun uitspraken; ik
bedoel, het is ongelofelijk hoeveel diepte er lag in alles wat ze deden, en hoeveel doeltreffendheid.
En nu zijn we hier om te groeien in onze spiritualiteit; niet om geld te verdienen, niet om een bepaalde positie te bekleden of om
macht te hebben - niets daarvan. We zijn hier om te groeien in onze spiritualiteit, en in die spiritualiteit ligt alles besloten. Alle
voldoening, alles is erin vervat. Het zal zijn uitwerking hebben op de kinderen, het zal zijn uitwerking hebben op de omgeving, op

elk gebied, en op je persoonlijkheid. Maar het is absoluut niet de bedoeling dat je dit individueel doet; je moet het collectief doen.
En de collectiviteit zou het allermooiste voor je moeten zijn. In een ashram zouden jullie dus ook, zou ik zeggen, een collectief
meditatiemoment moeten hebben. In Oostenrijk doen ze dit vroeg in de ochtend, om vier uur, collectief. En dan weten ze hoeveel
er aanwezig zijn en hoeveel er missen. Maar ik zei: "Wijs ze er maar niet op. Laten we kijken hoe het loopt." Want als degenen die
op zo'n goede manier mediteren heel hoog in niveau stijgen, dan zullen anderen hen vanzelf volgen. Houd je dus niet bezig met
anderen, met 'hoe laat hij opstond' en zo. "Het gaat om mij. Ik moet zorg dragen voor mijzelf." Het is een heel zelfgecentreerde
houding: swarth. Hiervoor moet je de betekenis begrijpen van 'swa' - dat is 'zelfbehoud' - en als je eenmaal die betekenis begrijpt,
dan maak je je niet langer druk om wat anderen zeggen of wat anderen proberen te doen. Als je man zich bijvoorbeeld raar
gedraagt: "O, het maakt niet uit. Het zal wel goed komen met hem." Of als je vrouw zich raar gedraagt: "Het maakt niet uit, het zal
wel goed komen met haar." Het is allemaal niet belangrijk. Maar voor jou is dit het allerbelangrijkste dat je moet doen, en al
degenen die ooit al zo hebben gedacht en zo hebben gehandeld, zijn boven alles komen te staan. Niets kan hen nog naar
beneden halen.
Vandaag is het dus de eerste dag van Brisbane. Ik zegen jullie allemaal, met de wens dat jullie dit complete beeld over jezelf
zullen ontwikkelen; waarom je op deze aarde bent en welk groots werk je te wachten staat. Ieder van jullie is er bekwaam in. Elk
van jullie is ertoe in staat, maar daarvoor wil ik jullie wel verzoeken deze kwaliteiten in je op te nemen, die je al hebt. Ik bedoel, 'in
je opnemen' is niet de goede uitdrukking, maar je moet ze tot uiting brengen, en eenmaal je ze tot uiting begint te brengen dan zul
je zien hoe je karakter begint te veranderen. Wij zullen wel zorg dragen voor jullie kinderen, maak je geen zorgen.
Moge God jullie zegenen.

[1] antarmana: vorm van meditatie waarbij we in onszelf kijken en aan introspectie of zelfonderzoek doen

[2] bahirmana: vorm van meditatie waarbij we een sterke discipline ontwikkelen met betrekking tot de manier waarop we uiterlijk
leven

[3] tapascharya, tapassya: boetedoening; beproevingen die men moet doorstaan om spiritueel te groeien

[4] badha: subtiele negativiteit, blokkade, hindernis ter hoogte van orgaan of chakra

[5] antarmana tapaha: de ‘beproeving’ van zelfonderzoek of introspectie tijdens meditatie

[6] tap/tapas: vrome soberheid, ascetisme

[7]

bandhan: bescherming van (door) de Moeder (ook kavach genoemd)

[8] Adi Shankaracharya: Indiase heilige, filosoof en dichter (788-820); schreef de ‘Saundarya Lahiri’, waarvan elk couplet een
mantra is ter ere van de Moeder.
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Shri Virata Puja, Melbourne, Australië, 10 april 1991 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 06/10/2012 Door
de grote afstanden en ook door het feit dat we nog geen ashram hadden in Melbourne, tot nu toe, heb ik gemerkt dat de
collectiviteit hier nog niet zo stevig gevestigd is. Daarom denk ik dat het voor vandaag het beste zou zijn om de Virata te vereren.
De Virata is de Primordiale Vader zou je kunnen zeggen, of degene die zich in ons brein bevindt en die in het voordeel van de
collectiviteit handelt. Als de Kundalini opstijgt, dan eindigt ze met het doorboren van het fontanelgebied. Maar voordat ze daar
terechtkomt, gaat ze eerst de Sahasrara binnen. De Sahasrara is het gebied dat omgeven is door duizend zenuwen en het wordt
in medische termen het limbische gebied genoemd. Nu zijn deze duizend zenuwen allemaal verbonden met de zestien
belangrijke zenuwen van de Vishuddhi. Daarom zegt men ook wel dat Shri Krishna zestienduizend vrouwen had; al zijn krachten
waren namelijk in de gedaante van zijn vrouwen, en mijn krachten zijn in de gedaante van mijn kinderen. Als we dus willen
groeien in onze spirituele evolutie, in onze dhyana, dan moeten we door onze Sahasrara passeren. Als de Sahasrara niet
geopend was geweest, dan hadden we nooit op massale schaal zelfrealisatie kunnen geven. Hoe het verbonden is; de
collectiviteit is zo diep verbonden met de Sahaja Yoga van vandaag. Voor die tijd ging het niet verder dan de Agnya chakra, maar
vanaf het moment dat het de Sahasrara bereikt worden alle zenuwen verlicht, waardoor alle zenuwen lijken op vlammen, die in
stilte branden, prachtig gekleurd in alle kleuren van de regenboog. En de aanblik ervan is zo kalmerend en zo wondermooi dat er
naar mijn mening geen mooier beeld bestaat in de hele wereld dat mensen ooit kunnen aanschouwen. De Sahasrara werd dus
geopend - waar we nu ook een puja voor hebben, zoals jullie weten, in Rome - maar voor die tijd moest deze chakra op collectief
vlak gevestigd worden; ik moest dus aandacht besteden aan het collectieve aspect. Ik moest de mensen observeren, en ook hun
verschillende problemen en de permutaties en combinaties waar ze allemaal onder leden. Dit alles kon worden onderverdeeld in
zeven hoofdgroepen, zo te zeggen, maar in totaal kun je deze weer in eenentwintig groepen opsplitsen - steeds één links, één
rechts en één in het midden. Allemaal samengeteld zijn dit dus eenentwintig algemene basisproblemen, fundamentele
problemen in ons die we moeten oplossen. In de beginperiode van Sahaja Yoga probeerde ik vooral mensen te genezen van hun
lichamelijke problemen, hun mentale problemen, hun familiale problemen en hun financiële problemen. Zo werden de meest
uiteenlopende problemen opgelost met behulp van Sahaja Yoga; alleen gebeurden er nu en dan een paar ernstige incidenten.
Toen men ter hoogte van de Agnya chakra kwam, begonnen ze, zoals je weet, de hele atmosfeer naar hun eigen hand te zetten,
met een zekere autoriteit die niet de autoriteit van God was. Als gevolg daarvan dwaalden veel mensen af ter hoogte van de
Agnya, maar zij die de Sahasrara hebben bereikt moeten zich ervan bewust zijn dat de collectiviteit de basis vormt van ons
spirituele groeiproces. Als je niet collectief bent, als je nooit naar een collectief centrum gaat, als je elkaar niet regelmatig
ontmoet, dan ben je als een nagel die afgesneden is van de vinger en dan heeft het Goddelijke niets meer met je te maken. Je
maakt niet langer deel uit van de boom; zoals de bloemen die van de boom zijn afgevallen ongetwijfeld een tijdje kunnen
voortleven, maar na een tijdje zijn ze dor en verlept. Het is dus heel belangrijk dat jullie allemaal goed begrijpen dat als de
collectiviteit niet stevig gevestigd is in Sahaja Yoga, Sahaja Yoga zal uitsterven. Ik ga binnenkort naar Amerika, waar de
collectiviteit eigenlijk een maximumhoogte zou moeten hebben bereikt; maar dat is niet het geval. Er zijn zoveel problemen met
de collectiviteit in Amerika, maar ondanks dat moet ik toch zeggen dat ze één ding beseffen, namelijk hoe belangrijk het is dat ze
collectief zijn. Ze hebben problemen in de zin dat er maar heel weinig Sahaja yogi's zijn, maar onderling zijn ze zich wel degelijk
bewust van hun verantwoordelijkheid. Ze werken allemaal ontzettend hard. Ze verspreiden Sahaja Yoga. En zij waren het ook die
de 'Cool Breeze' [1] van daaruit hebben opgestart. Er zijn zoveel activiteiten die er daar in Amerika worden georganiseerd door
zo'n klein aantal mensen dat het echt verbazingwekkend is hoe ze al die dingen tot stand brengen - en ze doen het op een
ongelofelijk mooie manier, omdat ze hun onderlinge verbondenheid voelen. En ze bevinden zich zo ver weg van alles: de afstand
tussen Honolulu en New York is zo groot. Maar ze hebben ontzettend veel begrip voor elkaar, ontzettend veel liefde en een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Omdat ze met zo weinigen zijn voelen ze zich des te meer verantwoordelijk in de zin dat ze weten
dat we in alle opzichten collectief moeten zijn en dat er geen sprake zou mogen zijn van groepsvorming. Zelfs al maakt iemand
een fout of wat dan ook, ze zullen er nooit met iemand anders over spreken dan met mij. Ze zullen nooit over elkaar praten, ze
zullen nooit slecht spreken over elkaar en ze vormen ook nooit groepen. (De kinderen die buiten zitten kunnen hier komen. Er is
genoeg ruimte. Kunnen jullie een beetje plaats maken? Dan kunnen ze tussen jullie in zitten. Kom maar. De kinderen kunnen
vooraan komen zitten. Ze nemen niet veel ruimte in beslag. De kinderen kunnen zelfs bij jullie op schoot zitten. Kunnen jullie
opschuiven? Je kunt een ruimte tussen jullie in maken. Dit heeft ook weer met collectiviteit te maken. Laat de kinderen maar hier

komen. Alle kinderen mogen hierheen komen. Zij kunnen me helpen tijdens de puja. Ze zijn heel goed in helpen. Ja, ja, kom maar.
De arme kinderen werden buitengesloten. Kun je je dat voorstellen? Ga maar zitten, ga zitten. Ga hier maar zitten, ga zitten. Nu...
Kom maar, kom hier. We kunnen spontaan plaats maken, het enige dat we daarvoor nodig hebben is een groot hart. Wie is er nu
nog buiten? Zijn het kleine kinderen? Kom maar, kom hier. Ik denk, als jullie wat smaller zouden kunnen zitten, niet in zo'n brede
'asana' (lichaamshouding) maar een beetje een smallere 'asana', dat er meer mensen bij kunnen komen. Ik denk dat het ook
belangrijk is dat we een raam openen. Ja, er is nog plaats. Als er hier drie camera's staan, hoe kan er dan ooit genoeg ruimte
zijn? Ik denk dat we een van de camera's daar kunnen zetten, zodat zij binnen kunnen zitten. Goed. Jullie kunnen allemaal met
één knie omhoog zitten, zodat er meer plaats is. Zoals Baba Mama zit. Met één knie omhoog. Zo zal het wel lukken. Leg het
maar op Chaya's schoot. Neem niet teveel ruimte in. Trek je ene been een beetje op, erbovenop. Goed, een (been) recht, en een
op die manier. Het is zelfs gemakkelijker om zo te zitten. Het is gemakkelijker om zo te zitten.) Dit is weer het gevoel voor
collectiviteit: het maakt niet uit hoe klein de zaal is, we zijn allemaal samen en we proberen ervoor te zorgen dat iedereen binnen
kan zitten; want je kunt er pas van genieten als iedereen samen is. Nu moeten we allemaal stil zijn, goed kinderen? Jullie
allemaal. Anders vragen ze jullie straks weer naar buiten te gaan. Laten we dus nu kijken waar het ons nog aan ontbreekt op het
vlak van collectiviteit. Het is gebaseerd op een heel praktisch, nuchter inzicht. Weet eerst en vooral dat we niet kunnen bestaan
zonder collectiviteit. Zoals het lichaam verbonden moet zijn met de hersenen, zo kan ook zonder collectiviteit Sahaja Yoga niet
bestaan. Eenmaal je dat begrijpt moet je hard werken om te zorgen dat de collectiviteit in al haar facetten innerlijk en uiterlijk
gevestigd raakt. Maar je zou het eerder innerlijk moeten vestigen dan uiterlijk. Want alles wat je van binnen hebt, manifesteert
zich naar buiten toe. Hoe zorgen we nu dat dit in onszelf gevestigd raakt? Eerst en vooral moeten we begrijpen dat we nu familie
zijn van elkaar. Gyaneshwara heeft het ook gezegd: "Techi soyarik hoti." - 'zij zullen je familie zijn'. Wie is er aan het huilen? Goed,
neem haar maar mee naar buiten. Laat haar maar gaan. Ze mist haar moeder. Het eerste wat we dus in onszelf moeten doen is
met behulp van introspectie nagaan hoe we door middel van onze gedachten de collectiviteit tegenwerken. Hoe onze geest
werkt. Ik weet niet welke dingen er normaal gezien eerst in de menselijke geest opkomen in verband met anderen, maar het
eerste vereiste is dat je weet dat dit je ware familie is, en dat er niemand anders tot je familie behoort. Deze kinderen zijn jouw
kinderen, deze mannen zijn je broers en deze vrouwen zijn je zussen; en samen vormen we één grote familie. We maken deel uit
van één lichaam, en deze hand kan de andere hand niet slaan. God zij dank kan een hand niet denken, want als hij een mens was
dan zou hij slechte gedachten hebben over de andere hand. Maar handen doen dit niet, omdat ze verbonden zijn met een en
dezelfde hersenactiviteit. Het allerbelangrijkste dat je dus moet begrijpen, is dat je niet moet proberen de gebreken van een
ander te zien, maar de goedheid in iemand anders. Dat zal je werkelijk het meest tot hulp zijn. In India is het bijvoorbeeld zo - ik
weet niet of het hier ook zo is - dat mensen, van zodra ze je kennen, onmiddellijk zullen kijken hoe ze op professioneel vlak van je
kunnen profiteren. Als iemand bijvoorbeeld de broer van een minister is, dan zullen ze onmiddellijk contact opnemen met die
broer van de minister: "Oké, wil jij dit voor me doen?" En als iemand zegt: "Ik ben die-en-die", dan zullen de mensen onmiddellijk
denken: "Aha, hoe kunnen we die persoon op professioneel vlak gebruiken?" Op die manier kun je ook enigszins te ver gaan wat
betreft de omgangsvormen in Sahaja Yoga. Als je iemand leert kennen dan zou je nooit mogen nadenken hoe je zaken met hem
kunt doen. Ik heb gemerkt dat als iemand geld heeft, mensen direct op hem af zullen vliegen: "Hé, laten we samen zaken doen!" zelfs in Sahaja Yoga. Of als de mogelijkheid zich voordoet zullen ze diegene meteen in dienst nemen om er hun eigen voordeel
mee te doen. Wat je daarentegen zou moeten doen is, zodra je iemand leert kennen, na te gaan wat zijn goede kwaliteiten zijn en
hoe je die goede kwaliteiten in jezelf kunt ontwikkelen. We zijn hier immers om onszelf op spiritueel gebied te verrijken. Wat je je
dus het eerst zou moeten afvragen is: "Wat kan ik doen om de goede kwaliteiten van die persoon in mezelf te ontwikkelen?" Je
moet dus op zoek gaan naar de goedheid van die persoon in plaats van zijn slechte kwaliteiten te proberen ontdekken, want zijn
slechte kwaliteiten zullen je echt niet ten goede komen. En als iemand slechte kwaliteiten heeft dan heeft het geen zin om
daarover na te denken, want door erover na te denken zullen ze niet verbeteren; het is niet jou probleem. Het beste is om iemand
te bekijken vol bewondering en begrip, uit liefde voor zijn eenheid met ons; en kijk wat je van hem kunt leren. Als ik nu naar mijn
hand kijk dan hoef ik daar niet over na te denken, omdat we op een bepaalde manier geprogrammeerd zijn. Als ik dit wil
vasthouden dan doe ik dat automatisch met mijn hand, en niet met mijn voeten; ik weet dat ik het met mijn handen moet doen.
Maar als ik wil lopen dan loop ik niet met mijn handen, omdat ik weet dat ik met mijn voeten moet lopen. Zo zou je ook moeten
weten welke Sahaja yogi's je tot hulp kunnen zijn om te groeien. En dan zal je geest meteen opklaren. Zo zag ik bijvoorbeeld
laatst een jongen in Nieuw-Zeeland die op sterven lag; en toen hij weer onder de mensen kwam, zag ik dat ze helemaal geen
vriendelijke houding aannamen tegenover hem; ze gedroegen zich niet zoals het hoorde. Maar dit is nu juist de uitgelezen kans
om te kijken hoe je je mededogen kunt uiten. We hebben het altijd maar over mededogen, mededogen. Maar kijk liever hoe je je
mededogen kunt uiten, nu deze jongen zo ziek is. Maar in plaats daarvan was iedereen juist heel nors tegen hem en gaven ze

hem opmerkingen en dat soort dingen. "We moeten mededogen hebben, Moeder heeft gezegd dat we mededogen moeten
hebben"; maar aan wie uiten we ons mededogen, aan de muren? Waar gebruiken we ons mededogen voor? Waar gebruiken we
ons mededogen voor? Sahaja Yoga moet dus in de praktijk worden gebracht, en dat betekent niet dat je de hele tijd voor mijn
foto moet blijven zitten; dat betekent het niet. Het betekent dat je je mededogen tot uiting brengt; dat je het in de praktijk brengt.
En zo moet je ook liefde uiten. Hoe uit je je liefde naar anderen toe? Als je van iemand houdt, wat doe je dan? Je probeert die
persoon gelukkig te maken. Met kleine dingen kun je mensen heel gelukkig maken. Ik weet dat jullie mij allemaal heel graag
gelukkig willen maken; jullie geven me cadeaus, jullie proberen me dingen te geven waar ik van houd, en jullie zullen stad en land
afgaan om mooie bloemen voor me te kopen. Jullie doen de liefste dingen om me blij te maken. En ik ben ook meer dan
tevreden, dat moet ik echt zeggen. Maar ik zou nog gelukkiger zijn, nog veel gelukkiger, als jullie het belang van collectiviteit
zouden beseffen en als jullie zouden proberen elkaar gelukkig te maken. Dan maak je me het meest tevreden, als je aandacht er
meer op gericht is anderen blij te maken. Zodra je het besluit neemt om anderen blij te maken zal je taal veranderen. Ze zal veel
zachter worden. Diezelfde tong die eerst zo scherp was als een schaar wordt nu zo zoet als honing. Dan praat je niet veel, maar
als je spreekt dan is het alsof je honing over de ander uitgiet, zodat de ander er echt van geniet. Als je dus je liefde wilt uiten,
waar kun je dat dan doen? Die vraag stel ik jullie: "Waar kan ik mijn liefde uiten?" Waar houd ik van? We houden van ons huis, we
houden van onze foto's, van onze decoraties, alles; maar uit ik deze liefde naar mijn vrouw toe, of naar mijn man toe, of naar
andere Sahaja yogi's toe? In onze Sahaj cultuur moeten we dus mededogen en liefde uiten, en ten derde moeten we ons oefenen
in geduld. Ik weet dat sommige kinderen misschien een beetje meer kattenkwaad uithalen, en sommige minder. En sommige
mensen praten misschien ontzettend veel. Soms krijg ik er zelf hoofdpijn van; ze blijven maar praten, praten, praten en praten,
zoveel! Soms vind ik het niet eens erg, omdat mijn eigen mond dan eens rust kan nemen - zo kun je het ook bekijken. En een
andere manier om ermee om te gaan is je verstand uit te schakelen: laat hem maar praten en filter alles eruit wat hij werkelijk wil
zeggen. Als hij daarna zijn zegje heeft gedaan en doodmoe is dan zal hij je niet langer lastigvallen, en dan zal hij ook tevreden zijn
dat iemand naar zijn gekwebbel heeft geluisterd. Je hebt dus geduld nodig, en dat geduld zou je zo moeten toepassen dat
anderen zien hoe geduldig je bent. Gisteren moest ik bijvoorbeeld ongeveer drie uur lang handen schudden met allerlei mensen
en kreeg ik met de meest uiteenlopende problemen te maken; en degene die als laatste bij me kwam zei: "Door uw geduld te zien
groeit mijn eigen geduld." En liefde geeft je geduld. Deze liefde voedt je. Ik zeg het je, het is echt een heel praktische aanpak, en
dan heb ik nog niet eens gezegd dat je op God moet vertrouwen. Ik zeg gewoon dat je op jezelf moet vertrouwen en dat je stevig
met je beide benen op de grond moet staan; want we hebben het hier over je verstand. Nu hebben we al vaak gezegd dat we
iedereen zouden moeten vergeven, maar dat brengen we niet in de praktijk. De kleinste dingen blijven we onthouden, alsof we
erdoor geobsedeerd zijn. Ik bedoel, ik dacht dat alleen een slang de neiging had te onthouden wanneer iemand haar heeft
gekwetst, maar nu zie ik dat mensen zelfs nog meer die neiging hebben! Alles wat er tot 13 jaar geleden is gebeurd, zelfs tot 15
jaar geleden, ze herinneren het zich allemaal tot in het kleinste detail - wie hén heeft gekwetst; maar ze herinneren zich nooit hoe
zij anderen hebben gekwetst, hoe gemeen zij zelf tegen anderen zijn geweest - dat herinneren ze zich niet, want de menselijke
geest bestaat uit het ego, dat anderen maar kan blijven kwetsen zonder er iets van te voelen, en het superego, dat alle
beledigingen steeds maar incasseert en erover blijft klagen. Het is dus aan jou om je te realiseren dat jij degene bent die de
collectiviteit verscheurt. Vroeger hadden we hier een paar vreselijke leiders, waardoor onze collectiviteit niet veel voorstelde;
maar nu hebben we verstandigere mensen, betere mensen. Voor Melbourne heb ik ook overwogen een ouder persoon als jullie
leider aan te stellen, want ik denk dat Greg teveel verantwoordelijkheden heeft. Dus ik dacht aan Henshaw (nvdr: John Henshaw,
gerespecteerd leider in Melbourne van 1992 tot 2000), en ik heb het hem gevraagd en hij heeft toegestemd. In Melbourne zullen
we dus binnenkort iemand hebben die in de ashram woont, die op pensioen is en voor jullie zal zorgen. Hij zal alles doen wat in
zijn mogelijkheden ligt om zorg te dragen voor de collectiviteit van Melbourne. Je moet ook weten dat ik met jullie in verbinding
sta via jullie leider. Dat wil niet zeggen dat je jezelf niet met mij kunt verbinden. Maar als er bijvoorbeeld een speld is en als je die
speld naar me toe brengt dan zal mijn hand zich onmiddellijk wegtrekken - er is dus een bepaalde reflexbeweging, maar over het
algemeen wordt alles wel aan het brein overgebracht. Op dezelfde manier moet hier ook alles aan het brein worden bericht, maar
als je van het begin af aan een afkeurende houding aanneemt ten opzichte van je leider dan wordt de situatie heel moeilijk, zowel
voor de leider als voor jezelf. Eerst en vooral zou je dus geen kritiek mogen hebben. Gebruik je brein niet voor het geven van
kritiek, want met kritiek zijn ze al veel te ver gegaan in het Westen. Ik bedoel, ze hebben er nu zelfs het beroep van criticus. Het is
afgelopen met de kunst door toedoen van de critici. De kunstenaars zijn bang om hun schilderijen tentoon te stellen,
kunstenaars zijn bang om hun creaties te tonen omdat ze kritiek zullen krijgen. En het enige wat er nu nog overblijft, is kritiek en
nog eens kritiek, de critici die elkaar bekritiseren, meer niet. Er is geen creativiteit meer, niets. Probeer dus alles te waarderen. Als
kinderen bijvoorbeeld tekeningen maken of schilderijen, dan maken ze mijn gezicht soms heel gek, als ze tekenen - niet alleen

kinderen, zelfs volwassenen. Maar dat is niet erg, ik waardeer het; het is heel goed, bewonderenswaardig en heel vriendelijk om
die persoon aan te moedigen. Kritiek zou dus volledig uit ons verstand moeten verdwijnen, en in plaats daarvan zou je je moeten
oefenen in waardering, zoals het waarderen van andermans kinderen. Het waarderen van andere mensen is heel belangrijk, maar
dat betekent weer niet dat je alle anderen waardeert en je je eigen vrouw of man naar het leven staat - dat is weer een vorm van
onevenwicht. Je familie is je eerste verantwoordelijkheid, maar je zou ook anderen moeten appreciëren, en dit is pas mogelijk als
je niet jaloers bent op anderen. Ik weet zelfs niet waar die jaloezie vandaan komt, dus ik ben helemaal niet bekend met de
eigenschap jaloezie, of de redenen voor jaloezie. Maar als je dan toch jaloers moet zijn, gebruik het dan op een goede manier, en
de beste manier is jaloers te zijn op iemand die op spiritueel vlak hoger staat dan jij, en vervolgens te zorgen dat je zelf verbetert.
Als je jaloersheid competitief wilt gebruiken, stel je dan competitief op tegenover iemand die meer mededogen heeft, die meer
liefde heeft, die meer opoffert en die meer geduld heeft. Dan wordt deze competitie een heel gezonde competitie, waar de
collectiviteit veel baat bij zal hebben. Probeer dus te voelen dat jullie allemaal deel uitmaken van één persoonlijkheid. Probeer dit
te begrijpen, en oefen je daarin. Dit zal je enorm tot hulp zijn. Je kunt kleine dingen doen, zoals een klein cadeautje voor iemand
kopen. Als je iets ziet: "O, dit zou echt leuk zijn voor die persoon." We hebben wel officieel besloten dat mannen geen cadeautjes
aan vrouwen zouden mogen geven en dat vrouwen geen cadeautjes aan mannen zouden mogen geven; behalve als ze je zus is,
je rakhi zus, dan kan het wel, en een rakhi zus mag ook cadeaus geven aan haar broer, maar in een ander geval zou je dat niet
mogen doen. Dit hebben we zo vastgelegd omdat er anders problemen van komen; maar dat wil ook weer niet zeggen dat je
vrouwen of mannen moet haten. Je moet alleen een zekere afstand bewaren omwille van de zuiverheid. Zolang je nog niet
volkomen onschuldig bent is het beter dat je een zekere afstand bewaart. In deze zuiverheid zou je je ook moeten oefenen, en je
kunt je in zuiverheid oefenen door te proberen gevoelens van onschuld te ontwikkelen ten opzichte van anderen. Uit onschuld
ontstaat alles, en alles ontstaat vanuit onschuld. Als je onschuldig bent dan zul je onmiddellijk een heel waardevolle Sahaja yogi
worden, maar daarnaast heeft het ook nog zoveel andere facetten. Laatst was er bijvoorbeeld een meisje dat ruzie maakte om
een speciaal soort snoepje, toen ze prasad aan het uitdelen waren. Dus toen gaf ik haar een van de kleinere schalen en ik zei:
"Hier, deel dit maar uit." Onmiddellijk vergat ze waar ze mee bezig was en ze begon heel lief met haar kleine handjes de prasad
aan iedereen uit te delen, zo lief. Dit moet dus van kinds af aan al aangeleerd worden, door je kinderen te vertellen: "Goed, laten
we dit gaan doen, deel dit maar uit aan de mensen, breng maar wat kumkum aan op hun hoofd." - Misschien doen ze het nog niet
zo netjes, maar dat maakt niet uit. Zo zullen ze leren hoe ze met anderen om moeten gaan, hoe ze met hen moeten spreken en
hoe ze zich bij hen moeten gedragen. Nu is de ergste vijand van de collectiviteit agressiviteit. Sommige mensen zijn van nature
agressief; hun manier van spreken is verschrikkelijk agressief. De manier waarop ze dingen zeggen is agressief. Het kan door
van alles komen, misschien hebben ze een hogere opleiding gehad, misschien zijn ze opgegroeid in een heel agressieve familie
of misschien hebben ze een soort meerderwaardigheids complex, of een minderwaardigheids complex, of een vorm van
onzekerheid, of misschien zijn ze bezeten. Ze proberen anderen te domineren en proberen uit alle macht anderen te overtuigen
van hun superioriteit. Ze staan misschien lager, ze hoeven nog niet eens je meerdere te zijn, maar toch gedragen ze zich zo, en
dit soort gedrag moet in bedwang worden gehouden. Waar je je in dit geval dus in moet oefenen is nederigheid. Probeer je
nederig op te stellen. Er gaat een grappig verhaal de ronde, dat er een man de trap op ging en dat er een andere man naar
beneden kwam. Dus de man die naar boven ging zei tegen de andere: "Gaat u alstublieft opzij?" En de ander zei: "Ik ga niet opzij
voor sukkels." En de man die de trap opklom ging, zei toen: "Ik wel," en hij stapte opzij. Zo werkt nederigheid. Je zou nederig
moeten zijn in de omgang met anderen. Ik bedoel, de Engelse taal is op het eerste gezicht heel nederig; je moet bijvoorbeeld
altijd 'alstublieft' zeggen en je moet wel tien keer 'dank u' zeggen: "Alstublieft, alstublieft, alstublieft... Dank u, dank u, dank u";
maar het komt niet uit het hart. Want als je bijvoorbeeld geen 'dank u' zegt, dan zou de ander je zelfs kunnen slaan. "Waarom
heeft u geen 'dank u' tegen mij gezegd?!" Dit wijst niet op nederigheid. Nederigheid betekent dat je anderen in geen geval aan je
wilt onderwerpen; en als anderen zich agressief gedragen, zie dat dan gewoon als kinderachtig gedrag, als dom gedrag, als
idioot gedrag. Het heeft geen betekenis; en jij hebt zoveel kracht dat je het wel kunt verdragen. In die nederigheid zou je je
moeten oefenen, en als je deze kwaliteiten eenmaal hebt dan zul je werkelijk verrast zijn dat je al je egoïsme zult verliezen. Je
egoïsme zal geleidelijk aan verdwijnen, want egoïsme is zo afschuwelijk; en je zult daar snel genoeg zelf achter komen zodra je
vrijgevig wordt. Oefen jezelf dus in vrijgevigheid. Jullie zijn allemaal bereid veel geld aan mij te spenderen, dat weet ik. Jullie
willen me cadeaus geven - daar heb ik nu een einde aan gemaakt, zodat jullie me niet langer persoonlijk cadeaus kunnen geven,
of wat dan ook - maar vrijgevigheid is een ruime term: je kunt vrijgevig zijn met vriendelijkheid, vrijgevig met mededogen,
vrijgevig met geduld en vrijgevig met materiële dingen. Als ik iets zie, dan denk ik meteen: "O, dit moet ik kopen, want ik weet dat
ik dit aan die vrouw of aan die man kan geven, of ik kan het voor dat doel geven, of aan die organisatie, of voor dit werk dat we
doen." Zoiets komt onmiddellijk in me op. Het zal je verbazen, als ik in de supermarkt ben en dorst heb, dan denk ik er niet eens

aan om frisdrank voor mezelf te kopen - het komt gewoon niet in mijn hoofd op. Zelfs mijn koelkast heb ik van mijn leven nog
niet geopend, het zal je verbazen. Maar voor anderen vlieg ik, en ik kook voor ze; maar stel dat ik alleen thuis ben en dat er geen
kok aanwezig is, dan zal ik nooit voor mezelf koken - dat is niet zo erg. Als er niemand thuis is en als mijn man er niet is dan zal ik
twee à drie dagen niet eten. En als de bedienden er dan over klagen bij mijn man dan herinner ik me pas dat ik echt helemaal
niets heb gegeten, anders had ik het niet eens geweten. Als ik eet, dan eet ik alleen omdat hij er is, want dan kan ik met hem
samen eten. En ik dronk ook nooit thee, maar omdat hij zoveel van thee houdt begon ik ook thee te drinken; ik houd deze
gewoonte, zodat ik ze niet verleer. Anders zal het later veel moeilijker gaan. Het gaat er dus om jezelf aan te passen aan anderen,
en dat is helemaal niet moeilijk. Je moet gewoon hier en daar een paar dingen doen om hen blij te maken. Het kan geen kwaad
als je probeert iemand blij te maken. Maar het is niet alleen de vrouw die dit zou moeten doen; de man moet ook dingen doen om
zijn vrouw blij te maken. En het is ook niet alleen tussen man en vrouw, maar ook tussen de kinderen en jou, en in de hele familie
van Sahaja Yoga zouden we ons onderling moeten proberen aan elkaar aan te passen. Oefen je dus in aanpassing, zoals je ook
je camera scherpstelt. Als je de camera niet scherpstelt, dan krijg je geen mooi beeld. Zo geldt ook dat, zolang je jezelf niet
aanpast aan de sfeer die je omringt, of aan een bepaalde persoon, je geen zuiver beeld kunt krijgen, waardoor je er een gevecht
mee zult gaan leveren. Maar het gevecht zou eigenlijk in jezelf moeten plaatsvinden. Het is een erg lang verhaal, ik bedoel, wat
betreft de geschiedenis van mensen en de problemen met collectiviteit. En nu raken er verschillende problemen opgelost, en
daar ben ik blij om, want mensen worden niet meer verliefd - ik bedoel, ze 'vallen' niet meer ('fall' in love) en daardoor krijgen ze
ook geen builen meer op hun hoofd. Nu is het dus beter; ze haasten zich niet, bezinnen zich eerst en trouwen dan met iemand
omwille van het huwelijk in plaats van omwille van de verliefdheid. Op dat vlak voltrekt er zich dus iets heel belangrijks, want die
houding zal je een zuivere geest geven, een geest die niet rondwaart in onzinnige toestanden. Dus zoals ik al zei: oefen je in al
deze dingen en je zult een fantastische collectiviteit krijgen; en het beste is je meditatie samen te beoefenen. In Delhi hebben we
een ashram opgericht en daar zie ik hoe de mensen elke ochtend samenkomen en gaan zitten om te mediteren. Het is als een
tempel, als een kerk. Ze komen samen en ze zitten met z'n allen samen te mediteren. Samen mediteren is de beste manier om
de collectiviteit te voelen. Je kunt natuurlijk ook thuis mediteren, dan kun je jezelf ook zuiveren en dieper groeien, maar je moet
ook samen mediteren. En als je samen mediteert dan is het zo dat de kracht die jij hebt anderen versterkt, waardoor de hele
collectiviteit enorm aan kracht toeneemt. Het feit dat jullie samen mediteren is van onschatbare waarde. Iedereen zou moeten
proberen om - wanneer je er de tijd voor hebt, bijvoorbeeld 's ochtends - naar de ashram te gaan om te mediteren. Op
zondagochtend ga je bijvoorbeeld naar de ashram om te mediteren. Je gaat alleen om te mediteren. Je hoeft alleen maar te
mediteren en dan kun je weer gaan, want ik verblijf in de ashram, ik ben daar, dus verlaat jullie huizen en kom hier om te
mediteren. Mediteren zal je echt enorm tot hulp zijn. Overal waar jullie samenkomen, ben ik bij jullie, maar als je gescheiden bent
van elkaar dan ben ik niet bij je. Alleen als je moeilijkheden hebt, als je ergens in een positie wordt geduwd waar ik niet aanwezig
ben - waar je dénkt dat ik niet aanwezig ben - daar ben ik ook. Maar als je bewust wegblijft van de collectiviteit dan ben ik niet bij
je. Probeer dus te groeien in je collectiviteitsbesef, anders kun je je niet verdiepen in je eigen diepte en kun je nooit een grote
Sahaja yogi worden - je kunt zelfs in het geheel geen Sahaja yogi worden genoemd. Alleen zij die zich bewust zijn van het belang
van de collectiviteit kunnen dat worden. Nu zijn er dus hier in Melbourne zoveel mensen aanwezig; maar als de kwantiteit groeit
dan zou de kwaliteit niet mogen afnemen, want de kwaliteit van de collectiviteit moet ontzettend sterk zijn door sterke banden
met elkaar te hebben. Ik hou ervan als je lovend over iemand spreekt. Normaal gezien merk ik overal waar ik kom dat mensen
alleen spreken over negatieve mensen. Niemand heeft het over positieve mensen, en daarom weet ik ook niets van hen af; ik
weet vooral wie er negatief is. Ik zou dus dolgraag meer te weten komen over mensen die heel positief zijn, die
bewonderenswaardig zijn, die goede dingen doen; en vergeet de negatieve mensen - zij zullen snel genoeg verdwijnen. Het is dus
het beste om het over mensen te hebben die positief zijn, die goed werk verrichten, die echte Sahaja yogi's zijn. Ik zegen jullie
allemaal in Melbourne, met de wens dat jullie een prachtige collectiviteit zullen opbouwen en dat jullie van elkaar zullen genieten,
en dat elke samenkomst steeds opnieuw een festival en een bron van vreugde zal zijn voor jullie. Moge God jullie zegenen!
Vandaag zullen we dus de Virata vereren. Hij is niemand anders dan Akbar, Shri Krishna zelf die de Virata wordt. We kunnen nu
dus eerst en vooral het lied voor Ganesha zingen en mijn voeten wassen, en daarna een paar liederen over Krishna. Hebben jullie
de liedjes? We hebben allerlei liederen over Vithala; in Maharashtra zijn er allerlei liederen over Vithala. Maar zing eerst de
Ganesh Stuti en was daarna maar mijn voeten, en dan kun je ze zingen. Goed, nu kunnen de kinderen mijn voeten wassen. Goed?
[1] Divine Cool Breeze: Engelstalig tijdschrift van Sahaja Yoga met foto’s, lezingen van Shri Mataji
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Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
We zijn vandaag samengekomen in het gebied van de Vishuddhi. In de Gita heeft Shri Krishna dit gebied beschreven als
"Kshetra". En hij die dit gebied kent wordt 'Ksetranya" genoemd. Zoals Ik jullie gisteren zei betekent "nya" "anya", hij die weet op
zijn centraal zenuwstelsel.
Vandaag gaan we meer te weten komen over de Hamsa chakra. Dat is de zone tussen de twee wenkbrauwen. Deze bevindt zich
aan de basis van het brein en wordt "Murdha" genoemd. Dit gedeelte is ook het volledig controlemechanisme van het hele brein
en is toch nog een deel van de Vishuddhi, dat ook een uiterst belangrijk centrum is wat het menselijk bewustzijn betreft. Omdat
deze twee Nadi's, Ida en Pingala elkaar kruisen voor ze de Agnya binnendringen, doorkruist een deel ervan ook de Hamsa chakra.
Dus wanneer het ego en superego zich in ons brein ontwikkelen en onze limbische zone overdekken, zitten aan beide zijde deze
vezels die uit de Vishuddhi komen er aan vast. Ze regelen aldus ook deze twee eenheden van buitenaf. De ene kruist bijvoorbeeld
op deze manier en gaat zo vanuit Hamsa omhoog en neemt wat vezels met zich mee, de andere kruist zo en zo vormen zij het
ego en het superego. Deze twee vezels gaan dus langs achterom, tot erboven op en vestigen zich daar.
Jullie weten allemaal dat de Hamsa jullie het onderscheidingsvermogen geeft. Maar nog steeds begrijpen we niet wat we met
onderscheidings vermogen bedoelen. Het eerste en allerbelangrijkste centrum in ons is de Muladhara chakra. Als we wat de
Muladhara chakra betreft, niet het juiste onderscheidingsvermogen bezitten, geraken we in de wildernis zou ik zeggen. Ofwel
openen we voor onszelf de hellepoorten. Zoals je weet ontspringt alleen de Ida nadi vanuit de Muladhara. Dat betekent dat het
verlangen, de kracht van het verlangen vanuit de Muladhara ontspringt.
Maar het is niet het mentale dat de Pingala nadi is, die vanuit de Muladhara ontstaat, dat begint hoger. (Kind begint te huilen en
Shri Mataji zegt tegen de moeder dat ook dit onderscheidingsvermogen is om met het kind de zaal te verlaten). Wat we moeten
weten is dat de Muladhara chakra niet door onze mentale activiteiten gecontroleerd kan worden.
Als je het aan de mentale activiteit overlaat, gaat de controle over de Muladhara volledig verloren.
Afgezien van wat er in het Westen ook gebeurd is, is de Muladhara chakra helemaal in de mentale activiteit van de menselijke
wezens opgegaan. Er is zoveel over geredetwist, over gepraat. Zoveel over geschreven, gelezen, en zoveel in onze hoofden
geprent, dat het een mentale activiteit is geworden. Daarom functioneert de Muladhara niet zo spontaan als hij zou moeten, en
daarom zijn er problemen zoals mensen die geen kinderen kunnen voortbrengen. Zovelen worden zeer vroeg impotent, omdat
het (de Muladhara chakra) niet wordt gebruikt door de kracht van het verlangen, maar door mentale activiteit, er is een
verschuiving.
Nu zie je de vlam hier branden omdat er olie is en een wiek maar als je er water in giet in de plaats van olie, zal zij dan ook
branden? Dat zal niet zijn, omdat het water deze vlam niet zal voeden. Hoe meer mentale activiteit je hebt, hoe meer je dus je
Muladhara zal bederven en hij wordt oncontroleerbaar. Maar als het overgelaten wordt aan je verlangen, wordt het spontaan. Dit
is een fundamenteel principe dat in het Westerse denken ontbreekt, Ik denk dat zij alles wat spontaan is, overlaten aan de
mentale activiteit. Waar ook de mentale activiteit moet gebruikt worden, zou je ze moeten aanwenden, en waar ook je verlangens
en gevoelens moeten gebruikt worden, moet je je kracht van verlangen gebruiken. Ook dit is spontaan hoewel het geen obsessie
mag worden, geen enkele obsessie kan spontaan zijn. Het gebeurt gewoon op het ogenblik waarop je het verlangen hebt, dat is
alles. Maar als het de hele tijd in je hoofd zit, betekent dit dat je water gebruikt om het vuur aan te houden!!

Hetzelfde geldt voor de Swadishthan chakra. De Swadishthan is er voor de creativiteit. Je kan allerlei zaken creëren, je kan een
sari creëren, een mooi ontwerp, een patroon, je kan mooie kunst creëren of wat dan ook.
Maar zodra je het op het mentale niveau brengt is het afgelopen. Ook wordt er in het Westen teveel geredetwist over kunst - dit is
geen kunst, dat is geen kunst, dit had zo moeten zijn enz... Ik bedoel: het is creativiteit, het zou spontaan moeten zijn. Wat de
kunstenaar ook wil produceren, laat het hem produceren. Wie ben jij om te oordelen en te bekritiseren. Je kan niets naar waarde
schatten, tenzij het op het mentale niveau gebracht wordt.
Nu hebben we dus critici, en de artiesten zijn niet spontaan meer, ze zijn bang, ze denken alleen: wat zullen de critici zeggen.
Zelfs wanneer Ik een boek schrijf en het aan enkele Sahaja Yogi's laat lezen, zeggen zij: Moeder, als U het op die manier schrijft,
zullen zij zeggen dat het zo is.
Ik zei: "Laat hen zeggen, wie kan het wat schelen". Critici zijn er dus om kritiek te leveren, en te zeggen - dat is niet in orde - dit is
geen kunst omdat het zo is of zo. Daardoor verdwijnen de kunstenaars, verdwijnt de kunst en wat overblijft zijn critici.
Nu weten zij dus niet meer wat zij met hun beroep moeten aanvangen, dus beginnen zij elkaar maar te bekritiseren. Er blijven dus
alleen critici over die elkaar bekritiseren. Want er is geen kunst meer, wat blijft er nog te bekritiseren.
En kunst moet nu geld opbrengen, dus moeten de critici dit bevestigen. Het hele programma van deze critici is zo op de mens
afgestemd, dat het nooit kunst is weet je. Iemand trekt één lijn en zij zeggen OK dit is kunst. En wanneer de critici zeggen dat dit
kunst is kan je maar beter aanvaarden dat het kunst is. Wat is er nu zo artistiek aan een lijn. Dan wordt men weer mentaal, men
zegt dat is een eenzame persoon, enz. Het zou spontaan moeten zijn. Waarom moet kunst beschreven worden.
Het mentale niveau is zo alert en probeert de hele tijd zaken te zien volgens bepaalde normen. Al deze normen werden
geschapen voor spontane zaken zoals sex of kunst. Deze hele badkamercultuur wordt beslist door het brein, niets is spontaan.
Ik zeg het je, het is zo'n grap. En de mensen worden zo kunstmatig, kunst wordt kunstmatig, je Muladhara wordt kunstmatig
omdat het allemaal door mensen gemaakt is. Alle spontaneïteit is verloren. Wanneer je eender welke kunst van eender welk land
ziet, bekijk het gewoon, waarom moet je er op reageren; bekijk het gewoon.
Als Sahaja Yogi's zou je het alleen moeten bekijken en het geheel zal beginnen doorvloeien.
Er is ook die grote tragedie van de romantiek, zoals de romance van Romeo en Julia. Het is allemaal verbeelding, het is allemaal
mentaal, er zit geen spontaneïteit in, en dan aanvaard je alleen relaties als zij kunstmatig zijn. Zelfs tussen echtgenoten. Zoals de
echtgenoot elke dag een bloem moet meebrengen, een bloem moet tonen, alsof zij een priester is of zoiets. Ik weet niet welke
kunstmatige zaken zij nog doen. Dan moet hij tienmaal per dag "dank u" zeggen en zij moet honderd maal per dag "sorry"
zeggen. Ik bedoel, zij zijn man en vrouw, de linker en de rechterkant van een rijtuig. En dan verwachten de mannen dat dit zou
gebeuren en de vrouwen verwachten dat dat zou gebeuren. Mannen verwachten dat de vrouwen zich als mannen zouden
gedragen en vrouwen verwachten dat de mannen zouden zijn als vrouwen. Mannen zijn zeer nauwgezet wat "timing" betreft,
vrouwen zijn dit niet, maar dus moeten de vrouwen ook nauwgezet zijn met de timing, anders denken mannen dat zij de
slechtste persoon is die ze ooit gekend hebben. Een vrouw is meer nauwgezet met haar keuken, met haar klederen, dus wordt de
man kwaad op haar, omdat het te lang duurt voor ze klaar is. Het is van beide kanten zo onbezonnen dat de relatie helemaal
absurd wordt. Het zou begrepen moeten worden, dat zij de linker zijde is, jij de rechter zijde en jullie beiden zouden je volgens je
natuur moeten gedragen. Integendeel jullie zouden willen dat iemand er gek uitziet.
Want stel je voor dat een man een vrouw wordt en een vrouw een man, het is een grap. Maar dat is wat er gebeurd. Wat de
mannen ook verondersteld worden te doen, kunnen ze niet en wat de vrouwen ook verondersteld worden te doen kunnen ze ook
niet. Wat ook de kinderen moeten doen, doen zij niet. De kinderen in het Westen zullen bijvoorbeeld steeds vragen "Waarom?"
Wie zijn zij om te vragen "waarom?". Wat is hun groei? Wat is hun intelligentie, hun maturiteit.

Zij kunnen niet behandeld worden zoals een rechter die in de rechtzaal zetelt, het zijn kinderen. Maar wanneer zij naar Sahaja
Yoga komen, verliezen zij dat onderscheidingsvermogen. Voor zij naar Sahaja Yoga komen kibbelen man en vrouw de hele tijd.
De helft van hun stappen zetten ze in de rechtzaal, de andere helft erbuiten. Na Sahaja Yoga hangen zij zo aan elkaar alsof zij
aan elkaar gelijmd zijn, het is onmogelijk. Het is zo erg dat zij voor het welzijn van de vrouw beiden Sahaja Yoga verlaten. Op die
manier verknoeien ze elkaar, ze kleven aan elkaar. Voor Sahaja Yoga verwaarlozen zij hun kinderen, maakten er zich geen zorgen
om, na Sahaja Yoga kleven zij aan hun kinderen. Dan kan niemand nog een woord tegen de kinderen zeggen. Het kind kan
iemand slaan, je kan niets zeggen, ze verknoeien het kind. Het onderscheidingsvermogen in de relaties gaat volledig verloren, of
het nu sex betreft of creativiteit, familie, of eender wat. Dat is de rol van de Hamsa chakra.
Dan komen we bij de Nabhi chakra. Wat de Nabhi chakra betreft begrijpen we ook niet dat eten eigenlijk niet zo een belangrijke
zaak is. Het heeft geen belang of je vandaag je voedsel al dan niet eet, het geeft niet, dat is zeer belangrijk om weten.
We hadden een Puja in Puna, er waren Westerse kinderen, en er waren ook Indische kinderen. Zoals gewoonlijk is een Puja zeer
laat. Het was 's avonds, een Sankranti Puja. De Westerse kinderen stonden om 8 uur op, of het nu Puja was of iets anders, en
stapten op voor hun avondmaal. Dat gaf een slechte indruk. De Indiërs begrepen dat niet, hoe kon dat nu? Maar zij moesten hun
avondmaal om 8 uur krijgen. Veronderstel dat zij hun eten niet om 8 uur krijgen, wat zal er dan gebeuren? Zullen zij sterven? Op
een bepaalde manier beperken we dus ook de kinderen door onze conditioneringen en we laten hen ook toe zich op een manier
te gedragen alsof zij zeer volwassen, volgroeide mensen zijn. We zijn zo door onze kinderen bekoord. Alsof kinderen krijgen
zoiets enorm is, eender wie kan kinderen krijgen, wat is er dan zo fantastisch aan. We moeten voor onze kinderen zorgen, dat
wel, maar dat betekent niet dat je de hele tijd buitensporig bezorgd moet zijn om hen of aan hen moet denken, je om hen zorgen
moet maken. Als je dus wil binnendringen in de limbische zone, die de plaats van de Virata is, Ik zou zeggen van de Vishuddhi tot
de Hamsa en dan naar de limbische zone en zo in de Virata, dan moet je belangstelling zich uitbreiden.
Het onderscheid zou dus moeten zijn: denk ik alleen maar aan mijn kind, denk ik alleen aan mijn vrouw, denk ik alleen aan hen, of
ben ik ook om andere kinderen bezorgd, denk ik ook aan andere kinderen. Ik vertel je dit omdat wij zo een rare soort van
betrokkenheid hebben. En op die manier vernietig je ook je kinderen met dit soort van onbezonnen betrokkenheid. Zoals we in
die school in India hadden, de kinderen verbleven allemaal in Puna. Er was een Puja en Ik zei nog: " Brengen de kinderen niet
mee, " omdat Ik wist dat het Westerse kinderen waren en dat is niet gemakkelijk, zij kunnen niets verdragen.
Maar de kinderen drongen aan, en de leraars moesten hen meebrengen!
De Puja was zoals gewoonlijk zeer laat beëindigd, omstreeks 11 uur 's avonds en er was geen transport, daarom had Ik ook
gezegd ze niet mee te brengen. Dus moesten zij op een soort van vrachtwagen want er was die dagen geen benzine te krijgen,
we hadden het zeer moeilijk gehad.
Zij moesten dus een vrachtwagen op die daar pas omstreeks 2 uur 's nachts aankwam. Enkele van de vaders verbleven in Mijn
huis en de volgende dag zeiden ze: "Moeder, ons rechter hart blokkeert". Ik vroeg hen: "Wat is er gebeurd"? "Zo'n wreedheid"! Ik
zei: "Welke wreedheid?" De kinderen kwamen aan om 2 uur. En dan? Het rechter hart blokkeert, welke gehechtheden. Als je
kinderen om 2 uur aankomen, wat geeft dat? Waarom zijn jullie daar zo bekommerd om. Het zijn gerealiseerde zielen.
Er is God die voor hen zorgt. Waarom zijn jullie zo bezorgd over hen, laat hen met rust. Stuur hen naar een Indische school. Maar
dan zitten de moeders daar. De leraars houden daar niet van, niemand houdt ervan.
Zij gaan er zomaar naar toe, die moeders. Geen enkele andere school laat zulke nonsens toe. Maar in Sahaja Yoga denken zij dat
zij dat recht hebben. Welk recht hebben zij? Hebben zij voor die school betaald? Hebben zij voor de school betaald? Welk recht
hebben zij om in die school te zitten? Het onderscheid dat we dus zouden moeten bezitten is dat we onze kinderen groot
brengen volgens de Sahaja cultuur. Het eerste principe van Sahaja Yoga is vastberadenheid. Sahaja Yoga is niet bedoeld voor
zo'n flauwe lieverdjes. Jullie moeten soldaten van Sahaja Yoga zijn. Jullie kinderen moeten de soldaten van Sahaja Yoga worden,
niet de flauwe lieverdjes, dit is niet voor hen bedoeld. Hoewel ze gerealiseerd geboren zijn, verknoeien jullie hen door er flauwe

lieverdjes van te maken. Je moet hen stevig aanpakken, je moet hen laten studeren, je moet hen zelfrespect bijbrengen, je moet
hen waardigheid geven en een vastberaden verdraagzaamheid.
Deze linker Nabhi, rechter Nabhi, maar speciaal de linker Nabhi is een zeer groot probleem, waarbij een vrouw een Gruha
Lakshmi moet zijn en de echtgenoot geen Romeo moet zijn maar een echtgenoot. Hij moet er op toezien hoe zijn vrouw zich
gedraagt. Haar verbeteren, dat is zijn werk, dat is zijn plicht.
Gruha Lakshmi is de vrouw die zou moeten weten dat zij de grote verantwoordelijkheid heeft om een zeer mooie samenleving
van Sahaja Yoga te scheppen. Zij is geen doodgewone vrouw.
Hoeveel vrouwen hebben vroeger hun realisatie gekregen? Maar als je in Sahaja Yoga de vrouwen ziet, vind je er weinig die
werkelijk alert zijn. De meesten van hen verblijven in een soort van trance. Zij weten niets. Zij weten niets van koken af. Als je met
hen praat, voelt het aan alsof ze een soort van drug genomen hebben. Er dringt niets in hun hoofden door. Soms denk Ik; Ik zou
het beter zelf doen, onmogelijk. De waakzaamheid is weg, omdat de waakzaamheid die doorheen de rechterzijde komt, aan
onzinnige dingen wordt verkwist.
De aandacht wordt aan onzinnige dingen verkwist, en daardoor hebben de huisvrouwen hun onderscheidingsvermogen verloren,
om te weten dat zij uiterst waakzaam, gevoelig en wijs moeten zijn. Zij zouden alles en nog wat moeten weten. Maar zo is het
niet. Ze leven ergens zwevend in de lucht. Je weet niet wat je tegen hen moet zeggen, hoe je hen iets kan vragen, hoe je hen iets
kan uitleggen. Het is een onmogelijke situatie.
Die waakzaamheid moet bij een huisvrouw aanwezig zijn, dat is uiterst belangrijk. We hadden dus Fatima die op een jonge
leeftijd deze twee lieve kinderen had die stierven in de oorlog van Corbara. Wat een moedige vrouw, de manier waarop zij het
shya systeem vestigde. Ook haar echtgenoot stierf en zij deed dit allemaal alleen. Terwijl zij achter de Parda, achter de muren
leefde hield zij alles in handen. Zo'n koninginnen hebben we in ons land nog gehad. Zoals die 17- jarige weduwe die de
schoondochter van Shivaji was. Ze vocht tegen de Aurangzeb en versloeg hen in Tarawam. Zo hebben we er velen gehad.
Maar als je de waakzaamheid niet hebt, kan je geen Gruha Lakshmi zijn, kan je geen goede moeder zijn, kan je geen goede
echtgenote zijn. Het heeft niets met slavernij te maken. Zij weten niets eens wat hun echtgenoot behaagt. Hoe de vrede in de
familie te scheppen, wat te zeggen, wanneer iets te zeggen, mooie dingen te zeggen en wanneer terughoudend te zijn, dit hele
onderscheidingsvermogen is niet aanwezig. Ofwel zijn ze feeksen ofwel slaven. Sahaja Yoga is dus bedoeld voor vrouwen die
waakzaam zijn, die wijs zijn, die alles over het leven weten. Zij weten zelfs niet waar de chakra's zich op de voeten bevinden. Kijk
naar je Moeder, zij is een vrouw, zij weet zoveel. Zij weten niets over hoe de Kundalini door deze centra gaat, wat Zij doet,
waartoe Zij in staat is. Maar de Kundalini zelf is de vrouwelijke kracht, Zij weet alles van je, van haar kind. Vele moeders weten
zelfs niet of hun kind drugs neemt of hoe het zich gedraagt. Buiten bederven of slaan is er niets tussenin. Met
onderscheidingsvermogen kunnen de moeders van deze speciale kinderen iets maken dat overeenstemt met Mijn visie over hen.
Maar met hun onbezonnenheid kunnen ze deze kinderen helemaal verknoeien.
Het is zo belangrijk dat onze Hamsa in orde zou moeten zijn, dat we in staat zouden moeten zijn om een mooi huis te creëren,
een vredevol huis en niet enkel voor onze familie maar ook voor alle andere Sahaja Yogi's die naar ons huis komen. Ik weet niet
hoe het in de hoofden van de Indische vrouwen is gekomen, maar als je hen wil behagen, hoef je alleen maar te zeggen: "
Schoonzuster, wil je morgen dit voor me koken?" Dat is alles.
Of als je zegt: "Ik kom voor het middagmaal of het avondmaal", dan is dat de beste manier om hen te behagen. Zij beginnen
gewoon te denken wat ze gaan bereiden. "Waar houdt hij van?" Zij weten van iedereen wat hun lievelingsgerecht is. Dat is geen
slaafsheid. Als je iemand wil behagen is het nooit slaafsheid. De hele natuur is er om ons te behagen.
Is dat slaafsheid? Maar het andere aspect van een vrouw is dat zij een Raja Lakshmi is en een man die de koning is.
Het onderscheid op dat punt bestaat erin of je waardig bent of niet. Toen we eens naar Japan gingen werden we met veel

respect behandeld. Zelfs in het dorp, waar we een winkel binnenstapten omdat het regende, bogen de dorpsbewoners zelfs voor
ons. Wij begrepen niet wat er gebeurde, en ze gaven ons geschenken. Dus vroegen we uiteindelijk aan de tolk waarom deze
mensen zo nederig voor ons waren. Zij zeiden dat het was omdat jullie tot een koninklijke familie behoren. Ik zei: "Neen wij
behoren niet tot een koninklijke familie", dat dit niet waar was en waarom zij dat dachten. Hoe zouden zij dat kunnen weten?
Omdat jullie haar zo keurig is. Het haar van uw dochters is zo netjes en glanzend en jullie gaan niet naar de kapper. "Is dat dan
een teken van een koninklijke familie?" Ja, zo gedraagt zich de koninklijke familie, zij geven hun hoofd niet in de handen van
iemand anders. Wij waren verbaasd, stel je voor dat de Japanners zo dachten.
Het onderscheid is dus dat je moet zijn als een koningin en de echtgenoot moet zijn zoals een koning. Niet zoals die koning die
zijn zeven vrouwen doodde, maar zoals een koning die zijn vrouw respecteert.
Als je je vrouw niet kan respecteren kan je geen Sahaja Yogi zijn. Respect is niet hetzelfde als romantisch verliefd zijn. Ik denk
dat je dan niet respecteert. Je vrouw respecteren is een zeer belangrijke zaak in Sahaja Yoga. Wat dit betreft moet Ik zeggen dat
de Indiërs daar niet zo goed in zijn, maar Ik ken ook Westerse mensen die zich op een gekke manier gedragen. Je waardigheid
vermindert als je geen respect hebt voor je vrouw. Indiërs uit het Noorden in het bijzonder, niet uit het zuiden, missen dit respect
voor hun vrouwen. Ze missen ook het onderscheidingsvermogen dat als een vrouw niet gerespecteerd wordt, ook niet respectvol
wordt behandeld door haar kinderen en zij is verantwoordelijk voor de kinderen.
Maar het grootste gemis aan onderscheid wat de Nabhi betreft, is dat je niet naar de Guru luistert. Honderd maal zeg je de
Sahaja Yogi's iets, maar toch zullen ze er niet naar luisteren. Toch zullen ze doen wat de mode hen voorschrijft, of leven ze
volgens hun eigen normen. Luisteren naar je Guru is, zoals men zegt God Almachtig gehoorzamen. Wat hij ook zegt, moet
aanvaard worden als een grote zegen, als een grote verbetering en moet gevolgd worden en niet terzijde geschoven. Zoals je
weet is je Moeder je Guru, maar ook je Moeder. Ze is ook Mahamaya, Ze is ook de Adi Shakti en Ze is ook zo teder en zo lief. Ze
zegt je sommige zaken om je te verbeteren. Ik heb zoveel lezingen gegeven om jullie te zeggen wat belangrijk is. Maar jullie
zouden je hart moeten openen en je volledig overgeven aan je Guru. Alleen dan zullen jullie rijper worden, er is anders geen
uitweg. Het spijt Me dit te moeten zeggen, maar Ik hou er niet van dat iemand zich aan Mij overgeeft, of Mijn voeten aanraakt of
voor Mij buigt.
Ik begrijp dat niet, Ik ben er Me niet van bewust, het maakt voor mij geen verschil uit, zelfs wanneer je Mijn lof zingt, denk Ik dat je
de lof zingt van een of andere Mataji Nirmala Devi, Jay, lof in de derde persoon, en soms ben Ik bang dat Ik met jullie "Jay" zou
zeggen.
Wanneer jullie Swagata Agata zingen, denk Ik altijd dat dit een Swagata lied is voor Mataji Nirmala Devi. Dat jullie dit zingen voor
iemand anders.
Maar het is voor jullie goed, voor jullie spirituele groei; jullie zijn niet gekomen om jullie tijd te verknoeien, maar voor jullie
spirituele groei, en daarom is het belangrijk dat jullie gehoorzamen, wat Ik ook zeg. Maar Ik zal nooit iets zeggen dat het jullie
ongemakkelijk maakt. Ik zal nooit zeggen: eet je voedsel niet, of drink geen water, niets van die aard. Maar door hun luiheid doen
de mensen geen meditatie, en als het niet uit luiheid is, dan weten zij gewoon niet hoe belangrijk het is. Ofwel voelen ze zich
zenuwachtig. Het onderscheid is dus dat de Guru, Parabrahma is, elke Guru, elke Satguru. Maar wat dan over Parabrahma zelf,
die je Guru is. Ik zeg de dingen niet op zo'n harde manier zoals de vroegere Guru's deden. Ik bedoel, als je over hen leest zal je
geschokt zijn. Maar wat Ik ook zeg, elk woord, is voor je eigen welzijn en voor het welzijn van de hele wereld, dat moet je weten.
En door niet te gehoorzamen vergooi je niet alleen je eigen kansen, maar ook de kansen van de hele wereld. Je begrijpt dus hoe
belangrijk het is, als jij de leerling bent, als je gezegend bent door je Guru.
Al deze zaken zijn over hen beschreven, maar Ik zeg dat jullie niet alleen mijn leerlingen zijn, maar dat jullie je zelfrealisatie
hebben verkregen, jullie zijn Sahaja Yogi's, jullie hebben al de krachten, jullie weten alles, jullie zijn zo'n speciale mensen. Voor
zo'n mensen zou er geen meningsverschil mogen zijn, want jullie weten altijd hetzelfde. Dus kan er ook geen ruzie zijn, geen
gevecht, geen discussie.

Maar het onderscheid zou moeten zijn dat onze Guru een Moeder is, Ze is zeer mild, Ze is zeer zacht, Ze is zeer lief, Ik weet dat.
Op een dag zei mijn broer mij: "Wat voor een soort Guru ben jij? Toen mijn guru mij tabla leerde spelen sloeg hij de tampura op
mijn hoofd stuk en zelfs als ik één percussie verkeerd sloeg nam hij zijn hamer en zei hij, nu zal ik je nagels breken".
Ik zei hem: "Het is niet nodig dit alles te doen, niet in Sahaja Yoga. Want zij hebben zelfdiscipline". Die zelfgedisciplineerdheid,
zoals Ik het kan noemen, moet dus aanwezig zijn op het niveau van de Hamsa chakra die weet wat juist is en wat verkeerd is, via
dewelke we wat ook juist is, uitwerken, dat is alles wat we doen, daardoor doen we niets verkeerd. Daarna komt de Hart chakra.
We spreken over liefde, we praten over dit, we praten over dat, Ik bedoel er wordt in het Westen zoveel over liefde gepraat, wat in
India nooit gebeurt. Maar er is geen liefde. Het is een liefde voor geld, liefde voor posities, maar er is geen zuivere liefde. Er is
geen liefde. Het onderscheid tussen jouw familie en de familie van anderen moet dus zeer duidelijk gezien worden, en je zal
weten dat je iets verkeerd doet. Dit gebeurt nog meer in India dan hier.
Goed. Zij komen één voor één, koppels zijn ook in orde, maar zij zullen niet met hun ooms, tantes, de ouders van hun tantes, hun
ouders, en daarna hun grootouders enzomeer komen. Zij komen nooit de ene na de andere. Zij zijn altijd gegroepeerd, allemaal
samen maken ze het mij moeilijk.
Ik heb het reeds gezien. Er is geen onderscheidingsvermogen dat we individu's zijn voor zover het Moeder betreft. Ze is onze
Moeder, Ze is onze Guru en we moeten haar individueel onder ogen zien en niet deze hele resem mensen meebrengen, onze
relaties, mijn broers, mijn zusters of mijn dit of dat. Voor zover het de Guru betreft is het onderscheidingsvermogen een uiterst
belangrijke zaak in Sahaja Yoga. Jullie willen dat Ik jullie uitleg hoe de zwaartekracht via je Nabhi werkt, zonder twijfel, maar als
je via de Hart chakra aangetrokken wordt door mensen, door wat jullie het charisma van een persoon noemen of dergelijke
nonsens, of de charme van een persoon, betekent het dat je aangetrokken wordt door iets dat uiterst oppervlakkig is en niet door
iets dat zwaartekracht in zich draagt. Het onderscheidings vermogen in het hart houdt in een relatie te hebben die zo onthecht is
dat je alles voedt, elk onderdeel van je familie.
Nu is iemand gehecht aan de echtgenoot, iemand is gehecht aan de kinderen, iemand is gehecht aan de honden, iemand anders
is dan weer alleen gehecht aan planten. Dat is zeer onberaden.
Je zou aan alles op dezelfde manier moeten gehecht zijn, zo zou het moeten zijn. Onthechting betekent niet dat jullie jurken of
gewaden zouden moeten dragen, dat betekent het niet. Dat is een verkeerd idee. Onthechting betekent dat je alles kunt bekijken
en je bij niemand betrokken bent.
Je staat erbuiten, je ziet alles, je neemt het waar, je bent een getuige. Als je dit soort van liefde voor iemand voelt dan zal je door
die persoonlijkheid te hebben nog meer zegeningen ontvangen.
Het onderscheid van de Vishuddhi is een andere belangrijke zaak.
Op zekere dag, kwam iemand bij Mij met een rechterhand die als bevroren was. Ik vroeg hem wat hij deed. Hij antwoordde: "Ik
werk als secretaris". Ik zei "En wat doe je?" "Ik tijp veel". Ik zei: " Beoefen Sahaja Yoga, en voor je begint te tijpen, buig je voor het
werk dat je moet uitvoeren, zomaar, en dan begin je te werken alsof jij het niet bent die het doet. Jij doet niets". Sommige
mensen zeggen: "Moeder U reist veel". Ik reis nooit, Ik zit of Ik ga, wanneer reis Ik. Het is het vliegtuig dat reist, Ik zit enkel in het
vliegtuig. Ik reis nooit als Superman. Ik zit zeer rustig, wanneer reis ik? Als ik begin te denken, Ik reis veel, Ik doe dit werk, Ik doe
dat werk. Iemand anders kan zeggen Moeder U doet zoveel werk. Ik bedoel, Ik doe niets. Ik doe werkelijk niets. Nu spreek Ik, OK,
Ik spreek, maar dat is alles, en ook deze toespraak geef Ik niet. Het komt eruit zoals een radio. Het is net zoals een radio.
Eigenlijk doe Ik niets, wat dan ook.
Zodus als Ik niets doe, hoe kan Ik me dan vermoeid voelen? Waarom zou Ik uitgeput zijn?
Dit gevoel van ik doe dit, ik doe dat is dus verantwoordelijk voor het opbouwen van de ego-problemen binnen in jezelf. Om nu

oordeelkundigheid te gebruiken tegenover dit ego, om het naar zijn juiste plaats terug te brengen, zijn er deze strengen Ida en
Pingala, die er boven op zitten om het naar beneden te brengen.
Het is zoals een rem en een gaspedaal. Wanneer iemand teveel ego heeft, ontbreekt de oordeelkundigheid bij deze persoon. Hij
doet iets en zegt "Ik heb dit gedaan, of ik heb dat gedaan" van dat lichtzinnig gedoe. Tot hij het opeens ontdekt, en het is gedaan:
het was zeer dom om zo'n ego te hebben. Wat zegt hij dan:" OK, Moeder, doet U dit voor mij, werk dit uit". Dat is alles en het
wordt gedaan. Natuurlijk doe Ik niets, noch jij iets. Maar als je alleen maar zegt: " A.u.b. Moeder, doe dit voor mij", is het reeds
gedaan. Je zegt " Moeder a.u.b. kom in mijn hoofd" dan kom Ik in je hoofd; " kom in mijn ogen" dan kom Ik in je ogen. Zeg alles
wat je wil. Ik doe helemaal niets, evenmin doe jij iets. Maar het werkt zo. Iemand anders doet het, in orde, jij moet je geen zorgen
maken. Iemand doet het. Maar zo lang Ik het niet doe, ben Ik ontspannen en niet bezorgd, geraak Ik er niet van overstuur.
Vishuddhi is een zeer, zeer belangrijk centrum, en zeker voor jullie Amerikanen, in het bijzonder Amerikaanse Sahaja Yogi's. Je
moet weten dat wanneer je je in de Vishuddhi bevindt het betekent dat je verantwoordelijk bent.
Zoals deze twee handen daar zijn, en je moet weten dat het de Vishuddhi chakra is die de twee belangrijkste chakra's beheert,
namelijk de Lalita en de Shri chakra. Denk daaraan. Hoe belangrijk is Vishuddhi. Hoe belangrijk is Amerika. Bedenk dit eens,
maar niemand is er zich van bewust. Amerika betekent Las Vegas, en ook al die verschrikkelijke stranden, verschrikkelijk.
Niemand weet wat Amerika is, wat het betekent om in Amerika te zijn. Wat onze verantwoordelijkheid is. Dit alles komt tot je, als
je de Kundalini toelaat daarboven te zijn. Kijk je bent volledig onthecht, je bent verbonden met de hoofdleiding, zoals deze, en het
hele werk wordt door die hoofdleiding gedaan. Jij hoeft het niet te doen. Dus wanneer je eraan onthecht bent iets te doen, iets te
appreciëren, iets neer te halen of iets te beoordelen, wanneer je al deze nonsens niet meer doet, betekent dit dat je onthecht bent
in de werkelijke betekenis van het woord. Dit werkt door tot in de Agnya chakra, we kunnen zeggen dat al deze oordeelkundige
krachten binnenin je zijn, zij zijn ingebouwd, zij zijn spontaan, je hoeft hen alleen maar toe te laten om te groeien door te
mediteren, door jezelf gade te slaan, iedere minuut, iedere seconde, of je het nu prettig vindt of niet. De totale oordeelkundigheid
berust dus op één punt, in hoeverre geniet je van Sahaja Yoga. Wat een fijne zaak.
Zoals gisteren toen Ik elk type van persoon ontmoette. Sommigen onder hen dachten dat Ik me teveel moest inspannen. Neen,
neen, zeker niet. Ik genoot van hen allemaal. Het was als een grote grap.
Kijk, er komt een persoon naar je toe, je praat ermee, er schuilt een drama achter elk individu. En je ontdekt wat voor een drama
dit individu was. Het is niet nodig naar een theater of een film te gaan. Elke persoonlijkheid is een drama, zeer genietbaar. Als je
het drama maar wil zien en als je weet dat je het moet bekijken. Je moet het zien. Het enige pijnlijke aspect voor Mij, als Guru, is
dat Ik hen moet zeggen: dit is niet goed, dat is niet goed, dat is de enige pijnlijke zaak.
Ik wou dat Ik op een of andere manier het kon vermijden, maar dat is niet mogelijk, omdat je vanuit de duisternis in het zonnelicht
moet treden en je Mijn hand vasthoudt. Ik moet je dus zeggen dat je voorzichtig moet zijn, dat het een zeer, zeer smalle weg is en
dat je er aan beide zijden kan afvallen, langs Ida of Pingala. Hou dus Mijn hand stevig vast, we moeten steeds verder en verder
gaan. Kijk niet naar die of die kant. En dat is het wanneer je de oordeelkundigheid bezit om je hand in de handen van je Guru te
leggen. Dan zal het niet gebeuren.
Je slaat alleen iedereen gade, je ziet iedereen. Het enige wat je doet is ervan genieten. Of jij het nu doet of niet, dat is het punt
niet, maar je bent in een staat van vreugde, volledig in de staat van vreugde. En dat is de staat die we moeten bereiken en die we
zouden moeten worden als ons eigen wezen.
Je bent nu tot de Hamsa chakra gekomen. En de Kundalini is nu klaar om alles beter te openen, want ze weet dat je in die staat
bent. Ze kent je nu zeer goed. En ze weet dat je nu doorheen de Agnya kan passeren.
Omdat je de oordeelkundigheid bezit. Je hebt jezelf van al dit overtollig gewicht gezuiverd en je kan nu doorheen deze Agnya.
De mensen die voor realisatie oordeelkundigheid bezaten, zijn de beste mensen om te groeien. Het zijn standvastige mensen.

Diegenen die zwak zijn vallen en stijgen steeds weer opnieuw, vallen en stijgen, zij blokkeren steeds weer opnieuw. Op dat
moment is dus de oordeelkundigheid te weten dat je hier bent voor je spirituele groei en voor niets anders.
En dit moet spontaan werken, enkel en alleen door vreugde en vreugdegevende zaken te ontdekken. Dat is niet zo moeilijk. Als je
het de spontaneïteit toelaat te werken. Maar ze komen Me zeggen: "Moeder, we moeten dit doen, we moeten dat doen. Wat
moeten we doen? dit of dat". Laat het gewoon achterwege, en alles zal uitwerken.
Jij doet niets. Jij doet niet echt iets. Het is deze Allesdoordringende Kracht, die zo efficiënt is en alles voor je doet.
Er is één punt dat Ik je zou willen zeggen over het leven in een ashram. We hebben ashrams en ashrams en nog ashrams. Een
ashram is een kleine wereld, die het symbool is van de ideale wereld van verlichte mensen.
Het is niet alleen degenen die geen huis hebben - OK je hebt geen huis, kom maar, want je kan de huur betalen - Het is bedoeld
voor mensen die van die kwaliteit zijn. Je moet nu beseffen dat je in de ashram een volledige verbintenis hebt aangegaan. Je
moet dus waakzaam zijn. Iemand kijkt naar je. Je staat voor de camera. Je bent nu in de ashram.
Dus laat ons beginnen vanaf het eerste begin.
Zoals Ik zei, voor zover het de Mooladhara aanbelangt, hebben de meesten van jullie dit aspect reeds uitgewerkt, denk Ik, dat je
een uitzonderlijke zuivere atmosfeer moet bewaren. Maar Ik heb ook reeds sommige gekke mensen gezien, zelfs in de ashram
die zich gedragen op zo'n manier waaruit niet kan blijken dat zij ashrambewoners zijn.
Hun gedragingen over sex zijn soms zo vreemd, dat Ik het gewoon niet begrijp. Ook de relatie tussen de man en vrouw. Ofwel
vechten ze met hun vuisten, benen of voeten, ofwel zijn ze overdreven volgzaam en aan elkaar overgeleverd. Het is zo een
misverstand te denken dat we zonder Hamsa chakra verlicht zouden zijn, dat we zaken beginnen doen die reeds lang geleden
gevaarlijk waren voor ons en onze samenleving en ze als vanzelfsprekend beschouwen. En we beginnen opnieuw deze zaken te
doen, weliswaar niet in diezelfde graad, maar we trachten zo'n mensen gezelschap te houden, we trachten hen zogezegd te
helpen.
Wat we er de hele tijd allemaal voor trachten te doen, we zijn zo onbezonnen, dat alles wat we trachten te doen voor anderen,
eender wat, het ofwel voortkomt uit een soort van passie of een obsessie, of een soort van spel, of wat het ook is. Dan is het zo
onoordeelkundig, zo onoordeelkundig, omdat jij niets doet, het vloeit gewoon, gaat naar iedereen. In de ashram moet het leven
dus zeer zuiver zijn. De relaties moet zeer zuiver zijn. Er moet respect zijn voor de ouderen. Diegenen die geen respect kunnen
opbrengen voor hun ouderen zullen een rechter Vishuddhi probleem hebben, altijd. Zij moeten weten hoe hun ouderen te
respecteren, en ze moeten ook een juist respect hebben voor de vertegenwoordiger van je Guru. De andere chakra's dienen op
dezelfde manier bekeken te worden. Tracht in een ashram dingen te hebben die spontaan zijn. Niet iets artificieel, of zaken
waarvan je Guru niet houdt. Zoals Ik er geen rare schilderijen wil zien, of een soort van rare suggesties, of een dom soort van
embleem. Een huishouden van Sahaj is, zou door iedereen die daar binnenkomt, moeten aangevoeld worden als "oh, dit is een
ashram, proper, netjes". En een ashram moet ook een plaats zijn van vrede, geluk en vreugde. Wanneer iemand in zo'n ashram
binnenkomt zou hij moeten zeggen: "je zou moeten voelen wat voor een plaats ik gevonden heb, wat een heerlijke plaats. Ik wou
dat ik er ook kan komen". Het is enkel je onderscheidingsvermogen dat uitwerkt, dat wat je ook schept, wat je ook doet, het beste
is. Nu wat doe ik? Je brengt me wat water. Ik steek er alleen mijn hand in, ik vibreer het niet. Ik doe niets om het te vibreren. Ik
steek er enkel mijn hand in, dat is alles en het is gevibreerd.
Waarom zou ik er enige eer voor opeisen. Op dezelfde manier zou je, wanneer je iets doet, moeten bedenken: ik doe dit niet. Als
er wat rood op mijn hand zit, zal het water rood worden, wat heb ik dan gedaan? Niets.
Er zijn vibraties in mijn hand, en als ik ze in het water steek is het gevibreerd. Wat dan nog. In de ashram heb Ik gezien dat de
mensen in het geheel niet waakzaam zijn.

Je kan daar papier leggen of een notitieboekje waar je zou moeten opschrijven voor wie er telefoon oproepen zijn geweest, zodat
deze persoon nadien kan terugbellen. Het is maar één van de voorbeelden die Ik je geef, hoe je voor deze dingen waakzaam kan
zijn.
Als je nu gaat koken zou je moeten weten hoeveel mensen komen eten. Laat ons zeggen, tien mensen.
Dan wordt er soms maar voor twee voedsel gekookt. Maar als er maar twee mensen zijn, wordt voor tien mensen voedsel bereid.
En daarna wordt het voedsel weggegooid, dat is volkomen absurd.
Ik moet jullie een verhaal vertellen over Mahatma Ghandi. Ik verbleef in zijn ashram. Ik was toen nog vrij jong maar dat is me
steeds bijgebleven. Hij nodigde iedereen uit voor het avondmaal, middagmaal.
Zij zeiden, we moeten daar nog naar toe. Het is in orde, je kan hier met mij het middagmaal nuttigen, daarna was er een
vergadering. De belangrijkste gasten zaten daar. Dus stond hij op en met de sleutel opende hij de voorraadkamer en liet er alles
uitnemen overeenkomstig met het aantal personen, voor iedere persoon (zoals één persoon zou één ons krijgen, elk persoon).
Zo stond hij daar, het was allemaal uitgemeten, uitgehaald voor het koken. Al die mensen stonden daar ook en iemand zei: we
wisten niet, meneer, dat u het zelf zou moeten doen en daar met de sleutel zou staan om alles uit te halen. U verspeelt zoveel tijd
voor ons.
Hij zei: wat verspelen? Ja, voor dit hier! U moest hier staan en al het voedsel uithalen. Hij antwoordde: "weet je, dat dit het bloed
is van mijn landgenoten. Er zijn er zovelen in deze wereld die verhongeren, en als je voedsel zomaar weggooit, verzeker ik je dat
je op een dag zal verhongeren. Je kan voedsel niet zomaar beledigen, maar je moet waakzaam zijn.
Je gaat naar en ashram zoals Ik in Oostenrijk heb gezien en vraag hen: "heb je ghee bij je?" "Neen". Welke olie heb je dan? Vroeg
Ik. "Welke olie"? En zo ging het door. Maar niemand wist welke olie ze hadden. Zij weten het niet. Ze lezen niet welke olie ze
hebben. Dan brengt iemand een oliefles. Ik lees het "Castor oil (wonder olie). "Castor oil?"? "Ja, flessen". Ik zei: " Weten jullie waar
wonder olie voor gebruikt wordt?" "Neen Moeder". "Kan je met deze olie koken?" "Ik weet het niet". Waar komen jullie vandaan?
Van het krankzinnigengesticht?
Er is geen waakzaamheid, dat is het punt. Je zou moeten opstaan om 4 uur, 4.3O uur. Ik zeg niet dat je dit moet doen, maar
disciplineer jezelf want dit is de tijd waarop je de waakzaamheid krijgt. Het eerste uitschieten van de stralen van de zon geven je
dat. Je zal me altijd vroeg in de morgen wakker zien, niet dat ik dat nodig heb, maar voor jullie welzijn sta Ik op. Je kan nadien
terug gaan slapen. Maar op dat tijdstip sta je gewoon op. De eerste stralen. De zon komt veel later, de stralen komen eerst. Dat
geeft je de waakzaamheid. Dan kan je je bad nemen, Puja doen, en je bent klaar. Om 6 uur ben je klaar en waakzaam. Maar de
waakzaamheid zou voor alles moeten gelden. Veronderstel dat Ik vraag: waar heb je dit gekocht? Dit zou nooit door om het even
wat mogen beantwoord worden.
Waar heb je dit laten maken? Ik weet alles, als je het Me vraagt. Het is mogelijk dat Ik hierover niets weet, maar Ik zal vinden waar
je het hebt gehaald en Ik zal het weten.
Waakzaamheid over zaken, wat we bezitten, wat er in de ashram is, houden we deze net of niet, zijn we vuile mensen, absoluut
waardeloos. Zij weten niets, het is enorm in de mode "ik weet het niet" te zeggen. Ik stel geen absurde vragen, zoals hoeveel
haren heb je op je hoofd of hoeveel sterren zijn er?
Een eenvoudige vraag zoals "hoeveel kopjes heb je? Hetzelfde geldt voor de mannen die Ik heb gezien. Het is niet zoals bij de
vrouwen, maar de mannen hebben ook niet de waakzaamheid die ze zouden moeten hebben. Er is geen communicatie onder
hen. Zij zijn meer alert omdat ze rechtszijdig zijn. Maar ze hebben geen waakzaamheid wat de gevoelens van anderen betreft.
Zoals die man die erg grof was tegenover zijn vrouw, haar altijd beledigde.

De waakzaamheid van de mannen in de ashram zou moeten zijn dat zij zijn haar en zijn snor afscheren en hem zouden vragen in
een pyjama rond te lopen. Of zelfs wanneer hij zich dan nog niet gedraagt haal dan een ezel en laat hem daarop zitten. Wanneer
hij zich dan nog misdraagt, zeg hem dan dat er voor hem geen water beschikbaar is. Doe wat je wil. Zo'n straffen zouden moeten
gegeven worden aan de man die zich misdraagt, die geen emotionele gevoelens voor zijn vrouw heeft. Of wanneer iemand zeer
romantisch doet zou je hem voor de gek moeten houden.
Zie je de waakzaamheid van de man is zeer belangrijk. Ze zouden ook alert moeten zijn wat het beheer betreft. Je weet zeer
goed hoe ze geld uit Me hebben gekregen in de San Diego ashram. Niemand bekommerde er zich over uit te vissen wat er
gaande was. Zij betaalden hun huurgeld, dat was het. Waar werd het aan besteed? Wat gaan ze ermee doen?
Niemand weet ergens van. Vraag hen: heb je het uitgezocht? Waar stuurden ze het geld naartoe? Stuurden ze het geld naar mij?
De huurgelden? Andere zaken? Niets. We weten het niet Moeder. We hebben het niet gezien. We hebben er ons geen zorgen om
gemaakt.
Er zou alertheid moeten zijn over hoeveel geld waar naartoe gaat. Waar het wordt gespendeerd, hoeveel geld je hebt. Ga naar
een ashram en vraag hen: hoeveel geld heb je? Weet je niet hoeveel geld je hebt? Neen Moeder, we gingen naar die plaats en we
kochten twintig blikken vis.
Dus was al het geld op. Maar waarom kochten jullie twintig blikken vis? Omdat de vrouwen zeiden dat het beter was er twintig te
kopen. Hoeveel zijn er om te eten? Daarover hebben ze geen idee, geen alertheid, niets. Het is een hele troep. Hoe laat mensen
opstaan, hoe laat zij gaan slapen, wanneer ze wat doen. Er is geen alertheid over, omdat je in Sahaja Yoga je eigen Guru bent.
Ieders Guru. Grote Guru's zijn ze.
Je bent je eigen Guru, zonder twijfel, maar je moet die zelfdiscipline bezitten. Om een Guru te zijn moet je zelfdiscipline en
vastberadenheid bezitten. Totale vastberadenheid om hoger op te stijgen, spiritueel te groeien. Door welke middelen dan ook,
wat er ook nodig is voor je groei.
Dat is een teken van een persoon die een Guru zal worden.
Er is geen communicatie, er is een communicatiekloof.
Er is geen begrip voor elkaar, er zijn problemen, er is geen emotionele binding met wie ook, dat is geen ashram.
Ik kan jullie een ander verhaal vertellen want Ik heb in Ghandi's ashram verbleven. Natuurlijk was dit geen ashram zoals dit. We
moesten om 4 uur opstaan, een bad nemen met koud water en dan naar de Prarthana gaan. Je kon al die slangen rondom je zien
bewegen. En wanneer je je Prarthana deed zaten sommigen van die slangen gewoon voor je en bewogen zo. Maar nooit heeft
een slang iemand gebeten. Je werd niet verondersteld iets te zeggen. En deze heer dan, deze Ghandi, had amper enig gewicht.
Hij sprong altijd maar. Zo leerde Ik met hem snel stappen. Want je moest met hem werkelijk lopen. En voedsel was alleen
gekookt, zonder zout, je kon zout nemen als je dat wenste, en hij voegde er wat olie bij die je niet zo erg lustte. Als je wou kon je
er wat olie bovenop krijgen. Hij zei: je moet je tong in orde maken. Waarom zou je tong een bepaald soort voedsel vragen. Hij
was erger dan Zen, zeg Ik je. Zelfs Zen trachtte dit te doen met zijn volgelingen. Hij bereidde zaken die bitter waren zoals kinine
opgevoerd tot kracht 108. En om het daarna te compenseren was de zoetigheid suiker opgevoerd tot kracht 108. Zodat je tong in
orde zou komen. Tot zover de training van de tong.
En dan wat je spraak betreft: wat zei je, of was je maar aan het babbelen. Je bent een Sahaja Yogi. Elk woord dat je zegt is een
mantra. Deze ashrams staan veel hoger dan al de ashrams van de wereld. Zelfs Gandi's ashram. Weet je dat jullie de
instrumenten van God Almachtig zijn?
En wanneer je spreekt is elk van je woorden een mantra, wat ook je verlangen is, is het bevel. Tenzij je dit beseft, namelijk de

alertheid, zijn onze ashrams net weeshuizen.
Mensen houden ervan dat een leider zachtaardig is, een zoete taart, zodat ze hem kunnen eten, die leider. Of anders komt er
iemand aan die overdreven strikt is, een andere Hitler. Er is geen onderscheidings vermogen, dat je streng moet zijn maar
tegelijkertijd liefdevol, attent en beschermend. Veel zaken kunnen met humor gezegd worden, dan komt het bij de mensen niet
zo bijtend over. Maar een Sahaja Yogi zou op een hoger niveau moeten denken, vereerd zijn dat Moeder iets tot hem gezegd
heeft, dat je dit of dat moet doen. Dat ze zoveel met je begaan is, met je familie, met je kinderen, met je ashram. Die alertheid zou
ook in de hersenen van de mannen in de ashram aanwezig moeten zijn. Hoe zich te gedragen, hoe te praten, wat te zeggen.
Jullie zijn de spreekbuizen van God Almachtig. Hoe kan Hij je tijd verknoeien met babbeltjes. Voor een persoon die de spreekbuis
van God is, is het nodig te beseffen hoe hij zich moet gedragen. Je geeft weer wat je bent door de manier waarop je je kleedt,
waarop je loopt, zit en eet. Ik was verbaasd dat mensen in de ashram hier drinken.
Ik bedoel, het is zonder alcohol, maar het is bier, gemaakt van melasse. Het is in elk geval bier, hoe kan je die melasse vloeistof
drinken.
Ben je ooit in de nabijheid van een suikerfabriek geweest? De geur van die melasse! Consumeren jullie zoiets? Wat je dus ook
eet, waar je ook je geld aan besteedt, waar je ook over praat, Ik bedoel alles wat naar buiten toe is georiënteerd, moet je innerlijk
uitdrukken.
Je moet dus je Hamsa chakra ontwikkelen. Zelfdiscipline en introspectie. Waarom doe ik zoiets? Ik ben een Sahaja Yogi. Stel je
deze vraag iedere morgen en schrijf 's avonds op wat je vandaag voor Sahaja Yoga gedaan hebt. Wij hebben plezier, we maken
muziek, en zo meer. Maar alles zou op een waardige manier moeten gedaan worden. Zelfs dansen, moet Ik zeggen. Leer enkele
ritmes, anders gebeurt het dat de ene draaft en de andere galoppeert. Het lijkt zo vreemd als jullie eruit zien als paarden. Er zou
zachtheid moeten zijn en begrip van het ritme en de ritmische patronen, leer meer over hoe je kan dansen, beoefen het,
binnenshuis is dat in orde. Leer meer over hoe de vrouwen zouden moeten dansen, hoe ze zouden moeten lopen, want jullie hele
uitdrukking is de uitdrukking van God Almachtig. De manier waarop jullie je samen zouden moeten gedragen, zouden moeten
praten, zouden moeten opstaan, zouden moeten gaan slapen, alles zal veranderen als je je werkelijk bewust wordt van het feit
dat jullie God Almachtig vertegenwoordigen, die de bron van het onderscheidingsvermogen is. Met oordeelkundigheid zal je
zoveel zaken leren. De eerste is de verdraagzaamheid, in orde, dat zullen we uitwerken, het zal uitgewerkt worden. Je zal leren
wat liefde is, onthechte liefde, we zullen leren wat humor is, wat kietelt maar niet kwetst. Je zal ook leren wat te zeggen in je
lezingen en waarnaar te luisteren. Meest van al zal je weten hoe je de visies van God Almachtig kan vervullen.
Nu vandaag, moet Ik al deze zaken zeggen, want het maakt natuurlijk deel uit van de Vishuddhi, maar het ander aspect ervan is,
dat jullie een deel van het grote geheel zijn, van de Virata, en jullie worden de oceanen, dus moeten jullie zijn zoals oceanen.
Oceanen in elk opzicht, zo zullen jullie beseffen dat die oceaan van jullie geen grenzen heeft, niet alleen de oceaan, maar ook de
schoonheid van de oceaan en de creativiteit van de oceaan, alles wat je moet aanwenden ligt binnen in je, je moet het
ontwikkelen en manifesteren. Want als jullie een deel van de Virata zijn, jullie de Virata zijn, hoe oordeelkundig zouden jullie dan
moeten zijn.
Ik hoop dat jullie allen zullen weten dat jullie gedrag van niveau moet zijn, niet oppervlakkig, niet goedkoop, niet hebzuchtig, niet
begerig, maar waardig, heilig, koninklijk, prachtig, mooi en vreugdegevend.
Vandaag zei Mijn onderscheidingsvermogen Me de hele tijd deze zaken nu beter niet te zeggen, omdat jullie erdoor geshockeerd
zouden kunnen zijn. Ik moest Mezelf dwingen om dit te zeggen. Ik hoop dat wat Ik zei jullie niet geshockeerd heeft.
Moge God jullie zegenen.

1991-0505, Sahasrar Puja, Erken je eigen goddelijkheid
View online.
Sahasrara Puja - Erken je eigen goddelijkheid- Ischia. Italië 05/05/1991 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer
to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag zijn we hier samengekomen
om de Sahasrara-dag te vieren. De Sahasrara werd op deze dag geopend in 1970. Ik vind dat dit mooie baldakijn op onze
Sahasrara lijkt en dus geschikt is voor de Sahasrara-dag. We moeten goed begrijpen wat er gebeurt als de Sahasrara opengaat.
Als de Kundalini door de vijf centra stroomt, komt ze in een gebied binnen dat we het limbisch gebied noemen. Dit gebied is
helemaal omringd door duizend zenuwen. Op het ogenblik dat deze zenuwen verlicht worden, zien ze eruit als vlammen van vele
kleuren, zeven kleuren die zeer zacht, mooi schijnen en vrede uitstralen. Als de Kundalini haar vibraties naar de zijkanten
uitstraalt, worden al deze zenuwen geleidelijk verlicht en beginnen ze zich in alle richtingen te bewegen en openen ze de
Sahasrara. Vervolgens komt de Kundalini tevoorschijn uit het gebied van het fontanelbeen, dat we de Brahrnarandra noemen.
"Randra" betekent opening en "Brahma" is de allesdoordringende kracht van Gods liefde. Daarna stroomt ze (de Kundalini) in de
subtiele energie, die allesdoordringend is en die we normaal gezien niet voelen. Dan dringt de Chaitanya, de vibraties die een
wezenlijk onderdeel zijn van deze energie, van de allesdoordringende kracht, van de Paramchaitanya, in ons brein binnen en doet
de zegeningen over ons neerstromen. In het limbisch gebied komen zij samen. Dit limbisch gebied is met alle hersengebieden,
en ook met de zenuwen verbonden. Ze vloeien naar de zenuwen en geven je een nieuw besef van collectief bewustzijn,
Samohinchetena genoemd. Je krijgt aldus een nieuwe chetena, een nieuw bewustzijn dat boven op je limbisch gebied
neerstroomt. De werking van deze Chaitanya-golven is zeer interessant. Normaal gezien zijn ze gevormd als kleine komma's,
maar ze kunnen ook andere vormen aannemen. Ze transformeren zichzelf in swastika's, het vierbenig symbool van onschuld, of
ze worden de Omkara. Jullie weten hoe "Aum" geschreven wordt, het symbool van onze droom, ons bewustzijn. Als ze de
swastika vormen, proberen ze de linkerkant te voeden. Als ze de Omkara vormen, voeden ze de rechterkant. Zij voeden het
linker en rechter sympathisch systeem.Maar de Sahasrara moet geopend blijven. Dat is voor mensen nogal moeilijk, omdat het
een vicieuze cirkel is.

Eerst en vooral moeten deze vibraties door de Brahmarandra - als die geopend is - in je brein

binnenkomen. Zij moeten je zenuwen voeden zodat je linker- en rechterkanaal zich openen en meer Chaitanya in al deze centra
kan binnenstromen. Maar als de Sahasrara niet goed geopend is, dan kan dit proces niet doorgaan, wat tot gevolg heeft dat de
chakra's zich niet openen. De Kundalini, slechts enkele draden, wordt in het ruggenmerg vastgehouden en de nieuwe draden
kunnen niet opstijgen omdat je chakra's niet open zijn. In Sahaja Yoga is het heel belangrijk om je Sahasrara open te houden,
anders ontstaat er een vicieuze cirkel. De Sahasrara openhouden is in zekere zin erg gemakkelijk, maar ook moeilijk. Zoals je
weet uit de Devi Mahatmyam komt Mahamaya in de Sahasrara. Zij is de Mahamaya. Het is niet gemakkelijk om haar te
herkennen, het is niet gemakkelijk om haar te kennen. Zij leeft gewoon zoals jullie. Zij beweegt zich zoals jullie. En je komt nooit
achter haar echte aard. Haar vorm is die van de Mahamaya. Het is een andere vicieuze cirkel om de Mahamaya in de Sahasrara
te erkennen. Je zou kunnen zeggen: "Waarom moest het Mahamaya zijn? Zou het niet beter geweest zijn een andere vorm aan te
nemen?" Maar geen enkele andere vorm zou Sahaja Yoga in de moderne tijd hebben kunnen verwezenlijken, omdat de mensen
angstig en verward zouden zijn. Ze zouden nooit naar Sahaja Yoga gekomen zijn, omdat ze niet zelfstandig konden beslissen
wat goed of slecht is. Dat is de reden waarom haar vorm die van Mahamaya moest zijn. In de Mahamaya-vorm moet je
erkennen. Dat is een andere test, omdat je Mahamaya niet kan herkennen terwijl je ze toch moet erkennen. Maar jullie hebben in
Sahaja Yoga zoveel foto's gezien die jullie mentaal zouden moeten overtuigen van deze Mahamaya Swarupa. Je kan het zien, je
kan mentaal begrijpen dat er iets erg verschillend is. Zelfs toen ik naar Napels kwam, kreeg de politie en iedereen een foto. Ze
merkten allemaal dat er iets erg verschillends was. Allemaal wilden ze me een hand geven. Dit is één manier. De andere manier
is dat je de zegeningen begint te zien en dat je begint te beseffen hoe je je materieel, fysiek, emotioneel en spiritueel voelt.
Nochtans erkennen de meeste mensen mij op het mentale niveau. Maar er is geen herkenning zolang het niet door het hart
erkend is. Het hart is omringd door de zeven aura's van de zeven chakra's. De Spirit, de Atma, verblijft in het hart. Op de kruin van
je hoofd, hier, verblijft de Almachtige God, Sadashiva. Als de Kundalini dit punt bereikt, ontwaakt je Spirit. En het licht van de
Spirit begint zich te verspreiden en begint op je centraal zenuwstelsel in te werken omdat de vibraties, de Chaitanya, automatisch
in je hersenen stromen en je zenuwen verlichten. Maar de erkenning vanuit het hart is er nog niet. Zelfs zonder dat kan je de
koele bries voelen, kan je de Kundalini van anderen omhoogbrengen, kan je mensen genezen, kan je veel dingen doen. Nochtans
wordt het nog niet door het hart gevoeld. Dit is de reden waarom we muziek en kunst hebben. Zij maken je hart open. Nog altijd
is het geen erkenning, omdat erkenning een mentale activiteit van het hart is. Hoe kan het hart een mentale activiteit hebben? Dit

is een ander probleem waar we mee geconfronteerd worden en ik besef dat. Als herkenning een mentale activiteit van het hart
is, hoe doen we het dan? Als je een christen bent, geboren in een christelijke familie en men toont je een foto van Christus, voel je
onmiddellijk: "Het is Christus.' Het is iets dat je hier voelt. Of als je een Hindu bent en als je een foto van Shri Rama ziet, weet je
onmiddellijk dat het Shri Rama is. Begrijp je, dat is het: erkenning in het hart... Maar erkenning van iemand die met je leeft, is heel
moeilijk. En je leeft alleen doorheen je mentale activiteiten. De mensen vragen mij: 'wat moeten we doen om diep in het hart te
gaan? Moeder, hoe moeten we in ons hart gaan? Hoe kan deze mentale activiteit door het hart vervuld worden?" Je moet
onthouden dat het hart vast verbonden is met het brein, vast verbonden. Ze zijn niet gescheiden. Als dit zo was, dan zou het niet
gewerkt hebben. Als het hart tekort schiet, schiet het brein na een tijd ook tekort. Het hele lichaam geraakt uit zijn evenwicht.
[Als het kind huilt, neem het dan alstublieft mee naar buiten. 't Is beter voor het kind het mee naar buiten te nemen. Als het kind
huilt, dan is er iets mis met het kind.] De mentale activiteit van het hart moet op deze manier begrepen worden: zo vlug je een
gevaar ziet, zelfs zonder na te denken, in een reflex, begint je hart meer bloed te pompen en krijg je hartkloppingen. Je moet niet
denken. Er is geen mentale activiteit. Veronderstel dat je voor je een tijger ziet staan. Onmiddellijk begint je hart te pompen.
Het is een reflex. Men zou kunnen zeggen dat deze activiteit binnenin je plaatsvindt, omdat ze aangeboren is. Zo vlug je een
noodsituatie ziet, treedt je sympathisch zenuwstelsel in actie. En je begint de angst te voelen. Je voelt dat er bescherming zou
moeten zijn, dat je er iets aan moet doen. Maar je denkt niet, je rent alleen maar. Je rent zo snel je kan. Je denkt er niet over na:
"Wat moet ik doen? Waarheen moet ik rennen?" Je gaat gewoon door met rennen, weg van het gevaar. En hoe doe je dat? Omdat
dit alles in je brein aangeboren is. Zodra je hart teveel bloed pompt, doet het de benen werken, doet het de handen werken. Je
moet dan rennen. Of we kunnen zeggen dat het in het centraal zenuwstelsel is ingebouwd. De angst, elke reactie, elke respons
zoals deze is in je ingebouwd. Maar de respons op het spirituele heeft zich nog niet gemanifesteerd. Het is zichtbaar, het is
allemaal ingebouwd, zonder twijfel, maar het heeft zich nog niet gemanifesteerd. En hoe zal het zich manifesteren? Dat is wat de
meeste mensen mij vragen:"Moeder, hoe zal het zich manifesteren?" Door je verleden heb je geleerd dat je bang moet zijn voor
dit, dat je bang moet zijn voor enz. Ook in dit leven heb je veel geleerd. Een kind zal zijn hand uitsteken naar een kaars. Het zal
geen angst hebben, maar een volwassene zal, omwille van zijn ervaring, wel angst hebben. Door de ervaring bouw je langzaam
deze reflex op om jezelf proberen te redden. Welke ervaring moet je nu hebben om te voelen dat God in je hart is? Het is de
ervaring van je eigen goddelijkheid, van je eigen spiritualiteit. Zodra je deze ervaring ontwikkelt, weet je dat je een goddelijke
persoon bent. Zolang je niet beseft dat je goddelijk bent, hoe sterk je ook in mij gelooft, als de erkenning niet volledig is, zolang
je mij enkel herkent, ben je blind. En als iemand die blind is mij erkend, zal dat niet vanuit het hart komen. Dus eerst moet je
jezelf als een goddelijk persoon erkennen en moet je vertrouwen hebben in jezelf. Ondanks het feit dat we Sahaja yogi’s zijn,
hebben we geen vertrouwen in onszelf. Voor om het even welk probleem, schrijven ze een brief naar mij. Als ze ziek zijn,
schrijven ze mij een brief. Voor om het even welk familieprobleem schrijven ze naar mij. Valt iemand hen lastig met vragen, dan
vragen ze het aan mij. Maar als je introspectief en meditatief wordt, zal je die Goddelijkheid in je kunnen voelen. Als je die
Goddelijkheid voelt, dan weet je dat je een Goddelijk persoon bent. In de Sahasrara Puja moet je je eigen goddelijkheid erkennen.
Je moet erkennen dat je goddelijk bent door je goddelijkheid te ervaren. Hoe ervaar je je goddelijkheid? Door realisatie te geven
aan anderen. Het is een grote ervaring om realisatie te geven aan anderen. Je geeft niet alleen realisatie, maar je kan hen over
hun chakra's vertellen. Je weet wat er met hen verkeerd is. Je bent erg zeker van jezelf. En mentaal weet je het: "Ja hoor, het
werkt," zal je zeggen zonder dat je erbij betrokken raakt, zoals door: "Ik doe het". Je zal zeggen: "Moeder het werkt. Het gebeurt.
Het is dit, dat." Maar jullie doen nooit aan introspectie. 'Hoe komt het dat ik werk? Hoe los ik het op? Hoe kan ik het voelen? Wat
is er met mij gebeurd? Wat is er in mij verbeterd? Wat is er in mij verscherpt? Wat is de vooruitgang in mij? Wat is de
transformatie? "Zodra je aan je eigen ervaringen denkt, ontwikkelt er zich een gevoel, een gevoel naar de Mahamaya toe.
"Gevoel", Ik zeg weer "gevoel", zoals het gevoel van angst, het gevoel van geluk, het gevoel van depressie, gelijk welk gevoel je
ontwikkelt. En dit gevoel zou je een gevoel van dankbaarheid, een gevoel van liefde, een gevoel van eenheid, een gevoel van
vreugde kunnen noemen. Dit alles begint in je hart te werken en dan voel je de respons. Veronderstel dat de zee op de maan
reageert. Dat betekent dat het de beweeglijkheid in zich heeft om te reageren. Een steen zal niet op de maan reageren. Op
dezelfde manier worden deze golven van gevoelens in je hart voortgebracht door de ervaring van spiritualiteit, door de ervaring
van je eigen zijn. En dan begin je ze te uiten. Ik kan het onderscheid maken: zo'n persoon zal niet zoveel babbelen, zal niet
zoveel van Sahaja yoga weten, maar in het hart, in het hart voelt hij de respons. Dit is iets om naar te streven, omdat je weet dat
het centrum van het hart hier gelegen is. De pita, de zetel van het hart bevindt zich op de Brahmarandra. Als je hart niet open is,
als je in je hart niet die ingebouwde respons hebt - het hoeft geen angst of ontzag te zijn, maar een natuurlijk protocol dat zich
ontwikkelt - dan kan je nooit verkeerd doen omdat je in je hart weet wat goed is. Veronderstel dat je vanuit je hart van iemand
houdt. Je zal deze persoon niet kwetsen. Zo gaat het ook als je die respons in je hart voelt, dan kan je nooit verkeerd doen

omdat het manifesteert wat jij in je gevestigd hebt. Omdat er spiritualiteit was. Er was die goddelijkheid die in je gevestigd was,
die zich nu manifesteert. En dan maak je je niet ongerust over alles en doe je niets voor de schijn. In de Uphanishads, zoals
Shandiupanishad, Kantupanishad en anderen, wordt gezegd dat eens je Brahma kent alle uiterlijke dingen zoals een draad
dragen van je Gopawitha, moeten overboord gegooid worden. Dit is niet nodig omdat je nu de sutra in je hebt. Dan moet je alle
uiterlijke dingen opgeven omdat alles wat binnenin gevestigd is, zich zelf uit. Zo een persoon wordt automatisch een yogi van
een heel grote waarde. Er was een gentleman in Calcutta. Zijn naam is meneer Khan. Hij is een Hindu - gentleman en een grote
wetenschapper in fysica. Hij ontwikkelde deze gevoelens. Op een dag nam hij zijn bad in een badkuip en viel op zijn rug en die
was gebroken. En sommige van de splinters kwamen in zijn hersenen terecht. Hij geraakte in een diepe coma, zo diep zelfs dat
de dokters alle hoop opgaven. Ze zeiden dat hij niet meer tot leven kon komen. Hij was in de intensieve verzorging. Maar juist
voor hij viel, riep hij: "Ma!" Ik was toen in Delhi en ze vertelden mij dat hij gevallen was. En dit is wat er gebeurde. "In orde, " zei
ik. Ik lette op hem en gaf een bandhan. De volgende dag opende hij zijn ogen. De dokters konden het niet geloven. Ze brachten
hem naar een andere afdeling waar de Sahaja yogi's kwamen. "We zullen je vibraties geven," zeiden ze. Hij zei: 'maar ik voel
geen pijn, niets." Hij ziet er nu tien jaar jonger uit. Hij is zo veranderd. Deze ervaring is voor hem een totaalervaring. Nu is hij
helemaal overtuigd van zijn goddelijkheid. Hij zegt: "Moeder, ik ben nu iemand die niet aan om het even wat denkt, aan leven,
dood, om het even wat, maar nu weet ik wie U bent. Ik weet dat ik onder uw bescherming sta. Ik moet me geen zorgen maken.
Een ander voorbeeld was dokter Worlikar, die een erg slecht hart had, zodat ze een bypass maakten. Een echte gelovige.
Misschien werkte zijn bypass niet meer, want hij kreeg een massale hartaanval. Hij geraakte in coma. Men bracht hem naar het
ziekenhuis. In het begin was de aorta voor 80% verstopt, zodat maar 20% open was. Er was geen hoop. Men deed dus die
bypass voor hem. Hij zei gewoon: "Verwittig Moeder.' Ook dat moest hij niet gedaan hebben, maar het maakt niet uit. En ik
plaatste hem onder bandhan. Ik was in Australië. Ook hij was opgegeven. Ze zeiden: 'hoe kunnen we je een andere bypass
geven? Deze werkt niet meer? Wat moeten we doen?" Juist toen ze hem wilden gaan opereren en daaraan dachten, opende hij
zijn ogen. Hij zei: "Dokter, dokter ik voel me goed. Ik weet niet wat er gebeurd is. Ik voel me perfect in orde. Mag ik rechtzitten?"
De dokters verstonden er niets van. Hij voelde aan zijn hart en zei: 'dit hart doet het erg goed. Wat is er gebeurd?" Dus lieten ze
hem testen en ze kwamen erachter dat zijn oude aorta weer volledig open was. Dit was nog nooit in de geschiedenis van de
geneeskunde gebeurd. Hij had deze ervaring ook omwille van zijn goddelijkheid. Ik kon op hem werken. De verbinding was
goed. En het werkte. Maar als je verder gaat met alles mentaal te analyseren en mentaal Sahaja Yoga proberen te begrijpen,
dan kan je deze toestand van goddelijkheid, vanwaar je alle zegeningen krijgt, niet bereiken. Het begint over je te stromen in alle
richtingen. Als je hoort hoe deze mensen geholpen werden wat geld betreft, wat gebouwen betreft, wat transport betreft, alles.
Alsof iemand dit oplost. Al deze dingen worden opgelost, zelfs al zijn jullie mentale Sahaja yogi's. Als jullie goddelijkheid zich
manifesteert, dan worden jullie zeker en vast geholpen, zo vast en zeker dat er geen andere mogelijkheid is. Dit zijn geen
mirakels. Voor de mensen kunnen dit mirakels zijn, maar voor God is het dat niet. Trouwens Hij heeft de hele wereld gecreëerd.
Hij heeft het hele universum gecreëerd. Universum na universum heeft hij gecreëerd. Wat is daar voor Hem zo groot aan? Maar
dit is het geloof uit ervaring, niet het blinde geloof. Het geloof uit ervaring. En doorintrospectie: "Waarom doe ik dit? Waarom
moet ik het zo doen? Waarom zou je het zo niet doen?" Zo zou introspectie moeten beginnen. Als je aan introspectie doet, dan
ontwikkelt die diepte zich verder. Maar nog meer door meditatie. Dat is de reden waarom ik jullie altijd zeg: "Alstublieft, sta 's
morgens op en mediteer. Sta 's avonds op en mediteer.' Ten minste voor je naar bed gaat, moet je mediteren. Dat is de enige
manier waarop je dieper kan gaan in je goddelijkheid, die de bron is van alle creativiteit, bron van alle onschuld, de bron van alle
kennis, de bron van alle vreugde. Wanneer je in de Sahasrara komt, ja het is waar, de Sahasrara was geopend. Daarom heb je "en
masse-realisatie". Dat is waar. Maar nu moet de kwaliteit toenemen. De kwantiteit is nogal groot. De kwaliteit van de Sahasrara
moet toenemen. En de Sahasrara is het enige instrument dat Sahaja Yoga in de moderne tijden kan uitwerken, als we beseffen
dat het hart de belangrijkste rol speelt in de Sahasrara. Precies hier is het centrum van het hart. Het is erg belangrijk dat je
erkent door het hart, want anders opent het centrum niet. Hoe zal je dan je realisatie krijgen? Wat een prachtige verbinding! Dit
centrum hier is de zetel van het hart, is de pita van het hart en dit moet zich openen. Alleen dan komt de Kundalini erdoor. Heel
dit mechanisme is verbonden en op zo'n manier gemaakt dat je het belang van het hart moet begrijpen. Het hart is verbonden
met het brein dat helemaal geïntegreerd is met het hart. De Sahasrara moet beschermd worden door links naar rechts te
brengen, rechts naar links en alles, door het te openen, maar ook door erkenning. Ook in introspectie kan je vragen: 'waarom kan
ik niet op die manier erkennen? Waarom kan ik het niet op die manier doen? Wat is mijn belang?' Als je naar Sahaja Yoga komt
om er een soort van machtsspel van te maken je wil macht hebben, dan heb je afgedaan. Wil je geld of een ander soort van
zaak, dan heb je afgedaan. Al het andere dat je probeert, zoals iets voor je kinderen verwerven, voor je huwelijk, voor je familie, al
die uiterlijke dingen. Dit zal niet werken. Laat je hart opengaan. Verdeel je liefde aan iedereen. Voel hun liefde in je hart. En

plaats jezelf in een positie waarin het antwoordt, het hart antwoordt op het goddelijke in je en op je Moeder met de volledige
mentale activiteit van je hart. Het onderwerp van vandaag kan voor jullie nogal moeilijk zijn om te begrijpen, maar ik moest dit op
een dag zeggen, omdat we al erg tevreden zijn met het beetje Kundalini dat uit ons hoofd komt. Er is zoveel dat nog moet te
voorschijn komen. Er is zoveel Goddelijkheid die nog te voorschijn moet komen. En als je wil groeien, als je de fundamenten
hebt van die nieuwe tijd, die de hele wereld zal transformeren, dan moeten we hard werken. We mogen niet zeggen: "Ik weet niet
hoe ik 's morgens kan opstaan. Ik weet het niet. " Jullie zijn op oorlogspad. Jullie zijn nu soldaten. En jullie moeten dit oplossen,
want jullie moeten vechten tegen de krachten van onwetendheid en duisternis. Dit moet opgelost worden. Hieraan moet
aandacht geschonken worden. Wat je moet doen, is vandaag voor jezelf besluiten dat: "We dit gaan oplossen op zo'n manier dat
we erg krachtige Sahaja Yogi's worden en dat door ons de hele wereld zal gered worden. " Dit is een heel belangrijk punt dat
jullie moeten begrijpen. Vandaag is het Sahasrara Dag. Ik ga er natuurlijk mee akkoord dat ik de laatste chakra opende. Maar
om verder te groeien, moet je tot meditatie komen, waardoor je tot rust komt. En je levensboom zal groeien in rust, niet in
onrust. Als je dit begrijpt, werk het dan alstublieft uit op zo'n manier dat je volledig bewust bent van je goddelijkheid door
dewelke je kan zien. Als je het beeld wil zien, moet je een heel goede spiegel hebben. Als je de Mahamaya wil voelen, dan moet
je een volledige, zuivere goddelijkheid hebben die zich in je manifesteert. Moge God jullie zegenen.
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Publiek Programma - Oorzaken van problemen - Amsterdam, Nederland - 02/08/1991.
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Ik buig voor alle zoekers van de waarheid.
Gisteren heb Ik u verteld dat de waarheid niet gevoeld kan worden door het menselijk bewustzijn en dat de waarheid is dat u de
zuivere Spirit bent. In het evolutieproces bent u een menselijk wezen geworden. Maar er is een kleine groei nodig in uw
bewustzijn opdat u de Spirit wordt.
Om die groei te laten beginnen, moet er een kracht in u opgewekt worden die de Kundalini heet. En deze residuele kracht is de
weerspiegeling van de Heilige Geest.
In de christelijke religie is de Heilige Geest een mysterie. Toen Christus werd geboren, heeft hij eerst acht jaar in zijn
geboorteland Israël doorgebracht en dan is Hij voor ongeveer twintig jaar naar India gegaan. En toen Hij terugkwam, had Hij
eigenlijk nog drie en een half jaar om over God te praten, omdat de mensen hem dan hebben gekruisigd.
En u kunt begrijpen dat drie en een half jaar niets is om zulke dingen uit te leggen, want het kostte mij in Londen zelf vier jaar om
realisatie te geven aan zeven hippies. Het was een aartsmoeilijke taak. Ze waren zo twistziek en onwetend en arrogant. Ik moest
al mijn geduid en liefde gebruiken om ze zover te krijgen. Ik moet op zijn minst respect betuigen aan de mensen rondom Christus
die naar hem hebben geluisterd tijdens die drie en een half jaar.
Deze groei in spiritualiteit kan enkel beginnen eens dat het zaad ontkiemt. En dat is wat we Zelfrealisatie noemen. Om te
beginnen kan u de koele bries van de Heilige Geest uit het gebied van het fontanelbeen voelen komen en ook kan u de
Allesdoordringende Kracht van de Goddelijke Liefde om u heen voelen stromen. Maar dan moet u geduid hebben met uzelf,
omdat deze kracht obstructies tegenkomt in de chakra's die ze dan moet wegwerken zodat uw centra zuiver kunnen worden.
Het is een levend proces, het is geen economische aangelegenheid. Het gebeurt spontaan, je kan er niet voor betalen. Maar als
mensen daar een geldzaak van maken en je geeft hun geld, dan raak je verstrikt. Je denkt dan: laat ik er maar naar toe gaan,
want ik heb er voor betaald.
Net zoals wanneer je naar een voorstelling gaat; je betaalt ervoor en zelfs wanneer het niet zo'n leuke voorstelling is, toch blijf je
zitten want je hebt ervoor betaald.
Maar omdat u in Sahaja Yoga geen geld hoeft te betalen, beschouwt u het als vanzelfsprekend en u begrijpt de waarde van
Zelfrealisatie niet. Bovendien bent u volkomen vrij om in Sahaja Yoga te komen en ook weer weg te gaan. Er is geen enkele
verplichting van welke aard dan ook.
Maar diegenen die een bepaalde spirituele intelligentie hebben, begrijpen het en zij groeien in Sahaja Yoga.
Dus het eerste dat u moet begrijpen, is dat men niet kan betalen om zijn bewustzijn te verhogen. U kan niet voor uw Realisatie
betalen.
Natuurlijk kunt u voor deze (gehuurde) zaal betalen, maar niet voor uw Zelfrealisatie of voor elke kennis die zuiver is.

U moet ook begrijpen dat - al krijgt u uw Zelfrealisatie - u slechts een halfbakken Sahaja Yogi, zult zijn, als u niet volledig tot groei
komt.
Een Sahaja Yogi moet een volledig begrip hebben over zichzelf, over hoe zijn groei in Sahaja Yoga zich voltrekt en over alles
daarbuiten, de mensen, de andere Sahaja Yogi's, het land, kortom over alles moet hij zich bewust zijn. En hiervoor hoeft u niet te
betalen en u hoeft er ook niet eens zoveel moeite te doen.
Wanneer u uw Zelfrealisatie hebt gekregen, dan raakt u spontaan in meditatie, u doet geen meditatie, u komt erin. U moet alleen
oefenen hoe u in die meditatieve toestand van gedachteloos bewustzijn kunt geraken. U bent dan bewust, maar zonder
gedachten. U kan zich wel inbeelden dat wanneer de aarde constant gebombardeerd zou worden, zoals gedachten ons
bombarderen, hoe zouden de bomen dan kunnen groeien?
U moet dus een toestand van gedachteloos bewustzijn kunnen bereiken en dat is in feite heel gemakkelijk, maar u moet het
enige tijd gunnen: eenmaal s'ochtends een meditatie van ongeveer tien minuten en s'avonds een meditatie van ongeveer vijftien
minuten.
Ook zijn er collectieve programma's die u zou moeten bijwonen. Vermits wij geen geld vragen, kunnen wij niet samenkomen in
paleizen, het zijn zeer nederige plaatsen. Wij moeten zelf ook nederig worden. Eenmaal u in dat bewustzijn gevestigd bent, zoekt
u alleen nog het comfort van de Spirit en niets anders meer.
Ik heb u reeds verteld dat u Mij moet geloven dat u allen in staat bent om de Zelfrealisatie te ontvangen en dat het Goddelijke in
eik van u aanwezig is. Er is onschuld in u die niet verloren is gegaan. Onschuld kan niet zomaar verdwijnen, ze is eeuwig. Alleen
is ze soms door ons verkeerd gedrag versluierd geraakt. U zou dus niemand moeten geloven die zegt dat u een zondaar bent of
iets van die aard, het is niet waar. Zoals, Ik u ook al vertelde dat u niet hoeft te lijden, dat is een verkeerd idee.
Waarom zou een vader zijn zoon laten lijden? En als Christus zelf voor ons heeft geleden, waarom zouden wij dan nog moeten
lijden? Zou u nog meer dan Hij kunnen lijden? Hij heeft nooit geleden omdat Hij een Goddelijke Incarnatie was en die lijden niet.
Het is een drama voor de mensen zelf en zij spelen het nog goed ook.
In deze vreugdevolle gemoedstoestand (van gedachteloosheid) zouden we meer moeten te weten komen over onszelf, onze
fouten. Maar u moet mij één ding beloven en dat is u niet schuldig te voelen. Op welke manier u ook bent afgedwaald, er is een
draad die u weer op het juiste pad brengt. Het is de draad van uw zoeken en de draad van liefde. U hoeft helemaal niet wanhopig
te worden en wat Ik u ook vertel, u zou er gewoon naar moeten luisteren en het niet altijd meteen op uzelf betrekken.
En in geen geval uzelf veroordelen.
Wij zien hier op dit diagram of deze tekening het volledige mechanisme waardoor onze Zelfrealisatie gestalte krijgt. Vanuit de
medische terminologie weten we dat er een autonoom zenuwstelsel is. Het bestaat uit twee sympathische zenuwstelsels,
namelijk het linker en het rechter sympathische zenuwstelsel, en het centrale of het parasympathische zenuwstelsel. In Sahaja
Yoga weten we dat deze twee systemen van links en rechts twee verschillende activiteiten vertegenwoordigen, linkse en rechtse.
Bijvoorbeeld als u aan het lopen bent, kunt u uw hartslag versnellen, zo kunt u in noodtoestanden energieën van de linkerkant en
van de rechterkant gebruiken. Maar wanneer u ophoudt met lopen, fungeert het centraal autonoom zenuwstelsel, of het
parasympathische zenuwstelsel, en brengt het uw hartslag terug naar normaal. Er zijn dus drie van die systemen werkzaam in
ons en wat we ook bereikt hebben in ons evolutieproces, het wordt uitgedrukt in ons centrale zenuwstelsel.
De linkerkant is de kracht van het verlangen en de rechterkant is de kracht van het handelen. De linkerkant zorgt dus voor onze
emotionele dimensie en de rechterkant voor onze mentale en fysieke dimensie. Deze twee kanalen, linker en rechter, kruisen
elkaar in de hersenen, zodat de linker hersenhelft voor de rechterkant fungeert en de rechter hersenhelft voor de linkerkant. Als
wij nu onze linkerkant gebruiken, zien we een ballonachtige structuur zich ontwikkelen in het hoofd, dit zijn de conditioneringen.

En als we de rechterkant gebruiken, zien we zich daar een tweede ballonachtige structuur ontwikkelen en dat is het ego.
Deze twee ontmoeten elkaar en overlappen elkaar en dat is hoe wij gesloten persoonlijkheden worden.
Wij moeten goed begrijpen hoe we deze twee zaken, de conditioneringen en het ego, in ons ontwikkelen.
Wanneer we futuristisch zijn, teveel denken en teveel plannen, dan bewegen we ons naar de rechterkant.
Dan beginnen we onze bewuste geest te gebruiken. Voeg daarbij dan nog al de fysieke activiteiten zoals jogging of andere
dingen, zoals Hatha yoga, dan gaat u nog meer naar de rechterkant. Wanneer u teveel naar de rechterkant helt, dan gebruikt u het
bewuste deel van uw geest veel meer dan u zou moeten doen. Als gevolg daarvan manifesteert zich nu in het westen een
vreselijke ziekte, die ze de yuppieziekte noemen en waarbij menselijke wezens zich als reptielen gaan gedragen.
Sommige mensen nu gaan naar de linkerkant om de rechterkant in evenwicht te brengen, net zoals een pendule die naar rechts
gaat en dan naar links moet gaan. Dus om de rechterkant te compenseren, beginnen ze zich in allerlei dingen te storten.
Natuurlijk zijn er afschuwelijke mensen geweest zoals Freud, die absoluut halfbakken was. Hij wist niets van het bestaan van
deze twee zaken. Hij praatte enkel over de linkerkant en hij heeft de mensen verlaagd tot seksgeoriënteerde wezens. En de
beweging naar de linkerkant is met dit soort dingen begonnen.
Zij zijn anti-Christus. Christus heeft gezegd: "Gij zult geen overspelige ogen hebben." Dus tot dit subtiel niveau gaat Hij, dat er
zelfs geen overspeligheid in uw ogen zou mogen zijn. Men kan zich afvragen wie men hier eigenlijk aanbidt, want in de westerse
christelijke naties is er eigenlijk maar één fundamenteel principe geldig en dat is: zien en gezien worden. De hele tijd gaan de
ogen heen en weer, vol met lust en hebzucht. Het is zeer verbazingwekkend om te zien hoe dit in onze hoofden is
terechtgekomen. Onze aandacht is hierdoor erg verstoord geraakt. ' Dus als gevolg van de beweging naar de linkerkant,
beginnen we ons uit te leven in allerlei soorten zogenaamde pleziertjes.
Er zijn hier en daar allerlei rare mensen opgedoken die je wijsmaakten dat je echt alles moest ervaren. Er is Mij verteld dat er een
dichter was die in Nederland de hippiebeweging in gang zette. Hij zei dat je echt alles moest gaan onderzoeken, het gebruik van
allerlei soorten drugs, alle soorten drank, met vrouwen omgaan... Waarom zou je dan niet met vergif gaan experimenteren?
Iemand anders vertelde Mij dat men ermee wil experimenteren omdat het nieuw is.
Er is geen wijsheid in dit soort van benadering, geen enkele wijsheid en geen begrip van totaliteit en realiteit. Het is zo
verschrikkelijk dat Ik echt bezorgd ben over wat er met deze decadente maatschappij gaat gebeuren.
In Frankrijk, toen Ik de eerste keer naar Frankrijk ging, zei men steeds: "Moeder, U ziet er vaak zo blij uit en men zal U daardoor
niet ernstig nemen, men zal U niet geloven, U moet er miserabel uitzien." Dus begon Ik mijn lezing dan ook met "Les Misérables".
Als er bij elke tiende lantaarnpaal een prostituee staat en bij elke twintigste lantaarnpaal een drugsdealer, hoe kun je dan nog blij
zijn. En het toppunt is dan nog dat ze je zeggen:"Waar hebt u het over. Er is hier helemaal niks verkeerd."
Eens zat Ik aan een diner met een ambassadeur uit Mexico en hij vertelde Mij dat je altijd met iets nieuws moet experimenteren.
Freud heeft ons ook altijd nieuwe dingen verteld. Ik zei: "OK, maar een diner als dit hebben we al eerder gehad maar we hebben
deze tafel nooit geproefd, waarom zouden we dan nu niet eens deze tafel opeten?" De mensen zouden intrinsieke wijsheid
moeten bezitten waardoor men beseft dat je niet iets moet uitproberen omdat het nieuw is. Wij zouden moeten weten of iets
goed of slecht is voor onze gezondheid en niet alles maar uittesten wat nieuw is.
En hetgeen Ik indertijd van die zeven hippies ondervond, is dat zij ontzettend gulzig waren. Zij hadden de gewoonte zoveel te
eten dat Ik me afvroeg of ze een hongeropwekkend middel of zoiets innamen. Ik was verbaasd dat ze zo'n enorme hoeveelheid
voedsel konden verorberen. Toen vertelden ze mij dat ze hasjies namen. In lndia, waar het spul groeit, kan het hooguit

voorkomen dat één of andere ellendige huisdienaar dit middel neemt, maar zo iemand zou al vlug als een lepralijder worden
beschouwd. Geen enkele vrouw zou met zo iemand willen leven, geen enkel kind zal door zo iemand willen benaderd worden, hij
zou ook geen werk vinden en hij zou behandeld worden als iemand die in een lepratehuis moet terechtkomen. Geen enkel
ontwikkeld persoon in lndia zal aan zulke nonsens denken.
We zouden dus moeten begrijpen dat datgene wat ons bewustzijn vernietigt of ons bewustzijn tijdelijk verandert... hoe kan dat
dan goed zijn voor ons?
Ik verontschuldig Mij, het is de eerste keer dat Ik zo duidelijk over deze zaken tegen jullie spreek, maar Ik heb ondervonden dat
Nederlanders heel intelligent zijn. Ik heb over deze dingen vaak met Sahaja Yogi's gesproken maar nog niet in zo'n algemeen
publiek programma omdat anders de helft van de mensen weg zou kunnen lopen.
Dan waren er ook nog mensen met luizen in hun haar en een rare haarstijl en Ik vroeg aan zo iemand: "Waarom doe je zulke
dingen, het is primitief." En hij zei: "ik wil primitief zijn". Ik zei: "Dat kun je niet, dat zal je niet lukken want je brein is modern en
door met dit rare haar rond te lopen, zul je heus niet primitief worden."
Deze persoon is naar Nederland gekomen en hij is hier ook overleden. Zoveel van deze mensen zijn overleden. Ook zij waren
zoekers naar de waarheid. Zij zoeken iets dat boven het alledaagse uitstijgt en in hun zoeken zijn ze de weg kwijtgeraakt. Het is
zeer treurig dat deze dingen gebeurd zijn en dat we daardoor zoveel mensen zijn kwijtgeraakt.
Dergelijke uitspattingen halen ons zeer ver weg van het centrale pad van onze geestelijke groei.
Onze chakra's zijn zo gemaakt: links en rechts. Als u teveel de linkerkant of de rechterkant gebruikt dan raken beide kanten
verstrikt en als er dan plotseling iets gebeurt aan de linkerkant, of u maakt een schok mee, dan vallen ze uit elkaar en dan is de
verbinding met het geheel verbroken en dan gaat u zich op eigen kracht voortbewegen. Zo is het dat kwaadaardige ziekten
worden gecreëerd, dat kanker ontstaat.
In feite moet Ik jullie over de rechterkant vertellen, want hier in het westen zijn de mensen meer op de rechterkant georiënteerd.
Ik zal me beperken tot één centrum, omdat we niet veel tijd hebben, namelijk het tweede centrum, in het geel gekleurd, of de
Swadishthan. In medische termen uitgedrukt manifesteert het de aortaplexus. Of misschien is ondertussen de naam veranderd,
het is lang geleden dat Ik geneeskunde studeerde. Deze aortaplexus geeft ons fysieke en mentale kracht.
En zoals we hebben gezien, beweegt het zich omhoog langs de rechterkant, kruist dan (in het hoofd) in het optisch chiasma,
waarna het zich dan aan de linkerkant van het hoofd manifesteert als ego. Het geeft ons ideeën over de toekomst. Als een
persoon nu teveel denkt en als hij maar doorgaat met denken als gek - daar is geen reden toe en toch gaan ze maar door - dan
moet dit centrum teveel werk verrichten.
Het is helemaal niet noodzakelijk om zoveel te denken, maar toch denken we aan één stuk door, we proberen van alles en nog
wat te plannen en te projecteren: hoe zal ik gaan? Wie zal ik ontmoeten als ik naar huis ga? Zal mijn vrouw er zijn? We kunnen
niet in het heden verblijven, maar we moeten beseffen dat de toekomst niet bestaat, dus verspillen we onze energie door over de
toekomst te denken. Dit centrum raakt overwerkt als je denkt, want de eigenlijke functie van dit centrum is (deze energie) te
transformeren of energie te geven aan de hersencellen. Wanneer u teveel denkt, dan worden de andere functies van deze
Swadishthan chakra absoluut zwak. Deze andere functies omvatten die van de lever, de pancreas, de milt, de nieren en een deel
van de darmen. Wanneer u dit centrum verwaarloost dan raakt eerst en vooral de lever uit balans.
De lever is het orgaan dat de gifstoffen uit het lichaam haalt en verwijdert. Maar als de lever te zwak is, zal al de hitte in het
lichaam blijven zitten en wanneer deze hitte naar boven stijgt, kunt u longproblemen ontwikkelen, zoals astma of men ontwikkelt
slijmvorming en dit geeft een bepaalde soort van verkoudheid zoals hooikoorts of niezen. Men ontwikkelt voortdurend
verkoudheden. Sommige mensen niezen wel zestig keer in de ochtend.

Wanneer deze hitte in het hart terechtkomt, kan u een hartaanval krijgen. Er zijn eigenlijk twee soorten hartaanvallen. De ene,
zoals Ik beschreven heb, komt door overwerk en de andere door een lethargisch hart zoals angina.
Wanneer deze hitte (van de lever) nu meer naar beneden gaat, dan zal zij in de nieren terechtkomen en op die manier kunt u niet
urineren en dan moet u dialyse ondergaan. Al wat u doet is geld uitgeven en dan sterven.
Wanneer die hitte nog verder naar beneden gaat, krijgt u constipatie en alle problemen die verband houden met constipatie. Al
deze problemen komen dus slechts voort uit één centrum.
Een andere functie van het Swadishthan centrum is die van de pancreas. De pancreas is het orgaan dat verantwoordelijk is voor
het absorberen van suiker, maar wanneer het zodanig, verzwakt is dat het zijn taak niet meer kan vervullen, dan ontwikkelt u
diabetes. U krijgt suikerziekte eigenlijk omdat u teveel denkt, kunt u zich dat voorstellen. Als je in lndia, aan mensen op het
platteland een kop thee geeft waarin een lepel niet kan blijven stijf rechtstaan van de suiker, dan zeggen ze: "Dit is helemaal geen
thee." Maar ze krijgen ginder nooit suikerziekte omdat ze niet zoveel denken.
Nog een andere verschrikkelijke ziekte die zich kan ontwikkelen, komt door de milt. De milt is de snelheidsmeter in ons. Stel u
voor dat u eet en meteen daarna gaat lopen, dan krijgt u pijn in de milt. Het reageert op deze noodtoestand, waardoor hij meer
bloedlichaampjes moet gaan produceren. Dit gebeurt elke keer bij een noodtoestand. Maar onze moderne levensstijl is zo druk.
's Morgens leest u de krant, dat is al een eerste schok, want die staat vol verschrikkelijke dingen en daardoor moet die arme milt
weer bloedlichaampjes gaan aanmaken. Dan heeft u bv. ook nog een kater (van de vorige avond) zodat u niet in staat bent om
vroeg op te staan en ook geen tijd neemt om u te wassen.
Op de één of andere manier kleedt u zich dan en gaat u in de auto zitten zonder ontbijt te nemen. Natuurlijk neemt u misschien
wat voedsel mee, dat u dan in de auto onderweg opeet. En als u dan op kantoor komt, dan staat uw baas te schreeuwen. En
wanneer u dan 's avonds thuiskomt, staat uw vrouw misschien te schreeuwen of misschien uw man.
Door dit drukke leven heeft u geen geduid met uzelf of met iemand anders. Maar deze arme milt weet niet hoe het moet omgaan
met deze gekke mensen die altijd zo druk bezig zijn. Hij raakt zelf ook de kluts kwijt en dan begint hij allerlei soorten stoffen te
produceren. Krijgt hij dan plotseling een schok van de linkerkant, dan ontstaat een verschrikkelijke ziekte die leukemie of
bloedkanker genoemd wordt. Dat is te genezen in Sahaja Yoga. We hebben veel zulke gevallen. Wanneer u Sahaja Yoga zou
beoefenen, is het beslist te genezen. We hebben vele gevallen gehad die genezen zijn. Onder hen waren architecten,
boekhouders, advocaten, dokters, bankiers en bureaucraten. Het is verrassend. En ook de vrouwen die de hele tijd plannen en
drukdoende zijn, kunnen daardoor baby’s krijgen die leukemie of suikerziekte hebben.
We zien hier dus hoeveel ziekten we kunnen krijgen door één enkel centrum dat uit balans gaat naar de rechterkant.
Het meest gevaarlijk is het laatste centrum (of de Mooladhara), die de bekkenplexus manifesteert en die de seksuele activiteit
verzorgt. Dit is het centrum van de onschuld. Wanneer we ons zomaar in allerlei onzinnige ervaringen storten zonder
onderscheidingsvermogen, dan hebben we helemaal geen privé-organen (Engels: private parts) meer over.
En wanneer dit centrum bedorven wordt, staat men open voor allerhande soorten verschrikkelijke ziekten zoals aids, allerlei
vormen van spierafwijkingen en allerlei geheimzinnige ziekten die seksueel overdraagbaar zijn. Dit centrum moet gerespecteerd
worden.
Wij moeten onze kuisheid respecteren. Indien vlij geen gevoel voor kuisheid hebben, dan staan we open voor problemen.
Wanneer de mensen zulke dingen horen, vinden ze het helemaal niet leuk, omdat ze denken dat hun vrijheden daarmee ingeperkt
worden.
Maar eigenlijk wordt u slaaf door dit soort dingen.

In lndia weten wij eigenlijk niets over deze triviale manier van doen totdat we getrouwd zijn en wij produceren veel meer kinderen
dan u hier doet. De manier waarop kinderen hier behandeld worden, is vreselijk. Men zegt dat in Londen elke week twee kinderen
worden gedood door hun eigen ouders. Ik denk dat al die kinderen dan weer in lndia geboren willen worden, want al heeft men
daar tien kinderen, men zal van alle tien houden. Wij hebben nooit problemen gehad met het maken van kinderen. U zou
verbaasd zijn dat we in vele landen in het westen bij de blanke bevolking een negatieve geboortegroei te zien krijgen.
We zijn dus ergens afgedwaald. We zouden moeten beseffen dat deze dingen geen vreugde geven. Als het leuk zou zijn met tien
mannen of met tien vrouwen omgang te hebben, waarom is er dan zoveel jaloezie?
We zouden ervan moeten genieten, maar het is niet zo. Vrouwen vermoorden hun mannen, mannen vermoorden hun vrouwen,
het gaat echt te ver. Het betekent dat wlij aan deze dingen helemaal geen plezier beleven. We moeten dus begrijpen dat we onze
onschuld moeten respecteren. Na Sahaja Yoga zult u versteld staan, want uw onschuld zal terug ontwaken. Uw ogen zullen hun
onschuld terug krijgen. U kunt zelf aan de Sahaja Yogi's zien hoe ze zijn. Kortgeleden waren er ongeveer 1500 Sahaja Yogi's
samen in Italië. Zij kijken niet naar vrouwen of de vrouwen naar mannen, er is helemaal niets van die aard. Niemand is er bang
voor dat als hij even weggaat dat zijn vrouw of haar man er met een ander vandoor gaat. Zulke onzekerheden zijn daar niet. Het
zijn zulke zuivere relaties. In Sahaja Yoga hebben wij huwelijken en hebben wij kinderen. Er zijn geen problemen, want er is geen
onzekerheid van gelijk welke aard in Sahaja Yoga.
Dit is wat er spontaan met u gebeurt, u wordt werkelijk een rechtgeaard persoon. En u zult genieten van uw waardesysteem.
Natuurlijk moet Ik toegeven dat lndia dan weer andere problemen heeft. Economisch en politiek gezien zijn er problemen van
heel ernstige aard. Als Ik zeg dat hier zonden begaan worden tegen het moederprincipe omdat mensen zich in allerlei pleziertjes
van destructieve aard storten, dan zijn er in lndia zonden tegen het vaderprincipe, want ze voelen zich zo onzeker. Politiek en
economisch gezien is het er een puinhoop, vol leugens. Zie maar eens naar al deze valse guru's die overal leugens verspreiden.
Ik ben daar echt verbaasd over. Ik heb begrepen dat TM hier succesvol is en daar ben Ik erg verbaasd over. Het zijn allemaal
zulke leugens. Na vier of vijf jaar beginnen de mensen zich terug te trekken.
De man die hun of vliegacademie" leidt in Schotland kwam naar Mij met zijn vrouw en kinderen, zij leden allemaal aan epilepsie.
De vrouw was er het ergste aan toe, zij was soms drie uur lang in die toestand.
Gelukkig was mijn man in die dagen voor het werk op reis en kon Ik deze mensen in mijn eigen huis opnemen. Ze werden
allemaal genezen en toen zijn ze naar Zuid-Afrika teruggegaan, want daar kwamen ze vandaan. Maar ze zijn al hun
eigendommen en al hun geld kwijtgespeeld, ze waren bankroet. De man was een diamanthandelaar en de vrouw was de dochter
van een graaf. En zij hebben Mij over al deze leugens verteld.
De eerste keer dat ze met TM in contact kwamen, werd hen gevraagd om een mantra te aanvaarden. Er werden drie mantra's
gebruikt en deze mantra's werden met veel pracht en praal aan hen verkondigt. Ze moesten door zeven kamers gaan om bij de
viervoet grote guru te komen die op een hele hoge stoel zat. En ze hadden voor deze mantra op voorhand moeten betalen en
deze luidde als volgt: Inga, Pinga, Kinga.
Maar in het Sanskriet bestaan zulke woorden niet. Deze guru kende zelf geen enkel woord Sanskriet. Hij spreekt een soort van
antieke taal. Inga betekent de beet van een schorpioen. Pinga betekent wanneer een persoon bezeten raakt en in rondjes gaat
draaien en Kinga betekent dat men een bepaalde beweging moet maken. Hiervoor betaalden ze zo'n driehonderd pond en
daarna moesten ze naar Zwitserland gaan. Ik vraag me af waarom de mensen toch hun hersenen niet gebruiken. Als je dit aan
een Indiër vertelt, dan zou die in lachen uitbarsten. Ze gingen toen naar Zwitserland om te leren hoe je in de lucht kan vliegen -en
dat kostte zo'n 6000 pond. Waarom willen mensen toch op een hoogte van drie voet leren vliegen. Dat kan niet, men kan
helemaal niet leren vliegen, allemaal nonsens. Maar ze geloofden het, ze wilden graag leren vliegen, 6000 pond! Er werd hen
gevraagd in een hotel te verblijven, zesduizend pond. Gedurende zes dagen kregen ze het water van afgekookte aardappelen te

drinken, omdat ze lichter zouden worden.
De zevende dag werden hen de schillen van de aardappelen gegeven en de laatste dag mochten ze zelfs hele aardappels eten.
En dat kostte zo'n 6000 pond! Daarna moesten ze op een soort van schuimmatras zitten en begonnen ze te springen en zoveel
mensen braken hun staartbeen. Het is echt gebeurd en ze kloegen ze aan (bij het gerecht).
En ze worden betaald, ze worden betaald! Zo zijn er heel veel verschillende dingen gaande, de ene al erger dan de andere. Er is
geen einde aan deze dwaze mensen die naar hier kwamen om jullie leugens te vertellen en jullie geloven hen. En dan zeggen ze:
"Maar, Moeder, hij zei zelf dat hij Bhagwan is." Het zijn leugenaars van de eerste orde. Ze vertellen jullie leugens! Omdat
Nederlanders misschien zelf geen leugens vertellen, denken ze dat een Indiër nooit leugens zal vertellen.
U bent allemaal bedrogen en Ik voel mij beschaamd over dit hele gedoe.
Verhef u ook boven al deze onzinnige mensen als Freud en Sartre die allerlei onzinnige theorieën op u afvuurden. De ergste soort
mensen zijn de ondernemers. Zij introduceren nieuwe ideeën. Zoals bv. in Engeland, in dit koude klimaat, waren er mensen die
broeken droegen met vierkante gaten erin. Ik vroeg hen waarom ze zulke broeken droegen en ze antwoordden dat dat de mode
was. Maar in Engeland is het al zo koud! Daardoor kunt u in de problemen geraken. De vrouwen droegen toen iets dat
verschrikkelijk strak zat - nieuwe mode - zodat ze niet eens meer in de bus konden stappen, ze moesten erin geholpen worden.
Iedere keer wanneer Ik hier kom, zie Ik weer een nieuwe mode van het haar of van de kleding. En dat alleen omdat de
ondernemers hun machines willen laten draaien en graag willen dat u ervoor betaalt. Maar waarom zou u meedoen aan al die
modegrillen, al die nonsens. Ik vertel u dat omdat we ons eigenlijk niet bewust zijn hoe deze modemakers ons voor de gek
houden. Er is geen alternatief meer voor ons, we worden voortdurend voor de gek gehouden. Wanneer u naar Sahaja Yoga komt,
zult u die oeroude wijsheid in uzelf ontwikkelen die nog steeds in uw hoofd opgeslagen zit.
Wanneer de Kundalini tot hier (in het hoofd) opstijgt, zal ze u volledig verlichten, dan zult u begrijpen hoe gek deze wereld is. Dan
zult u zich realiseren hoe u goed kunt zijn voor uzelf, en ook hoe u goed kunt zijn voor uw medemensen. Want u krijgt de kracht
daarvoor.
Losbandigheid en slordigheid is geen vrijheid. Vrijheid is alleen mogelijk wanneer u de Spirit bent. Vrijheid die geen wijsheid in
zich draagt, kan geen vrijheid zijn. Wanneer u de werkelijke vrijheid heeft, dan kan niks u nog domineren. Niemand kan u
beetnemen, u zal iedereen zeer goed kennen.
Het spijt me dat Ik vandaag niet zoveel over Sahaja Yoga heb gesproken, maar meer hoe we zijn afgedwaald in allerlei verkeerde
zijwegen.
We moeten terug naar het centrum. De aandacht is, geweven zoals dit doek hier, en de Kundalini brengt de aandacht terug in het
centrum.
Deze aandacht wordt zo actief en zo effectief dat enkel door aandacht aan iemand te schenken men reeds kan helpen. Uw ogen
worden zo onschuldig dat zelfs een vluchtige blik heel veel kan uitwerken. U hebt dan het gevoel dat u een opslagplaats van
vrede, vreugde en wijsheid bent. U voelt zich dan niet superieur maar wet betrokken.
Veel Sahaja Yogi's vragen Mij: "Wat zal er met deze wereld gebeuren? Wanneer zuilen al de mensen hun Zelfrealisatie krijgen?"
Het is echter uw eigen vrijheid of u Zelfrealisatie zal krijgen of niet. Ik kan ze niet aan u opdringen. Ik zou willen dat u Mij kort
enkele vragen stelt. Ik ben niet gekomen om ook maar iets van u weg te nemen, maar Ik zal u iets geven dat de sleutel is tot uw
eigen wezen, iets dat al altijd in u aanwezig is geweest in een slapende toestand.
Moge God u zegenen.

1991-0804, Shri Buddha Puja, Deinze 1991
View online.
Shri Mataji Nirmala Devi
Shri Boeddha Puja
‘Wees zonder verlangens’

Deinze, België
4 augustus 1991
Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 25/03/2011
Vandaag zijn we hier samengekomen om een puja te houden voor Boeddha. Zoals je weet was Boeddha een koningszoon. Op
een dag was hij geschokt toen hij een heel arme man zag, een magere man die op straat liep, een heel ongelukkige man, en hij
voelde zich daar erg bedroefd over. Vervolgens zag hij iemand die heel ziek was en op sterven lag. En daarna zag hij een man die
overleden was en die door mensen naar de crematieplaats werd gedragen. Door dit alles raakte hij erg van streek, en hij begon
erover na te denken en te zoeken naar de reden waarom deze dingen mensen overkomen. Om te beginnen vroeg hij zich af
waarom ze zo arm of ziek worden, en waarom ze op zo'n ellendige manier sterven. De reden hiervoor ontdekte hij tijdens zijn
zoektocht. Hij reisde de hele wereld rond, zou ik zeggen; hij las de Upanishaden[1], ging bij verschillende guru's in de leer, hij
bezocht vele plaatsen waar spiritueel onderricht werd gegeven, zoals Benares, overal ging hij heen. En uiteindelijk, terwijl hij
onder een banyanboom zat, bracht de Adi Shakti plotseling zijn Kundalini tot ontwaking en kreeg hij zijn realisatie. Toen besefte
hij dat de oorzaak van al dit lijden het verlangen is.
In Sahaja Yoga zijn we nu tot het inzicht gekomen dat alle overige verlangens geen zuivere verlangens zijn. Ten eerste maakt het
niet uit welke verlangens er worden vervuld, want we zijn nooit voldaan, dat is de eerste reden. En ten tweede hebben al deze
verlangens hun terugslag. Dus wat is nu het zuivere verlangen? Zoals jullie allemaal weten is dat de Kundalini. De Kundalini is de
kracht van het zuivere verlangen, die jouw zuivere verlangen vervult om de Spirit[2] te zijn, om Boeddha te zijn, om verlicht te zijn.
'Boeddha' wil zeggen ‘iemand die verlicht is’. Gautama werd dus Boeddha, net zoals jullie nu Sahaja yogi's zijn geworden. Maar
omdat hij al deze verschillende beproevingen had ondergaan werd dat wat hij had geleerd een wezenlijk deel van hem, terwijl het
in Sahaja Yoga allemaal 'sahaj’[3] is. Wij gaan er dus altijd vanuit dat 'alles ten slotte sahaj is'. En als we iets willen ondernemen
zeggen we altijd: "O, het zal wel spontaan uitwerken. Het komt wel goed, Moeder zal wel alles voor ons regelen." Dit is een
veelvoorkomende misvatting in Sahaja Yoga.
Het was dus een dilemma voor mij of ik jullie allemaal dat lange proces moest laten doormaken of dat ik jullie (meteen)
zelfrealisatie moest geven. Want in deze verwarrende tijden is er niet genoeg tijd om jullie hetzelfde te laten doormaken als
Boeddha, en bovendien was hij alleen, terwijl ik jullie allemaal zover zou moeten krijgen. Dat zou heel moeilijk zijn geweest. Ik
weet niet hoeveel van jullie dit zouden hebben volgehouden. De meesten zouden halverwege zijn gestopt, of misschien op een
vierde van de weg. Daarom gebeurde het op een sahaj manier. Jullie hoefden niet onder een banyanboom te zitten. En toch
kregen jullie uiteindelijk jullie realisatie. Je Kundalini werd ontwaakt en je kreeg je verlichting. Maar die verlichting die in Boeddha
gevestigd raakte is nog niet in ons gevestigd, omdat onze chakra's niet gezuiverd waren in de mate dat hij zijn chakra's gezuiverd
had. Wij hadden hetzelfde lichaam, dezelfde geest en dezelfde houding toen we zelfrealisatie kregen. En zoals we toen naar het
huis van God keken, zo kijken we nu nog steeds naar het huis van God. Maar je moet in het huis binnengaan en van daaruit uit de
ramen kijken. En dit vergeten jullie. Hoewel we nu op de top van een berg zitten, weg van alle drukte en al het verkeer, word je nog
steeds bang als je een auto ziet. Je beseft maar niet dat je op de top van een berg zit, waar je moeder je netjes heeft neergezet.
En zo gedraag je je ook.

Als ik soms bericht krijg over het gedrag van Sahaja yogi's, dan verbaast het me altijd dat ze niet weten dat ze nu gerealiseerde
zielen zijn. Daarom sprak Boeddha over verlangeloosheid. Dit is niet mogelijk voor de realisatie, en zelfs na de realisatie zie ik dat
het nog moeilijk is. Er bestaat een bepaald soort subtiel verlangen, en op het moment dat jullie hieraan moeten werken doen
jullie dat niet, en zeggen jullie: "Ons ego zal geblokkeerd raken." Dus als het ons uitkomt, werken we hieraan en als het ons
uitkomt, werken we daaraan. Maar de oplossing voor deze houding is iets dat ik zelf heb ontdekt, namelijk het feit dat het een
collectief gebeuren is. Individueel kan iemand nooit zijn ego overstijgen. Een individualistische persoon kan nooit zijn ego
overstijgen. Iemand die individueel leeft en die overal individueel van wil genieten kan nooit zijn ego overstijgen, omdat hij al die
beproevingen niet heeft ondergaan. Of anders, als je wel individueel wilt zijn, zorg dan dat je eerst al deze beproevingen
ondergaat en kom daarna maar terug.
Dus de oplossing is al onze chakra's te reinigen en ons leven te zuiveren in de collectiviteit, dat is de oplossing voor het
egoprobleem. Vroeger werkte iedereen hier individueel aan. Zo moest iemand bijvoorbeeld naar de Himalaya gaan en een guru
nemen die hem na een tijdje weer buiten gooide. Daarna ging hij naar een andere guru, hij werkte voor hem en werd opnieuw
buiten gegooid. En kwam hij in een volgend leven, dan werd hij nog eens buiten gegooid. En als er eindelijk een guru is die hem
accepteert, dan begint het pas. Hij wordt geslagen, hij wordt gemarteld, hij ondergaat de gekste dingen, hij wordt ondersteboven
gehangen. En dan, als een guru uiteindelijk dichter tot één individu kwam, dan gaf hij hem zelfrealisatie. Zo ging het vroeger.
Maar in Sahaja Yoga staat de deur open - iedereen kan binnenkomen, echt iedereen. Je krijgt je realisatie. Want ik heb
vertrouwen in de collectiviteit, en dit collectieve leven zal je ongetwijfeld geven wat Boeddha verkregen heeft door zijn individuele
inspanningen. Maar ook hier falen we, want we weten niet hoe we collectief moeten zijn. Individualisme hangt steeds overal om
ons heen. In elk opzicht denken we in individuele termen. Overal waar de collectiviteit heeft gewerkt, is Sahaja Yoga opgebloeid;
en overal waar het niet heeft gewerkt zijn er problemen ontstaan. Het is dus heel belangrijk dat we onszelf gadeslaan, en dat we
voor onszelf proberen na te gaan hoe collectief we zijn. Geniet je van de collectiviteit of niet? Verlang je naar collectiviteit of niet?
Toen ik aan Cabella dacht - jullie zijn er al geweest - overwoog ik meteen om er een kleine ashram te beginnen, aan de rivier, voor
jullie. Maar de mensen vroegen me onmiddellijk:
"Moeder, vindt u het goed als we daar onze privéhuizen kopen?" Onmiddellijk. Maar wat heeft het dan voor nut? En dan zullen ze
me bellen: "Moeder, komt u alstublieft in mijn huis dineren? Komt u alstublieft in mijn kleine huisje wat thee drinken?" Dat
interesseert me niet.
Zolang je in Sahaja Yoga dus niet werkelijk collectief wordt in elk opzicht, kun je niet groeien en kun je jezelf niet reinigen, je kunt
jezelf niet uitzuiveren. Hier had hij (Boeddha) het niet over, maar anderzijds ook weer wel, want hij zei: "Buddham sharanam
gacchami." Eerst geef ik mezelf over aan mijn zelfrealisatie. Daarna zei hij: "Dhammam sharanam gacchami", dat wil zeggen het
dharma in mij, ik geef me over aan dat dharma. Dat is spiritualiteit. En als derde zei hij:"Sangham sharanam gacchami." 'Sangha'
betekent collectiviteit, ik geef me over aan de collectiviteit.
Maar in die tijd wist hij nog niet hoe hij op massale schaal zelfrealisatie moest geven. Dus hij verzamelde volgelingen, die hun
hoofden kaal moesten scheren, al waren het koningen of koninginnen; ze mochten maar één kledingstuk dragen, of het nu
mannen waren of vrouwen; ze mochten maar één matje hebben om op te slapen in een grote slaapzaal. Geen man en vrouw,
geen huwelijken, niets. En ze moesten in de dorpen om eten bedelen om hun guru te voeden, en zelf moesten ze daar ook van
eten, of het nu voldoende was of niet. Zo gaat het niet in Sahaja Yoga. In Sahaja Yoga kun je overal van genieten, vanaf het
allereerste moment, en in Sahaja Yoga is het ook de bedoeling dat jullie ontzettend vreugdevolle mensen zijn. Dat zijn jullie al.
Maar de vreugde van de collectiviteit - als je daar niet van kunt genieten, dan kun je niet groeien, omdat er geen andere weg is. Is
er soms nog een andere beproeving? Sommige mensen zien zelfs de collectiviteit als een beproeving, totdat ze ervan beginnen
te genieten. En ze kunnen heel lastig doen: "Dit is niet goed", heel kritisch. Sommigen van hen verblijven in de ashram en geven
steeds overal kritiek op. "Dit hoort niet zo. Ik vind dit niet mooi, ik hou daar niet van."
Maar hier, in het volle bewustzijn, hier kun je niet gehypnotiseerd worden. Als je gehypnotiseerd bent, dan kun je leven zoals je
wilt. Maar we moeten met ons volle bewustzijn en ons volle begripsvermogen collectief worden. Dit is een van de oplossingen

voor onze zuivering. We kunnen het ook zo zeggen: als mijn handen vuil zijn, en als ik naar een kraan ga waar maar één druppel
uit komt, dan kan ik ze niet wassen. Dus ga ik ergens anders heen, maar daar is ook geen water. Op een derde plaats is er ook
niets. En als ik dan uiteindelijk een plaats bereik waar ik water vind, dan was ik mezelf volledig, omdat ik weet dat er nergens
anders water te vinden is. Maar in Sahaja Yoga ben je ondergedompeld in het water van de collectiviteit. Als je van deze
collectiviteit geniet en erin kunt zwemmen, dan is er geen enkel probleem.
Zoals je weet werkt Boeddha op onze rechterkant, op onze Agnya. Het is heel verrassend dat een godheid zoals hij op de
rechterkant werkt. En hij heeft gezegd dat je voor de rechterkant eerst en vooral onthecht moet zijn, zonder verlangens. Ik bedoel,
niemand zou werken als ze geen verlangen zouden hebben, en als er geen manier zou zijn om er resultaten mee te behalen,
normaal gezien. Maar eigenlijk moet je werken zonder verlangen. Dan alleen kan de rechterkant overwonnen worden - dat is heel
symbolisch. Normaal gezien zijn rechtse mensen verschrikkelijk mager, maar Boeddha is juist heel dik. Normaal gezien zijn
rechtse mensen ongelofelijk ernstig, heel ernstig, zelfs als je ze kietelt zullen ze nog niet lachen. Maar Boeddha lacht de hele tijd,
met zijn twee handen zo, hij heeft zoveel plezier. Kijk eens, wat een contrast. Dus alleen als je werkt zonder enig verlangen, alleen
dan kun je die staat bereiken waarin je voortdurend kunt lachen. Maar als je denkt: "Wij doen dit werk", met een zeker verlangen...
Ik bedoel, sommige mensen zijn van zo'n laag niveau dat ze alleen maar geld willen verdienen, hier wat, daar wat, en die onzin
gaat maar door, maar het wordt ook steeds subtieler en subtieler en subtieler. Naarmate jij zelf subtieler wordt, worden je
verlangens ook alsmaar subtieler en subtieler en subtieler. En als je niet goed oppast dan komen ze plotseling tevoorschijn.
Hij is dus degene die aan de rechterkant gevestigd is, en die naar de linkerkant beweegt. Hij is degene die gezegd heeft: "Je moet
zonder verlangens zijn", aan de rechterkant. Wat een contrast. Vooral in het Westen zie ik mensen soms steunen: "Oh." En wat
hebben ze gedaan?
"Ik heb die lepel opgepakt."
Dan gaan ze zitten met de lepel. En ze zijn verbaasd te zien dat ik niet moe ben. Maar ik doe niets. Ik bedoel, ik heb geen
verlangens. In feite doe ik nooit iets; ik ben gewoon nishkriya, ik doe helemaal niets. Als je dus dat instrument wordt, een
instrument in overgave, als je beseft dat je eigenlijk helemaal niets doet, dan verkrijg je het meesterschap over de rechterkant.
Maar hoe verkrijg je het meesterschap? Want je doet toch niets? Je gaat naar een winkel en je krijgt een geldprijs, zonder er iets
voor te hebben gedaan. Je verlangt helemaal niets en plotseling zie je, dat iets wat je nooit voor mogelijk had gehouden, ineens
voor je staat, het ligt daar, voor jou beschikbaar, je hoeft het maar te nemen.
Als je met een verlangen om iets te bereiken ergens aan werkt, dan heeft dit ook een reactie. Elke actie heeft een reactie. Maar
actie zonder verlangen kan geen reactie hebben, omdat er in de eerste plaats al geen verlangen is. Stel dat ik ergens onderweg
verdwaald raak. Dan brengt dit mij nooit van streek, omdat ik daar misschien (om de een of andere reden) moet zijn. Stel dat ik
bijvoorbeeld zoiets als een kasteel zou moeten kopen, neem dat als voorbeeld. In het geval dat ik het echt moet kopen, dat is iets
anders dan verlangen. Ik bedoel, laatst overkwam me dat ook, toen zei ik gewoon: "Ik moet in Italië gaan wonen, dus moet ik daar
een huis kopen." Dus toonden ze me een kasteel, maar dat bleek geen goede keuze te zijn. Goed, dat maakt niet uit. En aan de
tweede optie raakte iedereen gehecht: "U moet dit kopen, hoe dan ook..." enzovoort. Op de een of andere manier sprak die plek
me niet echt aan, maar ik zei: "Goed, laat hun verlangen vervuld worden."
Toen gebeurde het zo dat ze allemaal gesloopt werden, waardoor ze er een ander moesten kopen, dat ze eerst niet hadden willen
kopen. En ik was daar heel gelukkig mee, want ik had niets verlangd, maar toch bleek het laatste het beste te zijn. De reden is dat
alleen de beste dingen mij overkomen. Dus wat er ook met mij gebeurt, ik weet dat dit het beste is, het is allemaal voor mijn
bestwil, en ten voordele van Sahaja Yoga.
Zelfs als iemand slecht spreekt over Sahaja Yoga, dan is dat zeer goed, uitstekend. In India was er bijvoorbeeld in het begin een
tijdschrift waarin Rajneesh iemand gebruikte om slecht te spreken over mij. Maar die vrouw had ook een paar van mijn foto's
gestolen en die erbij gevoegd. En iedereen in mijn familie was daar zo kwaad om; mijn broers, mijn man, ze wilden allemaal die
krant aanklagen. Maar ik zei: "Ik ben geen voorstander van het idee om die krant aan te klagen." Dus toen we ons eerste
programma hadden in Delhi was het zo druk dat mijn auto er zelfs niet binnen kon rijden. Dus ik moest... Ik bedoel, zelfs buiten

was het volgestroomd, waardoor ze buiten de zaal ook luidsprekers moesten zetten.
Toen ik de mensen naar de reden vroeg waarom ze waren gekomen, zeiden ze: "We zagen foto's van u in de 'Illustraded Weekly',
en we waren zo onder de indruk." Ze hadden het artikel niet gelezen, geen woord ervan, en ze waren er allemaal. Door de ruwheid
van één persoon zijn er zovelen gekomen, alleen door het zien van de foto. Het feit dat ze de foto had gestolen was dus in ons
eigen voordeel, en normaal gezien hadden we veel geld moeten betalen om zoiets te publiceren - en nu kregen we het zonder een
cent te betalen. En daarna zagen de mensen, zie je, mijn familieleden, dat dit tijdschrift zes maanden lang moest sluiten en dat
ze enorme verliezen maakten. En ook dat had ik niet verlangd.
Als je zonder verlangens bent, dan ben je gelukkig, want je bent nooit teleurgesteld en ook nooit nerveus. Zonder verlangens zijn
betekent dus niet dat je je absurd gaat gedragen, of ascetisch, of wat dan ook, maar gewoon dat je niets verwacht. "Als ik dit doe
dan zal dat gebeuren. Als ik dat doe dan zal..." Maak je geen zorgen, doe gewoon wat je wilt doen. En één ding moet je weten, en
dat is dat je niets slechts kan overkomen, en als er wel iets slechts gebeurt, dan is er iets mis met je.
Ik zal jullie nog iets vertellen. Laatst ben ik voor het eerst gevallen, niet zo hard hoor. Toen zeiden ze: "U mag echt niet meer
buiten komen. U mag niet buiten komen, want het regent en u zult artritis krijgen." Ik zou zoiets nooit kunnen krijgen, maar goed.
Dus ik moest thuis blijven, en in die tijd schreef ik dit boek. Dus eigenlijk kwam het goed uit dat ik was gevallen. Anders zouden
ze hebben gezegd: "Kom, ga met ons mee!" Mijn hele familie was er, voor de vakantie. God zij dank. Zo kreeg ik deze vier, vijf
dagen om dit boek te schrijven. Maak dus gewoon het beste van alle teleurstellingen. Als je een teleurstelling krijgt, glimlach er
dan gewoon om en weet dat het voor je bestwil is, om iets nieuws te ontdekken, om iets beters te ontdekken. Maar de
conditionering is zo sterk. Daarom zeg ik: "Blijf in de collectiviteit."
Zo hebben we bijvoorbeeld Indiërs, we hebben Fransen, we hebben van alles. En al hun conditioneringen hangen nog steeds om
hen heen. Indiërs moeten bijvoorbeeld altijd en overal Indiaas eten hebben. Dit is een heel lastige situatie. Dan is het met jullie
beter gesteld, jullie eten zo ongeveer alles, zelfs het meest waardeloze Indiase eten. Zelf houd ik niet zo van Indiaas eten; het is
niet erg voedzaam. Het is wel smaakvol, maar niet voedzaam. Maar jullie hebben helemaal geen probleem met welk soort eten
dan ook, en dat is een positieve eigenschap van jullie; maar met jullie verlangens is het anders gesteld, dat weten jullie heel goed,
dat hoef ik jullie niet te zeggen. Ik heb de vrouwen bijvoorbeeld gevraagd niet teveel cosmetica en zware spullen mee te nemen,
maar altijd als ze komen hebben de mannen hun handen vol met het dragen van hun enorme koffers.
Ik zeg ook weer niet dat je moet rondlopen op een slordige manier, maar beperk het wat dat betreft tot een minimum. Anders
ontstaat er een competitie waar iemand de leiding in heeft, zo zal het altijd gaan. Maar in het Westen zie ik geen verlangen naar
eten, maar eerder naar een huis. Zelfs in India, als je met een Indiase vrouw trouwt - of een Griekse, een Griekse vrouw ook - ze
zal proberen haar man voor zichzelf te houden, dit komt vaak voor, ik heb het gezien. Ze hebben er een handje van weg de
spirituele groei van hun man en van zichzelf af te remmen. Dit is een feit. En ze zijn heel dominant. Indiase vrouwen zullen
misschien niet dominant overkomen, maar ze zullen wel proberen hun mannen onder controle te houden, om een eigen huis te
kunnen krijgen. Maar ze weten niet... Indiërs weten niets van collectiviteit, ze zijn ontzettend individualistisch.
Met Sahaja Yoga leren ze nu natuurlijk geleidelijk aan hoe ze één moeten zijn met anderen. Bovendien verschillen sommige
mensen in cultureel opzicht van elkaar, waardoor ze zich vastklampen aan hun eigen cultuur. Natuurlijk kun je alle goede dingen
uit elke cultuur met je meenemen, want in Sahaja Yoga hebben we een universele cultuur. Maar er zijn zoveel zaken waarin we
ons evenwicht verliezen, alleen door onze conditioneringen. En daarom hadden we, in dezelfde periode (als Boeddha), nog een
andere grote incarnatie, namelijk Mahavira, die erop wees wat de straffen zijn voor mensen die zich teveel laten meeslepen door
hun conditioneringen. Ik bedoel, hij sprak over de meest afschuwelijke dingen. Wat er zal gebeuren met mensen als ze
conditioneringen hebben, waar ze zullen eindigen, in welke situaties ze zullen terechtkomen, in welk soort hel ze zullen belanden,
dit heeft hij allemaal beschreven. Afschuwelijke taferelen. Natuurlijk zal ik daar vandaag niet over spreken.
Maar hij had één ding gemeen met al zijn tijdgenoten - zoals Boeddha, Kabira en al dit soort mensen - zij hadden één ding met
elkaar gemeen - Kabira niet zozeer als Boeddha - namelijk dat ze het beter vonden om niet eens te spreken over God, maar
eerder over het abstracte, over het vormeloze. Want het ergste dat er in die tijd gebeurde was dat, zodra ze een bepaalde

godheid of wie dan ook begonnen te vereren, ze daar volledig slaaf van werden. Mohammed Sahib sprak bijvoorbeeld alleen over
nirakar[4]. Maar deze twee gingen zelfs nog verder, door te zeggen: "Er is geen God, dus laten we het niet over God hebben, zorg
gewoon dat je je zelfrealisatie krijgt." Ik deed vroeger hetzelfde. Ik zei: "Zorg dat je je zelfrealisatie krijgt." Want iedereen kan wel
zeggen: "Ik ben God." Daarom spraken ze nooit over God, in het geheel niet, ze zeiden alleen steeds: "Er is geen God, er is alleen
je Zelf." Ze maakten er in feite een taboe van - ze werden Nirishwara's genoemd, Nirishwara's waren niet gelovig - ze geloofden
beiden niet in God, maar wel in zelfrealisatie. Ze wisten dat ik zou komen en jullie erover zou vertellen.
Daarom sprak Boeddha over de toekomstige Boeddha, Maitreya. 'Ma' is de Moeder, die uit drie vormen bestaat: Mahakali,
Mahalakshmi en Mahasaraswati. Als je gelijk welke boeddhist vraagt de vraag van Maitreya te stellen, krijgt hij ter plekke zijn
realisatie. Hij sprak dus over Maitreya, omdat hij wist dat wanneer Maitreya zou komen, zij de mensen over Ishwara[5] zou
vertellen. Volgens hen hadden de mensen toen nog niet dat niveau bereikt waarop je hen over Ishwara kon vertellen. Daarom
zeiden ze dat er geen God is, enkel om de focus te leggen op de zelfrealisatie, AtmAgnyan -de kennis over je Zelf, de
zelfrealisatie. En men zegt dat de vroege boeddhisten... Natuurlijk waren zij bhikshuka's, ze waren asceten, maar zij hadden
blijkbaar de koele bries van de Heilige Geest ervaren, net zoals de gnostici, denk ik, maar slechts enkelen van hen. Ze waren niet
in zo'n grote aantallen als jullie, maar kwaliteit betreft waren ze van een zeer hoog niveau, omdat ze allemaal zo'n vreselijk zware
beproevingen hadden doorstaan. Wat kwaliteit betreft hadden ze dus een zeer hoog niveau, en omdat het verschil in kwaliteit
tussen hen en anderen zo groot was, hadden ze geen invloed op anderen, en zo stierf hun kennis een stille dood, zou ik zeggen.
Maar dan hadden we nog de Zen beweging, waar Vidditama, een andere volgeling van Christus... van Boeddha, mee begon, en
Tao. Dit zijn twee bewegingen die uitdrukking geven aan Boeddha's idealen in verband met Sahaja Yoga. Tao is niets anders dan
Sahaja Yoga. 'Tao’ betekent 'hoe', hoe het werkt, en de Zen beweging, 'Zen' betekent dhyana (meditatie) Zij geloofden dus ook in
het omhoog brengen van de Kundalini. In die tijd sloegen ze mensen nog niet op hun ruggengraat, maar later begonnen ze
mensen op hun ruggengraat te slaan, met een stok, om hen in dhyana te brengen. Tao en Zen zijn dus beide uitlopers van
hetzelfde boeddhisme, in de ware zin van het woord, zou ik zeggen. Gedurende hun spirituele groei spraken ze niet over Ishwara,
over God, maar ze hadden hetzelfde doel, namelijk om een Boeddha te worden. Maar ook zij stierven uit. Ooit ontmoette ik de
leider van de Zen beweging, die kwam voor genezing. Ik vroeg hem:
"Hoe komt het dat u de leider bent? U bent niet eens een kashayapa." Kashayapa is een gerealiseerde ziel. Dus hij vertelde me, hij
biechtte op dat er in al die tijd maar zesentwintig kashayapa's waren geweest, dat dit pas na de zesde eeuw was ontstaan en dat
er slechts enkelen waren geweest, waarna ze waren uitgestorven. Zo zie je hoeveel geluk jullie hebben dat jullie allemaal
gerealiseerde zielen zijn. Maar onze banyanboom is de collectiviteit. Wij moeten onszelf omvormen tot subtielere wezens die
één zijn met de collectiviteit, wat een prachtige ervaring is, ongelofelijk mooi. Wie dit niet kan bereiken kan niet vooruit komen in
Sahaja Yoga, want zo'n mensen zijn erg problematisch, ze creëren altijd problemen en bezorgen iedereen last. Ze hebben een
slechte aandacht en je weet nooit waar ze staan.
Dus Boeddha's boodschap is, vanzelfsprekend, om geen ego te ontwikkelen. Maar hoe doe je dat? Eerst en vooral door bij alles
wat je doet te zeggen: "Ik doe het niet. Het is Moeder die dit doet", of "God doet het, ik doe niets." Maar als je het gevoel hebt dat
je iets doet voor Sahaja Yoga, dan kun je er maar beter mee stoppen. Je zou juist moeten zeggen: "Nee, het is gewoon op mijn
pad gekomen. Ik deed er helemaal niets voor. Plotseling was het er. Meer niet." Dan heb je al heel wat bereikt. En het tweede is in
verband met verlangen, welk soort verlangen dan ook, voor de kleinste of de grootste dingen, zelfs de liefde voor je kinderen, de
liefde voor je vrouw, dit 'mijn' en 'van mij', al dit soort zaken; als al deze verlangens niet vervuld worden, en je gefrustreerd raakt,
dan moet je weten dat er iets mis is met je. Maar als je het gevoel voor collectiviteit begrijpt, dan kun je heel snel groeien.
Wat Indiërs betreft zou ik zeggen dat het enerzijds uitermate religieuze, gedisciplineerde mensen zijn, op een bepaalde manier,
maar anderzijds schieten ze tekort op het vlak van collectiviteit. Kunnen ze het niveau van collectiviteit bereiken, dan zijn ze
gelanceerd. Het enige land dat naar mijn mening heel goed bezig is, is Rusland. Het communisme heeft hen collectief gemaakt,
en zonder verlangens; doordat al hun verlangens vervangen werden door communistische ideeën hadden ze geen andere keuze,
en daarnaast waren ze ook collectief. Zo heeft communisme in feite het volk gediend, in plaats van de regering. Terwijl de
democratie daarentegen voordelig was voor de regering om geld te verdienen, maar het volk eronder heeft geleden.

En zo hebben wij de gelegenheid niet gekregen om zin voor collectiviteit te ontwikkelen. Ik zou dus zeggen dat de collectiviteit
sneller groeit in het Westen, ongetwijfeld veel sneller, maar de verlangeloosheid ontwikkelt zich veel minder snel. Het is alsof de
ene persoon de tanden heeft en de andere het eten, daar kun je het mee vergelijken. We zouden onszelf gewoon moeten zien
zoals we zijn en proberen in te zien dat we of dit probleem hebben, of dat probleem. Als je nu op de een of andere manier dit
eenzijdige probleem zou kunnen neutraliseren, dan ben je er, want als je het ene oplost dan kun je verder naar het andere, van
hier naar daar. Zorg dus gewoon dat je in het midden staat en dat je voor jezelf nagaat: "Wat zijn mijn verlangens?" Tel ze één
voor één. Ik bedoel, als ik me afvraag wat mijn verlangen is, dan word ik gedachteloos, echt, op dat vlak ben ik waardeloos. Als ik
denk: "Wat zou ik nu moeten verlangen?" dan word ik gedachteloos. Soms dacht ik: "Ik zal eens wat ego ontwikkelen." Maar ik
weet niet hoe ik daaraan moet beginnen. Ik moet toch wat ego hebben, iedereen heeft het, dus waarom ik niet? Ik weet gewoon
niet hoe ik eraan moet beginnen.
En dan hebben we ook nog die conditioneringen, waarmee we dit vreselijke gevoel genaamd 'schuld' ontwikkelen. Ik bedoel, in de
tijd van Boeddha had volgens mij niemand dat probleem. Het is een moderne techniek, je schuldig te voelen; een soort van
modernisme, want ik weet niet hoe het anders ooit is kunnen ontstaan. En dit modernistische, vreselijke gevoel genaamd 'schuld'
is iets dat tot mijn taak is geworden om uit te klaren; in de tijd van Boeddha bestond dit niet, hij kreeg er nooit mee te maken. In
dat geval had hij het mij wat gemakkelijker kunnen maken, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij liet het aan mij over om jullie linker
Vishuddhi's uit te klaren, en ook de mijne, die de hele tijd pijn doet hier. Dus deze vreselijke blokkade - vooral in de westerse
geest, Indiërs kennen geen schuldgevoel, totaal niet - moet overstegen worden.
Zoals je weet ondersteunen Boeddha en Mahavira beiden het centrum van de Agnya. Als je dus een heel zuivere Agnya chakra
wilt hebben, dan zou je enerzijds zonder verlangens moeten zijn, en je zou moeten vergeven, ksham[6]. Ksham is de bija
mantra[7] om te vergeven; de bija mantra van de rechterkant. Ksham, 'ik vergeef'. En de linkerkant is ham[8]. Een linkse persoon
denkt bijvoorbeeld altijd: "O, ik ben niets waard." Dan moet hij juist zeggen: "Nee, ik ben wel iets waard." Ham, 'Ik ben'. Ham en
ksham zijn dus twee bija mantra's die we moeten gebruiken. En als je ze uitspreekt dan zullen ze werken, omdat je pranas[9] nu
pranavas zijn geworden, je adem is verlicht geworden, al is het in een zwakke vorm, zou ik zeggen, maar dat maakt niet uit. Jullie
mantra's hebben resultaat. Dus jullie moeten deze twee bija mantra's gebruiken om jullie Agnya's uit te klaren. Mahavira heeft
hier een oplossing voor gevonden: als je na de realisatie geblokkeerd raakt op de Agnya chakra, dan krijg je vreselijke hoofdpijn.
Dat is Mahavira's stijl. Als je iets verkeerds doet, dan word je daarvoor bestraft; als je je met verkeerde dingen inlaat, dan word je
gestraft; als je je tegen Sahaja Yoga keert, dan word je gestraft. Ik doe niets, het is Mahavira, die simultaan werkt. Als je iemand
te slim af probeert te zijn, dan word je zelf beetgenomen.
Deze twee krachten gaan dus van links naar rechts, en van rechts naar links. Als je overdrijft in de rechterkant, dan krijg je een
klap van links. Als je overdrijft in de linkerkant, dan krijg je een klap van rechts. Je kunt het dus in feite vergelijken met een
dubbelzijdige aanval. De ene kant zegt: "Je moet geen verlangen hebben." En als je dan toch verlangen hebt dan word je door
deze kant gestraft. Sommige mensen zeggen bijvoorbeeld: "Ik wil kinderen, ik wil kinderen." En als je ze dan kinderen geeft dan
zeggen ze: "Moeder, waarom heeft u mij dit verschrikkelijke kind gegeven; het is echt een vreselijke last."
En iemand anders zegt dan weer: "Moeder, geeft u mij een vrouw van, bijvoorbeeld, Maharashtra." Laatst hadden we nog zo'n
geval. Zij was er teveel mee bezig: "Moeder, geeft u mij een vrouw van Maharashtra." Toen kreeg ze een heel speciaal geval, om
haar te straffen. Ze zeiden: "Nooit meer iemand van Maharashtra", want ze was werkelijk... Ik heb nog nooit van zo'n vrouw
gehoord in Maharashtra. Verschrikkelijk. Maar dit gebeurde omdat zij er zo op aandrong, dus kreeg ze het ook, en daarna zei ze:
"Nooit meer iemand van Maharashtra; baarpre baap."
"Nee, nee," zei ik, "Iedereen is daar van uitstekende kwaliteit. Dit was gewoon een uitzondering, alleen om jou te straffen."
Als je dus verlangens hebt en daar een bepaalde grens mee overschrijdt, dan word je gestraft, en dit doet Mahavira. Op kleine of
grote manieren. Zo was er bijvoorbeeld ooit een jonge kerel die naar Londen kwam, met heel veel uiterlijk vertoon, en hij wilde
iets kopen voor zichzelf. Dus ik nam hem mee naar een gewone winkel, waar een heel mooie jas hing, van zuiver wol en zo. Maar
hij wilde het niet kopen.

"Ik wil naar een grote winkel."
"Goed dan," zei ik. Dus ik zei: "Ik zal niet meegaan."
En ik stuurde zijn vader. Toen hij terugkwam bleek dat hij in die winkel een synthetische jas had gekocht, zonder te weten dat het
kunstmatig was, alleen omdat hij zich te goed voelde om iets te kopen in een gewone winkel. In de grote winkel hadden ze hem
dit dus netjes aan een hoge prijs meegegeven. Sahaja yogi's moeten dus weten dat er elke minuut een Mahavira in de buurt is.
En Boeddha is er ook, die je steeds de aanwijzing geeft: "Doe het niet. Verlang niet zoveel." Hij geeft je grenzen; maar als je niet
luistert, goed en wel, dan is Mahavira er om je op je plaats te zetten. Hij gaat tot een bepaald punt, en dan krijg je hoofdpijn, en
dan vraag je:
"Moeder, waarom kreeg ik hoofdpijn?" Je hebt er zelf om gevraagd. Het is een proces dat zo automatisch werkt dat we heel
voorzichtig moeten zijn als Sahaja yogi's.
Vandaag zou je dus moeten beseffen dat we allemaal van binnenuit collectief zouden moeten worden. We moeten niet overal
over mokken en klagen, maar geniet gewoon van de collectiviteit. Maar de keerzijde van de collectiviteit is dat je niet moet
proberen van de collectiviteit te profiteren, want dan zul je in de problemen komen. Ik heb bijvoorbeeld gezien dat mensen het
toilet niet schoon achterlaten. Als je collectief bent dan moet je ook de collectiviteit van anderen respecteren. Een ander zou in
geen enkel opzicht onder jouw aanwezigheid mogen lijden, en zou zich ook op geen enkele manier beledigd of benadeeld mogen
voelen. Als je dus in de collectiviteit bent, zorg dan dat anderen kunnen genieten van je gezelschap, van jouw aanwezigheid. In
zo'n geval ontstaan er geen problemen. Maar als je veeleisend bent, als je steeds overal om vraagt en helemaal vol bent van
jezelf, dan kun je absoluut niet collectief zijn, in geen enkel opzicht, je zult er daarentegen onder lijden, je zult er automatisch
onder lijden. Is dit eenmaal duidelijk en volledig begrepen, dan is je Agnya gezuiverd. Hetzelfde geldt voor kwaadheid. Mensen
scheppen er vaak mee op: "Ik ben zo kwaad op hem!" Ze scheppen ermee op. Maar verander die kwaadheid gewoon in
vergiffenis en je zult zien dat die persoon, in plaats van jou problemen te bezorgen, zelf in de problemen komt. Woede brengt jou
van streek, maar vergiffenis zal hem van streek brengen, automatisch. Dat is het machtigste wapen dat je hebt - te vergeven. En
dit zie je door en door in Boeddha's karakter.
En het zal je ook zelfrespect geven, het feit dat niets je uit je evenwicht kan brengen, zie je. Zo moet een schip ook zeewaardig
zijn. Als je een schip te water laat en het breekt, wat heeft het dan voor zin een schip te maken? Wat is het nut van een Sahaja
yogi die om de haverklap uit evenwicht raakt? Je moet zeewaardig zijn, en als je zeewaardig bent dan kan niets je uit evenwicht
brengen. Goed. De olifant wandelt en de honden blaffen - goed, laat ze maar blaffen. Wat maakt het uit? De olifant kijkt ernaar, en
neemt soms wat water om hen ermee te zegenen. "Oké, kalmeer maar wat, zo krijgt je hoofd wat verkoeling." Dat zal je
eigenwaarde geven, waardoor je zult weten waar je staat - veel hoger dan anderen. En zo kun je verlost raken van je ego, wat
volgens jullie zo'n ontzettend groot probleem is.
"Moeder, hoe geraken we van ons ego af?" Tegen ego kun je gewoon zeggen: "Ga." Naarmate dit 'ik-besef' verdwijnt, komt het
Zelf naar voren. Waarom zou je je gekwetst voelen? Waarom zou je je slecht voelen? Waarom zou je anderen kwetsen? Oké,
goed, ze hebben je bedrogen, geen probleem; zolang jij maar niemand bedrogen hebt; dus wees blij! Maar eenmaal je zonder ego
bent en je jezelf hebt overgegeven kan niemand je bedriegen. Kun je dat begrijpen? Niemand kan je bedriegen, omdat er een
hogere kracht is die voor je zorgt. Op die manier moeten we Boeddha proberen te begrijpen. Zo zouden we inzicht moeten krijgen
in onze kwaliteiten van Boeddha. Zo kan ons ego opgelost raken. Als je zegt:
"Moeder, we geven ons aan u over", dan betekent dat gewoon dat je dat vreselijke ego voorgoed op vakantie stuurt, dat betekent
het. Zo verdwijnt dit ego. Ik denk dat op dit moment al jullie Agnya's zich hebben geopend, op de een of andere manier. En dan
lach je overal om; je kunt om jezelf lachen; en je geniet gewoon overal van.
Moge God jullie zegenen.

[1] Upanishaden: Het woord ‘upanishad’ betekent letterlijk: ‘neerzitten bij’ en duidt op het zitten van de leerling aan de voeten van
de meester. Vandaar dat ‘upanishad’ ook ‘onderrichting’ betekent. De Upanishaden zijn oude, Hindoeïstische geschriften; ze
vormen als het ware een filosofisch aanhangsel bij de hymnen en voorschriften van de Veda’s.

[2] Spirit: de Atman, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

[3] sahaj: sahaja, spontaan, aangeboren, volgens de cultuur van Sahaja Yoga

[4] nirakar: zonder (fysieke) vorm

[5] Ishwara: God

[6] ksham (soms ook Kshum geschreven): ”Ik vergeef”; bija mantra voor het superego

[7] bija mantra: ‘bija’ betekent ‘zaad’; bija mantra’s zijn zeer oude, oorspronkelijke mantra’s gebaseerd op de klanken die de
Kundalini voortbrengt wanneer ze opstijgt en de verschillende chakra’s doorboort. Voor elke chakra bestaan er een aantal
specifieke ‘bija mantra’s’ die diep inwerken op het subtiele lichaam (aantal stemt overeen met het aantal bloembladen of petalen
van elke chakra)

[8] ham: ”Ik ben (de Spirit)”; bija mantra voor het ego (maakt nederig)

[9] prana: vitale levensenergie, adem
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Kundalini puja - Vereer de Adi-kundalini - Weilburg, Duitsland - 11/08/1991 NlTVD 2017-1125 Vandaag zijn we hier
samengekomen om de puja te doen van de Adi-Kundalini evenals van jouw eigen Kundalini. Eerst en vooral denk ik dat het heel
belangrijk is je eigen Kundalini te begrijpen, want zelfrealisatie is zelfkennis en degene die jou zelfkennis verschaft is je eigen
Kundalini. Want wanneer ze opstijgt wijst zij de problemen van je chakra's aan. Dit noemen we dus zuiver verlangen, maar we
weten niet wat zuiverheid betekent. Het betekent jouw kuis verlangen, dat geen lust, hebzucht, of iets anders in zich draagt. Deze
kracht is je eigen moeder en is gevestigd in het heiligbeen. Zij is je eigen moeder en ze weet alles over jou. Zij is als een
bandopnemer. Zij weet alles over jou en zij is absoluut de kennis, omdat zij zo zuiver is. En welke chakra zij ook raakt, Zij weet
ook op voorhand wat het probleem is van deze chakra. Zij is dus goed voorbereid en zij past zich volledig aan zodat jij geen
problemen hebt met haar ontwaking. Als welke chakra ook geblokkeerd is, dan wacht zij en opent hem zachtjes. Nu is deze
Kundalini de primordiale kracht, die in jou weerspiegeld is. En binnen in jezelf, in de mens, bestaat zij uit een groot aantal
energiestrengen. Zij is dus als een touw en deze energieën zijn allemaal samen getorst om haar te vormen. In een mens zijn er
van deze strengen: 3x7=21 tot de 108ste macht. Maar wanneer jouw Kundalini opstijgt, komen hiervan één of twee strengen
omhoog en doorboren de fontanel, slechts één of twee. Want zij moet doorheen de middelste nadi, gekend als de Brahma Nadi.
Het is een volledige spiraal omdat de Kundalini een spiraal is en ook de andere nadi’s als een spiraal zijn. Het middelste nadi is
dus de Brahma Nadi. De buitenste nadi is de rechter kant (de Pingala Nadi) en de tweede vanaf het midden is de Ida nadi (de
linker kant). Door de Brahma Nadi begint de Kundalini dus haar energiestrengen te sturen. Waardoor het midden ontspant. Door
de ontspanning van het midden, gaat ook het sympathisch zenuwstelsel ontspannen. En wanneer zij in de agnya chakra komt,
gaan ook de ogen ontspannen, je pupillen gaan verwijden en je ogen kunnen worden zoals de mijne, heel erg donker, volledig
ontspannen. Je kan dus bij iemand heel makkelijk zien in welke mate de Kundalini opgestegen is. Als zij de Agnya doorboord
heeft, zullen de ogen volledig verwijd zijn en stralen . Dan pas betreedt de Kundalini de Sahasrara. Dit is nu het absoluut zuivere
licht van kennis, liefde, mededogen en aandacht. Al deze drie kwaliteiten zitten in deze kracht. We kennen veel energieën zoals
elektriciteit, licht en andere energieën. Maar deze energieën zijn niet in staat om te denken. Ze kunnen zich niet aanpassen en op
zichzelf werken. Ze moeten door ons bediend worden. Maar deze kracht is een levende kracht en weet hoe zij moet werken. Zij
denkt. Als je een zaad ziet ontkiemen, dan vind je op de top van het zaad een heel kleine cel die weet hoe ze door de zachte
plekken moet gaan, hoe ze de stenen kan omcirkelen en hoe ze haar weg naar de bron kan vinden. Ik zou zeggen dat deze cel,
zoals ze zich beweegt, een kleine Kundalini bevat. Maar binnenin jezelf is een ongelooflijke kracht van Kundalini aanwezig. Je
bezit dus een eindeloze voorraad aan mededogen die door de Spirit kan verlicht worden. Je bezit een onuitputtelijke bron van
liefde, mededogen en kennis en een oceaan van vergeving. Wanneer mensen hun realisatie krijgen, begrijpen ze niet dat ze nu
moeten groeien. En waarom groeien ze niet? Omdat ze niet om deze energieën vragen. Als een gerealiseerde ziel zegt: “Ik moet
meer mededogen hebben, mijn mededogen is nog niet in orde, Ik ben nog niet genoeg begaan met anderen, mijn vrijgevigheid is
nog niet in orde, ik buit mensen uit, ik buit hun liefde uit” dan zal deze energie in actie schieten om je deze grotere dimensie van
liefde en mededogen te geven. Maar als je niet wil groeien in je bewustzijn, dan zegt zij: “Goed dan, laat maar, het is een
halfbakken Sahaja yogi.” Zij zal deze energie die in jou is opgeslagen, niet verschaffen. Zoals ik al vertelde zijn deze krachten:
3x7, dus 21 tot de 108ste macht. Wat een voorraad heb je dus niet in jezelf. Maar door je wereldse manier van denken en vragen
… In het begin, toen ik met Sahaja yoga begon, vroegen mensen me bijvoorbeeld om werk, of zeiden ze dat hun moeder of vader
ziek was, of vroegen ze geld of iets in die aard. Dit waren dus geen zuivere behoeften. Het zijn onzuivere behoeften omdat ze in
het algemeen niet te bevredigen zijn. De Kundalini, die jouw moeder is, is er om je te bevoorraden, je te voeden, voor je te zorgen,
je te doen groeien door je een hogere persoonlijkheid te geven. Een hogere, wijdere, diepere persoonlijkheid. Nu denken we dat,
als iemand erg belezen is, hij een hogere persoonlijkheid is. Soms denken we dat van iemand die rijk is. Soms denken we dat van
iemand die hard werkt. Soms, ik bedoel, het is een soort van verwarring, maar soms denken we dat iemand van één of andere
religie, een hogere persoonlijkheid is. Maar onze ideeën over een hogere persoonlijkheid zijn op zich verkeerd. Mensen staan
hoger omdat ze spiritueel geëvolueerd zijn, anders zijn ze dat niet en gaan ze ten onder, niemand zal hen respecteren. Vandaag
zijn we in Duitsland (Germany).Het woord ‘germ’ (kiem) betekent eigenlijk Kundalini. ‘Germ’ wordt in het Sanskriet ‘ankura’
genoemd. Duitsland is de plaats waar we de Kundalini Puja kunnen doen, het is wel een groot toeval of ik denk dat het gewoon
het werk is van de ‘paramchaitanya’. (de alles doordringende kracht) Als je naar een zaadje kijkt, is het op het eerste zicht iets
gewoons, niets speciaals. Het kan ook in een harde noot zitten, de meeste zaden zitten in een noot. Als dat niet het geval is

hebben ze tenminste zoiets als een beschermlaag. Maar een zaadje zie je niet zomaar aan een boom hangen. Het moet iets van
bescherming hebben. Een bepaalde hardheid aan de buitenkant. Wel, die hardheid is er, maar de kiem heeft de capaciteit om
deze hardheid te doorbreken. Stel je een kiem voor, die zo delicaat is, die zou breken als je haar aanraakt. Kan ze de
beschermlaag, de harde schaal breken? Hoe kan ze dat? Is het niet fantastisch dat zo'n harde schaal, die we zelfs niet met onze
tanden stuk krijgen, gemakkelijk gebroken kan worden door een delicate kiem? Wat er op dat moment dan gebeurt is niet dat de
schaal zelf levend wordt, Ze wordt niet levend. Er is geen beweging van de schaal zelf maar ze beweegt en gaat open. Wanneer
de delicate kiem dus groeit, moet de schaal breken. Op dezelfde manier gaat het met de Kundalini die ook een gevoelig iets is.
Als ze iemand zien die meedogend is, komen ze me zeggen: ”Oh, Moeder, hij is teveel als een kiem (gevoelig)”, weet je, iedereen
heeft voor hem een bepaalde sympathie en bescherming, ”Moeder, hij is gewoon zo mededogend, het is gewoon teveel.” We
hebben altijd het gevoel dat zo iemand erg zwak is, een zwakke persoonlijkheid, en dat hij beschermd zou moeten worden. “O,
Moeder, hij weet niet hoe mensen te misbruiken, hoe zal hij iemand slaan? Hij kan op deze weg nog geen mier doden. Hoe kan hij
iets tot stand brengen als hij een nietsnut is?.” Dat is ons concept omdat we denken een tirannieke persoon nodig te hebben om
zaken te regelen. Maar kijk gewoon naar een zaadje. Het is die delicate kiem die groeit en de schaal doorbreekt. Op dezelfde
manier zullen deze schalen breken als we echt zo gevoelig worden als een kiem en dan groeien in onze fijnzinnigheid en in onze
schoonheid van medegevoel, liefde en kennis die nederig maken. Maar gewoonlijk is het omgekeerd. Nu hebben we leiders in
Sahaja Yoga. We hebben leiders en nog leiders gehad. Sommigen onder hen waren als tijgers. Ik wist niet wat met hen aan te
vangen. Zelfs een tijger kan door de godin, de Kundalini, bereden worden, omdat die liefde de kracht heeft om elke harde noot te
breken. Waar we dus moeten om vragen is deze mooie, zachte meedogende aard en dan zal de Kundalini je bevoorraden want
dat is het enige wat zij heeft. De Kundalini heeft niets anders. Al haar kracht bestaat uit liefde, niets dan zuivere liefde. Hoe kan
zij je iets geven, dat ze niet bezit. Veronderstel dat je iemand haat, wat kan zij doen? Zij kan je geen kracht geven om te haten,
dus zegt zij: ”Haat je iemand, vergeef dan” Zij geeft je de kracht om te vergeven. Zoals een zwaard een schild moet bekampen,
geen zwaard. Geweld kan dus, zoals wordt gezegd, alleen overwonnen worden door geweldloosheid. Als we moeten groeien,
Sahaja yogi’s moeten eerst en vooral groeien, moeten we op dezelfde manier zien hoe zacht we praten, hoe vriendelijk we praten,
hoe attent we zijn. Dit is wel uiterlijk, maar als je het uiterlijk begint te doen, komt de energie ook innerlijk. Je kan zeggen:
”Moeder, zelfs als we denken, dan is dat toch ons denken. Neen, op dat moment denk je niet. Om zo te denken komt de energie
van de Kundalini. Omdat je haar hulp vraagt. Zij is bereid alles te geven wat zij heeft, maar hoe kan zij je iets geven wat zij niet
heeft? Stel je voor dat je kwaad wil worden. Zij bezit niet de kracht om woede te tonen, hoe kan zij je dan woede en
opvliegendheid geven. Soms probeer ik wel eens: “Even kijken of ik in mijn ego geraak.” Hoe ik daar moet geraken, weet ik niet,
want deze Kundalini weet niet wat dat ego is, hoe het gesust moet worden en hoe zij je kan doen zweven. Neen. Neen, welke
energie zij ook is, dat zal zij je geven. Onthoud dus alsjeblieft dat. degenen die proberen invloeden, conditioneringen, ego en zo
meer binnen te brengen, niet zullen groeien omdat ze niet de energie van de Kundalini zullen ontvangen maar een energie van
buiten af, die totaal nutteloos is. De kracht van de Kundalini is dus volledige zuiverheid, voorspoed, heiligheid, kuisheid,
zelfrespect, zuivere liefde, onthechting, zorgzaamheid, verlichte aandacht, om je vreugde te geven. Zoals iedere moeder wil dat
haar kind vreugde kent. Zij zal op alle mogelijke manieren trachten vreugde te geven aan haar kinderen. Zo ook heeft deze
Kundalini maar één kracht, namelijk haar eigen kinderen vreugde te geven en dat is wat zij doet. Veronderstel, ik bedoel, ik weet
niet over moderne moeders, maar normaal, als ik naar mijn moeder zou gaan en zeggen: “Leer me boos worden.” Ze zou zeggen:
“Ga je neus afsnijden.” Of ik zeg haar: “Zeg me hoe ik leugens kan vertellen.” Ze zal zeggen: “Knip je tong af.” Als ik zeg, “Zeg me
hoe ik het slechte in anderen kan zien,” Ze zal zeggen: “Het is beter je ogen uit te halen.” Al deze ideeën die we in onszelf
koesteren maken het de Kundalini heel moeilijk om in je aandacht te komen. Nu vragen mensen altijd: “Moeder, hoe moeten we
groeien? Wat moeten we doen?” Daarom zeg ik: introspectie. Er zou introspectie. moeten zijn. Wat wil ik in dit leven? Ik zou in
staat moeten zijn om van veel meer mensen te houden, zonder lust, hebzucht of verwachtingen. Goed, dan zullen de stromen
van abstracte liefde vloeien. Zij geeft je de staat van getuige. Zij geeft je vrede. Hoeveel zaken moet zij je geven die je zo sterk
maken, zo erg krachtig. Niemand kan je lastig vallen. Zij geeft je veiligheid. Zij geeft je vrede. Zij geeft je wijsheid. Maar als je om
domheid wil vragen, kan zij dat niet geven Het is onmogelijk want zij heeft het niet in zich. Iedere Sahaja yogi die moet groeien,
moet dus weten wat zijn eigen Kundalini te bieden heeft. Als je het nu andersom probeert te doen, dan spring je naar de linker of
de rechter kant. Als je naar de linkerkant springt, begin je naar links te bewegen. Dan kan je om het even wat worden. Alles wat
we horen over mensen die moorden, verkrachten en zo meer, al deze zaken doen gemakkelijk hun intrede omdat deze energie
buiten het bereik van de Kundalini ligt. Want als je naar die kant beweegt … goed, wil je bhoots dan kan je ze krijgen, wil je ziekten
dan kan je ze krijgen, wil je je inlaten met vieze zaken dan kan je de viezigheid krijgen. Wat je ook wil kan je krijgen. Dat is ook
verkrijgbaar. Niemand kan je tegenhouden. Wil je link zijn, wil je achter de rug van anderen praten, goed, doe maar. Dit is ook heel

gangbaar. Ik heb gehoord dat Sahaja yogi’s, vooral dames, achter de rug van anderen praten, discussiëren. Zo kunnen we nooit
groeien. Als je moet praten, zeg dan goede dingen over anderen. Anders is het beter niet te praten. Deze zaken gaan ons niet
helpen. We zijn nu, in dit stadium, niet op aarde om meer kerken, tempels of moskeeën te bouwen, neen, er zijn er genoeg, we
hebben genoeg problemen gehad. Nu willen we dus voor onszelf een plek van liefde en zuiverheid maken, maar als zij die daar
verblijven zo niet zijn, hoe kan er dan liefde zijn. Dan zal er altijd jaloezie, egoïsme en zo meer aanwezig zijn. Als we dus over het
licht van de Kundalini praten, moeten we begrijpen dat dit licht zich in jouw leven verspreidt, evenals buiten jouw leven en dat het
zich op een heel mooie manier uitdrukt. Iedereen zegt dat Sahaja yogi’s er heel anders uitzien dan andere mensen. “Hun
gezichten stralen. Er is … ze zien er uit als bloemen” zovelen zeggen dat. “Het zijn heel mooie ontspannen mensen.” De mensen
in Cabella waren bijvoorbeeld erg onder de indruk. Ze zeiden: “Het zijn jonge mensen die naar hier gekomen zijn en ze vechten
niet, er zijn onder hen geen hooligans.” Ze waren erg verrast dat jullie zo redelijk waren en met zovelen. Als zoveel mensen waar
dan ook samenkomen zijn er heel snel onlusten. Ik bedoel, zelfs een kleinere groep kan gek worden, ze worden woedend zonder
enige reden. Dit collectief gedrag van jullie was dus duidelijk zichtbaar voor deze eenvoudige dorpelingen. Dat moet je gewoon
verlangen. Je moet gewoon verlangen en dit zuivere verlangen brengt je in de juiste richting. Iets anders kan dit verlangen je niet
geven. Wil je geld? Goed je kan het krijgen. Ga naar de rechterkant. Wil je op die of deze manier aan geld geraken? Doe maar op.
Dan wil je iemand vermoorden? Goed, ga naar de rechterkant. Je kan veel mensen vinden die om het even wie kunnen
vermoorden als ze dat willen. Dan wil je in de belangstelling staan of zoiets. Goed, ga naar de rechterkant. Dat kan allemaal, alles
wat je wil, afhankelijk van de beweging die je maakt. Maar als het gaat om jouw spirituele groei, dan zou je verlangen een zuiver
verlangen moeten zijn om die hogere persoonlijkheid te worden in liefde en prachtige verstandhoudingen. Vandaag vereer je
jouw Kundalini. Je vereert ook de Adi Kundalini. Nu moet je trachten uit te maken wat wij doen in verband met de Adi Kundalini.
Als je de Adi Kundalini vereert dan zal haar reflectie binnen in jou, je eigen Kundalini, heel gelukkig zijn. De godheden zullen ook
gelukkig zijn. In deze gelukkige toestand kan je een veel diepere ervaring voelen, dat is een feit. Maar om het in stand te houden
moet je mediteren, anders zullen al deze energiestrengen die tijdens de puja zijn opgestegen, weer wegzakken. Ik weet dat
iedereen graag naar de puja komt, ze genieten ervan. Maar je moet begrijpen wat je in deze puja krijgt. Je komt hier omdat je
verlangt naar dat hogere leven. Maar tracht dan uit de nonsens van dit dagelijkse leven te geraken. Als je dat wil kan je dat. Het is
weer een kwestie van willen. Over het algemeen gaat het over ‘willen’. Wat is je verlangen? We hebben verlangens zoals
‘kinderen’. Sommige mensen willen kinderen. Als de kinderen geboren zijn zeggen ze: “Mijn God, help me, wat voor kinderen zijn
dit?” Dan wil je geld en de meeste van deze op geld beluste mensen zitten nu in de gevangenis. Dan wil je beroemd zijn.
Beroemdheid helpt nooit iemand. Het geeft je alleen problemen met jaloezie en allerlei dingen. Als beroemdheid zo een goede
zaak was, waarom zouden mensen dan jaloers zijn? De kracht van de Kundalini, die jouw eigen Moeder is, die moet opstijgen en
opkomen, die zich moet manifesteren doet dat omwille van jouw zuiver verlangen. In je introspectie, in je puja’s, in je meditatie,
als je voor jezelf uitmaakt waarom je mediteert, dan is dat om het zuiver verlangen naar medegevoel en liefde in ons te doen
ontwaken. Je bent al in meditatie, je bent al aan het groeien, het is begonnen en je zal zo snel groeien dat deze schaal van
menselijke conditioneringen en ego’s gewoon zal openbreken. En dan zal dat kleine, nietige ding dat in het heiligbeen zit, stel je
voor, er is weinig plek in dit heiligbeen, dan zal het naar buiten komen, zich manifesteren en kan het de hele wereld redden. Zie
gewoon de pracht, het uitzettingsvermogen, de grootsheid van deze Kundalini die zich in jou bevond en in volle kracht opkwam
en wonderbaarlijke dingen toonde. Dit zijn de echte grootse mensen en niet diegenen die proberen op te scheppen met een
kledingstuk van één of ander merk. Sahaja yogi’s moeten al deze rare ideeën en domme dingen laten varen. Zodat de Kundalini
prachtige bloemen draagt, jouw woorden geurig worden, jouw uitstraling rustgevend wordt, jouw glimlach vervullend wordt.
Alles, je hele wezen straalt niets anders uit dan goedheid, rechtschapenheid, vrede en vooral vreugde. En de vreugde die je nu
voelt en gisteren, toen we samen in de handen klapten en liederen zongen en vreugde voelden bij dat eenvoudige
muziekevenement, zonder enige drug, zonder schreeuwen, gillen, niets, heel eenvoudig. De vreugde die we voelden kwam van
onze Kundalini die danste. Zij was zo gelukkig, want wat vroeg je toen? Niets, alleen de vreugde van de collectiviteit. Collectiviteit
betekent niet dat we aan elkaar vastgelijmd moeten zijn of zoiets, of dat we samen worden als Gibraltar, de rots van Gibraltar.
Neen, dat betekent het niet. Het betekent dat je verbonden bent, waar je ook bent. Dat is collectiviteit. Verbonden zijn betekent
niet dat je iemand haat. Neen, het betekent dat je van iemand houdt, dat je om iemand bezorgd bent. De verbinding, de
verbindingslijn is er één van liefde en niet van haat. Als je dus met één of meerdere mensen verbonden bent, dan ben je in
collectiviteit. Maar mensen zullen samen leven en het elkaar elke dag moeilijk maken. Sommigen onder hen bezorgen me soms
echt hoofdpijn, echt waar, want ze komen zelfs niet in de buurt van echte groei in Sahaja Yoga. Je kan in Amerika zijn, of in India,
of waar dan ook. Je bent gewoon verbonden en je bent betrokken. Zodra ergens een probleem de kop opsteekt, om het even
waar in de wereld, ben je verbonden en ben je doeltreffend, kan je het de baas. Maar als je niet verbonden bent en gewoon aan

elkaar gelijmd, dan is het erg lastig in die omstandigheden te leven. Ik denk dat mensen de betekenis niet begrijpen van
collectiviteit die Ananya is, waar er geen ‘ander’ is. Waar er geen ‘ander’ is, er geen andere persoonlijkheid is. Deze
persoonlijkheden zijn van jou gescheiden door de linker en rechter kant. Het kan allebei zijn. Maar je bent volledig jezelf als je
absoluut onthecht bent en je Kundalini danst, je bent alleen en nooit alleen. Dit één zijn met het geheel geeft je alle veiligheid die
je wil, alle vreugde die je wil en daarom betekent Kundalini ontwaking collectiviteit. Tenzij je zuivere collectiviteit in je wezen wil,
zal de Kundalini niet opstijgen. Ik voel mij soms verdrietig als mensen mij vertellen: “Deze man is zo, deze vrouw is zo en zij zegt
zo’n dingen en zij probeert orders te geven of die man is zo …” Dan begrijp ik niet wat ze hier doen. Wij willen geen Hitlers. Deze
houdingen die we tot hiertoe hadden waren van een ander niveau, zoals meer geld verdienen, meer welvaart verwerven, meer
huizen, meer auto’s, meer vrouwen, meer echtgenoten, wat dan ook, kinderen. Maar alles verandert in Sahaja Yoga. Je geniet van
alles. Goed, dit is jullie zaal, het maakt niet uit wie ervoor betaalde, ik geniet ervan. Het is beter er niet voor te betalen en te
genieten van het geld van anderen. Dit tapijt is niet van mij en dat heel goed, Het is uitstekend. Het is mooi en ik geniet ervan.
Misschien is de eigenaar er op één of andere manier over bezorgd. Het kan beschadigd worden of zo, maar ik geniet ervan. Als
deze onthechting er komt, dan geniet je echt van alles. En alleen met die onthechting geniet je ook van anderen. Omdat je
onthecht bent, omdat je van niemand iets wil. Je geniet gewoon van mens tot mens. Dat betekent dat je van de Spirit van iemand
anders geniet, via je eigen Spirit. ‘Atmane maneta’ je geniet alleen via je eigen Spirit van de Spirit in de andere. En je weet ook dat
de Spirit zelf de bron van kennis is. Het licht van de Spirit is het licht van liefde, mededogen, vergeving, alles. Dat alles begint
door jullie gelaat te stralen. Ik bedoel dat je een Sahaja Yogi aan zijn gelaat kan herkennen. Het is niet nodig daarvoor de handen
te gebruiken. Je weet dat het een Sahaja yogi is, het kan niet anders. De relatie met de Adi Kundalini is dat zij de reflectie is van
de Adi Kundalini. Wat nu die reflectie betreft … stel dat je een Indische spiegel neemt: je kijkt er in en je komt tot de bevinding dat
je er niet uitziet, hij zal je misschien gewoon in drie stukken breken of zoiets. Maar als je een Belgische spiegel neemt, dan is het
spiegelbeeld correct, volledig, maar nog niet in drie dimensies. Hier gaat het om een reflectie in vier dimensies. Zij heeft vier
dimensies en dit wordt de Turya staat genoemd. En jij weerspiegelt die persoonlijkheid in vier dimensies door de spiegel van
jouw verlangen. Het verlangen is de spiegel en het spiegelbeeld is compleet. Als je de Adi Kundalini vereert, tracht je dus je
Kundalini te zuiveren en eveneens de godheden te behagen. Want dit is een object, het is een onveranderlijk object, maar het
spiegelbeeld kan wel veranderen. De beweging van de Kundalini hangt ook af van de aard van de mens, hoe het staat met zijn
verlangen om zijn Kundalini te doen opstijgen Eerst en vooral zijn er mensen die twijfelen. Ze geloven zelfs niet dat de Kundalini
bestaat. Goed, zelfs al ze het geloven zeggen ze: “Och, de lucht komt misschien van ergens anders.” Ze willen het niet geloven.
Het is dus een kwestie van eerlijkheid. De Kundalini kan je geen oneerlijkheid geven. Zij kan je eerlijkheid geven en geloof in
eerlijkheid. Zij geeft je dus geloof in goedheid, geloof in eerlijkheid, niet met een preek of een lezing, niet met Bijbel lectuur of
zoiets, maar door je een echte ervaring te geven. Veronderstel nu dat je naar de tuin wil gaan, veronderstel. Je wil gewoon naar
de tuin en plots ben je in de tuin. Dan zal je weten dat je verlangen zuiver is, daarom heeft het gewerkt. “Hoe kom ik in de tuin? Is
de tuin naar me toe gekomen of ben ik hem binnengestapt?” Al dit soort zaken overkomen je de hele tijd. Dit zijn wat ze mirakels
noemen, mirakels van Sahaja Yoga. Dat is het niet. Het is het zuivere verlangen dat het uitwerkt omdat het zo krachtig is. Het
werkt gewoon uit. En als het alles zo uitwerkt, ontwikkel je dat vertrouwen binnen in jezelf. Dat vertrouwen dat in jezelf aanwezig
is, niemand kan dat vertrouwen aanvechten dat geen blind vertrouwen is maar een vertrouwen met open ogen, dat je ervaart, dat
in jezelf gevestigd is en niet kan aangevochten worden. Als je het vertrouwen hebt zal het gebeuren. Daarom zeg ik altijd geen
lichtzinnig uitspraken te doen, want jullie zijn Sahaja yogi’s, jullie zijn verbonden. Als je zegt: “Laat dat vliegtuig te laat zijn, dan zal
het zo zijn.” Het is niet nodig zo’n dingen te zeggen. We hebben zoveel ervaringen van die aard gehad. Ik heb Sahaja yogi’s
gezegd geen lichtzinnige uitspraken te doen want je moet weten dat jullie nu verbonden zijn. Jouw zuiver verlangen wordt nu
vervuld en nu ben je verbonden, nu ben je goddelijk, jullie zijn gerealiseerde zielen, jullie zijn anders dan anderen. Je kan het je
niet voorstellen, zo kan ik niet iedereen toespreken. Neem bijvoorbeeld om het even welke rechter, zelfs in Frankrijk. Ik kan hen
niets uitleggen of hen zelfs niet toespreken, het gaat hen te boven. Maar met jullie wordt al deze subtiele kennis gewoon
geabsorbeerd omdat je Kundalini ze absorbeert. Nu weet je dat ik altijd zoveel transpireer. Waarom? Omdat ik steeds maar jullie
hitte absorbeer. Ik absorbeer zoveel dat ik transpireer. Heel erg. Ondanks het feit dat jullie een fijne koele bries voelen heb ik het
heel warm. Dit absorbeert jouw Kundalini ook. Maar wat jij ook absorbeert, wordt daarna terug door mij geabsorbeerd. Maar dat
wordt als een barometer. Je weet onmiddellijk: “Dit is van dit, dit is van dat. Hij is heel heet, hij is zo …” Je weet onmiddellijk,
zonder nadenken, zonder er om te vragen, zonder enig verlangen, je weet hoe iemand is. Maar dezelfde kerel zal met anderen
heel vriendelijk zijn, dat is in orde, maar jij zal het niet kunnen verdragen, want jouw Kundalini is een barometer en vertelt je wat er
met anderen en met jezelf mis is. Nu is bijvoorbeeld de Agnya een probleem, de Agnya. Iedereen zegt: “Moeder, de Agnya is een
probleem, de Agnya is een probleem.” Dat betekent, ik ben egoïstisch. Niemand zegt dat maar dat is wat het betekent. Jij bent

dus degene die het over jezelf kan weten, dat is zelfkennis, en je kan het ook van anderen weten door de zuiverheid van de
Kundalini, die de spiegel is. En hoe meer je een goede spiegel wordt, hoe meer de Kundalini zich vertoont. Het is voor ons dus
belangrijk te weten dat onze Kundalini is ontwaakt, dat zij het zuiver verlangen is, onze zuivere Moeder. Iedereen heeft een
afzonderlijke moeder, een individuele moeder en dat is deze Kundalini die we elk afzonderlijk hebben. Zij is verschillend van de
andere omdat haar bewustzijn over ons verschillend is. Maar in haar taak, in haar werkwijze is zij juist hetzelfde bij iedereen. Zij
weet alles van mij, zij weet alles van jou, zij weet alles van jou, dus is zij, wat kennis betreft, op zekere manier verschillend. Maar
zij werkt in iedereen helemaal op dezelfde manier. Je zal niemand vinden met de Kundalini in de maag of in de keel. Zij bevindt
zich op dezelfde plek en beweegt op dezelfde manier. Zij geneest op dezelfde manier, werkt op dezelfde manier, maar zij heeft
de kennis. Zo heb je bijvoorbeeld twee Mercedes auto’s, ze werken op dezelfde manier, helemaal dezelfde. Stel dat je van hier
naar Frankfurt moet rijden. Als de baan kronkelt zal de auto de kronkels moeten volgen. De andere Mercedes die op een rechte
baan terechtkomt zal de rechte baan volgen. Maar ze werken op dezelfde manier. Alleen de kennis die zij over jou heeft is
bijzonder. Zij kent je heel goed, door en door. Denk eraan, je kan haar niet om de tuin leiden. Zij kent je heel goed en daarom zijn
we vandaag hier, om onze Kundalini te vereren, om haar alle erkenning te geven. “O Moeder, U hebt ons deze grootse krachten
gegeven. U hebt ons deze subtiele kennis binnen in onszelf gegeven. U hebt ons de liefde gegeven die de hele wereld omvat.”
Naarmate je meer en meer bewust wordt van haar connecties, haar zeer delicate connecties, zal je versteld staan. Op één van
mijn foto’s moet je veel lijnen gezien hebben die zo gingen, heel dunne scherpe lijnen. Dit is wat we nu zijn. Nu zijn we
gerealiseerde zielen. Alleen, als we onszelf willen ontwikkelen en groeien, dan moeten we vragen om en verlangen naar iets heel
moois. Maar als onze aandacht gaat naar zinloze zaken, hoe zal je dan groeien? Daarom zeg ik dat we moeten mediteren, om tot
gedachteloos bewustzijn te komen, waar we de Kundalini kunnen laten groeien. Ik hoop dat de mensen, na het programma van
vandaag, aandacht zullen besteden aan hun eigen Kundalini en niet aan de tekorten van anderen. Eerst moet je een
persoonlijkheid ontwikkelen met dit soort van mededogen, liefde, alles. Dan pas zal je versteld staan. Je zal uitgroeien tot een
echt prachtig beeld van menselijke perfectie. Moge God jullie zegenen.
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Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Eerst en vooral moet ik jullie zeggen dat de waarheid is wat ze is. We kunnen er geen
theorie rond opbouwen en we kunnen haar ook niet veranderen. Helaas kunnen we haar ook niet kennen met behulp van dit
menselijke bewustzijn. We moeten een subtieler wezen worden om de waarheid te kunnen ontdekken; met andere woorden, we
moeten de Spirit[1] zijn. Daarvoor moet je begrijpen dat dit een evolutionair, levend proces is. Het is een levende gebeurtenis in
ons die je verandert in de Spirit, waar je niet voor kunt betalen. Je kunt er ook geen inspanningen voor leveren, maar het werkt
gewoon omdat jullie zoekers naar de waarheid zijn.
Wat ik jullie nu allemaal vertel, daar moet je naar luisteren met de open geest van een wetenschapper. Als het de waarheid blijkt
te zijn, dan moeten jullie dit als eerlijke mensen accepteren, want het is ten gunste van jullie en ten gunste van de hele wereld.
We zien hier deze prachtige bloemen, maar we beschouwen ze als vanzelfsprekend. We denken zelfs niet aan het feit dat ze
gewoon uit piepkleine zaadjes zijn ontstaan. Kijk naar onze ogen, wat voor minicamera's het zijn, maar we beschouwen ze als
vanzelfsprekend. Je moet dus begrijpen dat er een zekere kracht is die dit levende werk verricht.
De eerste waarheid is dus dat je niet dit lichaam bent, niet deze geest, dit ego of deze conditioneringen, maar je bent de zuivere
Spirit. De tweede waarheid is dat er een subtiele kracht bestaat van goddelijke liefde, die al het levende werk doet. Alleen met
behulp van deze kracht zijn we van amoebe tot dit niveau gekomen, en nu is er maar een heel kleine doorbraak die we moeten
ondergaan om de waarheid te leren kennen. We kennen de absolute waarheid niet. Dat is de reden waarom we ruziemaken met
elkaar, waarom we met elkaar vechten en oorlogvoeren. Maar als we allemaal de waarheid kennen, dan is er maar één
mogelijkheid. Jullie kunnen bijvoorbeeld allemaal zien dat ik hier zit, jullie weten allemaal dat ik hier zit, er bestaat geen twijfel
over. Maar als je de Spirit wordt, dan kun je deze allesdoordringende kracht voelen, die je nog nooit hebt gevoeld. Je voelt het op
je vingertoppen, en je kunt ook de koele bries van de Heilige Geest uit je hoofd voelen stromen.
In de Bijbel kennen we God Almachtig als God de Vader, en we hebben ook de Zoon van God. En van de Drie-eenheid is de derde
de Heilige Geest. Maar hoe kun je vader en zoon hebben zonder een moeder? Vrouwen worden soms ook wel
'tweederangsburgers' genoemd, omdat men zegt dat er geen vrouw aan de tafel van de twaalf apostelen zat, tijdens het Laatste
Avondmaal. Maar hoe kun je dan wel Paulus vernoemen, terwijl hij evenmin bij hen aan tafel zat? Maar de mensen voelden dat
de moeder van Christus een godin was, daarom noemden ze haar ook wel de Madonna. En ik kan niet begrijpen dat zij die haar
niet als godin wilden zien, haar in Polen als de ‘Zwarte Madonna’ begonnen te vereren.
Zo heeft men in elke religie problemen gecreëerd, omdat ze het wilden organiseren naargelang hun eigen wensen. De mensen
concludeerden dus dat God niet bestaat, want ongeacht welke religie ze volgden konden ze alle mogelijke zonden begaan. Ze
verloren dus hun vertrouwen in God. Maar zodra je de Spirit wordt zul je weten dat God Almachtig bestaat en zijn liefde, zijn
allesdoordringende levende kracht. Met behulp van Sahaja Yoga kan er bewezen worden dat God bestaat, en dat zijn kracht van
de liefde bestaat. In feite maakt het geen verschil of je blindelings in God gelooft of niet in hem gelooft. Veel mensen komen bij
mij en zeggen me: "Moeder, we bidden tot God, maar er verandert helemaal niets. Er is geen verschil tussen ons en mensen die
niet in God geloven." De reden hiervoor is dat je niet verbonden bent met God. Als dit apparaat niet met het hoofdnetwerk

verbonden is, dan werkt het niet. Als je telefoon niet verbonden is, dan werkt hij ook niet.
Het eerste wat er dus moet gebeuren, is dat je verbonden moet worden met deze allesdoordringende kracht. En jullie hebben
allemaal deze goddelijkheid in je. Jullie kunnen allemaal je zelfrealisatie krijgen en verbonden worden met deze
allesdoordringende kracht. Je hoeft er geen schroom over te voelen. Het is zo eenvoudig. 'Sahaja' betekent dat het met je
geboren is, en dat jullie allemaal het recht hebben om deze verbinding te krijgen, yoga, zonder enige moeite. Als gevolg daarvan
kunnen al je lichamelijke, mentale en emotionele problemen opgelost worden. Zelfs je materiële problemen worden opgelost.
Maar bovenal treed je binnen in het Koninkrijk van God, dat de oceaan van vreugde is. Dit is wat er met je zal gebeuren. En dit is
ontzettend eenvoudig, je kunt het niet bereiken door te lezen, door te studeren of door wat dan ook te doen. Het is geen mentale
handeling, maar een levende gebeurtenis.
Ik denk dat jullie vandaag hebben gehoord over de Kundalini en over de kracht die in jullie aanwezig is. Morgen zal ik jullie
vertellen over de aard van de Spirit. Het is moeilijk om jullie in zo'n korte tijd een volledig idee te geven van deze basiskennis. Ik
moet al minstens vierduizend lezingen over dit onderwerp hebben gegeven, alleen al in het Engels. Er zijn hier bijvoorbeeld
zoveel lampen, die we allemaal met één knop kunnen verlichten, maar als ik jullie over de elektriciteit moet vertellen en de
geschiedenis ervan, en hoe het hier in Praag is terechtgekomen, dan zullen jullie verveeld raken. Er is maar één knop nodig om
het licht aan te doen, want het is allemaal ingebouwd. Op dezelfde manier is het allemaal in jullie ingebouwd. Het is dus beter om
eerst deze verlichting te krijgen en daarna meer te leren over de subtielere onderwerpen.
Maar in ieder geval zou ik graag hebben dat jullie me even vragen stellen. Mijn enige verzoek is om me geen vragen te stellen die
niets met het onderwerp te maken hebben. Probeer alsjeblieft te begrijpen dat ik niet hier ben gekomen om iets van jullie af te
nemen. Ik ben hier gekomen om jullie te geven wat je toebehoort. Je mag me vragen stellen.
(Haal dat daar allemaal weg. Je kunt dat allemaal weghalen van voren, want de mensen kunnen me niet zien. Het is in orde, ik zal
alleen mijn bril nemen.)
(Luid genoeg.) "U hebt me in Wenen geholpen - met mijn oren." Maar ze hoort niet meer zo goed.
Oké, dat is iets anders. Ik zal er nog eens naar kijken. Heb je gemediteerd? Goed, we zullen er nog eens naar kijken. Goed, ga
maar zitten en we zullen het nog eens bekijken. We zullen je morgen ontvangen.
Hebben zij geen vragen? Geweldige mensen!
[Onhoorbare vraag]
Om te beginnen heb ik jullie gezegd: heb geen schroom en veroordeel jezelf niet. De vraag was dat ze er misschien nog niet klaar
voor waren. Je Kundalini weet alles over je. Zij is je moeder, jouw individuele moeder, en ze kan niet wachten om je je tweede
geboorte te geven.
Hoor je het nu?
Om de Kundalini te laten ontwaken, moeten we heel lang mediteren. Wat wil dat zeggen, lang mediteren?
Je hebt dit allemaal al gedaan in je vorige levens. Daarom ben je nu hier. Je bent voorbestemd om hier te zijn.
[Vraag: Hoe ziet u de toekomst van de aarde? ]
Van wat?
[Van de aarde. Van de aarde waar we op leven.]

In Praag, of zo?
[Hoe ziet u de toekomst van de mensheid? ]
Heel goed!
[Er woeden vandaag de dag veel oorlogen in de wereld, met ontzettend veel geweld. En mijn vraag is: wat moet er gebeuren om
vreugde te laten ontstaan?]
Zie je, deze oorlogen zijn er door de problemen van de mensen die hen hebben gecreëerd. Als je mensen kunt transformeren,
dan zullen deze problemen automatisch opgelost worden. Als er een bepaald aantal mensen getransformeerd is, dan zullen zij
dit mogelijk maken. Er zijn nu al duizenden mensen die getransformeerd zijn, en als je zelf getransformeerd bent kun je anderen
transformeren.
[Onhoorbare vraag over zigeuners.]
Het maakt niet uit welk ras, of het nu zigeuners zijn of een ander ras, ze kunnen allemaal hun transformatie krijgen. Het heeft
niets te maken met je ras, je nationaliteit of je religie, daar heeft het niets mee te maken. Het is aangeboren. Als je een mens bent
zal het werken. Het beste is nog dat alle zogenaamde slechte karma's[2] ook weggewassen zullen worden. Alleen mensen
denken dat ze slechte karma's opbouwen, dieren niet.
[Onhoorbare vraag over Christus.]
Natuurlijk, natuurlijk. Maar Christus heeft gezegd dat zij die niet tegen ons zijn, met ons zijn. Al deze incarnaties en al deze
profeten staan allemaal met elkaar in verband. Alleen zien wij hen als afgescheiden, en dit creëert haat onder de mensen.
Daar is nog een vraag.
[Gelooft u dat Jezus Christus gedood werd omwille van onze zonden, om ons te helpen? ]
Ja, hij heeft voor ons geleden. Hij moest het doen. Maar in werkelijkheid lijden incarnaties nooit. Hij moest het doen, maar daar
zal ik jullie later meer over vertellen, het heeft te maken met de manier waarop hij door het Agnya centrum moest, want het
optische chiasma was op deze manier gesloten. Omwille daarvan moest hij gekruisigd worden. Zijn boodschap is zijn
wederopstanding, niet zijn kruisiging maar zijn wederopstanding. Maar nu hoeven we niet meer te lijden. Dus zij die zeggen dat je
moet lijden hebben het helemaal bij het verkeerde eind. Kunnen wij soms meer lijden dan Christus?
['Hoe kunnen we de mensen helpen die geen zelfrealisatie willen, zodat ze het toch krijgen?']
Dat kan niet. Dat kan niet. Je kunt het niet opdringen. Kundalini is de kracht van het zuivere verlangen. Als je geen zuiver
verlangen hebt, dan kan ik je vrijheid niet aan banden leggen. Je persoonlijkheid moet vergelijkbaar zijn met een goed zaadje, dat
in Moeder Aarde kan worden opgenomen. Maar je moet wel het verlangen hebben, anders kan het niet werken. Je kunt een
zaadje niet dwingen te ontkiemen.
Nu, deze man heeft nog een vraag.
[Onhoorbare vraag]
Oké, dat is een goede vraag: door de Kundalini van anderen te laten opstijgen en ook door jezelf te vestigen word je een

rechtschapen persoon, en wordt de ander ook een rechtschapen persoon. Het worden echt heilige mensen. Ze zijn vredig,
zonder lust en hebzucht. Uiteindelijk werd deze wereld zo gemaakt door mensen, dus als de mensen getransformeerd worden,
zal de wereld ook getransformeerd worden.
[Onhoorbare vraag]
Ik weet niet waar je het over hebt, ik kan niet volgen. Je moet je geen vragen stellen over mij. Ik zal jullie niets over mezelf
vertellen. Christus zei dat hij de Zoon van God was, en dat was hij ook. Maar omdat hij dat zei hebben ze hem gekruisigd.
Mensen willen de waarheid niet horen, zolang ze geen gerealiseerde zielen zijn. Ik wil dus zelf niet gekruisigd worden, want ik
heb nog werk te doen. En omdat ik zeg dat je hier geen geld voor kunt vragen zijn al deze mensen die winst maken met religie en
winst maken met al deze publiciteit voor valse guru's, allemaal tegen mij. Zelfs de religies zijn zaken gaan doen, alle religies doen
tegenwoordig zaken, daarom kunnen ze me niet uitstaan. Je kunt geen winst maken met God.
Ik denk dat we nu de sessie van de zelfrealisatie kunnen houden. Hiervoor moet ik opnieuw zeggen dat ik dit van niemand kan
afdwingen. Alleen degenen die het willen en die ernaar verlangen zouden in de zaal moeten blijven. Anders moeten ze de zaal
verlaten. Degenen die het niet willen, blijf hier alsjeblieft niet zitten.
Om te beginnen moet ik jullie opnieuw zeggen dat je het volste vertrouwen moet hebben dat je je zelfrealisatie zult krijgen. Het
tweede is dat er drie voorwaarden zijn die je moet begrijpen. De eerste voorwaarde is dat je het verleden moet vergeten, en dat je
je totaal niet schuldig mag voelen. Jullie zijn uiteindelijk maar mensen, en als je fouten hebt begaan dan is dat niet erg, je bent
God niet. Maar je schuldig voelen is een soort mentale marteling. En als je je schuldig voelt, blokkeert ook dit centrum hier aan de
linkerkant, waardoor je jezelf ook lichamelijk martelt. Want als dit centrum geblokkeerd is dan kun je angina[3] krijgen,
spondylitis[4] en al dit soort ziektes. Dus wat heeft het voor zin je schuldig te voelen? Voel je dus alsjeblieft niet schuldig. Als ik
zeg dat je je niet schuldig moet voelen, gaan er veel mensen weg, omdat ze zich liever schuldig willen voelen en ziek willen
worden.
De derde voorwaarde is dat je iedereen in het algemeen zou moeten vergeven. Sommige mensen vinden dit heel moeilijk, maar
of je nu vergeeft of niet vergeeft, in beide gevallen doe je niets. En als je niet vergeeft, dan martel je uiteindelijk jezelf voor niets
en nog eens niets. Je zou dus zelfs niet mogen denken aan de mensen die je wilt vergeven. Zeg gewoon: "Ik vergeef iedereen" en
je zal je onmiddellijk beter voelen. Dat is alles.
Om hulp van Moeder Aarde te krijgen moet je nu ook je schoenen uitdoen, dat is alles. Zet je rechter- en je linkervoet alsjeblieft
apart van elkaar. Het duurt maar vijf tot tien minuten, meer niet. Zoals hij jullie al heeft verteld zijn er twee krachten, links en
rechts. Dus zet je linkerkant aan de ene en de rechterkant aan de andere kant. De linkerkant vertegenwoordigt de kracht van je
verlangen en de rechterkant vertegenwoordigt de kracht van je actie. Leg dus alsjeblieft je linkerhand aan de linkerkant, op je
schoot, en we zullen de rechterhand gebruiken om onze (energie)centra aan de linkerkant te voeden. Eerst zullen we je laten zien
hoe je de verschillende centra aanraakt aan de linkerkant, hoe je ze kunt voeden, dus kijk alsjeblieft eerst, en daarna moeten we
onze ogen sluiten.
Leg de rechterhand op je hart. Dit is het centrum waar de reflectie van God Almachtig zich bevindt, in de vorm van de Spirit. En de
Kundalini is de weerspiegeling van de Heilige Geest, de primordiale Moeder. Leg nu alsjeblieft je rechterhand op het bovenste
deel van je buik. Dit is het centrum van je meesterschap. Als je de Spirit wordt, dan word je je eigen gids. Leg nu je rechterhand
op het onderste deel van je buik, aan de linkerkant. Dit is het centrum dat staat voor de zuivere kennis, waarmee we al het
goddelijke werk doen. Breng dan je hand weer naar het bovenste deel van je buik, aan de linkerkant. Breng nu je hand omhoog
naar de plaats tussen je nek en je schouder, en draai je hoofd naar rechts. Dit centrum raakt geblokkeerd als je je schuldig voelt.
Leg nu alsjeblieft je hand over je voorhoofd en buig je hoofd zo ver mogelijk naar beneden. Dit is het centrum waar je iedereen
moet vergeven.
Leg nu je rechterhand op de achterkant van je hoofd en breng je hoofd naar achteren. Dit is het centrum waar je, zonder je
schuldig te voelen, zonder je fouten te tellen, alleen voor je eigen voldoening de goddelijke kracht om vergiffenis vraagt. Nu moet

je je hand strekken. Leg nu het midden van je handpalm op het fontanelgebied, dat in je kindertijd nog zacht was. Strek nu je
vingers omhoog en buig je hoofd zo ver mogelijk naar beneden. Er moet goed veel druk zijn op je schedel, dus strek je vingers
naar boven. Buig je hoofd naar beneden. Beweeg nu je hoofdhuid over je schedel, zevenmaal in wijzerzin, langzaam. Buig je
hoofd naar beneden. Nu, dat is alles wat je moet doen.
Zet je voeten nu alsjeblieft gescheiden van elkaar neer, richt je linkerhand naar mij en zit niet teveel naar beneden of naar voren
gebogen, maar gewoon op een comfortabele manier. Leg nu alsjeblieft je rechterhand op je hart. Richt je linkerhand naar mij, op
je schoot. Sluit nu alsjeblieft je ogen. Hier moet je me drie keer een fundamentele vraag stellen, je kunt me 'Moeder' noemen of
'Shri Mataji' - "Moeder, ben ik de Spirit?" Hardop.
Als je de Spirit bent dan word je je eigen gids, je eigen meester. Breng dus nu alsjeblieft je rechterhand naar de linkerkant van je
buik, op het bovenste gedeelte. We werken alleen aan de linkerkant. Hier moet je een andere vraag stellen: "Moeder, ben ik mijn
eigen meester?" Stel deze vraag drie keer. Ik heb jullie al gezegd dat ik je de zuivere kennis niet kan opdringen, omdat ik je
vrijheid respecteer. Je moet erom vragen.
Leg nu alsjeblieft je rechterhand op het onderste gedeelte van je buik, en druk er hard op. Hier moet je zes keer zeggen, omdat dit
centrum zes bloembladen heeft: "Moeder geef me alsjeblieft de zuivere kennis." Zes keer. Zodra je vraagt om de zuivere kennis,
begint de Kundalini hoger op te stijgen.
Nu moeten we dus de bovenste (energie)centra voeden met ons zelfvertrouwen. Breng nu je rechterhand omhoog, naar het
bovenste gedeelte van je buik, aan de linkerkant. Hier moet je met het volste vertrouwen tien keer zeggen: "Moeder, ik ben mijn
eigen meester."
Ik heb jullie al verteld dat je niet dit lichaam bent, niet deze geest, niet dit ego en deze conditioneringen, maar je bent de zuivere
Spirit. Dus breng nu je rechterhand naar je hart, en hier moet je met het volste vertrouwen tien keer zeggen - twaalf keer: "Moeder,
ik ben de Spirit." Tien keer - twaalf keer.
Deze allesdoordringende kracht is de kracht van mededogen en liefde. Het is de oceaan van absolute kennis. Hardop, hardop.
Maar bovenal is het de oceaan van vergiffenis, en welke fouten je ook begaat, deze oceaan kan ze zonder moeite in zich laten
oplossen. Dus vergeef jezelf alsjeblieft, en leg je hand op de plaats tussen je nek en je schouder, en draai je hoofd naar rechts.
Zeg hier met het volste vertrouwen zestien keer: "Moeder, ik ben totaal niet schuldig."
Ik heb jullie al verteld dat het niet uitmaakt of je vergeeft of niet vergeeft, in beide gevallen doe je niets; maar als je niet vergeeft,
dan speel je in de kaart van het verkeerde. Dus, breng nu je rechterhand omhoog en leg haar op je voorhoofd, en buig je hoofd
alsjeblieft zo ver mogelijk naar beneden. Hier moet je met het volste vertrouwen zeggen, vanuit je hart, zonder te tellen: "Moeder,
ik vergeef iedereen in het algemeen." Breng nu alsjeblieft je rechterhand naar de achterkant van je hoofd, en breng je hoofd zo
ver mogelijk naar achteren. Hier, zonder je schuldig te voelen en zonder je fouten te tellen, gewoon voor je eigen voldoening,
moet je zeggen, vanuit je hart, zonder te tellen: "O goddelijke kracht, als ik ooit fouten heb gemaakt, vergeef me dan alsjeblieft."
Strek je hand nu volledig, strek je handpalm volledig, en leg het midden van je handpalm op de top van je hoofd. Strek nu je
vingers naar boven. Buig je hoofd alsjeblieft naar beneden. Hier kan ik me opnieuw niet inlaten met je vrijheid. Je moet om je
zelfrealisatie vragen. Dus beweeg je hoofdhuid zevenmaal in wijzerzin over je schedel en vraag: "Moeder, geef me alsjeblieft mijn
zelfrealisatie" - zeven keer.
(Shri Mataji blaast in de microfoon.)
Breng je handen nu alsjeblieft weer naar beneden. Richt je beide handen alsjeblieft op deze manier naar mij. En richt je
rechterhand nu zo naar mij. Richt je rechterhand alsjeblieft naar mij, en buig je hoofd naar beneden en probeer zelf te voelen met
je linkerhand of er een koele of een warme bries uit je hoofd komt. Hardop, hardop, hardop. Als het warm is, dan wil dat zeggen
dat je nog niet hebt vergeven, dus vergeef dan alsjeblieft en voel je niet schuldig.

Richt nu je linkerhand naar mij, maar houd je hoofd gebogen, houd je hoofd gebogen. Voel nu alsjeblieft met je rechterhand of er
een koele bries uit je hoofd komt of een warme bries. Leg je hand niet bovenop je hoofd - maar houd het er een eindje vanaf.
Soms voel je het wat verder weg. Leg nu alsjeblieft je rechterhand weer op je knie. En buig je hoofd en voel nu opnieuw zelf met
je linkerhand.
Breng nu je beide handen omhoog, naar de hemel gericht, zo. Luid, luid. En breng je hoofd naar achteren. En stel één van deze
vragen drie keer: "Moeder, is dit de koele bries van de Heilige Geest?" of "Moeder, is dit de kracht van de goddelijke liefde?" of
"Moeder, is dit de Paramchaitanya[5]?" Stel één van deze vragen, één van deze vragen drie keer.
Breng nu je handen naar beneden. Richt nu je handen zo naar mij. Open je ogen. Kijk naar mij zonder te denken. Degenen die een
koele of warme bries hebben gevoeld op hun vingertoppen of in hun handen, of in het fontanelgebied, breng alsjeblieft jullie
beide handen omhoog.
Praag! Jullie zijn nu allemaal heiligen geworden. Ik buig voor jullie allemaal! Jullie heilige leven is van start gegaan. Morgen zal ik
opnieuw komen en jullie vertellen over de Spirit. Moge God jullie zegenen. Breng je vrienden alsjeblieft op de hoogte en haal ze
ook naar hier, want ik ben hier alleen nog morgen. Zij die een koele bries of een warme bries hebben gevoeld zullen zich vestigen
morgen en zij die het nog helemaal niet hebben gevoeld zullen het ook voelen.
Moge God jullie allemaal zegenen.
Zeg hen ook er niet over te spreken. Het gaat je verstand voorbij. Wees stil. Discussieer er niet over.

[1] Spirit: het Atma, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

[2] karma: de gevolgen van onze vroegere daden, die vaak generaties lang blijven doorwerken

[3] Angina (pectoris): drukkend, zwaar of pijnlijk gevoel midden op de borst (angineuze pijn); hartprobleem dat ontstaat als de
hartspier niet voldoende bloed toegevoerd krijgt om het hart zijn werk te laten doen (vernauwde kransslagader in combinatie met
grote lichamelijke inspanning of emoties)

[4] spondylitis: de ziekte van Bechterew, haken vormende ontsteking van de wervelkolom

[5] Paramchaitanya: de allesdoordringende kracht van God
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[Een yogi vraagt of hij foto's mag nemen tijdens Shri Mataji's lezing.]
Als ik aan het praten ben moet je dat niet doen. Zingen jullie nog maar een lied, een korter lied.
[Een yogi vertelt Shri Mataji dat er reeds over chakra’s enz. gesproken werd]
Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Zoals ik jullie gisteren vertelde is de waarheid wat ze is. Er kan geen theorie rond
worden opgebouwd en ze kan ook niet gevoeld worden met behulp van dit menselijk bewustzijn. Daarvoor moet je een subtieler
wezen worden, dat we ook wel de Spirit[1] noemen.
Vandaag zal ik jullie vertellen over de aard van de Spirit. De Spirit is de reflectie van de Vader, van God Almachtig. Zijn zetel is op
de top van ons fontanelgebied, maar hij wordt weerspiegeld in ons hart, terwijl de Kundalini de reflectie is van de Heilige Geest,
van de primordiale Moeder.
Als deze Spirit dus verlicht raakt in onze aandacht, wordt onze aandacht actief, in die zin dat wanneer je ergens je aandacht op
richt, je aandacht daar niet op inwerkt, maar in plaats daarvan werkt alles waar je je aandacht op richt op jou in. Van een
gerealiseerde ziel daarentegen kan zelfs één blik vrede en vreugde brengen in iemand anders. Zodra de Spirit zich kenbaar
begint te maken via je centrale zenuwstelsel, ontwikkel je een nieuwe dimensie in je zenuwen, waardoor je je eigen
(energie)centra kan voelen, dat is zelfkennis, en je kunt ook de centra van anderen voelen. Je ervaart een absoluut nauwkeurige
gewaarwording op je vingertoppen. En als je weet hoe je deze centra weer in orde kunt brengen, dan bereik je een volmaakt
lichamelijk, mentaal en emotioneel evenwicht.
Het centrum ziet er zo uit, en als we het teveel beginnen te gebruiken aan de rechter- of aan de linkerkant, dan vernauwt het.
Soms kan een bepaald soort schok het beschadigen, waardoor je lichamelijke en mentale ziektes ontwikkelt. Maar als de
Kundalini deze centra doorkruist, dan herstelt en verlicht zij ze, omdat ze nu verbonden is met de Spirit. De Spirit vertelt ons dus
wat er mis is met ons. Dit is het Laatste Oordeel. Maar dit is ook de wederopstanding. Wij zullen onszelf beoordelen, en wij zullen
onszelf laten herrijzen met behulp van Sahaja Yoga.
De Spirit is de bron van waarheid, van absolute waarheid. Als je tien kinderen hebt die gerealiseerde zielen zijn en als je hen
blinddoekt en iemand voor hen zet en hen vraagt wat er mis is, dan zullen ze allemaal één vinger opsteken. Dat betekent dat ze
allemaal zeggen dat er iets mis is met de keel van die persoon. En als je deze man dan vraagt: "Is er soms iets mis met je keel?"
dan zal hij zeggen: "Ja, maar hoe weet je dat?"
In het licht van de Spirit begin je geleidelijk aan deze goddelijke kracht te begrijpen, die allesdoordringend is. En als je weet hoe je
met deze goddelijke kracht moet werken, dan kun je ook de Kundalini van anderen laten opstijgen en anderen zelfrealisatie
geven. Je zult ook weten wie er de waarheid spreekt en wie niet, want zodra je je vingers uitstrekt naar zo iemand, zul je een
vreselijke hitte voelen als hij onbetrouwbaar is; dit komt doordat je in je bewustzijn een nieuwe dimensie ontwikkelt, namelijk het
collectieve bewustzijn.
Eerst ontwikkel je een staat die we nirvichara samadhi noemen, dat wil zeggen gedachteloos bewustzijn. Als er hier bijvoorbeeld
een mooi tapijt ligt en ik kijk ernaar, begin ik erover na te denken. Maar na de verlichting kun je ergens naar kijken zonder dat er
gedachten bij je opkomen; gedachten komen namelijk van het verleden of van de toekomst, maar in het heden zijn er geen

gedachten. En als je dan iets ziet begint de vreugde waarmee de artiest het heeft gecreëerd in je te stromen, waardoor je
helemaal tot rust komt. Je stress en je zorgen verdwijnen volledig, want de Spirit is de bron van vrede.
Er zijn veel mensen die wel spreken over vrede, maar die helemaal geen vrede voelen in zichzelf. Ze krijgen de Nobelprijs voor de
Vrede, maar wat heeft dat voor nut - ze hebben immers geen vrede in zichzelf. Maar het is net als een wiel: als een wiel
ronddraait en als je aan de rand van het wiel zit, dan ondervind je er last van; maar als je naar de as van het wiel gaat, dan is het
rustig. Zo word jij ook, je krijgt de staat van een as. Als je bijvoorbeeld in het water staat dan komen er golven op je af en je bent
bang van de golven - dit is net als de gedachten die van links en rechts op je af komen, van de toekomst en van het verleden.
Maar als je in een boot stapt, dan ben je niet langer bang van de golven. Maar als je leert zwemmen dan kun je in de golven
springen en andere mensen mee terugbrengen naar de boot.
Dit is de derde, dit is de tweede staat waarin je terechtkomt, namelijk het twijfelloos bewustzijn, nirvikalpa samadhi, en in deze
staat vergaar je heel veel kennis. Het licht van de Spirit verlicht je brein. Wat we weten door middel van het menselijke bewustzijn
is heel weinig, maar als het brein verlicht wordt, dan begin je nieuwe dingen te ontdekken. Er zijn verschillende wetenschappers
die veel dingen hebben ontdekt nadat ze naar Sahaja Yoga zijn gekomen. En het geeft ook een nieuwe dimensie aan je
creativiteit. Er zijn veel artiesten, muzikanten die wereldberoemd zijn geworden nadat ze naar Sahaja Yoga kwamen. Ook
lichamelijk voel je je gezond - alle ongeneeslijke ziektes kunnen genezen worden, de meeste kunnen genezen worden met Sahaja
Yoga. Bij sommige mensen heeft het wat meer tijd nodig, bij anderen minder, maar de meeste kunnen worden genezen. Maar het
is niet bedoeld voor mensen die lichtzinnig zijn, of voor mensen die hun realisatie niet willen. Het is bedoeld voor mensen die
toegewijd en oprecht naar de waarheid zoeken. Zelfs mensen die beschadigd zijn geraakt door valse guru's of door bepaalde
religies op de verkeerde manier te volgen, zij kunnen allemaal gered worden.
In het licht van de Spirit word je je eigen meester, omdat je de waarheid ziet. Voor de eerste keer voel je deze allesdoordringende
kracht die al het levende werk doet; en als je dan weet hoe je deze grootse kracht kunt hanteren, dan kunnen jullie meesters
worden. Dan word je uitermate dynamisch, onbevreesd, maar tegelijkertijd heel mededogend. En dit moet er met jullie allemaal
gebeuren. Alleen zij die het niet willen, of zij die er niet toe bestemd zijn, zullen het niet krijgen. Maar het groeit niet zoals plastic,
want je kunt wel duizenden plastic bloemen maken - het is de realiteit, en daarom is het wordingsproces heel belangrijk in Sahaja
Yoga. Bovenal begint je spiritualiteit, je goddelijkheid zichzelf te uiten, waardoor je automatisch rechtschapen wordt en van je
deugden begint te genieten.
Maar het mooiste van Sahaja Yoga vandaag de dag is, dat het een collectieve gebeurtenis is. Voor deze tijd moesten mensen
zichzelf zuiveren door naar de Himalaya te gaan of door zichzelf in een grot te verbergen. Ze moesten veel boetedoeningen
ondergaan. Maar in Sahaja Yoga word je volledig geperfectioneerd door collectief werk te verrichten. Als mijn nagel bijvoorbeeld
afgebroken is dan kan hij niet groeien - hij moet verbonden zijn met het geheel. Eenmaal jullie verbonden zijn met deze goddelijke
kracht, dan worden jullie allemaal een wezenlijk deel van het geheel. En dan word je niet alleen begeleid, maar je wordt ook heel
goed beschermd en gezegend. Het geeft je vooral vreugde. Vreugde kun je niet uitdrukken, het kan ook niet beschreven worden.
Het kent niet de dualiteit van geluk en ongeluk; het is van nature absoluut. Je kunt het alleen maar ervaren, en dat zal jullie ook
overkomen.
Als jullie vandaag nog vragen hebben dan wil ik ze weer beantwoorden, maar ik moet jullie opnieuw zeggen dat ik hier niet
gekomen ben om iets van jullie aan te nemen. Stel me dus alsjeblieft een vraag, een vraag die ermee te maken heeft. Heel erg
bedankt.
[Kan de Kundalini energie voor altijd worden geactiveerd? ]
Ja, natuurlijk. Ononderbroken. Je moet er wel iets vanaf weten, maar je hoeft er niets voor te betalen. Al deze kennis is helemaal
gratis. Je kunt niet betalen voor het werk van het goddelijke.
[Ik wil u vragen waarom bepaalde situaties en gebeurtenissen zich herhalen.]

Dit komt allemaal door onze fouten, en dit zijn menselijke fouten. Mensen moeten veranderen, ze moeten getransformeerd
worden.
[De vraag was of de energie ontwaakt kan worden door bepaalde oefeningen.]
Nee, dat kan niet. Ze kan niet ontwaakt worden door oefeningen of door te lezen of zo. Het is een levend proces. Je kunt
bijvoorbeeld een zaadje niet dwingen te groeien. Je moet het in Moeder Aarde stoppen.
[Waarom zijn sommige religies al bang om het woord 'yoga' zelfs maar uit te spreken?]
Het zal hen vast van streek maken. Alle religies doen niets anders dan geld verdienen. 'Yoga' betekent 'verbinding met het
Goddelijke'. Alle geschriften hebben gezegd dat je opnieuw geboren moet worden. Maar niemand houdt zich daarmee bezig; ze
hebben het veel te druk met geld inzamelen.
[U sprak net over de wedergeboorte van een zekere energie, maar de Bijbel zegt dat niemand God tevreden kan stellen, en Jezus
Christus zegt dat we geboren zijn uit de Heilige Geest en niet uit onze eigen energie.]
Dat heeft hij nooit gezegd. U zou beter uw Bijbel eens opnieuw lezen. Natuurlijk staat het woord van God er wel in, absoluut.
Hallo!
[Ik citeer uit de Bijbel in de naam van Jezus Christus. Jezus Christus antwoordde: Amen, Amen, ik zeg u, hij die niet geboren is uit
het water en de geest kan niet binnentreden in het Koninkrijk van God.]
Wat is er? Het is niet - natuurlijk is dat het woord van God. Hallo, luister, ga zitten. Ik zal het u vertellen. Ga zitten. Ik zal u vertellen
hoe het zit. Het is waar, Christus heeft gezegd dat dit het woord van God is, en ik gebruik enkel en alleen het woord van God. Ga
zitten. Hij heeft ook gezegd: "Ik zal u de Heilige Geest zenden." Als ik de Heilige Geest ben, dan ben ik ook God. Ga alstublieft
zitten. Als ik de Heilige Geest ben, hoe zou u mij dan herkennen, als christen? Hoe zou u mij herkennen?
Ik ben de Heilige Geest. Ik moet u dit vertellen, want als u de Bijbel meebrengt, dan moet ik het u vertellen; want ik breng u hulp we hebben zoveel mensen over de hele wereld genezen. Er zijn drie dokters met een doctoraat in Sahaja Yoga. In Rusland zijn er
veertig dokters die Sahaja Yoga beoefenen. En ik geef jullie raad, ik vertel jullie wat Christus je niet heeft kunnen vertellen, omdat
hij na drieënhalf jaar gedood werd. Dit waren dezelfde mensen, zij lazen ook de Bijbel en ze zeiden: "Dit is niet onze Verlosser" en ze hebben hem vermoord. En ten derde is er de verlossing. De Heilige Geest moet een Verlosser zijn, en dat is ook het geval:
ik geef jullie zelfrealisatie. Zorg dat je het deze keer niet misloopt.
Ze hebben Christus drieënhalf jaar laten leven, en nu gebruiken ze zijn Bijbel tegen mij. Toen Christus er was gebruikten ze het
Oude Testament om hem neer te halen, en spraken ze over Mozes. Als jullie iets zouden hebben bereikt door het lezen van de
Bijbel, dan zouden jullie naar dit moment hebben uitgekeken. Ik ben zelf geboren in een christelijke familie. En weet je wat de
christenen hebben gedaan met deze Bijbel? Als je naar Zuid-Amerika gaat dan zul je geschokt zijn. Talloze Indianen werden er
gedood door de christenen die er hun Bijbel kwamen tentoonstellen. In India kwamen ze met de Bijbel in de ene hand en een
geweer in de andere.
Zorg dat je het niet misloopt. De tijd is rijp voor jullie om je realisatie te krijgen, om je wederopstanding te beleven. Jullie zijn
geboren in een christelijke religie, daarom geloven jullie in de Bijbel; maar zij die in de islam geboren zijn geloven alleen in de
Koran. Zij geloven dat alle christenen naar de hel zullen gaan, en de christenen geloven dat alle moslims naar de hel zullen gaan.
En hoe zit het met de joden? Als je oogkleppen opzet, dan zie je de eenheid van God niet. Dit is... De mensen die de Koran lezen,
of de Bijbel, de Gita, wat dan ook, welke religie ze ook volgen, ze begaan alle mogelijke zonden. Zijn zij rechtschapen? Christus
heeft jullie verzocht om nederig te zijn. Waar zijn de christenen die nederig zijn? Ik zou ze graag ontmoeten - want ze zijn zo
arrogant. Christus ging naar het uiterste van moraal: "Gij zult geen overspelige ogen hebben." Laat ons eens kijken welke

christenen dat soort ogen hebben. Alleen Sahaja yogi's hebben zulke onschuldige ogen.
Jullie moeten allemaal opnieuw geboren worden, jullie moeten een werkelijke doop ondergaan. Jullie moeten de koele bries van
de Heilige Geest uit je fontanelgebied voelen stromen. We hebben al genoeg preken en lezingen en Bijbelcitaten gehad. Laat ons
het boek van de realiteit lezen, het boek van de realiteit. Je hebt er geen blind geloof voor nodig. Je moet de allesdoordringende
kracht ervaren. Met behulp van Sahaja Yoga kun je bewijzen dat Christus de zoon van God was - je kunt het bewijzen. Zij kunnen
het niet bewijzen. Kunnen zij soms zelfrealisatie geven? (U kunt maar beter naar een andere zaal gaan en daar uw verhaal doen.
Niemand heeft u hier nodig. Zet hem maar gewoon buiten.) Je moet nooit zomaar blindelings iets geloven. Je moet van alles het
bewijs hebben. Als je geen bewijs hebt, waarom geloof je dan in de Bijbel, waarom geloof je in de Gita, waarom geloof je in de
Koran, waarom geloof je hier blindelings in?
[Ik zou u graag iets vragen in naam van deze vrouw, en zij zou u graag willen vertellen wat er met haar aan de hand is...]
Ik kan haar later behandelen. We zullen u behandelen, absoluut. Het kan nog even duren, mevrouw. Maar we zullen u behandelen,
goed? Nu wil ik hen gewoon allemaal zelfrealisatie geven. Dat is heel belangrijk. Zij zijn hier gekomen om hun zelfrealisatie te
krijgen. Goed.
(Vraag hen om deze jongens een paar bandhans te geven.)
Ik moest het zeggen, het spijt me. Ik moest het zeggen - de tijd is gekomen om dit te zeggen, dus ik ben er blij om.
Zij die hun zelfrealisatie niet willen krijgen zouden beter de zaal verlaten. Het getuigt niet van fatsoen om naar andermans
bijeenkomst te komen en die dan te verstoren. Er wordt hier goddelijk werk verricht, en niemand heeft het recht dit te verstoren.
Sommige mensen worden betaald om dat soort werk te doen, ik weet het; maar waarom zou je niet je eigen voorspoed
nastreven? Waarom je vastklampen aan deze ideeën, die je voorgoed te gronde richten? Er ligt geen wijsheid in dit soort blind
geloof. Nu zijn er ook zoveel moslims en joden die Christus vereren, omdat ze het bewijs hebben gekregen. Niet door naar de
kerk te gaan en naar iemand te luisteren en het vervolgens te aanvaarden. Als je bewijs krijgt dan moeten jullie het als eerlijke
mensen aanvaarden. In het Engels zeggen ze ook wel: 'in de praktijk zal blijken of het goed is', je zult het niet ervaren door erover
te praten of erover te lezen. Wie ernaar snakt, zal het krijgen; niet degenen die alleen volgens woorden en boeken leven. Ooit zei
een Indiase dichter hierover - zijn naam was Kabira - hij zei: "Door teveel te lezen werden zelfs geleerden dom."
Nu, zoals je weet, bestaan er twee krachten in ons: we noemen ze het linker sympathische zenuwstelsel en het rechter
sympathische zenuwstelsel. Zij komen in actie als we ons in een noodsituatie bevinden. Maar het derde wordt het
parasympathische zenuwstelsel genoemd, die de energie voorziet om het hele systeem in evenwicht te brengen. In feite is de
linkerkant de kracht van het verlangen en de rechterkant de kracht van de actie. Christus kon al deze dingen niet vertellen, want
ze hebben hem gekruisigd. En dit is het probleem, dat zijn werk voltooid moet worden.
We zullen nu onze linkse kracht van het verlangen gebruiken, die je met je hand op deze manier tot uiting brengt. Maar er zijn drie
voorwaarden waaraan je moet voldoen: als je een zuiver verlangen hebt om je realisatie te krijgen, wees dan maar zeker dat jullie
allemaal je zelfrealisatie zullen krijgen. Je zou er geen schroom over mogen voelen. (Laat het maar zo, het maakt niet uit. Het
zijn nutteloze mensen, zie je; iemand heeft hun hiervoor betaald. Vergeet het maar.)
Er zijn dus drie voorwaarden: de eerste is dat je erop moet vertrouwen dat jullie allemaal je zelfrealisatie zullen krijgen. Goed. De
tweede voorwaarde is dat je je totaal niet schuldig mag voelen. Je moet het verleden vergeten. Je moet in het nu zijn. Als je je
schuldig voelt, dan raakt dit centrum zwaar geblokkeerd, en als resultaat daarvan ontwikkel je zelfs lichamelijke problemen,
naast mentale kwellingen. Je ontwikkelt angina[2], spondylitis[3] en veel andere ziektes die ontstaan door lethargische organen.
Goed.
De derde voorwaarde is dat je iedereen moet vergeven, iedereen in het algemeen; denk dus niet aan iemand in het bijzonder die
het je lastig heeft gemaakt. Zelfs de man die jullie net heeft proberen te storen: vergeef hem gewoon, vergeef hem. Want of je nu

vergeeft of niet vergeeft, in beide gevallen doe je niets. Maar als je niet vergeeft, speel je in de kaart van het verkeerde.
Logischerwijs moet je dus vergeven. In werkelijkheid doe je niets. Maar waarom zouden we onszelf kwellen door aan anderen te
denken terwijl zij daar zelf helemaal geen last van hebben? En beschouw jezelf niet als iemand van een laag niveau. Je bent nu
een mens, en er is nu een laatste doorbraak die je nog moet ondergaan, namelijk de verwezenlijking van je doop.
Je moet ongeveer tien minuten lang je schoenen uitdoen en je voeten op Moeder Aarde zetten.
Op je schoot. Dit staat symbool voor je verlangen om je zelfrealisatie te krijgen. We zullen je ook meer vertellen over de
(energie)centra aan de linkerkant die we zelf zullen voeden. Leg nu alsjeblieft je rechterhand op je hart, waar de Spirit verblijft. Op
het hart. Aan de linkerkant, de linkerkant.
Als de Spirit in je begint te stralen, dan begeleidt hij je; en zo word je je eigen meester. Leg dus nu je hand op het bovenste
gedeelte van je buik, aan de linkerkant. Dit is het centrum van je meesterschap. Hier bevindt zich het centrum dat werd gecreëerd
door alle profeten, die verlicht waren, en dit centrum maakt je meester in het hanteren van de goddelijke kracht.
(Ga alsjeblieft zitten. Stoor ons tenminste niet, alsjeblieft. Als jullie christenen zijn, ga dan zitten. Stoor ons alsjeblieft niet. Ga
zitten. Wees nederig en luister. Ga alsjeblieft zitten. Gedraag je tenminste als christenen.)
Nu moet je je rechterhand verplaatsen naar het onderste gedeelte van je buik, aan de linkerkant. Dit is het centrum van de zuivere
kennis, geen boekenkennis, maar zuivere kennis waardoor je met de goddelijke kracht kunt werken; waarmee je anderen
realisatie kunt geven, anderen kunt genezen, enzovoort. Breng nu je hand weer naar het bovenste gedeelte van je buik, aan de
linkerkant. Nu opnieuw naar je hart. Op je hart. En nu op de plaats tussen je nek en je schouder, en draai je hoofd naar rechts. Ik
heb jullie al verteld dat dit centrum geblokkeerd raakt als je je schuldig voelt. Voel je dus absoluut niet schuldig.
Leg nu je rechterhand over je voorhoofd heen. Buig je hoofd naar beneden. Hier moet je iedereen in het algemeen vergeven. Leg
nu alsjeblieft je hand op de achterkant van je hoofd, en breng je hoofd wat naar achteren. Hier moet je zeggen, zonder je schuldig
te voelen en zonder je fouten te tellen, alleen omwille van je eigen voldoening: "O goddelijke kracht, als ik ooit iets fout heb
gedaan, vergeef me dan alstublieft."
Strek nu alsjeblieft je handpalm en leg het midden van je handpalm op de top van je fontanelgebied, en oefen wat druk uit op je
hoofd. Strek je vingers naar boven, zodat er genoeg druk ontstaat. En beweeg nu langzaam je hoofdhuid over de schedel,
zevenmaal in wijzerzin. Breng nu je hand weer naar beneden. Dat is alles dat we moeten doen. Je kunt je bril afzetten, want je
moet je ogen sluiten, en ook als er iets strak om je middel zit, doe het dan alsjeblieft uit.
Richt nu opnieuw je linkerhand naar mij zet je beide voeten een eindje van elkaar af, sluit je ogen en leg je rechterhand op je hart.
Hier kun je mij een fundamentele vraag stellen, je kunt me 'Moeder' noemen of 'Shri Mataji' - drie keer: "Moeder, ben ik de Spirit?"
Stel deze vraag drie keer. Hardop.
Als je de Spirit bent, dan ben je ook je eigen meester. Leg daarom je rechterhand op het bovenste gedeelte van je buik en stel me
daar de volgende vraag - aan de linkerkant: "Moeder, ben ik mijn eigen meester?"
Ik heb jullie al gezegd dat ik je vrijheid respecteer en dat ik jullie de zuivere kennis niet kan opdringen. Leg dus nu alsjeblieft je
rechterhand op het onderste gedeelte van je buik, aan de linkerkant. Hier moet je om de zuivere kennis vragen. Zeg dus hier
alsjeblieft zes keer: "Moeder, geef mij alsjeblieft de zuivere kennis." Hardop. Zodra je om de zuivere kennis vraagt, begint de
Kundalini, de reflectie van de Heilige Geest, op te stijgen.
Leg nu alsjeblieft je rechterhand op het bovenste gedeelte van je buik aan de linkerkant. We moeten deze centra voeden met het
volste vertrouwen. Hier moet je dus met het volste vertrouwen zeggen: "Moeder, ik ben mijn eigen meester."
Ik heb jullie al verteld dat de fundamentele waarheid over je is dat je de zuivere Spirit bent. Je bent niet dit lichaam, je bent niet dit

verstand, je bent niet dit ego of deze conditioneringen, maar je bent de zuivere Spirit. Breng dus nu je rechterhand naar je hart, en
zeg met het volste vertrouwen twaalf keer: "Moeder, ik ben de zuivere Spirit."
De goddelijke kracht is de kracht van mededogen en liefde, het is de oceaan van zuivere kennis, maar bovenal is het de oceaan
van vergiffenis. Het maakt dus niet uit welke fouten je hebt begaan, de oceaan van vergiffenis kan ze door haar kracht in zich
laten oplossen. Leg dus nu je rechterhand tussen je nek en je schouder en draai je hoofd naar rechts. Hier moet je met het volste
vertrouwen zestien keer zeggen: "Moeder, ik ben totaal niet schuldig."
Ik heb jullie al gezegd dat het niet uitmaakt of je vergeeft of niet vergeeft, logisch gesproken doe je eigenlijk niets. Maar als je
niet vergeeft dan speel je in de kaart van het verkeerde en maak je het jezelf alleen maar lastig. Leg dus nu je rechterhand op je
voorhoofd en buig je hoofd naar beneden. Zeg hier vanuit je hart, zonder te tellen: "Moeder, ik vergeef iedereen."
Leg nu je rechterhand op de achterkant van je hoofd en breng je hoofd naar achteren. Hier moet je zeggen, zonder je schuldig te
voelen, zonder je fouten te tellen, gewoon omwille van je eigen voldoening: "O goddelijke kracht, als ik ooit fouten heb begaan,
vergeef me dan alstublieft." Zeg dit vanuit je hart, zonder te tellen.
Nu, strek je handpalm en leg alsjeblieft het midden van je handpalm op het fontanelgebied, dat in je kindertijd nog zacht was.
Buig je hoofd omlaag. Strek je vingers naar boven, om druk uit te oefenen op je schedel. Beweeg nu langzaam de hoofdhuid over
de schedel, zevenmaal. Maar hier kan ik je opnieuw de zelfrealisatie niet opdringen. Ik respecteer jullie vrijheid. Zeg dus nu zeven
keer: "Moeder, geeft u mij alstublieft de zelfrealisatie."
[Shri Mataji blaast in de microfoon.]
Breng nu alsjeblieft je handen weer omlaag. Richt je handen alsjeblieft zo naar mij, en kijk naar me zonder te denken. Zo, zo. Buig
nu je hoofd, en voel met je linkerhand of er een koele of een warme bries uit je hoofd komt - dit moet je zelf nagaan. Leg je hand
niet bovenop je hoofd, maar een eindje er vanaf, en probeer het zelf te voelen. Dit is het bewijs. Richt nu alsjeblieft je linkerhand
naar mij, en buig je hoofd opnieuw naar beneden en voel nu met je rechterhand. Sommige mensen voelen het ook wat verder
weg. Voel nu opnieuw met je rechterhand.
Richt nu alsjeblieft je beide handen op deze manier naar de hemel, en stel een vraag, je kunt een van deze vragen stellen:
"Moeder, is dit de koele bries van de Heilige Geest?" Of de tweede: "Moeder, is dit de goddelijke liefde van God?" Of: "Moeder, is
dit Ruh[4] of Paramchaitanya[5]?" Stel een van deze vragen drie keer. Breng nu je handen alsjeblieft weer naar beneden. Ze
voelen het! Breng je handen alsjeblieft weer naar beneden. Hou ze nu zo. Zij die een koele of een warme bries uit hun fontanel
hebben voelen stromen, of op hun handen of vingertoppen, breng dan je beide handen omhoog.
Dit is het bewijs. Moge God jullie zegenen. Nu zijn jullie echte christenen geworden. Nu zijn jullie heiligen geworden. Maar het
moet groeien, je goddelijkheid moet groeien. Zoals ik jullie al zei zal het groeien in de collectiviteit. We hebben hier een heel mooi
centrum, waar veel mensen zijn die heel veel van Sahaja Yoga weten. Daar zouden jullie allemaal naartoe moeten gaan, zodat
jullie grote Sahaja yogi's zullen worden. Jullie moeten je medemens redden; en jullie zullen in minder dan geen tijd meesters
worden. Je hoeft nergens voor te betalen.
Moge God jullie zegenen. Ik zou jullie vandaag willen ontmoeten, vanavond, indien mogelijk.
[1] Spirit: het Atma, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is
[2] Angina pectoris: drukkend, zwaar of pijnlijk gevoel midden op de borst (angineuze pijn); hartprobleem dat ontstaat als de
hartspier niet voldoende bloed toegevoerd krijgt om het hart zijn werk te laten doen (vernauwde kransslagader in combinatie met
grote lichamelijke inspanning of emoties)
[3] spondylitis: de ziekte van Bechterew, ook wel 'haken vormende ontsteking van de wervelkolom' genoemd

[4] Ruh: ‘Heilige Adem’ uit de Koran; stemt overeen met de ‘Heilige Geest’ of ‘Sanctus Spiritus’ uit de Bijbel.
[5] Paramchaitanya: de allesdoordringende kracht van God
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Vandaag besloten we de Yogeshwara te vereren. Ik denk dat dit voor ons de belangrijkste naam is van Shri Krishna. Dit betekent
dat hij de Ishwara is van de yoga. Zoals jullie weten, betekent yoga vereniging met het goddelijke. Maar yoga heeft ook nog een
andere betekenis, namelijk ‘yukti’. Het woord ‘yukti’ is onmogelijk precies te vertalen in het Engels. We kunnen het vertalen als
'truc' (handigheid), maar 'truc' wordt altijd geassocieerd met iets grappigs en slechts. Deze ‘yukti’ betekent techniek, maar
‘techniek’ is mechanisch. Ik kon dus geen ander woord vinden voor ‘yukti’. We kunnen zeggen dat het 'kennen van de techniek'
betekent, en de truc van de techniek is een andere betekenis van yoga, ‘yukti’. Zelfs al ben je verbonden en je kent de techniek
van de vereniging niet, dan is dat nutteloos, het levert niets op. Na de realisatie moet je dus niet alleen de techniek maar ook de
truc van (het meesterschap over) de techniek leren. Wanneer we ter hoogte van Krishna komen, gaat het om een incarnatie die
na Shri Rama komt. Shri Rama kwam als een Maryada Purushotama. Dat betekent, iemand die het complete ideaal van de
maryada's en een weldoende koning is. Maar in het geval van Shri Krishna was het een andere fase, omdat de mensen heel
ernstig en erg gedisciplineerd waren geworden. Zij leidden een leven waarvan je zou kunnen zeggen dat het over-dharmisch was,
zodat ze op een bepaald niveau gefixeerd geraakten. Zij dachten: als we al die dingen elke dag doen dan is het in orde, we
hebben het ultieme bereikt. Dus moest Shri Krishna zelf komen, Shri Vishnu kwam als Shri Krishna, om ons te vertellen over de
spirituele groei en dat alles maar een spel is. Maar alleen iemand die meester is van het spel, kan het spel spelen. Je moet het
spel kennen. Veronderstel dat je verbindingen hebt, elektrische verbindingen en je weet niet hoe ermee te spelen; niet hoe ze te
kennen en te connecteren, maar hoe te spelen. Als je enkel de techniek kent, wordt het een hele opgave, want je zal voortdurend
denken dat jij het aan het doen bent. "Dit moet gebeuren en dat moet gebeuren, deze verbinding is niet goed, dat moet verbeterd
worden." Je raakt moe en verveeld. Maar als het enkel een spel voor jou is - voor elke meester is het een spel. Als het enkel een
spel is, dan word je niet moe. Het is plezierig. Dat is ‘leela’. Daarom wordt hij ‘Leeladhara’ genoemd, omdat hij een meester is. Hij
kwam als een meester niet als een guru, maar als een meester in alle vaardigheden van deze yoga, yukti. Hij is zo behendig, zo
bekwaam, dat het voor hem een spel is. Dit alles is een spel voor hem en je moet dus beseffen dat alles wat je in yoga doet, een
spel moet zijn. Bijvoorbeeld om vijf uur 's morgens opstaan zou een spel moeten zijn. 's Morgens sta je op. De zon is nog niet op
om je te vertellen wat je moet doen. De maan is weg en als je in deze schemering of lichte duisternis opstaat, is het zeer mooi.
En op dat moment ga je zitten voor je meditatie. Maar het is niet iets ernstigs, het is niet saai, het is een spel. Maar daarvoor
moet je een meester zijn. Als je de meester van yoga bent, dan is het een spel. Eerst moet dus de staat van Shri Rama aanwezig
zijn waar je volledig een Vishwa Nirmala dharmi wordt, zodat het jouw spel wordt. Nu moet communicatie met het goddelijke
naar de hele wereld gaan. De hele wereld moet deze communicatie krijgen die jullie hebben ontvangen. Daarvoor heeft Shri
Krishna tijdens zijn leven op een eenvoudige manier iets ondernomen, als een kind. Het ziet er heel kinderlijk uit. Toen de gopi's
een bad namen, verborg hij hun kleren - ik bedoel, Indische vrouwen zijn nooit volledig naakt, nooit. Hij verborg hun sari's en zo
meer, en kon hun rug zien, deze kleine jongen. Wat betekent dat voor een kleine jongen? Hij zit in een boom en probeert hun
Kundalini omhoog te brengen. Ze komen uit de rivier Jamuna die door Radha gevibreerd is. Er zijn al vibraties, zie je, en hij brengt
hun Kundalini omhoog. Dan dragen ze het water en langs achter breekt hij hun kruiken die ook gevibreerd water bevatten. Het
gevibreerde water valt dus op de rug van deze dames en hij probeert hun Kundalini te ontwaken. Zie het spel van een kind, hoe hij
in zijn kindertijd probeerde te spelen, echt zoals een kind. En later vertoont hij deze kinderlijke expertise in de politiek, met
mensen, in communicatie en zo meer. En zijn kracht was Radha, 'Ra' 'dha' 'Ra' betekent energie, 'Dha' betekent degene die
ondersteunt, Ra-dha. De "Dha Re Di Sa Dharmaha", zoals ze dus zeggen. Op dezelfde manier is Radha, Ra-dha, degene die de
energie ondersteunt. De eerste kwaliteit die hij dus van haar kreeg - ze is de 'Alaadha dayini'. Ik kon geen Engels woord vinden
voor 'Alaadh'. 'Alaadh' is als je iets moois ziet en er komt ineens vreugde. Je voelt je gewoon heel gelukkig. Zoals jullie weten zijn
er weinig woorden in het Engels voor vreugde of zelfs voor geluk. Maar 'Alaadh' is een soort van vreugde die je voelt zoals
wanneer je verse lucht krijgt. Dat is 'Alaadh'. Zij is dus 'Alaadha dayini' = zij die vreugde geeft. Zij is degene die 'Alaadh' geeft. En
met haar krachten kon hij deze 'Alaadh' dus uitwerken bij alle mensen met wie hij verbonden was. De gopa's en gopi's die bij hem
waren moesten Rasa doen. 'Ra' is 'energie' en 'Sa' betekent 'met'. Dansen met de energie, dat is Radha. Hij speelde soms gewoon
op de fluit en zij danste. De energie ging langs haar handen naar alle andere mensen en hun Kundalini ontwaakte. Dat was dus
een ander spel van hem. Hij ontwaakte de Kundalini enkel in het spel. Maar in deze tijd is het heel moeilijk, het is niet gemakkelijk
om in deze tijd op die manier de Kundalini te laten ontwaken. Ik bedoel, niemand zou het ook begrijpen. In deze tijd, waar Sahaja

Yoga niet enkel de Kundalini doet ontwaken, maar ook de volledige kennis over Sahaja Yoga geeft en iemand de kracht geeft om
anderen zelfrealisatie te geven, dat was een enorme taak. En daarom moesten we deze methodes vinden om zelfrealisatie te
kunnen geven aan mensen. In die dagen werd de Kundalini ontwaakt, maar de Sahasrara was niet geopend. De Kundalini moet
dus ergens in de Agnya zijn blijven hangen, of misschien ter hoogte van het hart of ergens anders. En zulke mensen werden
zoekers en zo zien we nu dat mensen hier zijn als Sahaja yogi's met open Sahasrara's en ze kennen alle technieken (yukti) van
Sahaja Yoga. Maar er zijn steeds subtielere 'yukti's' van Sahaja Yoga die je moet beheersen. De eerste is dat zijn karakter
'madhuria' was, wat beminnelijkheid betekent. Beminnelijkheid. We zeggen altijd: hij is zo zoet als honing. Als hij met iemand
praatte, als hij met iemand communiceerde, was het met zachtheid. Als je deze vorm van communicatie nog niet hebt
ontwikkeld, dan ben je nog niet in de buurt van Yoga waar je automatisch zacht met mensen praat. Alles is voor hem (Shri
Krishna) 'madhuria': hoe hij praat, zijn daden, zijn gezicht. Alles is 'madhuria'. Als we over communicatie praten, dan is het
hoogste de communicatie tussen mensen. En als we het hebben over communicatie tussen mensen, dan denken veel mensen
dat je met agressie beter kan communiceren. Dat is niet waar. Als je bijvoorbeeld iets wilt van iemand, dan ga je naar hem toe en
je zegt gewoon: "Ik wil dit hebben." Hoe kan je dat doen? Dit, dat!" Zo is het niet goed. Maar als je zacht bent, als je zacht praat,
dan zal negenennegentig procent zeker smelten. Hoe je mensen met zachtheid kunt doen smelten is een techniek die je moet
leren, hoe je met zachtheid mensen kunt doen smelten. Dat is één van zijn speciale kwaliteiten: dat je met iemand op zo'n manier
praat, oprecht, op een heel zachte manier en het probleem tussen jou en die persoon zal opgelost worden, absoluut. Nu zijn er
zoveel trucs en hoe met iemand te praten is een van de belangrijkste dingen die je moet leren. Eerst en vooral moet je altijd
tonen dat je minder intelligent bent dan iemand anders. Zo zal ik, als ik met een wetenschapper praat, zeggen: "Excuseer, maar ik
ken niets van wetenschap hoor, Ik deug niet als wetenschapper." Dan voelen ze: "Ah, heel goed." Als je met een muzikant praat,
moet je zeggen: "Ik ken niets van muziek. Nee, ik heb maar een beetje geleerd, niet veel." De muzikant zal zich erg gelukkig
voelen. Je kan het strelen van het ego noemen, dat kan je, maar het kan geen kwaad te zeggen: "Ik ben niets in vergelijking met
jou." De eerste techniek is dus volledige nederigheid als je met iemand praat. Dat is een teken van grootsheid, van voldoening,
zoals de bomen buigen als ze beladen zijn met fruit. Het eerste wat je dus moet doen, is zeggen: "Ik ben niemand, ik begrijp niets
maar ik zou het graag horen." Dat is het eerste. De eerste kwaliteit in communicatie is dat je zeer nederig bent over jezelf. De
andere moet niet weten wie je bent. Dit geeft veel plezier! Ik kan bijvoorbeeld zeggen… Ik kan over mijzelf zeggen dat mijn
echtgenoot erg hooggeplaatst was in India. Ik ontmoette in Delhi een vriendin met wie ik op school en op de universiteit gezeten
had. Ze vroeg me waar ik woonde. Ik vertelde haar dat ik in Minabagh woonde. Dat is een klein, onooglijk plaatsje dat voor
gewone ambtenaren bedoeld was. We woonden daar omdat we nog geen huis toegewezen gekregen hadden. Tijdelijk woonden
we daar. "Wat, zei ze, wat doet je echtgenoot dan?" "Hij is rijksambtenaar." Meer zei ik niet. Mijn echtgenoot kwam naar beneden,
keek naar me en glimlachte. "Ken je hem?" vroeg ze. "Dat is m'n echtgenoot." zei ik. Ze schrok: "Is hij jouw echtgenoot? O, mijn
God! Waarom heb je het mij niet gezegd?" Onmiddellijk veranderde alles. Ze was zo beschaamd dat ze op me neergekeken had,
omdat ik maar met een klerk of zo getrouwd was. Het beste is nederig te zijn. Wees nederig in alles. Ik weet dat sommige Sahaja
yogi's zeggen: "Moeder heeft mij zoveel krachten gegeven. Ik kan dit, ik kan dat." Dit opschepperig gedoe is niet nodig: "Ik heb
geen krachten, zie je. Ik ben gewoon een Sahaja yogi. Maar als je dat wilt, kan ik proberen." Je moet dus nederig zijn, zoveel je
kunt. Oefen dit thuis. Eerst moet je oefenen en dan toepassen. Dit is één van de grootste kwaliteiten in de communicatie met
anderen. Het tweede punt als je de hele Gita leest, is een heel belangrijk punt. Hij zegt "krodho'bhijaayate sammohah" (Gita
2:61)]. Van de ergste eigenschappen die we hebben - volgens hem hebben we zes vijanden - maar in de Gita begint hij met
'krodha' (boosheid). Hij zei: "Het begint met 'krodha', met boosheid." Als je binnenin boosheid koestert, ben je helemaal geen
meester. Een meester hoeft niet boos te worden, omdat hij kan spelen. Hij kan je zo laten dansen. Waarom moet je dan boos
worden? Als je deze meesterschap niet hebt, om met mensen om te gaan, dan begin je je stem te verheffen na vijf of zes
minuten praten. Iets in je begint te blaffen, omdat deze woede nog in je aan het branden is. Maar als je een meester bent, mag er
geen woede zijn. Dat is niet nodig. Hij vernoemde krodha eerst: met krodha beginnen alle problemen, van het éne naar het
andere, naar het andere, naar het andere... We moeten dus goed uitkijken als we boze mensen zijn. Boosheid komt van de
Vishuddhi. Boosheid begint in de lever, Vishnu, maar wordt geuit door de Vishuddhi. Het gezicht wordt rood, de ogen worden
rood. Met je mond begin je allerlei afschuwelijke dingen te zeggen. Je hele uitdrukking wordt zo anders als je boos bent. Je moet
deze boosheid dus zien: "Waar in ons zit ze. Waar is die boosheid?" "Lever? In orde, ik zal het in orde brengen." Om dit te kunnen
hanteren, moet je jezelf duidelijk onder ogen zien. Veel mensen komen me het volgende vertellen: "Moeder, deze dame is zeer
opvliegend. Ze is erg dominant. Ze doet dit, ze doet dat …" Als je het haar zegt, reageert ze telkens met: "Nee, nee. Zo doe ik niet.
Ik ben erg goed." "Waarom zeggen anderen dat?" "Ik weet het niet, maar ik ben heel goed!" Klaar! Als iemand zoiets zegt, kijk dan
eens naar jezelf. Word je boos, of niet? Word je woedend? Het is heel gemakkelijk dit vast te stellen en onder ogen te zien. De

truc is jezelf onder ogen te zien en voor jezelf uit te maken hoeveel je nog tekortkomt. Eerst komt dus nederigheid, die echt moet
zijn, en ten tweede gelijkmoedigheid, geen opvliegendheid. Het is niet nodig om kwaad te worden. Je kan zeggen: "Wat ben je
aan het doen? Waarom doe je zo? Als je nu iets doet, iets waarvan ik misschien zou kunnen zeggen dat ik het niet leuk vind, dus
ik wil dat niet zeggen." Zoiets kan je zeggen, ten hoogste. Tot dat punt is het in orde, dat je kan zeggen "Ik hou daar niet van."
Maar ga dan niet verder. Als je juist op dat punt stopt, dan zal de gewoonte om kwaad te worden, verdwijnen. Die arrogantie, die
weg moet, zal stilaan verdwijnen. Die arrogantie moet weg, die boosheid moet weg en je zal verstomd staan dat je je zo
opgelucht zal voelen. Want eens deze woede opkomt, is er een reactie die je linker Vishuddhi blokkeert en je gaat je schuldig
voelen, je voelt je dan erg slecht. "Waarom zei ik dat? Ik had het niet mogen zeggen." En je Vishuddhi blokkeert, de linker
Vishuddhi en dat zijn zorgen. Al je boosheid, je woede, al wat je hebt, blijft zich opstapelen zoals in een magazijn en dan
blokkeert je linker Vishuddhi - en jullie kennen de problemen van de linker Vishuddhi. Als je dus boos wordt op iemand, voel je
dan niet schuldig, maar ga voor de spiegel staan en sla jezelf eens goed, één, twee keer. Word nu boos op jezelf. "Ik wil boos
worden." Sta dan voor de spiegel en sla jezelf, klap, klap, klap, zo. Probeer het ook zo te doen als je boos wordt, je zal je nooit
meer schuldig voelen. Nog kwader worden is misschien beter. Op die manier ontlast je je linker Vishuddhi. De volgende keer zal
je het niet meer doen. Maar als je je schuldig voelt, zal je steeds weer in herhaling vallen. Deze kwaadheid uit zich anders bij
mannen en vrouwen. Soms ben ik erg bezorgd over de vrouwen: want zij doen beroep op waterkracht (tranen) en dan ben ik
verloren. Degenen die een groot ego hebben, huilen veel meer. Dat is het teken. Ik heb gemerkt dat ze meteen beginnen te huilen
als je iets zegt want de linker Vishuddhi is al vol als een ballon en als je eraan raakt, verandert hij in water. Maar het temperament
van mannen is een andere stijl, zoals je weet. Als zij boos worden, dan gaan ze met elkaar vechten, boksen ze iedereen overhoop,
bedaren dan weer en gaan iets drinken. Het moet eruit, zeggen ze en ze nemen het eruit. Vrouwen doen dat niet, ze kroppen het
hier op en als ze het inhouden, dan worden het tranen, ze vloeien naar beneden. Iets anders is het als het tranen van vreugde zijn,
van geluk of van meevoelen met anderen, maar dat is het nu juist niet. Het zijn tranen om anderen ervan te overtuigen dat ze zich
erg ongelukkig voelen of zoiets. De tweede techniek is je eigen temperament onder controle te houden en de derde hoe je het
temperament van anderen kan controleren. Dat is zelfs beter. Ik weet niet of ik jullie het verhaal al verteld heb van Gagangan
Maharaj, toen ik bij hem op bezoek ging. Hij was een erg heetgebakerde avdhuta die op een tijger zat. Zijn benen had hij verloren,
omdat hij erg veel hitte voortbracht en de hele tijd in het water zat en z'n voeten nutteloos geworden waren. Hij verplaatst zich op
een tijger, zegt men, ikzelf heb de tijger nooit gezien, natuurlijk. Maar hij kent mij en hij vertelde iedereen over mij. Daarom ging ik
hem opzoeken. Er wordt van hem gezegd dat hij de regen kan controleren. Het was een steile klim van ongeveer anderhalf uur.
Zodra ik begon te klimmen, begon het te regenen, werkelijk te gieten en hij kon het niet doen stoppen. Dus voelde hij zich enorm
uitgedaagd. Toen ik boven kwam, zag ik hem zitten op zijn steen buiten de grot en hij schudde zijn hoofd van kwaadheid. Hij wist
niet wat te beginnen. Ik keek naar hem, ging zijn grot binnen en ging zitten. Dan kwam hij, ze brachten hem binnen. Hij raakte
mijn voeten aan. Alles deed hij (wat gedaan moest worden). Dan vroeg hij: "Waarom hebt u mij niet toegestaan de regen te
stoppen? U bent volledig nat, ik ben erg boos op die regen, ik weet het. Maar waarom deed u dat? Om mijn ego te testen?" "Nee"
antwoordde ik, "helemaal niet. Ik wist helemaal niet dat u een ego had." "Waarom dan?" Omdat ik een meester ben, zoals jullie
weten. Ik zei: "U bent een sanyassin en u kocht een sari voor me, en dan nog een oranje sari. Ik kan geen oranje sari van u
aannemen. Geen enkele sari kan ik aannemen, omdat u een sanyassin bent. Maar ik moest kletsnat worden, om die sari te
aanvaarden, nietwaar?" Hij kalmeerde onmiddellijk. Maar ik moest de meester blijven, eerst om hem te kalmeren en dan om zijn
geest te controleren. Dit is het subtielere deel. Je kan de meester van iemand zijn. Zo kan je van iemand weten wat hij voor je
gedaan heeft, wat hij voor je klaar heeft, wat er op je afkomt. Ik zou niet zeggen dat je alles van de toekomst weet, maar als je
probeert over deze persoon iets te weten te komen, dan weet je alles over hem. Zo eenvoudig is dat. Probeer hem eerst te
begrijpen. Mijn vader kende een heleboel van die handigheidjes. Hij was ook erg humoristisch. Op een dag vertelde mijn broer,
Baba Mama, me dat hij een vriend had die heel goed kon zingen. Ik vroeg mijn vader: "Hoe zingt hij?" "Hij is erg moedig,"
antwoordde mijn vader. "Waarom?" zei ik. "Hij zingt zelfs als hij het (de muziek) niet kent, dat is het probleem." Wat een exacte
beschrijving gaf hij me over deze man! Deze jongeman was erg moedig. Hij kent het niet, maar hij zingt. Goed. Hij zei 'moedig', hij
zei niets negatiefs over hem: "Hij is erg moedig!" maar hij gaf me een volledige beschrijving van de jongeman: "Je moet opletten,
soms zingt hij op een rare manier en je mag niet lachen." Dit alles zat in het woord 'moedig'. Op dezelfde manier kan je iemand
bestuderen en hem dan op dezelfde interessante manier beschrijven. En je zal niet voelen dat deze persoon die of die slechte
gewoonte heeft of dat dit of dat verkeerd is met hem. Je beschrijft gewoon: het is een deel van die persoon. Het is een manier
om iemand in z'n totaliteit, met al zijn tekortkomingen en kwaliteiten, te kennen en hem te accepteren zoals hij is. Als je dit
meesterschap kan hebben … Hoe kan je dat krijgen? Als je aandacht niet op zijn kwaliteiten gericht is, zal je enkel zijn slechte
kanten kennen. Als je zijn kwaliteiten kent, zullen de slechtere kanten er zijn, een klein beetje, maar ze zullen een beetje massala

(kruiden) aan z'n karakter toevoegen. Je zal het aanvoelen: "Ah, dat is het, hij is een beetje zo." Er is een swara (muzieknoot) aan
z'n karakter toegevoegd." En je zal zo iemand niet meer zo erg vinden. Je zal er echt van genieten. Zo is mijn schoonzoon dol op
honden, maar zijn vrouw wil 'geen hond in huis', het is een appartement. Ze maken dus ruzie over de hond. Prabhat zei dus: "Je
komt mij nooit opzoeken." "Dat is niet zoals het hoort," zei ik, "maar een volgende keer zal ik als hond komen." Meteen had hij het
begrepen. Zie je, hoe je met iemand praat kan hem laten beseffen wat er zo speciaal is aan hem of wat zijn tekortkomingen zijn.
Maar je hoeft hem niets rechtstreeks te zeggen. Als je het onrechtstreeks zegt, met veel humor dan zal hij het begrijpen. In
communicatie met de anderen moet je zeer humoristisch zijn. Maar meestal hebben mensen humor als iemand niet goed kan
stappen. Als er een fysiek gebrek is, zullen ze lachen. Als hij z'n haar niet goed gekamd heeft, zullen ze lachen. Als het om iets
oppervlakkigs gaat, lachen ze. Dit is geen humor, Het is een soort van kritiek via de lach. Voor sommige mensen bestaat humor
erin dat ze sarcastische dingen zeggen. Dat is niet goed. Als je één sarcastisch woord tegen iemand zegt, denk je dat je geweldig
bent, maar voor die persoon heb je voor altijd afgedaan. Hij zal zich herinneren: "Hij heeft me dit en dat gezegd." Sarcasme werkt
helemaal tegen jullie, tegen Sahaja Yoga. Als je iets te zeggen hebt, zeg het dan op zo'n manier dat het de andere geen pijn doet.
Hij zal genieten van die subtiele humor en meteen begrijpen: "Dat is mijn probleem." Wil je op een humoristische wijze iemand
iets vertellen, dan hoef je niet rechtstreeks te zeggen: "Jij bent zo en zo." Ik zal eerder zeggen: "Er kwam een kraai naar mijn
huis…" Op die manier kan ik al jouw kwaliteiten overbrengen op die kraai en vertellen dat die kraai zus en zo handelde.
Onmiddellijk zal je je afvragen of Moeder iets zegt over jou of over die kraai. Breng het dus op iemand anders over. De beste
methode is het op iemand anders overbrengen. Als je bijvoorbeeld wil zeggen dat alle namen van de mensen die naar de puja
komen er op tijd zouden moeten zijn. Dit keer zijn het de Amerikanen (die de puja organiseren). En je zegt dat de Amerikanen
daarom gevraagd hebben. "De Amerikanen hebben om al de namen gevraagd." Het kan geen kwaad om zulke leugens te
vertellen. Op die manier zullen de mensen niet kwaad worden op jou, in het ergste geval op de Amerikanen, maar dat geeft niet,
voorlopig. Breng het over (naar iemand anders). En deze transpositie - 'astantar' - is als het doorgeven van de ene hand in de
andere. Shri Krishna was daarin een expert. Er is een verhaal over hem, waarin hij 'Ranchordas' genoemd wordt: hij die van het
slagveld wegliep. Hij vond het niet erg: "Ik liep weg, en wat dan nog?" De reden was de volgende. Er was een heel slechte
rakshasa die van Brahmadeva allerlei gunsten verkregen had. Shri Krishna wist niet hoe hij eraan moest beginnen. Niemand wist
het. En die rakshasa vermoordde zoveel mensen. Shri Krishna bedacht dus een truc: geef het door aan iemand anders. Hij kende
een andere grote yogi, een speciaal type, die gemediteerd had en van dezelfde Brahmadeva een gunst verkregen had: "Als
iemand mij stoort tijdens mijn slaap en als ik mijn ogen open en ik kijk naar die persoon, dan zal hij tot as vergaan: basma." Shri
Krishna dacht dus aan hem: "'t Is beter dat ik deze taak aan hem overdraag." Hij liep dus weg van het slagveld en de rakshasa
volgde hem. Shri Krishna sloop stilletjes de grot van de avdhuta binnen, bedekte hem met zijn sjaal en verstopte zich in de grot.
Toen de rakshasa binnenkwam, dacht hij dat het Shri Krishna was die sliep. "Ha, nu ben je moe en je slaapt... Nu zal ik zien hoe je
jezelf kan redden!" En hij maakte hem wakker. De avdhuta stond op, keek hem aan en hij veranderde in basma (as). Geef je taak
dus door aan iemand die daarvoor meer geschikt is, die het beter kan, in plaats van het zelf te doen en op de man af te zeggen:
"Kom op, ik zal met je vechten." Zo kan je kan niet winnen. Het is een meer een guerrillaoorlog. Geef het door aan iemand anders.
Je kan het aan iemand anders doorgeven, met wie je bevriend kan worden. Vlei z'n ego. Doe al wat je wil. Het belangrijkste is
echter dat je verlost geraakt van kwalen, van slechte dingen, van rakshasa's. Je kan het overdragen op om het even wie. En Shri
Krishna gebruikte zoveel trucs. In de Mahabharata beschikte Bishma over een zegen, dat niemand hem kon doden tenzij hijzelf
wilde sterven. Shri Krishna besloot dus een paar trucs te gebruiken. Hij zei tot Arjuna... Hij zei het aan Arjuna, Hij deed het niet
zelf – Shri Krishna was enkel de wagenmenner: Sarathi- dat ze Bishma moesten doen slapen op pijlen (van Arjuna). Laat zijn
lichaam op pijlen rusten, dan moet hij wel beslissen om te sterven. Dronacharya was ook een grote guru van Arjuna, aan de kant
van de Kaurava's. Hoe moesten ze nu die Dronacharya doden? Groot probleem! Dronacharya kende namelijk al de knepen van
het boogschieten. Hoe zouden ze zich kunnen redden, want hij was een meester in het boogschieten en Arjuna was zijn leerling.
Hoe moesten ze beletten dat Dronacharya de pijlen van Arjuna zou beantwoorden? Hoe konden ze bereiken dat hij niet
terugschoot? Want hij was een meester. Shri Krishna organiseerde het op een speciale manier. Hij zocht een Shikandi, een
eunuch uit, maar wat is het voordeel van een eunuch? Hoe hij eunuch werd, is een heel verhaal, maar hij plaatste hem voor
Arjuna. In India worden de eunuchen aanzien als vrouwen. Dronacharya zei dus dat hij geen vrouw kon doodschieten, en zo
doodden ze Dronacharya. Hij gebruikte dus deze trucs want hoofdzaak is dat je van het slechte verlost geraakt, om van het
kwaad af te geraken. Als je hier niet toe in staat bent, is het beter iemand anders te vragen, want van het kwade afraken is erg
belangrijk. Als je het in alle nederigheid kan overgeven aan iemand die competenter is, dan is dat veel beter dan iemand direct
aan te vallen, want dat is een dwaasheid. Het heeft geen zin. Dat was dus de truc van Shri Krishna, door en door. Als je de
Mahabharata gezien hebt weet je dat Shri Krishna aan Arjuna zei: "Je krijgt ofwel mijn hele leger ofwel mezelf." Hij deed de

kaurava's hetzelfde voorstel. De Kaurava's zeiden: "We kiezen uw leger." En hij (Arjuna) zei: "Shri Krishna, ik neem u, u zal dus aan
onze kant staan." Maar Shri Krishna zei: "Neen, ik zal enkel op de wagen staan. Ik zal geen enkel wapen gebruiken." Maar hij is
wel een meester in trucs. Hij heeft geen wapens nodig. Zonder wapens kan hij ook doen wat hij wil. Arjuna zei: "Akkoord, u zal
mijn wagenmenner zijn." en daar stond hij. Omdat Shri Krishna alles wist van alles en iedereen, glimlachte hij bijna altijd. Als
iemand mij iets vertelt, zit ik vaak ook te glimlachen, maar ik probeer dit te controleren, want ik wil niet dat ze het zien. Ik weet
wat ze doen, wat ze van plan zijn, wat hun trucs zijn, want omdat je zelf een meester bent in trucs ken je ze allemaal en weet je
wat voor spelletjes ze met je spelen. Glimlach erom, glimlach gewoon op een zachte manier: "Ah, dat is het, natuurlijk, natuurlijk,
ongetwijfeld is dit waar." Het zal je verbazen dat hierdoor je communicatie met anderen veel zal verbeteren. Nu heb ik in Sahaja
Yoga sommige mensen gezien… het gebeurt heel vaak "Moeder", kwamen ze mij vertellen, "onze leider zei me dat ik bhootish
was. Wat is bhootish? Een ander zei: "Hij zei me dat ik een bhoot ben." Goed. En iemand zei: "Neen, Moeder hij zei me dat ik een
bhoot in me heb." Wat zijn deze drie categorieën? Vertel het ons." Waarom iemand vertellen dat hij bhootish is? Dat is niet nodig.
Als je weet wat je eraan moet doen, zeg dan alleen: linker Swadishthan." Corrigeer het, neem het weg. Vraag hem of hij een guru
of zo had. Als het iemand is met een goed karakter, een goede persoon, dan is het zelfs nog belangrijker. Je zou moeten zeggen:
"Het is niets, het is gewoon een badha van buitenaf. We moeten die wegnemen." Maar als iemand Agnya en zo meer heeft en hij
heeft daarbij linker Swadishthan, dan moet je natuurlijk zeggen: we kunnen je niet helpen, omdat je weet dat hij sluw is. Wat is
het nut om dat spel te spelen? Maar in Sahaja Yoga vergeten we dit. Tegen iedereen die komt, zeggen we: "Kom er maar bij! Kom
er maar bij!" Niet iedereen is geschikt voor Sahaja Yoga. Dat moet men weten. Niet de hele wereld. Sahaja Yoga kan alleen
gegeven worden aan mensen die het verdienen, die zoekers zijn, die dapper zijn, vira's. Het is niet bedoeld voor gewone mensen.
We openen onze deur voor alle mensen en iedereen komt binnen. We werken zeer hard op hen, doen allerlei dingen voor hen en
we ervaren dat ze ons problemen bezorgen. Begin dus met de eenvoudige mensen, zoals Shri Krishna begon met de gopa's en
de gopi's. Dan kunnen we kijken of we collectief iemand aankunnen die gecompliceerd is. Het is niet mogelijk om een Hitler of
een Rajneesh te transformeren. In Sahaja Yoga moet je niet proberen onmogelijke taken op je te nemen. Doe zoals Shri Krishna
met zijn eigen karakter aantoonde, door de dingen die hij niet wou doen, te vermijden. Hij deed dit omdat hij een grote meester
was. Voor hem was het natuurlijk niet nodig om zichzelf onder ogen te zien, om meester te worden over zichzelf, want hij kende
zichzelf. Hij is de Ishwara van de Yoga. Hij wist alles. Als je alles weet, dan is het niet nodig om meester te worden, wat ga je
meester worden? Integendeel, je zal bang worden van jezelf omdat je zoveel weet. Het beste is dus dat, wanneer we als mensen
in Sahaja Yoga werken, we onszelf heel goed moeten kennen - "Oh, dat is mijn specialiteit." Daarin moet je ervoor zorgen: "Hoe
zie ik mezelf de hele tijd onder ogen? Waarom zeg ik zoiets? Wat schuilt er in mijn gedachten?" Negativiteit is iets wat je heel
duidelijk in jezelf moet zien. Ik heb je vast al zo vaak verteld dat de westerse negativiteit zo is dat hun breinen de hele tijd werk
besparende apparaten zijn. Ze houden er toch niet van om te werken. Je zegt hen bijvoorbeeld "ga met die persoon telefoneren."
Onmiddellijk zullen ze je tien verklaringen geven: hij is er misschien niet, zijn vrouw zal schreeuwen, hij is misschien naar zijn
werk, het is tien uur, dit, dat. Maar als je belt is hij er wel, maar ze zullen niet bellen. Honderd excuses. Nu zijn er nieuwe excuses
begonnen: de computer deed het niet, de fax deed het niet. Behalve je hersenen werkt alles. Het is net andersom: je hersenen
werken niet en niets werkt. "De lichten deden het niet." Ik bedoel, wat het ook is. Maar je moet leren: "Waarom kan ik de oplossing
niet vinden? Ik moet iets doen." Zoals ik je al vertelde over het topje van een wortel - hoe het erin slaagt om rond en rond te gaan
en de bron van water te zoeken. Op dezelfde manier: doen we er iets aan? Goed, als dit niet verkrijgbaar is, doe dat dan, als dat
niet beschikbaar is, doe dan dit. Uit het niets kun je zoveel dingen doen. Maar als je de hele tijd wilt zeggen: "Dat kan niet gedaan
worden, dat kan niet." [Dat was] niet [het geval] met Shri Krishna! Hij was tenslotte de incarnatie van de Virata, de Meester der
Meesters kunnen we zeggen. Zoals toen Draupadi in moeilijkheden was - Draupadi was eigenlijk Vishnumaya, zijn zus. Ze dacht
aan Shri Krishna. Ze hield haar sari vast, toen die door Duryodhana werd uitgetrokken. En ze hield hem zo vast (met haar
tanden). "Kri", Ze wilde "Krishna" zeggen, maar ze dacht, "Als ik "shna" zeg, zal hij naar beneden vallen." Dus hield ze vast. Zodra
zij hem liet vallen, "shna", viel de sari uit haar mond, dan is het beschreven, over Shri Krishna: "Dwarika me shora bhayo, shor
bhayo bhare. Shankha chakra gadaa padma, Garuda laysidhare." [Betekenis:] dat geluid ging naar Dwarika. Nu, waar is Dwarika
en waar is Hastinapur - op zijn minst een afstand van tweeduizend mijl [van elkaar]. Maar het geluid ging door de chaitanya en
maakte daar een sterk geluid; en "Shankha Chakra Gadaa Padma". Shankha, Chakra, Gadaa, Padma zijn de wapens (van Vishnu)
zoals je weet. Hij nam ze allemaal en kwam op zijn Garuda om de kuisheid van zijn zus te redden - onmiddellijk, spontaan, op dat
moment. Hij had kunnen zeggen: "Goed, laat maar, laat één sari vallen, dan ga ik later wel." Hij heeft zeker mijn sari's gestolen die
jullie voor mijn puja's offeren, en dat zijn er te veel! Dat vraag ik mij af: waar heeft hij al deze sari's vandaan om aan haar te
geven? Uit mijn eigen voorraad, daar ben ik zeker van, en daarom geven jullie mij zoveel sari's, zodat hij de kuisheid van vele
vrouwen kan redden. Dit alles is zo samenhangend, zo verbonden, zo één, zo verenigd. Er is zo'n groot toneelspel aan de gang,

maar je ziet het niet. Maar als je in jezelf gelooft en als je echt gelooft dat je een Sahaja yogi bent, wat je kwaliteiten zijn, wat je
bent, wat je waarde is, dan ben ik er zeker van dat jullie meesters kunnen worden. Maar in de eerste plaats beseffen we de
waarde niet van onze realisatie. We weten niet waartoe we in staat zijn, wat we kunnen doen. Je denkt nog steeds, "o, ik was zo'n
gewoon mens, Moeder heeft me realisatie gegeven. Ik ben nooit naar de universiteit geweest." Niemand is naar de universiteit
geweest. Ik bedoel, als je ziet, Rama ging nooit naar een universiteit, Krishna ging nooit naar de universiteit, Christus ging nooit
naar een universiteit, een gewone man, een zoon van een timmerman. Maar jullie zijn gerealiseerde zielen en jullie beseffen jullie
belang en waarde niet. Als je dat eenmaal beseft, zal je om alles glimlachen. Omdat je niet weet dat je op de top van de wereld
zit. Als je dat eenmaal weet - alleen dan zal je meesterschap werken. Stel je anders een meester voor die onder de voet van een
leerling zit, hoe ziet het er dan uit? Het is niet dat je domineert maar je hebt echt de controle, totale controle. Je weet alles, je
weet hoe het aan te pakken, hoe ermee om te gaan. Dit is het meesterschap dat je moet krijgen. Dit is voor jullie allemaal
absoluut mogelijk om te doen. Maar het eerste en belangrijkste wat je moet weten is dat we onszelf moeten beheersen. Maar
dan zeggen de mensen meteen "Moeder, jezelf beheersen is het aller moeilijkst." Dat kan ik niet begrijpen. Waarom niet? Je
probeert iedereen te beheersen, waarom kun je jezelf niet beheersen? Jezelf is bij jou, je bent bij jezelf, het is van jezelf, het is je
eigen bezit. Je kan het eigendom van anderen corrigeren, waarom kan je je eigen bezit niet corrigeren? Het zou het makkelijkste
moeten zijn om te doen, maar je bent er niet zeker van dat dit je eigen bezit is, je weet niet dat je het kan, maar je kan het wel en
nu heb je Zelfkennis, waarom zou je het dan niet doen? Waarom zou je niet proberen om naar jezelf te kijken en het zelf te zien?
En dan zal je weten dat je alle trucs kent, de yukti. Ik hoef je niet te vertellen "doe dit, doe dat," niets! Je zal het zelf weten "ha, toe
maar!" We weten zoveel dingen, kleine dingen, over gewone materiële dingen: valt er iets? Goed - zet er een steun onder. Dit
gebeurt? Zet het op die manier. Maar in het spirituele leven is het heel gemakkelijk omdat je in de oceaan van kennis verblijft.
Maar als je niet weet dat je in de oceaan van kennis verblijft, dan ken je de trucs niet om met anderen om te gaan. Want het
belangrijkste doel van onze communicatie is om de hele wereld te emanciperen, om hen te emanciperen. Om hen uit hun
onwetendheid te halen. Daarvoor moeten we dus dit meesterschap ontwikkelen en niet verdwalen in onzinnige dingen, maar dit
meesterschap moet ontwikkeld worden. Daarvoor is meditatie vroeg in de ochtend nodig - om te beginnen. En dan jezelf de hele
tijd onder ogen zien "Waarom heb ik zoiets gezegd?" "Ah, het moet dit zijn. Dit is het woord dat ik van die persoon heb opgepikt."
Als je jezelf nu dus onder ogen ziet, zal je verbaasd zijn dat je de realiteit probeert te vermijden en alleen je verstand gebruikt.
Zoals ik al zei, dit verstand bedriegt je en vertelt je, "Goed, vergeet het maar". En de laatste, maar niet de minste, is dat Shri
Krishna degene is die een expert is in dramatiek. Hij creëert drama, hij acteert in het drama, en hij is ook de toeschouwer. In deze
drie vormen moet je jezelf zien. Je creëert het drama van jezelf, "ah kijk nu hier, hoe ik hier handel!" Dan word je zelf ook
toeschouwer. Word de toeschouwer van je eigen drama's, dan zal je beseffen wat je aan het doen bent, hoe je alles uitwerkt. Dan
zal ons voortdurend zelfbedrog gewoon verdwijnen. Want als een acteur weet dat hij de toeschouwer is, als degene die acteert
weet dat hij de toeschouwer is, kan hij zichzelf nooit bedriegen, omdat hij weet dat dit acteren is. Dit zelfbedrog is dus wat je
moet proberen te vermijden - "laat me het onder ogen zien". Maar mensen komen erachter dat er ook een andere uitweg is. Ik
bedoel, er zijn manieren en manieren. Zoals je tegen iemand zegt: "Waarom heb je geen brief geschreven?" "Ik weet het!" "Ik weet
het" wat betekent dat? Maar denk je niet dat je een brief had moeten schrijven naar die persoon, die zoveel voor je gedaan heeft?
"Ik weet het." Maar vind je het niet erg en wreed van jouw kant om de brief niet te schrijven? "Ik weet het." Wat bedoel je met "Ik
weet het"? "Ik weet dat ik slecht ben. Ik weet dat ik dom ben geweest. Ik weet dat ik het niet had moeten doen. Maar ik weet dat
ook." Dus wat nu? Omdat ze denken dat het klaar is als ze "ik weet het" hebben opgebiecht! Dit is dus een nieuwe uitvlucht die er
niet was in de tijd van Shri Krishna, het is een nieuwe moderne, waar mensen zeggen "Ik weet het, goed en wat dan nog?" O goed,
ik ben een zondaar, wat dan nog?" Dit is de tweede kant ervan. Ten eerste "Ik weet dat ik een zondaar ben" en de tweede is een
volgend stadium: "En dan, wat is er mis mee?" Zo begint dus de ontsporing en men gaat van het een naar het ander. Als ik iets
weet, waarom zou ik mezelf dan niet corrigeren? Dat zou het moeten zijn. "Ik weet dat ik zo ben, ik weet het." Als je het weet dan
moet je ook de truc kennen - hoe je ervan afkomt. Omdat je onthecht bent van die persoonlijkheid die je kent, kan je jezelf
corrigeren. Dit is yoga, waar al je aandacht één is met het goddelijke en je zo onthecht bent dat je het kan zien. De gehechtheid
aan alle dingen is voorbij en de kracht die je krijgt, werkt nu door je heen en werkt ook op deze gehechtheden. De situatie
verandert, absoluut, in Sahaja Yoga werkt het op een heel andere manier. Als er één slechte Sahaja yogi binnenkomt, wordt hij
eruit gegooid of hij moet in orde zijn. Het is andersom. Wie een slechte Sahaja yogi is, als hij binnenkomt in Sahaja Yoga, moet
gecorrigeerd worden, anders wordt hij eruit gegooid. Ik denk dat nu de situatie meer geëvolueerd is dan in de tijd van Shri
Krishna, want hij sprak slechts met één, Arjuna. Nu praat ik met duizenden over deze kennis. Toen sprak hij er alleen over in een
tijd van oorlog. Ik spreek in een tijd van vrede. En het is veel meer ontwikkeld want Shri Krishna gaf hem geen realisatie. Maar je
hebt het besef, je hebt de kennis, je weet alles. Je hebt alle subtiele ideeën. Zo is het dus vandaag, de huidige situatie is dat je al

een onderdeel van Virata bent geworden. Je hebt de Virata niet gezien (zoals Arjuna deed), maar je bent er een onderdeel van. Je
kijkt er niet naar, je bent erin. Als je jezelf niet meer onder ogen ziet, zal het enige gevolg zijn dat je uit Sahaja Yoga wordt
gegooid. Of anders kan je beter op jezelf letten en jezelf corrigeren en één zijn met het lichaam van de Virata. Dit is het teken van
een Yogeshwara, en zo moet je zijn, in een stemming met een grote glimlach, waar je alles weet en niet sarcastisch bent, maar
[met een] zeer vaderlijke glimlach, zeer liefdevolle, hartelijke glimlach, die je moet hebben voor alle andere mensen en
onmiddellijk zullen ze het herkennen. Ik heb kleine kinderen zo gezien. Ze zijn soms erg beschermend, weet je. Ze zien hun
ouders en dit en dat. Dus komen ze je vertellen: "Maak je geen zorgen alles komt wel goed, God is er tenslotte om voor je te
zorgen." En ze kunnen uiterst liefdevol en vriendelijk zijn en door de manier waarop ze praten zullen ze de hele situatie
neutraliseren. We moeten dus veel leren van onze kinderen, van alle kleine baby's die we hebben en zien dat we zelf dat Ganesha
principe in ons nodig hebben, dat we het met onschuld moeten uitwerken. Onschuld is het meest intelligente en meest
effectieve. Ik zou jullie dus allemaal willen verzoeken, om jezelf onder ogen te zien en haat jezelf niet, maar corrigeer jezelf,
respecteer jezelf en probeer je eigen glorie te ontwikkelen. Moge God jullie zegenen.

1991-0915, Shri Ganesha Puja: Shri Ganesha en zijn kwaliteiten
View online.
Shri Ganesha Puja. Cabella Ligure (Italië), 15 September 1991. NlTVD 2021-0506 Vandaag is het de gelukkigste dag voor jullie
allemaal, voor het hele universum omdat Shri Ganesha geschapen werd. Hij werd geschapen om voorspoed (is wat spiritueel
gunstig is) uit te stralen doorheen zijn chaitanya. Eerst was de hele kosmos gevuld met deze chaitanyarishti, [creëren van
goddelijke vibraties]. dan kwam Brahmadeva en hij creëerde al de materie, maar de grootste zegening van de goddelijke kracht
was de chaitanya te symboliseren. En deze chaitanya heeft vele aspecten, maar vooral in Shri Ganesha is het voorspoed. In deze
moderne tijden hebben de mensen het gevoel van voorspoed verloren. Alles wat vibraties uitstraalt (chaitanya) is voorspoedig is
'shubh', En al wat dit niet doet is helemaal niet voorspoedig. Dus eerst en vooral: wat je ook vereert, wat je ook aanvaardt, het
moet allemaal spiritueel gunstig zijn. Elke vorm heeft een coëfficiënt. En al deze vormen geven, zoals je kunt merken, niet
noodzakelijk vibraties. Maar ook onder de mensen vind je veel wezens zoals jullie, waar de chaitanya doorheen vloeit. Maar als
deze chaitanya vloeit vinden we het vanzelfsprekend dat Shri Ganesha er is. We begrijpen niet dat we Shri Ganesha in ons
moeten laten ontwaken. En wat betekent dat? Wat moeten we doen? Shri Ganesha is al in jou aanwezig, en ik zei eerder dat
onschuld niet kan verloren gaan. Shri Ganesha is dus het eeuwige wezen, het eeuwige kind, hij kan niet verloren gaan, hij kan niet
vernietigd worden. Hij is dus steeds aanwezig, maar misschien bedekken een paar wolken van je verkeerde gedragingen deze
onschuldige persoonlijkheid. Hij is echter steeds aanwezig. Wat zouden we dus moeten doen om Ganesha steeds in ons
stralend te houden? Het is eerst en vooral te onthouden dat we gemaakt zijn naar dezelfde vorm als Shri Ganesha. Maar zijn
Kundalini bevindt zich op zijn maag. Zijn zuiver verlangen bevindt zich op zijn maag. Het is zeer belangrijk om dit te begrijpen,
waarom zijn Kundalini zich op zijn maag bevindt. Dit betekent namelijk dat hij de verleidingen van de Muladhara helemaal niet
hoeft te overwinnen. Omdat hij de Kundalini op zijn maag heeft, staat hij boven de verleidingen van voedsel, van macht of wat
dan ook, omdat zijn maag absolute overgave vertegenwoordigt, absolute vrijheid. Hij maakt er zich niet bezorgd over hoe hij eruit
ziet. Tegenwoordig is het weer grote mode dat je absoluut geen dikke buik mag hebben. Dit is zelfs geen mode meer, maar "big
business". Maar als je ouder wordt moet je een dikke buik hebben. Zelfs kleine kinderen hebben dat, en zij zien er zo lief uit.
Mensen die zeer mager zijn moeten begrijpen dat ze misschien wel prijzen kunnen winnen in een schoonheidswedstrijd of
zoiets, maar dat zij niet dat majestueuze, dat koninklijke, dat waardige in zich hebben, zoals het zou moeten. Shri Ganesha
aanvaardt dus alles. Hij heeft een hoofd met een slurf en hij aanvaardt dit. Natuurlijk, want dat is belangrijk, hij moet dit hebben.
Want een olifant hoofd stelt voor dat hij niet zoals een menselijk wezen een ego of een superego, conditioneringen, kan
ontwikkelen. Hij is gewoon altijd één met het Goddelijke. Hij aanvaardt zijn lichaam, hij aanvaardt zijn hoofd, hij aanvaardt zijn
oren, hij aanvaardt alles waaruit hij gemaakt is. Hij verlangt niets. Als modeontwerpers bijvoorbeeld ideeën naar voor brengen: hij
zal er niet achteraan lopen. Hij zal zichzelf niet trachten te veranderen. Hij zal niet trachten om mode te creëren en zo meer. Hij is
zoals hij is. Omdat hij een tevreden ziel is. De Kundalini op de maag toont de volledig tevreden, zelfvoldane persoonlijkheid van
Shri Ganesha. Wanneer je alle krachten in je hebt, weet je dat je machtig bent, dan hunker je niet naar al deze dingen, en je tracht
anderen niet te overheersen of indruk op anderen te maken. Je zult bijvoorbeeld nooit boeken lezen over hoe je indruk kunt
maken op andere mensen. Dit komt nochtans veel voor. Maar omdat je geschapen bent naar hetzelfde beeld als Shri Ganesha,
moet je begrijpen dat je moet aanvaarden wat God je gegeven heeft. Welke plaats hij je ook gegeven heeft. Zoals met Christus.
Christus aanvaardde zijn vader, die slechts een timmerman was. Hij beoogde niets hogers, of een soort van speciale positie of
kracht. Omdat hij al zo machtig was. Hoeveel meer macht kon hij hebben? Zelfs als de mensen met hem spotten of hem
uitlachten en niet konden aanvaarden wat hij hen vertelde. Maar dan nog was hij tevreden met zichzelf, zelfvoldaan. Hij wist wat
het was. Voor een Sahaja yogi is het eerste punt dus dat hij tevreden is met zichzelf. Zoals ik jullie al vertelde, zijn de
fundamenten van het westerse leven: zien en gezien worden. Deze beide zaken ontbraken totaal in de incarnatie van Shri
Ganesha. Als ik deze dingen nu zeg, beginnen enkele mensen al te denken: “kom laat ons hippies worden, of punkers, of dit of
dat.” Je moet echter niets worden. Wat je hebt, je lichaam, je gezicht, je haar, alles is er enkel en alleen voor jou. Je hoeft uiterlijk
niets te veranderen. Omdat je binnenin volledige chaitanya bent. Shri Ganesha heeft nooit geprobeerd zichzelf te veranderen.
Ondanks het feit dat er zoveel schaduwen over zijn leven hingen, hoewel vele mensen hem beledigden, hem martelden, hem
ophingen, hem kruisigden, toch maakte dit eeuwige Wezen zich daar niet bezorgd om. De eerste en belangrijkste taak voor een
Sahaja yogi is dus, te aanvaarden. Blijf de dingen aanvaarden. Maar wanneer ik "aanvaarden" zeg, dan moet ik de andere kant
ook toelichten: het betekent niet dat je “bhoots” moet aanvaarden, of al de slechte kwaliteiten van anderen. Ik hoor hen al
zeggen: Moeder zei dat we moeten aanvaarden, dus beginnen ze al hun slechte kwaliteiten te aanvaarden. Wat is er verkeerd

aan, u hebt het gezegd! Wat ik zeg heeft ook altijd een andere kant. Zoals ik bijvoorbeeld heb gezegd: Nu ben jij je eigen guru
geworden. (Dan is de reactie:) “Waarom zouden we dan nog naar iemand anders luisteren?” Op die manier, zie je, blijven we
afwijken, onszelf af te leiden van de werkelijkheid, alleen om onszelf te bedriegen. En dit gebeurt omdat we geen wijsheid
bezitten. We hebben geen wijsheid, omdat we niet weten wat voor ons welzijn is, wat voor ons eigen goed is, en zelfs als we het
weten, willen we het niet doen. Wat we dus tekort komen is wijsheid. Het is een vicieuze cirkel dat Ganesha in je gewekt moet
worden om je wijsheid te geven, want hij geeft wijsheid, hij moet je de wijsheid geven, hij moet gewekt worden, maar jij bent niet
wijs omdat hij niet in je gewekt is. Het is een zeer vicieuze cirkel. Hoe kunnen we deze vicieuze cirkel doorbreken? Laat mijn
wijsheid in mijn aandacht schijnen. Laat Shri Ganesha zijn licht brengen in mijn aandacht. Mentaal zijn jullie mensen zonder
twijfel zeer waakzaam en kunnen jullie jezelf aardig bedriegen. Dat is het punt waar jullie jezelf zouden kunnen zien, door
introspectie, zoals ik gezien heb bij de Russen. Doe enkel aan introspectie. Waarom handel ik zo? Waarom kan ik niet mediteren?
Zal ik het maar eens overslaan? Waarom kan ik eens niet iets doen dat goed voor me is? Introspectie is de enige manier om
jezelf te zien, om te zien hoever je van Shri Ganesha staat. Ik heb zelfs al gemerkt, dat als ik iets algemeen zeg, de mensen
steeds weer denken, het brein is zeer slim, dat ik over iemand anders praat, niet over hen. Ze hebben een convex brein, convex,
dat niets in zichzelf ontvangt, omdat er geen wijsheid is. Als je wijs bent, zul je niet enkel aanvaarden, maar ook begrijpen en het
zal via je centrale zenuwstelsel in je aandacht binnendringen. Je zult weten dat het dit is. Je weet dat bijvoorbeeld je vingers
kunen verbranden als je de hand boven deze kaars houdt. Je weet dat heel zeker, door je ervaring. En je zult het niet doen. Door
ervaring heb je geleerd de hand niet boven de kaars te houden. Deze wijsheid is er. Dat hoef ik je niet te vertellen. Maar dit is een
nieuw leven dat je bent begonnen, een spiritueel leven. Wanneer je dit spirituele leven betreedt, tracht dan je ervaringen te
onthouden. De een na de ander. Hoe je getransformeerd bent, hoe je veranderd bent, hoe de slechte dingen die je in je had,
langzaam aan verdwenen zijn, hoe je zo lief geworden bent. Dit zal om te beginnen je neerslachtigheid wegnemen. Dan moet je
beginnen denken: wat kan ik verder doen? Ben ik werkelijk wijs of ben ik dom? Er zijn vele stadia tussen absolute domheid en
absolute wijsheid, en je kunt al deze schakeringen overal zien. Die combinaties en permutaties zie ik elke dag. En ik ben
verbaasd dat na je zelfrealisatie, wanneer Shri Ganesha in je aandacht schijnt, je de reflectie duidelijk zou moeten kunnen zien en
zou moeten trachten dit te corrigeren. Als je alleen al de wijsheid hebt om je eigen welzijn uit te werken dan zal het je lukken. Ik
ken iemand die 's morgens nooit op tijd kan opstaan; maar op zekere dag was hij klaar om zes uur en ik was verbaasd dat deze
man, die geen zelfdiscipline had, plotseling om zes uur was opgestaan en klaar stond om ergens naar toe te gaan. Ik vroeg:
“Waar ga je heen?” “Weet je dat dan niet”; zei hij. “Ik heb werk gevonden en ik moet daar zijn om 8 uur en het duurt 2 uur om er te
geraken, met wat speling. Ik moet nu gaan. Ik kan dus nu niet met je praten.” Zeer alert, zeer wakker. Waar gaat het nu om? Als
het geld betreft, is er veel wijsheid aanwezig. Dat hoef je hen niet te vertellen, dat is er automatisch. Er is nogal veel geldwijsheid,
er is veel werkwijsheid omdat deze dingen prestige betekenen in de samenleving, en zekerheid. Deze wijsheid vind je dus
gemakkelijk bij veel mensen. Maar zelfs dat ontbreekt nog bij sommigen, zij begrijpen zelfs niet dat ze de kost moeten verdienen,
dat dit het minimum is. Jullie mogen geen parasieten zijn. Dan het tweede stadium, zoals ik zei zijn er veel stadia, wij zijn er niet
voor het geld, het geld is er voor ons. Als je aandacht op de Spirit gericht is, op het Ganesha-principe, zal de hele situatie
veranderen. Je prioriteiten zullen veranderen en plotseling zullen mensen zeggen: "Moeder, wat is er gebeurd met deze persoon?
Hij was een domme dwaas en nu is hij een wijze persoon geworden". Om Shri Ganesha op te wekken moet er een minimum aan
wijsheid aanwezig zijn. Ik bedoel, als zelfs dat er niet is, hoe kan je het dan doen uitwerken. Het is niet bedoeld voor domme
mensen, niet voor dwazen (Moodhas). Wat is nu voor ons welzijn? Laten we eens kijken. Is het geld? Neen, zij die geld hebben,
lijken me geen gelukkige mensen te zijn. Wat volgt er dan? Zijn het banen, in orde, jullie moeten werk hebben, ik zeg niet dat jullie
werkloos moeten zijn. Zie je, onmiddellijk nemen ze weer de andere kant, ze zijn zo vlug, weet je. "Moeder zegt dat we werkloos
mogen zijn" zie je. Directe ontsnapping. Dan is er de macht. Je wilt politieke macht, sociale macht, deze macht, die macht. Dat is
een absoluut vreugdeloos streven. Sla deze mensen maar eens gade, die zogezegd machtig zijn, hoeveel vertrouwen zij in
zichzelf hebben, één voet hier, één voet daar en klaar om verscheurd te worden door de krokodillen. Je kunt het duidelijk zien.
Speciaal in deze Kali Yuga. Het is zo duidelijk, zo klaar omlijnd. Je wilt toch niet worden zoals zij, je wilt worden zoals Shri
Ganesha. Eens je jouw omstandigheden dus begint te aanvaarden, je lichaam, je gezicht en al de rest, zul je merken dat je veel
tijd zult besparen. Een ander probleem waarmee we geconfronteerd worden, is het plannen. En dat ontbreekt volledig bij Shri
Ganesha. Hij heeft nooit iets gepland. Ik wou dat hij enkele plannen gemaakt had, dan zouden de dingen wat gemakkelijker
gegaan zijn. Hij gelooft niet in plannen, omdat hij zo krachtig is. Wat hij ook wil, hij zal het gedaan krijgen. Hij wil de zon, en zie de
zon is daar. Hij wil de maan, de maan is daar. Hij wil sterren? De sterren zijn er. Het stof van zijn voeten kan een heel universum
scheppen. Universum na universum. Voor zo iemand is er geen behoefte om alles te plannen. Omdat al wat hij wilt, ook gebeurt.
Maar waarom? Waarom gebeurt het? Waarom heeft hij deze kracht? Omdat hij in die staat is (dat hij in al zijn wijsheid geen

plannen maakt). Ben jij in die staat? Jij hebt die staat niet bereikt. Je zegt tegen iemand: "Ik moet gaan, want ik moet een
vliegtuig nemen". Dan zijn er tien mensen die naast je staan en beginnen te panikeren. Ik moet gaan en zij maken er zich zorgen
over. Ze panikeren en ze slaan tilt. Ik zeg hen dat nooit op die manier. Ik zeg: "Er is tijd genoeg en wees niet bezorgd: als ik het
vliegtuig bereik, zal het vertrekken, dus maak je daar geen zorgen om". Maar door allerlei veronderstellingen en het planmatige
systeem van het brein denk je: er is een plan om vandaag te vertrekken, dan moet ik ook gaan. Waarom? Ik zal niet gaan. Ik kan
de laatste minuut beslist hebben om niet te gaan. Ik kan het vliegtuig laten vertrekken. We hebben dat al vele malen gedaan, dat
weet je wel. Ik wou de ashram van Rome kopen, dus zorgde ik ervoor dat het vliegtuig nooit arriveerde. Maar je moet in die staat
zijn. Vooral ook bij de aankoop van dit huis hier in Cabella, weet je wat er gebeurde? Er waren vijf intellectuelen die aan mijn
hoofd zeurden. Ik wist niet hoe ik die vijf intellectuelen de baas moest, met al hun plannen, dit, dat. Ze lieten me op en neer lopen,
doe dit en dat. Ze moesten allemaal komen. Dus zei ik hen: "Ga een kijkje nemen". Maar niemand ging kijken, niemand luisterde
naar mij, niemand wou er meer over weten. Hoe de dingen uitwerken, is jouw zuiver verlangen, dat alles verwezenlijkt wat je maar
wilt. Maar je zult ook geen rare dingen willen. Zoals Shri Ganesha geen modeontwerpers zal volgen die zeggen dat je het haar
“punk” moet dragen. Dat is domheid, alle soorten domheid. En omdat wij zo dom zijn hebben deze zakenlui het goed. Ze kunnen
ons de hele tijd bedotten. In zijn staat is hij echter zichzelf, Aan de top van het zuivere verlangen. Het zuivere verlangen is netjes
vastgeknoopt op zijn maag. Hoe dingen gebeuren, hoe wonderlijk zij uitwerken moet in Sahaja Yoga zichtbaar worden, en dit kan
ook met jou gebeuren. Al deze krachten kunnen ook tot jou komen. Je hebt gehoord over mensen die naar ons toekwamen, die
niet konden zingen, zij hadden geen stem, iets raars hadden ze. Ze konden zelfs niet praten. Ze openden hun mond en begonnen
met een noot te zingen en sprongen over naar een andere noot en ze gingen maar door zonder te luisterden naar wat ze zongen.
Na een tijd hoorde ik dat ze zeer mooi konden zingen. Dus de Kundalini zelf verwezenlijkt dit, het zuivere verlangen werkt het uit.
Maar wat met jou? Wat doe jij eraan? Dat zullen we eens moeten bekijken. Er zijn zovele dingen die door de levenswijze van Shri
Ganesha zeer gemakkelijk begrepen kunnen worden. Het eerste en belangrijkste voor hem is zijn Moeder te gehoorzamen. Nooit
"neen" te zeggen en nooit te vragen waarom. Hij zal met alle goden en godinnen gaan vechten, en met iedereen. En dat is wat
Christus gezegd heeft: alles wat tegen mij gericht was, heb ik getolereerd, maar niet tegen de Heilige Geest. Er zouden geen
vragen mogen zijn. Er zouden geen verklaringen mogen zijn. Soms verlies ik zelfs mijn geduld, door de manier waarop ze niet
willen aanvaarden wat ik hen zeg. Op het einde krabbelen ze terug, zonder twijfel, maar ik verlies zoveel tijd om hen te
overtuigen. Wat is de reden? Zij hebben geen wijsheid om te weten wie hun Moeder is. Zoals het verhaal van Shri Ganesha. Toen
zijn Moeder zei: "Wie het eerst rond Moeder Aarde gaat, geef ik een geschenk". Ganesha aanvaardt een kleine muis als zijn
vervoermiddel, stel je voor. Dit kunnen mensen nu niet begrijpen, dat Shri Ganesha die zo machtig is, een muis zou aanvaarden
als vervoermiddel. Omdat hij zo nederig is. Hij wil tegen niemand opscheppen met zijn Lincoln, met zijn Mercedes. Hij voelt zich
gemakkelijk met zijn muis. Wat doet hij dan, hij denkt na en in geen tijd beseft hij dat zijn Moeder veel groter is dan Moeder
Aarde. Waarom zou hij dus rond Moeder Aarde gaan. Zijn broer gaat er rond met een pauw. Maar hij gaat gewoon rond zijn
Moeder en krijgt het geschenk. Het is een simpele zaak om te begrijpen want hij is de meest wijze persoon. De meest wijze
persoon weet wat het is en wie het is. Hij weet welke de kwaliteiten van deze persoon zijn. Hij is niet onder de indruk van
oppervlakkige zaken, neen. Als iemand mooi gekleed is, geraken mensen erg onder de indruk, maar nadien blijkt dat het
bijvoorbeeld bankovervallers zijn die rond wandelen met paraplu's en nette klederen, alsof er grote directeurs in aantocht zijn, en
dan krijgen zij de hele buit. Een wijze persoon wordt dus niet aangetrokken door oppervlakkig gedrag. Hij geeft er niet om. Het is
een soort van zeer diepgaande intelligentie, het is als een computer. In een seconde weet je wat die persoon waard is, hij kan
met veel drukte komen aandraven en je prijzen, dit of dat doen, maar je kent hem zeer goed. Zelfs als iemand zeer lief, zeer zacht
is, wil dit niet altijd zeggen dat hij je werkelijk apprecieert, maar hij is misschien op je geld uit of op iets anders. Maar niet alleen
op dit niveau, ook op spiritueel niveau moeten we het begrijpen. Hoe de mensen trachten je spiritueel naar beneden te brengen.
Welke trucs ze op je uitproberen. Het kan je man zijn, of je echtgenote, je kinderen, je relaties, je vrienden of eender welke Sahaja
yogi's. Maar in het geval van Shri Ganesha is het omgekeerd. Ze zeggen dat wanneer je een slechte appel bij de goede appels
legt, al de appels slecht worden. Maar als je Shri Ganesha tussen de slechte appels brengt, worden ze allemaal terug goed
omdat hij de levengevende kracht is. Dat is één van de grootste kwaliteiten, hij weet dat hij de bron van leven is en hij geeft leven,
hij geeft chaitanya. Hij denkt niet: “Veronderstel dat ik nu leven geef aan deze persoon, ik geef chaitanya aan deze persoon en
mijn ego zal opkomen.” Dit is een veel voorkomend probleem. Moeder, ik wil dit niet doen, want mijn ego zal opkomen. Iedereen
tracht een psychoanalyse van zichzelf te maken omdat dit zal gebeuren, maar jullie zijn nu allen gerealiseerde zielen, jullie zijn
allen heiligen. De valse mensen pochen en jullie, de mensen die werkelijk iets te geven hebben, blijven maar denken dat je ego zal
opkomen, dat “dit zal gebeuren”. Neen, neen, jullie hebben de krachten, maar als jullie het onder de korenmaat zetten, zoals
Christus zei, dan zal het licht uitgaan. Je moet het aan anderen geven. Je moet het laten open bloeien. En zo kun je de toestand

beoordelen. Wat is mijn toestand? Laat eens zien. Waar sta ik? Dat vertrouwen, geloof me, zou in je aanwezig moeten zijn. Jullie
zouden het allemaal op die manier moeten uitwerken. Velen zeggen: "Moeder, mijn Muladhara is geblokkeerd". Hoe durft iemand
blokkeren op de Muladhara. Dat is de woede van Shri Ganesha. Hoe durf je, hoe kan iemand dit doen. Wat ontbreekt, is volledig
vertrouwen in jezelf, en geloof in je Moeder. In Praag werd onlangs iemand op het podium gebracht, een zeer oude vrouw. Zij kon
niet lopen, ze droegen haar en ze werd op een stoel voor mij gezet. Ze zei: "Ik weet dat ik zal genezen, ik ben in uw aanwezigheid,
ik weet dat ik zal genezen.” Ik zei: "Sta dan op". En ze stond op. Vraag het aan de mensen die met mij in Praag waren. Ze kwam
beneden en ze begon te lopen en iedereen lachte. Maar haar geloof! Ze was geen echte Sahaja yogini, maar ze maakte me
duidelijk dat ze me kende. En ze begon zomaar te lopen en iedereen keek naar haar. Hetzelfde gebeurde in Rusland met vele
mensen. Met ernstige ziekten. Eén ding is dus zeker: ofwel weten jullie niet dat jullie gerealiseerde zielen zijn, ofwel kennen jullie
mij niet: één van beide. Een andere zaak. Waarom was hij (Shri Ganesha) zo gehoorzaam aan zijn Moeder? Waarom? Omdat dit
het meest wijze was om te doen. Voor hem die alles weet, is het beter om geleid te worden door deze persoon. En dikwijls heb ik
gezien dat mensen trachten dingen te doen zonder het mij te vertellen. Belangrijke dingen. Zij vallen in valkuilen. En dan komen
ze terug naar mij, dan vertel ik de oplossing en het werkt. Het is niet nodig dat je mij alles vertelt, maar als je in moeilijkheden
bent, kun je altijd in jezelf gaan, en jezelf afvragen: “Wat zou Moeder doen?” En je zult het antwoord krijgen: Je bent zeker in een
hoger stadium maar als je in een boom zit en je denkt nog steeds dat je er uitvalt, ben je nergens. Verstevig jezelf. Dat is de
Adistana van Shri Ganesha, de standvastigheid, standvastigheid in wat je bereikt hebt in Sahaja Yoga. Het geloven in jezelf, dat je
bent binnengetreden in de nieuwe wereld. In de nieuwe atmosfeer. Werk het uit, Shri Ganesha wacht op je, maar hij is niet
bedoeld voor mensen die niet moedig zijn. (Hij was) zo een moedig iemand die kon gaan vechten met alle deva's, omdat hij wist
dat de Shakti bij hem was. Vandaag is het zo een vreugdevolle dag voor mij, omdat wij kinderen hebben en we met kinderen te
doen hebben. De meeste onder hen zijn gerealiseerd geboren. Zij behoren tot een zeer speciale categorie, dat heb ik jullie al
meer dan eens gezegd. Maar wij verwennen hen, omdat wij niet gerealiseerd geboren zijn. Dus weten we niet hoe we deze
speciale kinderen moeten behandelen en daarom verwennen we ze. We verwennen ze niet alleen, maar we bemoeien ons met de
school, en met andere zaken, alsof we de meest wijze ouders zijn. Maar precies omdat we Sahaja yogi's zijn, moeten we veel
gevoeliger zijn dan andere ouders. Hoe kun jij je bemoeien met eender welke school? Maar in Sahaja Yoga doe je het. Het is
omdat er geen wijsheid en geen begrip is over wat goed en gunstig is voor je kind. Als je van je kind houdt, moet je denken aan
zijn welzijn. Je moet leren van de ervaringen met kinderen die aan hun lot overgelaten worden. Je kunt een gerealiseerd kind niet
verwennen. Je kunt het niet. Omdat het een speciale categorie van kinderen betreft. Het zijn geen kinderen die vagebonden
kunnen worden. Zij kunnen geen dieven worden. Je zult iets raars van hen maken, ze zijn niet hier noch daar. Zij zijn gerealiseerd
geboren en zij moeten in juiste banen geleid worden om de volledige manifestatie van hun Spirit te bereiken. Dat wil zeggen dat
wij onze bezitterigheid en domme gehechtheden aan kinderen moeten opgeven. Er wordt geen druk op je uitgeoefend. Als jij je
kind wil verknoeien, dan kan je het verknoeien. Maar ik geef jullie die raad, en als jullie zelf Ganesha’s waren, hadden jullie het
begrepen, dan hoefde ik niet zoveel uit te leggen. Wat is goed voor je kind? Want wij moeten mooie kinderen hebben. Zij zijn
kinderen die mooi geboren zijn, dat zeg ik je. Als ze verwend zijn, dan is het door jullie schuld, jullie hebben hen verwend, jullie
hebben hen verknoeid, jullie zijn verantwoordelijk. Ik ken zovele kinderen. Zij zijn zeer lief. Ik heb ook vertrouwen in hen en ik ben
met hen zeer verwant. Ik heb een veel betere verstandhouding met hen dan ik met jullie kan hebben. Zij argumenteren nooit,
nooit. Ze zeggen nooit neen. En zij hebben een zeer goed beeld van jullie. Het is echt een goede zaak dat we vandaag kunnen
verlangen dat onze kinderen zeer vlug zullen worden zoals Shri Ganesha. Zijn Gana's, die zoveel moeten uitwerken. Het is een
enorme taak. Sahaja Yoga is de hoogste voltooiïng van de spirituele evolutie. We moeten ons daar allemaal op toeleggen. We
hoeven geen offers te brengen, dat hebben de heiligen al gedaan. Niets. We hoeven niet te lijden. Het enige wat jullie moeten
hebben is wijsheid. Daarom ben ik blij dat we vandaag Shri Ganesha vereren. Het zuivere verlangen zou moeten zijn: Shri
Ganesha schenk ons alsjeblieft de goddelijke wijsheid. Dat is alles. Dat omvat alles. Moge God jullie zegenen.

1991-1013, Navaratri Puja 1991
View online.
Shri Mataji Nirmala Devi Navaratri Puja ‘Erken de Mahamaya’ Cabella, Italië 13 oktober 1991 Engelse transcriptie: IBP reviewed
Nederlands: eindversie 15/10/2010 Vandaag zijn we hier samengekomen om de Navaratri Puja te vieren. Negen keren
manifesteerden zich de belangrijkste incarnaties van de Moeder van dit universum. Zij manifesteerden zich met één doel: de
bescherming van haar bhakta’s[1], haar leerlingen, haar kinderen. Het was een bindende liefde. Ze kon er niet aan ontsnappen.
De liefde van de Moeder is verplichtend. Ze kan er niet aan ontsnappen, ze moet haar liefde manifesteren en die bescherming
geven aan al haar kinderen. Die bescherming heeft in de moderne tijden een andere vorm aangenomen. In die tijden probeerde
het kwaad vernietiging en schade toe te brengen aan de rechtschapen mensen, die bhakta’s waren, die het goede deden en echt
een religieus leven wilden leiden. Om hen te redden, incarneerde zij dus. Om hen te beschermen, incarneerde zij. Maar zij wisten
wat goed en wat verkeerd was. Ze wilden hun goede, kostbare leven behoeden. Ze gaven niet om geld of om macht, maar ze
wilden enkel hun levenswijze behouden, met andere woorden: ze wilden in leven blijven om de Godin te vereren. Als kwade
machten hen kwelden, kwaad aandeden of hen probeerden te vernietigen, moest zij zich manifesteren. Maar in de moderne
tijden is alles veel ingewikkelder geworden. De moderne tijden zijn immers ingewikkeld. In de gedachten, in de levenswijze, in de
samenleving van goede mensen, van rechtschapen mensen drong eerst en vooral de angst voor verkeerde zaken binnen. Ze zijn
bijvoorbeeld bevreesd voor hun priesters, hun kerken, hun tempels, hun moskeeën, die allemaal nep zijn. Ze zijn niet bevreesd
voor God. Ze geloven niet in God. Ze geloven dat ze God zelf gecreëerd hebben en dat ze God kunnen besturen. Wie is God dan?
De manier waarop ze zich gedragen, laat je duidelijk zien dat ze het bestaan van God niet erkennen. God Almachtig, die een
toornige God is. Ze maken zich helemaal geen zorgen over wat er met hen zal gebeuren. Ze geloven zelfs niet in een tweede
leven. Ze geloven niet in de verrijzenis. Het zijn erg kortzichtige slechte mensen die allerhande slechte dingen doen. Hoe dan
ook, zodra je geboren bent, je wordt geboren met een soort van merk. Je bent dit, je bent dat, je bent dat, je bent dat, van zodra je
geboren bent. Het eerste etiket dat op de moderne mens wordt geplakt, is dat van de godsdienst waartoe hij behoort. We kunnen
dit niet vermijden. Hij moet tot één of andere religie behoren. Waar je ook komt. Zelfs in een paspoort schreven ze het hoewel ze
er nu mee gestopt zijn, en ze vragen je: "Wat is je godsdienst?" En als je in India zei dat je geen godsdienst had, dan gaven ze je
geen paspoort, omdat je nog geen gekwalificeerde slechte persoon was of omdat je nog geen volgeling was van gekwalificeerde
slechte mensen. Zo gebeurde het dat erg gewone, lichtgelovige, goede mensen, erg rechtschapen godsgelovigen deze vorm van
vrees ontwikkelden, die in hun hoofden werd gestopt door deze valseriken. Als je dit niet doet, als je ons geen geld geeft, dan zal
Gods toorn over je komen. Als je niet komt biechten, dan zal God boos op je zijn. Als je onze onzin niet slikt, zal God woedend op
je zijn. Deze dingen drongen zeer gemakkelijk binnen in het brein van de mensen. Volgens sommige religies is drinken geen
zonde. Volgens sommige religies is het geen zonde met meerdere vrouwen getrouwd te zijn. Volgens sommige religies mag er
een kaste-systeem bestaan. Dit alles is tegen God, en deze absoluut tegen God gerichte activiteiten worden in de maatschappij
in stand gehouden door priesters die de zorg voor de religie zouden moeten dragen. Dit is de vreselijkste conditionering die we
hebben als we starten met Sahaja Yoga. Ze (de mensen) vinden het heel moeilijk om met een blanke lei te starten. De allereerste
bescherming die de Moeder moet geven, is dus tegenover deze conditionering. De tweede (conditionering) is die van het
vaderland. Je komt uit dit land of dat land en tegenwoordig wedijveren alle landen met elkaar in alle mogelijke vormen van
corruptie, maffia en dergelijke. Alle landen. Plots ontdek je het: je hebt vertrouwen in een bepaald land, maar neen, in het geheim
steunt dat land een bepaalde persoon. Of het om een democratie gaat of iets anders, steeds is een of andere vorm van maffia
via iemand ergens aan het werk. De zogenaamde wetten zijn er dus alleen voor eenvoudige, naïeve, zuivere burgers en niet voor
degenen die hen die wetten opleggen. Zij nemen smeergeld aan, ze nemen van alles aan, maar worden wel verondersteld
verantwoordelijk te zijn voor het toepassen van de wet, terwijl ze allerhande illegale zaakjes doen. Want zij maakten de wet en
weten dus hoe ze illegaal kunnen zijn. Dit is een tweede soort angst in de moderne geest. Het derde was oorlog. De ene oorlog
kwam na de andere en dus ontwikkelden vele mensen angst voor oorlog. Als een reactie hierop ontwikkelden ze een dom soort
ego, om zich te beschermen beweerden zij. Door zichzelf te beschermen, ontwikkelden ze zo een groot ego en ze zijn nu zeer
agressieve mensen. Dit is een soort van meeromvattende angst die wijder verspreid is en elke richting kan uitgaan; het kan op
gelijk wie gericht zijn. Dan volgt de angst voor het ras. Racisme. Men zegt mij dat het neo-nazisme zijn eigen weg gaat en
opkomt als een kleine slang. Dit is weer een ander domein dat aan het uitwerken is en dat tegenwoordig zeer gevaarlijk is. Dan is
er de geest van de zoekers. In hun zoektocht zijn ze bij veel guru’s geweest, lazen allerhande boeken, maar ze zochten weet je.
Een zoeker kan van elk water drinken en allerhande ziektes ontwikkelen. Wat kan je eraan doen? Je zoekt immers en je bent

dorstig. Het moet goedgepraat worden. Zo ontwikkelen zoekers een boel problemen en dat niet alleen lichamelijk, maar ook
geestelijk. Het is zo’n delicate zaak als je iemand vertelt dat hij bij die en die guru is geweest. Hij wil het niet horen. Voor hem is
de guru het einde. Je kunt niets slechts zeggen over zijn guru. Als hij eronder begint te lijden zal hij het misschien aanvaarden,
maar de guru (uit hem) verwijderen is een delicate taak, want als je die guru wil verwijderen, zal hij misschien gekwetst worden.
Het is dus een zeer delicate operatie. Dan is er de moderne maatschappij. Hoe minder erover gesproken wordt, hoe beter. De
normen van de moderne maatschappij komen van karakterloze mensen, zoals Freud, die geen enkel moreel gevoel hadden. Of
van dronkaards. Hoewel je geen standbeelden voor dronkaards ziet, ontstaat het loslaten van ons waardepatroon door het
drinken. Drankgebruik is er altijd wel geweest, maar niet op die schaal. Ik bedoel, niet iedereen was een dronkaard, maar nu kan
iedereen een dronkaard zijn, zonder enige schaamte. Met het drankgebruik raakte het waardensysteem in verval en nu vindt men
die losbandigheid een normale zaak. Dit is een andere manier. Vroeger kreeg iemand steun van zijn ouders als hij zich toewijdde
aan God, wanneer hij een rechtschapen levensstijl wou leiden of iets hogers. Als ze deze kwaliteiten opmerkten bij hun kind
waren ze blij, maar tegenwoordig is het net omgekeerd. Ouders houden er niet van. Het is alsof de ouders alles binnenin zichzelf
verloren hebben en daarom vasthouden aan hun kinderen en kleinkinderen en proberen hen in hun bezit te houden. Het zijn
hersenloze schepsels, omdat hun hersenen weggespoeld zijn. Er is niets meer over in hun hersenen. Tegen de ouders ingaan, is
dus ook een groot probleem. Er is ook een soort vrees dat: de moeder zou het niet mogen weten, de vader zou het niet mogen
weten. Je kunt dus zeggen dat langs alle kanten vrees opflakkert als vlammen. En nu zijn we in deze Kali Yuga, waarin we met
Sahaja Yoga begonnen zijn. De manier waarop we onze bescherming uitwerken, moet bijgevolg van twee kanten komen. De
Moeder is er natuurlijk om je op elk moment te beschermen. Haar krachten zijn er om je te beschermen. Maar, vreemd genoeg,
moet in de moderne tijden één voorwaarde vervuld zijn want vroeger waren de goeden goed en de slechteriken slecht. Er was
geen vermenging. Vanaf het ogenblik dat ze de Godin aanriepen, accepteerden ze haar ook. Zij kwam in haar werkelijke
gedaante en werkte het uit. Maar in de moderne tijd moet je beseffen dat al de slechte zaken ook in je hoofd hier en daar een
beetje blijven rondhangen. De mensen zijn uiterst oppervlakkig, ze neigen vlug tot de houding van de massa, stellen zich aan,
draaien mee met de mode, en zomeer. Hun persoonlijkheid is niet zo ontwikkeld als bij die bhakta's die wisten dat zij juist was en
die wisten dat ze rechtschapen waren, die wisten dat al wat ze deden juist was en die stevig op hun twee voeten stonden. Een
moderne Sahaja yogi verschilt in vele opzichten van de Sahaja yogi van toen. Want vroeger was het immers niet eenvoudig
zelfrealisatie te krijgen. Eén op een miljoen of één op een miljard en ze moesten er zeer hard voor werken. Naarmate zij hard
werkten, zeer hard, reinigden zij zichzelf, bouwden zij zichzelf op en zij zwoegden. Zoals een kunstwerk waar tijd in kruipt en
zorgvuldig is uitgevoerd, minstens duizend keer beter is dan die moderne kunstenaars die twee drie lijnen tekenen. De mensen
van nu zijn als moderne kunstenaars. Je tekent één lijn en zegt: dat moet je zien in die persoon. Je moet een identiteit hebben.
Wat voor een identiteit kun je weergeven in één lijn? Met één lijn zeg je: zoek de identiteit. De Sahaja yogi's die hier vandaag
aanwezig zijn, moeten dus beseffen dat dit alles en ook de kwade krachten ons omringen. Sommige bevinden zich binnenin ons
en sommige buiten ons. Het lijkt dus een zeer moeilijke taak, maar dat is het niet, omwille van één voorwaarde - als je die kan
begrijpen - namelijk, dat je mij moet erkennen. Ik weet dat ik de Mahamaya[2] ben. Ik ben daar zeer handig in. Maar ik ben
oprecht. Ik ween geen krokodillentranen en kan dat ook niet. Ik ben oprecht, maar toch ben ik de Mahamaya. Wat moeten jullie
dan doen om mij te erkennen? Als jullie mij erkennen, zijn jullie beschermd. En jezelf zuiveren gaat in Sahaja Yoga het
eenvoudigst door collectief te zijn. Als je niet collectief bent, weet dan dat er met jou iets mis is. Als je collectief bent, is het alsof
je een bad neemt in de Ganges. Je moet niet naar de Himalaya gaan, niet veel individuele sadhana[3] doen. Je moet alleen
collectief zijn. Als je collectief bent, als je geniet van de collectiviteit, weet dan dat je gezuiverd bent. Geen smet (blijft over), je
bent volledig in orde. Nu deel twee van die Mahamaya toestand. Ik moest zeer dicht bij jullie kunnen zijn. Ik moest zeer dicht bij
jullie zijn, met jullie kunnen spreken, een goed contact hebben, jullie alles kunnen zeggen over yoga, je volledig bewust maken
van jezelf. Dit moest gebeuren, met al die complicaties in je hoofd, in je hart en je lichaam. Ik moest het uitwerken. Jullie zo dicht
benaderen in mijn echte vorm, zou zeer gevaarlijk geweest zijn. Dus moest het een Mahamaya zijn. Maar ondanks dat, moest je
mij kunnen erkennen, om mij te kunnen begrijpen, te beseffen dat ik een goddelijke persoonlijkheid heb, dat ik een incarnatie ben,
dat is alles wat de godheden verlangen. Dan zullen zij op alle mogelijke manieren voor jullie zorgen. Zij zullen jullie alle krachten
geven. Zij zullen jullie alle voldoening, alle bescherming geven die jullie willen. Dit is de voorwaarde, die voor een rationele geest
moeilijk te begrijpen valt: hoe kan de Adi Shakti in één lichaam verblijven? Hoe kan het onbegrensde begrensd worden? Maar
mensen kunnen dit niet doen, het zijn maar mensen. God kan het, hij is immers God. En jullie zagen zoveel mirakels, jullie hebben
zoveel foto's. Zoveel dingen die jullie kunnen zien. Maar dit is wat men moet erkennen. Soms ontmoet ik mensen die, als ik tot ze
spreek, nogal losjes beginnen te praten. Niet met die diepte. Niet met dat gevoel dat ik de Mahamaya ben. Sommigen
antwoorden me zelfs. Sommigen staan klaar om, als ik hen iets zeg, een antwoord of uitleg te geven. Natuurlijk, die vrijheid heb

ik jullie opzettelijk gegeven. Maar je moet begrijpen dat je tot mij hoort te spreken op de manier die je tegenover de Adi Shakti[4]
zou gebruiken. Zeer belangrijk. Hoe jij je gedraagt, is eveneens van groot belang. Het mag niet kunstmatig zijn. Het mag niet
oppervlakkig zijn. Het beste is je hand op je hart te leggen, beide handen, en proberen het te voelen. Je Moeder is de Adi Shakti.
Ze heeft dit hele heelal geschapen. Ze schiep deze wereld en ze is er voor jouw bescherming. Zelfs Shri Krishna kon de
Pandava's niet beschermen. Ze werden naar het woud verbannen en moesten lijden. De Sahaja yogi's niet. Zodra ik weet heb van
jullie problemen, gaat mijn aandacht aan het werk. Shri Rama zelf moest naar de jungle. Dit alles, deze bescherming, wordt jullie
(zomaar) gegeven, omdat jullie zoekers naar de waarheid zijn, en de waarheid is dat ik de geïncarneerde Adi Shakti ben. Eens
deze waarheid een deel van jezelf wordt, is er niets meer om bevreesd over te zijn: want alle godheden weten dat. Zij zijn zeer
goed op de hoogte van deze incarnatie. Ze zijn er klaar voor en zullen alles doen om je geloof vaste vorm te geven. Op alle
mogelijke manieren proberen ze dat, door foto's van mij te geven in de lucht en zo meer, allerhande dingen. God weet wat ze voor
vandaag van plan zijn. Ze zijn zo bezorgd. Ze zijn (actief) achter de coulissen en op de scène, aan alle kanten van de scène, naar
mij luisterend, blij dat ik jullie de waarheid vertel. Maar in de manier waarop ze (mij) erkennen en in de manier waarop ze
handelen, zijn ze nooit ongehoorzaam. Als jullie je ook zo gedragen, zijn jullie volledig beschermd tegen al die problemen
waarover ik jullie vertelde. Ik zal jullie niet zeggen dat je niemand mag haten, dat je zoiets niet mag doen. Niets daarvan. Ik zal
jullie niet zeggen dat je niets mag stelen. Ik zal jullie niet zeggen dat je geen geld mag verdienen ten koste van Sahaja Yoga.
Niets. Ik zal jullie zelfs niet zeggen dat je niet mag drinken, of roken. Ik zei nooit zoiets. Maar automatisch laat je al die dingen
vallen, zodra je beseft met wie je te maken hebt, in wiens bescherming je bent. Vanzelf. Je zult niet meer angstig zijn. Zodra je
mij erkend hebt, zal je voor niemand nog bevreesd zijn. En hoe meer je die erkenning toont, hoe meer je die beseft, des te hoger
en hoger je komt. Niet alleen spiritueel maar op alle vlakken: mentaal, sociaal, economisch, politiek. Het is erg opvallend dat jullie
me niet alleen erkennen als een Moeder die jullie zeer liefheeft, maar ook als een Moeder die krachtig is, om jullie te beschermen.
Zeer krachtig, als je het beseft en in je hart voelt. Stel dat ik je eens terechtwijs en je voelt je triest. Je zou moeten inzien:
"Hoeveel geluk heb ik dat de Adi Shakti zelf mij terechtwijst, Ze interesseert zich voor mij. Hoeveel geluk heb ik dat ik dat ik in
deze tijd geboren ben om bij haar te zijn voor haar grote taak. Wat heb ik gedaan (om dit te verdienen)?" Deze erkenning op zich
zal alle incarnaties van Navaratri vervullen. Vandaag vieren we Durga, Kali, al deze grote Godinnen, deze krachten. Ook Radha.
Het was Radha die Kamsa doodde, niet Shri Krishna. Hij moest Radha vragen om hem te komen doden. Het is de kracht die
doodt. Als je beseft dat je Moeder de Adi Shakti is… Ik ken zoveel mensen. Bijvoorbeeld een man die op de luchthaven van
Londen werkt. Iemand probeerde hem lastig te vallen. Hij zei: "Pas op, mijn Moeder is erg machtig, je weet niet hoe." De volgende
dag werd die man ontslagen, verloor zijn zaak, verloor dit, verloor dat. Daarop ging hij naar die ander toe en zei: "Wie is je
Moeder? Kan ik haar zien?" Er was een boer uit de buurt van Rahuri. Drie mannen kwamen 's nachts suikerriet bij hem stelen. De
volgende dag kwamen ze langs en zeiden: "Welke Godin vereer jij?" Hij zei: "Waarom?" "Drie uit de kluiten gewassen kerels waren
op je veld aan het letten, bewaakten het. En we dachten: laat ons wat van dat suikerriet meenemen. Het ziet er immers zo goed
uit. En ze gaven ons een pak slaag. We werden natuurlijk niet gewond.” Achter de erkenning schuilen dus al die krachten. Er zijn
er zo veel, zoveel verhalen die ik jullie kan vertellen. Hoe het is gebeurd en hoe het is uitgewerkt. Maar als je nog twijfelt, ergens
halverwege (blijft hangen), dan is het niet in orde. Je hoeft je geen zorgen te maken over je goede naam. Ga in volle snelheid in
om het even welke richting en weet één ding: dat je mijn kind bent en dat ik de Adi Shakti ben. Alles wat er vreselijk uitziet, zal
beter worden. We hebben het gezien in dat geval in Frankrijk, alles wat er gebeurd is. Maak je dus nergens zorgen om, weet dat ik
de Adi Shakti ben, dat alle krachten van Goden en Godinnen en dat alles in mij zijn en dat ze voor jullie zorgen. Maar als die
erkenning er niet is, zullen zij jou ook niet erkennen. Voor deze Navaratri vandaag moet ik jullie dus vragen om in gedachten te
houden dat we vandaag de Adi Shakti vereren en niet alleen Durga. En jullie vereren Durga en al die Godinnen om hen te danken
omdat jullie zulke bange en slechte mensen zouden geworden zijn en jullie niet hier zouden zijn als ze jullie niet gered hadden
toen jullie zo bevreesd waren. Daarom zijn we hen dankbaar omdat ze ons gered hebben en ons bescherming gaven in een
tijdperk waarin we erg hulpeloos waren. Moge God jullie zegenen. [1] bhakta: toegewijde volgeling, leerling [2] Mahamaya: grote
(opperste) illusie [3] sadhana: praktijk van devotie [4] Adi Shakti: de oorspronkelijke of primordiale vrouwelijke kracht;
oermoederkracht
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Het spijt me, voor ik binnenkwam moest ik nog iets zeggen, maar het is goed dat het gebeurd is, want ik heb jullie nu iets
belangrijks te vertellen dat speciaal voor de vrouwen bedoeld is.
Ik heb gemerkt dat vrouwen - natuurlijk, ik ben zelf ook een vrouw - beschikken over zekere 'waterkrachten', zoals huilen, wenen
en denken dat ze zeer te beklagen zijn en iedereen zich ellendig doen voelen. Dat is hun macht, ik heb dat gemerkt.
Ik bedoel, dit lied is het slechtste lied dat je op eender welke dag kan zingen. Maar het is in iemands hoofd opgekomen. Het is
heel negatief en niet alleen dat, maar het beschrijft iemand die nooit gelukkig kan zijn en niet wil dat iemand gelukkig is.
In iedere vrouw is het moederschap aanwezig, zijn er fantastische kwaliteiten, zelfopoffering; alles is er. Maar daarbij zouden ze
ook moeten weten dat ze 'links' zijn. En de vreugde in ons hart, waarover we spreken moet zich naar buiten toe manifesteren. De
mensen zouden moeten zien dat we vreugdevol zijn, dat we gelukkige mensen zijn; dat we niet zijn zoals anderen die beginnen
huilen om kleinigheden.
Zoals toen mijn vader stierf: ik was verwonderd dat ik plotseling gedachteloos werd, volledig gedachteloos. Ongeveer drie dagen
bleef ik gedachteloos. De gedachte aan pijn, verdriet of gelijk wat, kwam niet in mij op. Er was enkel gedachteloosheid. En
iedereen was verbaasd, want ik had voor hem gezorgd en hij was zeer aan mij gehecht, hij hield veel van mij, alles was er. Maar
men was verbaasd hoe gemakkelijk ik plots gedachteloos werd. Als je dus een Sahaja yogini bent, zou je in crisistijd
gedachteloos moeten worden. Dat is één van de tekens. Ik heb het bij mezelf gemerkt. Bij eender welke crisis in de familie word
ik gedachteloos. Wat betekent dit? Dat God je problemen gewoon overneemt. Hij legt er zijn hand op, hij plaatst er zijn
bescherming over, hij haalt je eruit en maakt je absoluut gedachteloos. En in dat gedachteloos bewustzijn ontdek je wat juist en
fout is. Dus zelfs in crisistijd is dit gedachteloos bewustzijn altijd zeer waakzaam. Het wordt waakzamer dan normaal. Dat is het
kenmerk van een Sahaja yogi of een Sahaja yogini.
Maar ik merkte het, verwonderlijk genoeg, vooral bij Franse, Indiase meisjes die hier kwamen. Ik was geschokt dat ze zo links
waren, van het huilerige type, absurd. En ik was verwonderd dit lied opnieuw te horen; hoe konden ze zo'n lied zingen? Uit
Frankrijk! In Frankrijk, weet je, is het probleem dat ze teveel drinken. Het spijt me, vandaag hebben de Fransen dit hier prachtig
gedaan, maar ik zeg het beter toch maar. Als ze drinken, denken ze dat ze heel gelukkig zijn, zijn ze heel vrolijk. Maar weet je hoe
lang het duurt? Het is zo over, en dan lijden ze. Maar als gevolg van het drinken worden ze zeer links en als je een Fransman ziet,
is hij altijd ongelukkig. Hij is zelfs verlegen om te zeggen dat hij gelukkig is, want mensen zouden kunnen denken dat hij een
domoor is. Dus hoort hij miserabel te zijn: ‘Les Misérables’. Is hij dat niet, dan is hij niet Frans.
Maar wij zijn niet zo, wij zijn in het Koninkrijk van God. We zijn helemaal niet ongelukkig. Helemaal niet. Sommige dingen
gebeuren nu eenmaal in het leven. Het leven is zo, we moeten sterven. Alle mensen sterven niet tegelijk. Stel je voor dat iedereen
sterft. Wat zal er gebeuren met de mensen? Wie zal ons begraven? Denk eens, als we allemaal tegelijk geboren worden, wie zal
ons op de wereld zetten? Iedereen die geboren wordt, moet dus sterven. Maar men heeft de dood zo voorgesteld, als een groot

deel van het leven. Het is maar één moment, één moment waarop je het bewustzijn verliest, je gaat, je verandert en je komt terug.
Maar als je iets moet doen in dit leven is het genieten. Op dat vlak is het hun filosofie dat je naar cafés moet gaan, want God
weet wat er gebeurt als je dood gaat. Ze draaien dus de zaken om. Dat is Engels. Ik bedoel hier niet de Fransen.
Maar als in India iemand sterft, halen ze er muziekgroepen en allerlei muziek bij en ze blijven spelen voor het dode lichaam. En
waarom spelen ze? Want als er bhoots[1] of zo zijn, zullen ze weglopen. Ook om je niet droevig te voelen. Aanvaard dat wat God
voor jou deed, voor je bestwil was. En dan geven ze een grote feestmaaltijd, op een dag na de 10de of 13de dag, moet er een
zeer groot diner gegeven worden; dat is zeer verrassend in zo'n arm land, weet je. Het is zo'n probleem. Als de vader sterft, wordt
heel de familie verweesd. Ondanks dat alles dragen ze toch geen zwarte kleren. Hier daarentegen heb ik mensen zwarte kleren
zien dragen.
Een dame was erg van streek. Ze zei: "De bank gaat open om 10 uur en ik moet naar de begrafenis en mijn juwelen zijn in de
bank". Maar ik zei: "Je juwelen, die draag je toch niet voor een begrafenis, toch?" "Nee, nee, ik heb daarvoor speciale juwelen.
Zeer mooie zwarte, weet je". En mooier nog, de dag dat ze sterven moeten ze champagne hebben. Als iemand sterft,
champagne! Als ze thuis komen, moeten ze een lunch hebben en een groot feest. We leiden dus zo'n leven vol tegenstellingen,
omdat in de christelijke religie niet veel gezegd wordt over de dood. Christus zou er over gesproken hebben, als ze hem hadden
laten leven. Hij zei dat de Spirit[2] eeuwig is. Hij sprak over reïncarnatie, zonder twijfel, maar deze mensen repten er met geen
woord over. Sterven betekent nu dus dat de mens voor altijd verloren is. Of dit leven is verloren voor God. Dan hangen we in de
limbo of ergens anders; we komen nooit terug. Dit is absoluut fout. Zo is het niet.
Dus wat je in dit leven moet bereiken, het hoogste goed is je spirituele groei, en je positie in het Koninkrijk van God. Speciaal voor
de dames, moet ik dit zeggen, omdat ze alle tragische zaken lezen en herlezen. Griekse tragedie, deze tragedie, die tragedie. Het
begint in te werken op de zenuwen van de vrouwen, Als iemand ook maar iets zegt, slaat het in als een bom. Ze gedragen zich
als: "O, mijn God, wat is er toch gebeurd? Hij had mij dat niet mogen zeggen". Maar eerst zouden we moeten zien wat we onszelf
aandoen. De schade die we onszelf toebrengen, daarvoor wenen we nooit. Je hebt gezien hoe in het Westen vrouwen zichzelf
beschadigd hebben. Daar wenen ze nooit over, nooit, nooit. Maar ze wenen als iemand zelfs een kleine opmerking tegen hen
maakt. Natuurlijk, in India ook. Maar er zijn ook zeer redelijke vrouwen, in het Oosten en in het Westen, die veel kunnen
verdragen, met een waardige houding tegenover het leven. Zoals een olifant doorwandelt terwijl de honden blaffen - wat kan dat
ertoe doen? Deze waardigheid komt als je innerlijke vreugde bezit. Niemand kan me ongelukkig maken. Dit zou het principe
moeten zijn. Niets kan mij ongelukkig maken. Anders begin je 'links' te worden. Als de vrouw begint te wenen, wordt de man
steeds 'linkser' en plots zitten er tien bhoots op hem. Hoe krijgt hij ze? "Ik ben nooit op een kerkhof geweest. Ik ben nooit op zo'n
plaats geweest, Moeder. Ik heb nooit iemand zien sterven". "Hoe ben je dan zo bhootish[3] geworden?" "Ik ging nooit naar een
guru[4]". Kijk naar zijn vrouw. Zijn vrouw is een huilende pop. Om alles huilt ze. "Als je dit of dat niet doet: huilen". Dit is een
andere manier van het ego om zich uit te drukken, zeg ik je, dit huilerig gedoe. Vandaag wil ik dus van jullie allen de belofte dat je
helemaal niet zult huilen. In plaats van bloemen geef je me enkel deze belofte als bloem. Ik huil nooit. Natuurlijk, soms als sandra
karuna[5], kunnen er wel eens één of twee tranen uit mijn ogen komen. Tenslotte ben ik een moeder. Maar niet zo maar zitten
huilen en huilen en hysterisch worden. Jullie moeten je waardigheid behouden. Jullie zijn allemaal Sahaja yogini's. Lees geen
enkel boek dat gaat over huilen. Maar er zijn ook diepzinnige boeken die je diep kunnen raken: als je dan wil wenen is het in orde.
In de bioscoop zien ze een vrouw die haar man kwelt en ze huilen erom. Ze komen thuis en kwellen hun echtgenoot. Welke zin
heeft dat? Ik heb er zovelen gezien. In de bioscoop zitten ze te wenen. Als het om iemand anders gaat, voelen ze de pijn; als ze
het zelf zijn, zien ze niet wat ze veroorzaken. Mijn enige verzoek vandaag is dus dat je niet zult huilen. Nu ben je in het Koninkrijk
van God en in het Koninkrijk van God huil je niet. Nu hebben we Allerheiligen gehad. We hebben dit gehad en dat. Ook in India
hebben we zulke onzin. Oké, geef wat hen toekomt, maar je viert niets door te huilen. Dit is een teken dat je stelt, dat je echt
vreugdevol bent. Ik bedoel: wat een lied om naar te luisteren. Ik was geschokt. Wie stelde voor dat lied te zingen? Kan ik vragen
wie de schuldige was? Ik weet dat het een Indiase vrouw moet geweest zijn. Dat moet wel.
[Spreekt Hindi.] Kijk naar deze mooie dingen die ze gemaakt hebben. Als er geen schoonheid in henzelf zou zijn, zouden ze
hebben zitten huilen. Wat anders? Natuurlijk zijn die mensen mooi. Ze huilen nooit. Misschien krokodillentranen, soms -enkel uit
aanstellerij- maar inwendig huilen ze niet, omdat ze vol vertrouwen zijn. Ze genieten van hun schoonheid. Ze genieten van hun
glorie. Ze genieten van zichzelf. Waarom zouden ze huilen? Waar is dat voor nodig? Zo'n verspilde tranen zijn nutteloos.

Vandaag zijn we dus hier om van onze vreugde te genieten. Onze Atmanand, Niranand, Paramanand: we zijn hier om te genieten
van al deze dingen die een eeuwige waarde hebben.
Je moet begrijpen en geloven dat je nu in het Koninkrijk van God verblijft en dat al de subtiele schoonheid van je wezen voor jou
toegankelijk zal worden. Je zult zelf al de schoonheid zien. Maar, als nu reeds je ogen en je hart gesloten zijn en je niet wilt zien
wat mooi is, hoe kan ik dan zeggen wat voor moois ze hebben gemaakt? Het is zeer belangrijk in het leven om een positieve
ingesteldheid te hebben.
Zo ook voor Sahaja Yoga. In Sahaja Yoga moeten we onszelf innerlijk ontwikkelen. Maar dat gebeurt niet. Mensen zeggen: "Mijn
moeder is ziek, mijn vader is ziek, mijn broer is ziek, mijn deze, mijn gene is ziek". Dat komt eerst. Soms denk ik dat ik beter een
ziekenhuis zou beginnen in plaats van een ashram. Op de tweede plaats komt: "Mijn echtgenoot is zo, mijn kinderen zijn zo. Mijn
dit en dat zijn zo". Dit "mijn, mijn, mijn" is niet wat je bent. Wat ben je? Je bent een Sahaja yogini. En in Sahaj moet je weten dat je
alle bewijzen in handen hebt, alles is er om te weten dat je een Sahaja yogi bent.
Veronderstel nu dat ik weet dat ik de Adi Shakti[6] Als ik wéét dat ik de Adi Shakti ben, dan weet ik dat. Dan moet ik niemand om
hulp vragen, ik ben tenslotte de Adi Shakti. Ik word verondersteld alles te doen. Dat is mijn taak, omdat ik die kracht heb. Ik heb
die kracht, gewoon sahaja[7], ik heb die kracht in mij en dus moet ik dit doen. Nu kan ik ook zeggen: "Ik ben een vrouw. Ik zou
moeten zitten huilen". Nee, dat recht heb ik niet. Dat kan ik niet doen, zelfs al zou ik dat willen. Mijn taak is je aan te moedigen, je
te vertellen over je innerlijke subtiliteit, je schoonheid.
Weet je wat een mooi wezen je bent? Laten we het hebben over onze innerlijke schoonheid. Wie zijn wij? Zijn wij die gekke
mensen die zich altijd miserabel voelen, of altijd vechten, die hunkeren naar zaken en door deze materie volledig in beslag
worden genomen? Neen, we zijn de Spirit. We zijn de Spirit. We zijn de weerspiegeling van God Almachtig, die zuiverheid is, die
waarheid is, die kennis is. Dat zijn we. We zijn niet als gewone mensen. Hoe kunnen we dan op dat niveau leven? Alleen als je
bezeten bent, als je een slechte guru hebt gehad of iets dergelijks, dan ga je misschien als een jojo op en neer, op en neer, op en
neer. Maar zij die al deze beperkingen hebben overstegen en die staat bereikt hebben, zouden moeten waarderen dat zij de Spirit
zijn. Zo zitten hier vele Spirits die God Almachtig reflecteren. Ik ben zo'n trotse moeder en jullie zijn allemaal in staat om zoveel
mensen in deze wereld te verlichten. Maar je innerlijke schoonheid is, dat je absoluut onafhankelijk bent van wie ook. Je steunt
enkel op jezelf, op de bron van jouw Spirit, de vreugde van jouw Spirit. Je verwacht niet van anderen dat ze je vreugde geven.
Veronderstel dat er morgen iemand komt die mij beledigt, dan zal ik zeggen: "Het is in orde. Het geeft niet". Het raakt me nooit
omdat ik bij mezelf blijf. Hij zegt deze zaken. Hij zal lijden, of niet lijden, dat is niet mijn bekommernis. Als je begint met alleen op
jezelf te rekenen, beeld je dan een huis in dat op rotsen gegrondvest is; zo ben je dan. Probeer het te voelen. Voel de rots in
jezelf. Probeer het te begrijpen. Je gaat je niet gedragen zoals andere mensen. Het is in orde. Mensen die hun huizen op zand
hebben gebouwd, moeten zich zorgen maken. Wij niet. Wij hebben op rotsen gebouwd. Dus moeten we zeer moedig zijn, zeer
stoutmoedig. Tegelijkertijd bijzonder nederig. Als de boom beladen is met vruchten buigt hij door. Dus vereren wij Moeder Aarde,
vereren wij de zon, vereren wij de maan, we vereren alles wat ons omringt en ons geholpen heeft. We vereren onze ouders en
iedereen. Maar boven alles vereren we onszelf omdat we het waard zijn vereerd te worden. Nu zijn jullie allemaal heiligen
geworden. Dat betekent niet dat jullie baarden moeten laten groeien en gekke kleding gaan dragen en zo, niets van dat alles.
Jullie zijn heiligen, want binnenin jullie is er het aroma, de fijne geurigheid van jullie lotus, die de Spirit is.
Dit is een lotus die jullie hier voor mij gemaakt hebben, zo'n prachtige lotus. Ik zit in een prachtige lotus. En dit wordt
weerspiegeld in je hart, als een heel mooie lotus. Voel die lotus. Hoe mooi, hoe delicaat ze is. Ze is roze, want roze is de lotus die
iedereen uitnodigt. Teken van vrijgevigheid, van uitnodiging. De roze kleur trekt alle soorten insecten aan, trekt iedereen aan. Dus
de lotus is roze en zij nodigt alles uit. Staat voor alles open, is nergens bang voor. Maar ze komt uit het slijk, ze komt uit absoluut
vreselijke poelen waarin een massa wormen rondkruipen, dat is zo, maar ze verspreidt die fijne geur en maakt de hele vijver zo
mooi. Dat is wat jullie zijn. Waar je ook bent, kun je die schoonheid scheppen. Je kunt die schoonheid laten vloeien. Je kunt de
mensen tonen wat een spirituele persoon is. Jullie zijn de weerspiegeling van Sahaja Yoga, niet ik. Jullie moeten Sahaja Yoga
reflecteren. Zulke mensen zijn altijd vreugdevol en wijs. Shri Ganesha is de schenker van wijsheid. De wijsheid hoe je op elk
moment te gedragen, hoe op elk moment de juiste dingen te zeggen, hoever te gaan op alle gebied. Het zou spontaan moeten
worden, sahaja, je hoeft er niets voor te doen, maar je zou het wel moeten weten: "Nu ben ik een Sahaja yogini". Elke morgen zou

je tegen jezelf moeten zeggen: "Ik ben een Sahaja yogini". Dus hoever zal ik gaan? Hoe zal ik me gedragen? Wat zal mijn houding
zijn?" Dit is heel gemakkelijk te begrijpen als je deze lotus van wijsheid ontwikkelt. Hoe ontluikt deze lotus? Er is een zaadje dat
ontkiemt. Van de wijsheid is het zaad al in jullie aanwezig, jullie hebben het allemaal en nu ontluikt het, omdat jullie gerealiseerde
zielen zijn. Laat je wijsheid het overnemen. Hoe doe je dit? Er is maar één manier, zou ik zeggen: "Veronderstel dat Moeder dit
probleem had, wat zou zij gedaan hebben?" Goed idee. "Hoe had zij het aangepakt?" Het kan zijn dat je dan zegt: "Wij begrijpen
Moeders stijl niet, zij heeft zoveel trucjes". Juist. Zo is het. Maar er is een heel eenvoudige manier om het te doen: door het over
te geven aan mijn wijsheid en de wijsheid zelf die in jou is, is actief. Zij zal het uitwerken. Dit punt zou je ook moeten begrijpen: de
wijsheid in jou is werkzaam.
Er was een man die op de luchthaven van Londen werkte. Hij is een Sahaja yogi, maar hij komt niet naar de collectiviteit; hij heeft
geen tijd. Op een dag zei iemand iets grofs tegen hem. Hij ging naar huis en bedacht: "Het is niet goed wat hij tegen me zei,
tenslotte ben ik een Sahaja yogi". En de volgende dag hoorde hij dat die man van zijn fiets gevallen was. Die man kon dan
misschien niet begrijpen dat dit met hem gebeurde omdat hij al die dingen had gezegd. Maar de yogi wist het omdat de
godheden je bijstaan. Door je wijsheid begrijp je dat alle godheden aan jouw kant staan en wat er ook met je gebeurt, ze staan
vóór jou. Niemand kan je kwaad berokkenen. Niemand kan je raken. Je bent zo beschermd. Lotussen zijn niet beschermd. Je
bent zo beschermd dat als wie ook je probeert te kwetsen, er onmiddellijk bescherming is. Je eigen bescherming bestaat er ook
in, zoals ik zei, dat je in gedachteloos bewustzijn gaat. We schaden onszelf soms meer dan een ander zou kunnen doen.
Een vriendin van mij, die ik kende, was zo van toen ze nog een jong kind was: altijd huilde ze voor alles. Ze huilde steeds voor
niemendalletjes omdat ze zo'n verwend kind was en ze was het gewoon altijd te wenen. Ik was verrast te zien dat ze zeer jong
blind werd. Ik zei: "Hoe werd je toch zo slechtziend?" Ze moest hele dikke brillenglazen gebruiken. Ze zei: "Ik huilde zoveel, weet
je nog?" Ik zei: "Dat weet ik nog. Maar huilde je zelfs nog na school?" "Ja ik huilde altijd zo". Je ontwikkelt dus een soort van
persoonlijkheid, zo van: "Zo ben ik nu eenmaal, ik huil gewoon". Waarom geen persoonlijkheid ontwikkelen in de zin van: "Ik ben
altijd vol vreugde. Alles wat ik zie, vervult me met vreugde. Alles wat ik hoor, vervult me met vreugde." Dan zal de lotus van je
geurigheid nog verbeteren en de activiteit van je wijsheid zal erop gericht zijn dat je alles wat heel mooi is gemakkelijk opneemt.
Je zult alles krijgen wat voldoening en vreugde schenkt. Het is de werking van deze wijsheid in jou die je leidt naar mensen die
zeer lief zijn, naar situaties die heel mooi zijn, waar je mooie dingen ontdekt, of naar zulke mooie creaties waarvan je nooit had
verwacht ze te zien. Het is zeer, zeer belangrijk dat je dat begrijpt als je me zegt: "Moeder, dit wonder is gebeurd. Dat wonder is
gebeurd." Het is niets. Het is je eigen wijsheid, je eigen Spirit, die alles bewerkstelligt. Jij hoeft niets te doen. Het enige dat je je
moet herinneren is dat je een Sahaja yogini bent en dat je karakter dat van een Sahaja yogini moet zijn, dat je ideeën die van een
Sahaja yogini moeten zijn. Zo ook met Sahaja yogi's.
Sahaja yogi's, omdat ze mannen zijn, laten niet veel merken, maar ze hebben dan weer andere manieren om hun humeur te uiten.
Ze worden opvliegend en soms is het zo erg dat je je begint af te vragen: "Wat is er aan de hand met die man?" Aan de ene kant
de woede, aan de andere kant het gehuil. Wat blijft er tussenin over? Ik weet het niet. Beide dingen zijn absoluut overbodig. Je
moet de mensen verbeteren, je moet dingen uitspreken. Daarnet moest ik iets zeggen, ik heb het gezegd, dat is het. Maar het is
geen woede. Gewoon, ik moet het doen. Dit is het verschil. Ik ben er niet bij betrokken. Zelfs als ik ween, ben ik er niet bij
betrokken. Ik ween enkel. Zelfs als ik kwaad ben, ben ik niet echt kwaad. Ik probeer me boos voor te doen. Dat is wat er gebeurt.
Je geraakt er niet bij betrokken. Maar als je betrokken geraakt bij je boosheid, dan is alle vreugde voorbij, compleet voorbij.
Sommige mensen denken wel eens dat je, als je vreugdevol bent, je ook heel ernstig moet zijn. Helemaal niet. Waarom ernstig
zijn, wat is er in deze wereld om ernstig over te zijn? Alles is dwaasheid. Ik vind niets ernstigs in deze wereld en ik kan niet langer
dan drie minuten ernstig blijven. Soms maken mensen daar misbruik van, maar wat kan ik eraan doen? Dat is mijn aard. Wat is er
zo ernstig? Jij hoeft de zon niet te scheppen. Jij hoeft de maan niet te scheppen. Jij hoeft Moeder Aarde niet te scheppen. Wat is
er zo ernstig? Welke grote werken heb jij uit te voeren? Alles is er voor jou. Geniet ervan! Wat is er om ernstig over te zijn?
Sommige mensen proberen indruk te maken met hun ernst. Ik zag eens een vrouw ernstig staan nadenken. Ik zei: "Wat is er aan
de hand?" "Ik weet niet hoe ik dit moet schoonvegen, ik heb geen bezem". Ik zei: "Alsof de hemel naar beneden valt, zo'n
probleem! Het geeft niet. Als je het vandaag niet doet, kan je het morgen doen. Wat is er zo belangrijk?" Ik bedoel, als je iets niet
hebt, dan is dat niet erg. "Nee, nee. Ik moet het doen. Ik ben zeer trots op mijn huis". Ik zei: "Dat is het belangrijkste probleem, dat
is ernstig". Omdat je lijdt aan enkele ernstige, domme problemen, daarom word je ernstig en als je denkt dat door ernstig te

worden je problemen opgelost zullen worden, weet dan dat dit niet zo is. Anderzijds moet ik je zeggen dat we niet lichtzinnig
mogen zijn. We mogen niet vulgair of frivool zijn. Dat is niet de bedoeling. Bekijk deze bloemen. Bekijk ze. Ze trillen mee met mijn
vibraties. Maar bekijk ze in hun eigen waardigheid. Ze zullen morgen sterven. Ze bekommeren zich daar niet om, zolang ze daar
mooi staan op hun eigen plaats, om jullie plezier en geluk te schenken, dat is alles.
Waarvoor dient een lamp? Laat ons onszelf zien als een lamp die licht moet geven. We zijn dus hier om vreugde en geluk te
geven aan iedereen. Om iedereen gelukkig te maken. Er zijn zoveel manieren om anderen gelukkig te maken. En om dat te doen
moeten we ook leren. Zoveel dingen moeten we leren. Hoe anderen gelukkig te maken. En dan, als je hen gelukkig maakt, voel je
die vreugde in jezelf. "O, zij zijn zo gelukkig". Zie hoe gelukkig ze zijn, dan alleen ontplooit deze lotus zich nog veel verder. Zoals
een rimpeling in het water zich naar de rand van de oevers beweegt en dan van de oevers weer terugkomt. Zo ook is het wanneer
jouw vreugde de vreugde van anderen bereikt, dan vormen de rimpelingen die ontstaan een prachtig patroon voor je ogen. Denk
maar eens aan die situaties waarin je iets goeds deed voor iemand, wanneer je zeer lief was voor anderen, dan vond je de
vreugde in die persoon en hoe die vreugde terugkwam naar jou. Denk aan dat patroon dat je eens zo subtiel voelde, hoe het met
jou verbonden is. Telkens je aan dat moment, die tijd of die plaats denkt, dan komt het hele beeld weer in je op en je denkt: "Wat
een prachtig moment". Maar dat moment is vereeuwigd in jou, voor altijd, en daarom is Diwali zo belangrijk. Zoals ik al zei, zijn
jullie allemaal mijn licht en het licht dat daar is, is eeuwig. Deze lampen hier zullen uitgaan. We zullen ze elk jaar opnieuw moeten
aansteken. Maar jullie (lichten) niet. Jullie hebben het eeuwige licht en dit licht zal vreugde verspreiden.
Wat is het grote probleem in deze wereld? Het hele probleem, neem dit van me aan, is dat er geen vreugde heerst. Zo eenvoudig
is het. Er is geen vreugde. Als ze vreugde hadden, zouden ze al deze onzinnige zaken niet gedaan hebben. Er is geen vreugde. Als
je vreugde voelt, wil je niet vechten, wil je niets doen wat schade toebrengt. wil je niets over iemand zeggen, niet alleen dat, je zou
niet verlangen naar iets dat onze Moeder Aarde zou schaden of ecologische problemen teweegbrengt. Je wil dat gewoon niet.
Je wil niets doen dat anderen kwetst. Mensen voelen zich daar ongelukkig om, hier, in India of waar dan ook. Je voelt gewoon:
"Waarom zou ik iets doen wat niet gunstig is voor anderen?" Ik bedoel: het schenkt geen vreugde. Dus als je vreugde in je hebt,
moet je vreugde uitdragen en als je geen vreugde uitdraagt, betekent het dat er iets ontbreekt in je beoefening van Sahaja Yoga
en dat is de reden waarom we moeten groeien. We moeten Sahaja yogini's en Sahaja yogi's worden. Dat is een vereniging die
vreugde geeft. We kunnen onze naam veranderen als je wil. Als Sahaja Yoga niet goed is, noem het dan "Joy Giving Association".
Nu zouden we ook moeten nagaan wat de vreugde doodt. Dat is belangrijk. Wat doodt vreugde? Eerst en vooral zei ik dat je wijs
moet zijn. Wijsheid houdt in dat ze je onthechting geeft. Onthechting van alles wat te maken heeft met zelfzucht, egocentrisme,
obsessie voor jezelf, ego - dit alles wordt gevormd met 'zelf'. Kun je je dit voorstellen: zelfzuchtig - het Zelf betekent de Spirit. Wat
is zelfzucht? Dat is wat het Zelf volledig verduistert Omdat je alleen aan jezelf denkt, je kinderen, je familie en dat is het. Soms is
zelfs dat teveel, soms blijft het enkel bij jezelf. En als je zo gaat denken en je begint kleiner en kleiner en kleiner en kleiner te
worden, dan zakt de lotus in elkaar. Maar aan anderen denken is zo fijn. In mijn geval is het anders. Als ik aan mezelf denk, kan ik
je verzekeren dat ik me erg gelukkig voel, fijn, vreugdevol. Dat moet ik je wel vertellen, dat moet ik bekennen. Maar als ik aan
bepaalde mensen denk, reageren mijn chakra's onmiddellijk en dan denk ik: "God, waarom dacht ik aan zo iemand?" Ik bedoel: de
chakra's beginnen snel te bewegen voor die persoon. Maar dit lichaam is zo gul, dat kun je je niet voorstellen. Zelfs als ik naar
iemand kijk, beginnen de chakra's meteen voor hem te werken, alsof ik verantwoordelijk ben voor de beschadigde chakra's van
iedereen. Wat ik in zekere zin ook ben, maar in die mate? Maar toch blijf ik denken aan mensen die in moeilijkheden verkeren,
aan elk van jullie. Waarom? Waarom denk ik aan jullie? Omdat ik weet dat als ik jullie chakra's kan verbeteren, jullie gelukkig
zullen zijn. Ik hoef dat feit niet logisch te beredeneren; mijn lichaam weet dat gewoon. Het werkt. Het werkt en voelt zich heel
gelukkig. Als ik iemand zie die zijn realisatie krijgt, brengt me dit zoveel vreugde.
Als ik zie dat iemand van zijn probleem wordt verlost, geeft dit mij zoveel vreugde omdat het de aard, de natuur van de Spirit is
vreugde te geven. Als je de Spirit niet toelaat zijn eigen natuur en zijn eigen aard na te komen, zal hij zich niet manifesteren. Dus
kunnen we zeggen dat je het voertuig bent en dat je de lamp bent voor zover het je brein en lichaam betreft. Maar als dit licht van
de Spirit zich gaat manifesteren, moet het van een unieke soort zijn, dat al het licht naar buiten uitstraalt. Het geeft licht aan
anderen. En deze lichtgevende kwaliteit moeten jullie verbeteren. Langzaam maar zeker zal je verrast zijn, alleen al als je
probeert, in je leven, in je relaties, in je omgeving licht te geven aan anderen - om hun leven beter te maken, niet om te pronken,
niet om zelfzuchtig te zijn, maar op een zeer liefdevolle en mooie manier. Je zult echt begrijpen dat je de Spirit bent, omdat de

Spirit lief heeft, Hij heeft lief en in die liefde ben je vergevend, zeer vergevend.
Soms worden jullie leiders boos op me omdat ik zo vergevend ben. Wat kan ik eraan doen? Dat is mijn aard. Ik kan er niets aan
veranderen omdat ik liefheb. Als je van iemand houdt, vergeef je. Je voelt je niet slecht. Niet vergeven is moeilijk, maar vergeven
is het beste. Als je vergeeft, hou je er tenminste geen hoofdpijn aan over. Deze liefde is vreugde. Nu denk ik dat, als deze liefde
smelt en als een rivier stroomt en voedsel geeft aan alle bomen op haar oevers, dat het moment is van de voltooiing van het
individuele of het persoonlijke karakter van die liefde en dat dit het moment is waarop ze zich vervuld voelt. Je moet niet zo maar
licht in een hoek hebben staan, maar het moet vloeien, het moet bewegen, het moet voeden. Liefde is niet iets levenloos, zoals
een steen. Als ze smelt omvat ze alles, en alles wordt er heel mooi door. Eerst en vooral moeten jullie begrijpen dat het leven
dient om vreugde te geven aan anderen, omdat jullie nu heiligen zijn en jullie licht vreugde moet geven. Jullie moeten weinig
(ver)dragen. Jullie hebben krachten om te dragen. Jullie hebben alle krachten en dus wens ik jullie veel succes voor het komende
jaar en veel voorspoed.
Moge God jullie zegenen.
[1] bhoots: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven; negativiteit die soms ons
subtiele systeem binnendringt
[2] Spirit: het Atma, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is
[3] bhootish: afkomstig van of onder invloed van bhoots
[4] guru: leraar, meester
[5] sandra karuna: diep mededogen van de meester voor zijn leerling
[6] Adi Shakti: ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht, scheppende kracht van het universum, die belichaamd wordt
door Shri Mataji; primordiale (oorspronkelijke) kracht
[7] sahaj(a): spontaan, aangeboren, volgens de cultuur van Sahaja Yoga
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Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Als we echte zoekers naar de waarheid zijn, dan moeten we hier eerlijk over zijn en
oprecht, zodat we oprecht zijn ten opzichte van onszelf, en zodat we ons eigen bestaan in deze wereld gerechtvaardigd hebben.
Er zijn zoveel sadhaka's[1], van 's ochtends tot 's avonds werken ze aan het één of ander ritueel, de één of andere soort van
meditatie, een bepaalde soort bhakti[2], een bepaalde soort studie. Maar wat je moet inzien is: wat hebben we bereikt? Waar
staan we?
Als een moeder zou ik zeggen: "Mijn kind, je hebt zoveel gedaan tijdens je zoektocht, maar wat heb je gevonden? Heb je de
ultieme realiteit? Heb je dat wat beschreven werd in de heilige geschriften?" Dit lied dat vandaag gezongen werd is in Marathi - ik
wou dat ze iets in het Sanskriet gezongen hadden, ze zijn heel goed in Sanskriet, ze zingen ook over Adi Shankaracharya en
dergelijke. Morgen zullen ze het doen. Dit lied werd geschreven door Namadeva in de twaalfde eeuw; een dichter die later naar
Punjab ging, waar Nanak Sahib hem heel veel respect betuigde en hem vroeg iets te schrijven in het Punjabi. Hij bestudeerde het
Punjabi en schreef een heel dik boek, en in de Granth Sahib komen er vele verzen daarvandaan.
Hij was een gewone kleermaker, een doodgewone kleermaker, en hij ging een andere heilige opzoeken in een ander dorp, die
Gora Kumbhar genoemd werd. 'Kumbhar' betekent pottenbakker, iemand die potten maakt; en Gora Kumbhar was druk bezig
met het klaarmaken van de klei voor zijn werk. Namadeva ging gewoon voor hem staan en hij zei: "Ik ben hier gekomen om de
nirgun te zien, het vormeloze, om de chaitanya[3] te zien, maar hier is het in saguna, het is in een vorm." Alleen een gerealiseerde
ziel, alleen een heilige kan dit zeggen over een heilige, omdat hij de ultieme realiteit kent. Maar mensen die niet gerealiseerd zijn
kunnen niet begrijpen wat er voorbij dit leven is.
Zelfs in de christelijke religie hebben we Thomas, die naar India reisde en hij schreef vele verhandelingen, die in een grot in
Egypte bewaard werden en die later gevonden werden. Nu bestaat er een boek over hem, na achtenveertig jaar onderzoek. Het is
verbazingwekkend hoe hij Sahaja Yoga volledig beschrijft, namelijk dat je de ervaring van de realiteit moet hebben.
Natuurlijk zegt elk boek en elk heilig geschrift: "Ken jezelf" - wie ben ik, ik moet erachter komen wat ik ben. Dit gezegd zijnde,
zouden we ons erop moeten toeleggen dit Zelf te ontdekken, dat zich binnenin ons bevindt. We zeggen: "Mijn lichaam, mijn stem,
mijn neus, mijn land, mijn, mijn" - wie is deze 'ik' waarvan al deze dingen zijn? Waar komt deze inspiratie vandaan? Deze 'ik'
bevindt zich binnenin ons, het weerspiegelt zich in ons hart. Ik moet jullie verzoeken mij niet blindelings te accepteren. Blindheid
zal je niet helpen. Maar ik bied je een hypothese aan, zoals in de wetenschap - over de manier waarop dit gebeurt, en dergelijke.
Als het bewezen wordt, en als je ontdekt dat je gevoeld en ervaren hebt wat ik zeg, dan moeten jullie dit als eerlijke mensen
accepteren.
In het Westen hebben we andere problemen dan we hier hebben, enorme problemen. Eerst ging ik naar Engeland, en je weet hoe
Engelsen zijn, zo hard als noten - het is moeilijk om deze noten te kraken. Maar als ze eenmaal openbreken, barsten ze van
wetenschappelijkheid, en zijn zij het die zich haastten naar de universiteiten en naar allerlei bibliotheken en alles te weten

kwamen over de Kundalini.
Er is al zoveel geschreven door Nath Panthis die hier was, en die zoveel werk verricht heeft over de Kundalini-ontwaking, maar
het ging verloren. En toen een aantal Duitsers hier kwamen en andere mensen hier kwamen, werd hen door tantrika's[4] een
verkeerd soort informatie gegeven die ze van hieruit meenamen. En die grote misvatting en al die verkeerde informatie ging
zodanig ver dat ik in een Duits boek las dat de Kundalini in je maag zou liggen, en hij heeft er een hele verklaring voor gegeven.
Hij was ongetwijfeld een zeer geleerde man, maar het punt is dat ik niet weet wat hij geleerd heeft, en zo komt het dat hij de
Kundalini zo beschreven heeft.
Deze kennis was ons al lang bekend. We hadden drie soorten bewegingen naar het Goddelijke toe. Eén ervan was de Veda's[5].
Vida betekent ook 'weten' - zo had Thomas de mensen genoemd die we kennen als gnostici, als 'gn'. Ik weet niet of jullie het in
het zuiden gnana noemen of gyana, maar in Marathi zeggen we 'gn'. Het woord 'gnostic' betekent hetzelfde als iemand die een
kenner is; geen uitwendige kennis, niet door middel van je mentale inspanningen of je emotionele gevoelens, maar iets dat daar
ver voorbij gaat. En ze hebben ditzelfde pad geprobeerd te volgen, maar in de Veda's hebben ze gezegd, in de eerste, in de eerste
sloka[6] heeft men gezegd dat als je er geen kennis van hebt, het zinloos is dit boek te lezen. Maar wat betekent 'kennis'? Het
weten door middel van je centrale zenuwstelsel; niet op je mentale of lichamelijke vlak, maar op een veel hoger niveau.
Nu we mensen geworden zijn, moeten we nederig toegeven dat we geen perfecte wezens zijn. We missen iets in ons; waarom
vechten we anders, waarom maken we ruzie? Ik bedoel, al dit soort problemen zijn grotendeels menselijke problemen:
ecologische problemen, economische problemen, politieke problemen. Als je naar de bron gaat, is het de mens die al deze
dingen doet. Dus wat is er mis met mensen? Dieren zijn in orde, zij zijn pashu; ze staan onder de pasha, onder de controle van
God. Maar mensen hebben de vrijheid, zij gaan van hier naar daar, en al dit soort problemen zijn er omdat ze niet de ware kennis
bezitten.
Dus wat is de ware kennis die we zouden moeten nastreven, en waar we ons naartoe moeten bewegen? Deze mensen in de
Veda's probeerden het te begrijpen, maar zij probeerden eerder de natuur te begrijpen en de vijf elementen. Terwijl ze de vijf
elementen vereerden, kwamen ze volgens onze kennis in de rechterkant terecht, en de beweging naar de rechterkant is heel
goed te zien in de Griekse mythologie; en na Griekenland werd dit vervolgens als een soort wetenschap beschouwd, en toen
ontstonden al dit soort dingen.
De linkerkant was de bhakti. Mensen begonnen God te vereren met blind geloof en zich naar God te richten, hem te vereren in
tempels en kerken, in heiligen te geloven. Vooral India is bijzonder gezegend omdat alles wat we hebben van de heiligen
afkomstig is, ook al is het erg afgeweken en ook tamelijk gestagneerd. Maar de kennis was afkomstig van de heiligen, van de
maharishi's, en van grote zieners.
Een ander goed punt wat Indiërs betreft is dat hun religie niet georganiseerd is, er is geen organisatie die de touwtjes in handen
heeft. Dat is een heel grote zegening. Ondanks dat, zijn al deze ideologieën in de Veda's ook in een bepaald soort van een
mentale maya[7] terechtgekomen, en dat is waarom we Arya Samaj hebben en al dit soort dingen die heel moeilijk liggen. Ik
bedoel, als je eender welke Arya Samaji ontmoet dan weet je niet wat je met die persoon moet aanvangen; hij blijft maar praten
en praten - God weet wat voor kennis hij allemaal heeft. Maar hij heeft de essentie niet bereikt, en hij is voldaan van wat hij
gelezen heeft, omdat hij steeds veel te veel leest. Dat is wat Kabira gezegd heeft: "Padi padi pandita murkh bhayo" - "Door teveel
te lezen, zijn zelfs pandita's[8] dwazen geworden." Ik vroeg me wel eens af hoe dit mogelijk is. Maar nu kom ik velen van dit soort
tegen.
Dus waar het om draait is dat je door te lezen het ultieme niet kan kennen. Stel dat er een dokter is en dat hij je een medicijn
geeft tegen je hoofdpijn, en hij zegt je Anacin te gebruiken. Als je dan de gebruiksaanwijzing leest: "Anacin, neem Anacin, neem
Anacin" - zal de hoofdpijn dan toenemen of afnemen? Je moet het medicijn nemen. En dat is wat in de Veda's geschreven staat,
namelijk dat je je 'Zelf' moet leren kennen. Hetzelfde geldt voor een deel van de Veda's, de Upanishaden[9]; overal in de
Upanishaden vind je niets anders dan: "Ontdek je Zelf."

Zelfs Patanjal shastra[10], als je dit ziet, dan gaat er enkel in het begin een heel klein gedeelte over vyayama[11], ik bedoel, er zijn
ashtanga's. Een heel klein gedeelte ervan gaat over de zogenaamde lichamelijke problemen waar ze een oplossing voor vonden.
In Sahaja Yoga gebruiken we dit ook, maar in overeenstemming met het inzicht waar het probleem zich bevindt; niet zoals
iedereen zich met oefeningen en allerlei dingen bezighoudt, hartaanvallen krijgt, allerlei soorten problemen, hitte, hoge
bloeddruk. Soms is het lage bloeddruk, soms hoge bloeddruk, en dan komen ze mij vertellen: "Moeder, we doen yoga, en kijk..."
We zijn niet enkel een lichamelijk wezen, we zijn niet enkel een mentaal wezen, noch een emotioneel wezen, maar we zijn een
spiritueel wezen.
En de tweede soort beweging die we in dit land hebben gehad is de bhakti. Bhakti is in orde, naar de tempel gaan, maar dat
begon ook achteruit te gaan, omdat men niet begreep wat bhakti is. Shri Krishna heeft in zijn Gita gezegd - je moet weten dat Shri
Krishna een diplomaat was, hij was geen moeder, en hij wist hoe mensen in elkaar zaten. Hij wilde dat ze een omweg maakten
om achter de waarheid te komen, want niemand houdt van een rechtstreekse bewering. In die tijd vertelde hij het in het bijzonder
enkel aan Arjuna. Hij zei drie dingen voor hen, waarin je zijn diplomatie terugziet, als je tussen de regels kan lezen, en het eerste
dat hij zei is dat je gyana moet bereiken. Hij was geen goede zakenman, want een zakenman zal je nooit het beste eerst vertellen,
maar hij zei dat je je op gyana zou moeten toeleggen. Dat is waar het om draait. Gyana betekent deze kennis op je centrale
zenuwstelsel.
Maar het tweede dat hij zei, is dat je bhakti zou moeten doen. "Welk soort fruit of bloemen of water je me ook geeft, ik zal het
aannemen, maar je moet bhakti doen, die ananya is." Als je nu Sanskriet kent, dan is ananya - wanneer je niet de ander bent,
wanneer je een gerealiseerde ziel bent. Als je niet verbonden bent, wat is dan de bhakti aan jou? Veel mensen klagen: "Moeder, ik
heb gevast, ik heb dit gedaan, ik deed dit, en kijk nu naar mijn toestand. Ik ben een nerveus wrak geworden." Dit is niet de fout
van God; je bent nog niet verbonden. Het is een eenvoudig gegeven, zoals een telefoon. Als de telefoon niet verbonden is, wat is
dan het nut van te telefoneren? Je zal de telefoon beschadigen. Dus bhakti zonder de verbinding is verkeerd, daarom heeft
Krishna dit gezegd: "Yoga kshema vam aham" - "Eerst yoga, dan kshema." Eerst moet je je yoga tot stand brengen en dan zal je
voordeel komen; anders zal het niet werken. Op een heel subtiele manier heeft hij yoga op de eerste plaats gezet. Waarom zij hij
niet: "Kshema yoga"?
Dat is wat hij zei wat bhakti betreft. Over karma zei hij: "Doe al het werk en leg het aan de lotusvoeten van God Almachtig." Dat is
niet mogelijk. Veel mensen zeggen: "Moeder, ik leg al mijn werk aan de lotusvoeten van God" - zelfs de moorden, denk ik. Het is
slechts een mentaal idee, het idee van: "Ik leg het aan de lotusvoeten van God." Dat kan je niet, omdat je je niet in die staat
bevindt. Maar een Sahaja yogi zal mij bijvoorbeeld niet zeggen: "Ik breng de Kundalini omhoog", maar hij zal zeggen: "Moeder, ze
komt niet omhoog, ze komt niet," hij spreekt in de derde persoon. Hij zal zeggen: "Dit wil niet naar die kant gaan" - in de derde
persoon, omdat hij niet langer aanwezig is.
Dus dat is wat karma wil zeggen, het ligt automatisch aan de lotusvoeten van God Almachtig. Hij doet gewoon alles. Wij zijn
enkel instrumenten. Stel je voor dat dit instrument zegt: "Ik ben aan het spreken," dan zal je dit niet accepteren. Op dezelfde
manier, als we zeggen: "Ik heb dit gedaan...", alsof ze een last op zich nemen en deze aan de lotusvoeten van God leggen - nee.
Het is automatisch, het is spontaan. Dat is 'sahaja'. Dat is 'met jou geboren'.
Jullie hebben allemaal deze kracht binnenin jezelf. Nu zijn er boeken, die de Kundalini als iets heel gevaarlijks beschrijven. Dit is
complete onzin, ik zeg het je. Ik ben naar zoveel landen geweest, zoveel mensen hebben hun zelfrealisatie gekregen, en er is
geen spoor van problemen in hen. Integendeel, ze zijn in elk opzicht verbeterd. Van de ene op de andere dag hebben mensen hun
drugs opgegeven, hun slechte gewoonten. Van de ene op de andere dag zijn mensen genezen.
Het is - ik doe niets van dat alles. Ik bedoel, misschien denk je dat ik iets doe - maar ik doe het niet, jullie eigen Kundalini lost het
op. Het is heel verrassend hoe het werkt, en hoe het je helpt; want zij is je Moeder, je individuele Moeder, en zij weet alles over je.
Het is allemaal in haar opgeslagen, kan je zeggen. In drieënhalve winding is zij gelegen - volgens een bepaalde wiskundige
formule - en als ze opstijgt, kan het zijn dat ze een beetje warmte achterlaat, door de kleine, laat ons zeggen, inspanning die ze
moet doen. Soms wordt er een beetje warmte geproduceerd, in sommige mensen. Stel je bent een leverpatiënt, dan kan het zijn

dat je een beetje warmte in je handen voelt, meer niet. Maar deze Kundalini hebben jullie allemaal, en het is het zuiver verlangen
binnenin je.
Je weet dat er in de economie een wet bestaat dat in het algemeen behoeften nooit voldaan zijn. Vandaag willen we een huis,
morgen een auto, en overmorgen willen we een helikopter, en zo gaat het maar door en door. Als we het niet hebben zwoegen we
ervoor, en als we het hebben genieten we er niet van. Maar dit is een zuiver verlangen, namelijk het één zijn met deze
allesdoordringende kracht van Gods liefde. We denken er nog niet eens aan dat er zo'n soort kracht is, we beschouwen het als
vanzelfsprekend. We zien hoe alles gecreëerd wordt, we zien prachtige bloemen, we zien hoe een enorme boom uit een piepklein
zaadje komt. Kijk naar onze ogen, het zijn zo'n mooie camera's - wie heeft hen gemaakt? Wie heeft ons doen evolueren naar deze
staat? Wat is deze kracht die ons tot mensen heeft gemaakt? We willen dit nooit uitzoeken, omdat de wetenschap ons geen
verklaring kan geven: hoe een zaadje ontkiemt, hoe we mensen werden. En dus is het allemaal in orde tot aan dat punt, verder
willen we het niet weten.
Dus God Almachtig heeft deze prachtige chaitanya, deze Brahmachaitanya[12] overal verspreid. Als ik dit zeg, dan moet je dit
ervaren en me vervolgens zeggen of het zo is of niet. Maar om gewoon maar "nee" te zeggen betekent dat je jezelf de kans
ontzegt om verbonden te raken met deze levenskracht. Deze levenskracht heeft ons doen evolueren, zonder twijfel: ze
organiseert alles, ze creëert alles, ze vibreert alles. Ze coördineert, ze begrenst, en bovenal houdt ze ook van je. Dus ze zoekt uit
hoever ze met je kan gaan. Zo'n mooie kracht is allesdoordringend, in elk atoom en in elke levende kiem, in elk levend wezen. Ze
handelt op zo'n mooie wijze dat we niet eens de zachtheid ervan voelen. We zien nog niet eens hoe een bloem openbloeit, hoe ze
tot bloei komt, hoe ze zich opent, we zien het niet. Ze bloeit gewoon en we zeggen: "Oh, vandaag is er een bloem." Het gaat
gewoon op zo'n zachte manier, op zo'n mooie manier, dat we zelfs op geen enkele manier het bestaan ervan voelen - maar het
bestaat.
En zolang we niet verbonden zijn met deze kracht kunnen we niet de ultieme realiteit kennen, omdat de Spirit binnenin ons niet in
onze aandacht is. Het is een gadeslaan van onze aandacht. Maar eenmaal deze Kundalini opstijgt, gaat ze doorheen de zes
centra, en breekt door het fontanelgebied, wat de verwerkelijking is van de doop, en vervolgens komt deze Spirit in onze
aandacht, als een lichtje. En onze zenuwen krijgen een nieuwe dimensie, een nieuwe dimensie waardoor we worden, we worden opnieuw zeg ik dat we worden, het is niet zomaar een preek, het is niet zomaar opschepperij, het is niet één of ander soort
getuigschrift - maar je wordt werkelijk collectief bewust: samuhik chetana.
Je kan anderen voelen. Je kan het op je vingertoppen voelen, op - er zijn vijf, zes en zeven centra links, en zeven centra rechts.
Deze zeven centra vertegenwoordigen je emotionele kant, en deze de lichamelijke en mentale kant. Je kan de centra van alle
mensen voelen. Als we op een medische manier mensen behandelen, als we een boom aan de buitenkant behandelen, dan
behandelen we de bladeren, kunnen we zeggen. Maar als je werkelijk de boom gaat behandelen dan moet je naar de wortels
gaan, en ik heb het over de wortels binnenin ons, de Levensboom die zich binnenin ons bevindt.
Je zal versteld staan dat zelfs Mohammed Sahib ‘kiyama’ heeft beschreven - kiyama wil zeggen de 'tijd van wederopstanding'.
"Wanneer de tijd van wederopstanding zal komen, zullen je handen spreken en tegen je getuigen."
Ze hebben allemaal over deze tijd gesproken, het Laatste Oordeel, en deze Kali Yuga[13] zal Satya Yuga[14] voortbrengen.
Maar het punt is hoeveel er bereid zijn om hierin mee te gaan. Duizenden en duizenden zullen afzakken naar één of andere
krankzinnige, gekmakende plaats, maar niet naar de realiteit. Het vereist een soort van goddelijke intelligentie, denk ik, om dat in
te zien.
Het zal je verbazen dat ik Rusland het meest ontvankelijke land hiervoor vond, omdat ze daar niet zo materialistisch zijn. Ze
hebben niet dit soort vrijheid of wat dan ook, maar ze hebben wel de vrijheid om in zichzelf te keren. Heel introspectieve mensen,
zelfs hun schrijvers, ik lees hen altijd, Tolstoy en zo. Ze zijn allemaal heel introspectief, en ze zijn - je zal verbaasd zijn dat we
altijd een groot stadion moesten voorzien, en dat er zelfs dan nog zoveel mensen buiten zaten. In een plaats genaamd Togliatti
zijn er minstens 22.000 Sahaja yogi's. En toen ik daar was had deze staatsgreep net plaatsgevonden, dus ik vroeg: "Maak je je

geen zorgen?"
Dus hij zei: "Moeder, wat is er om me zorgen over te maken? We zijn in het Koninkrijk van God, we behoren niet tot dit koninkrijk."
Zo'n mooie dingen gebeuren er over de hele wereld. Wij Indiërs hebben een ander soort problemen, we zijn heel geconditioneerd.
We hebben zo'n grote ideaalbeelden voor ons, maar we vorderen nooit. We zullen Rama aanbidden, we zullen een guru
aanbidden, maar wat heb je binnenin jezelf? Je klampt je ergens aan vast; maar heb je nu zelf iets? Dat is wat Sahaja Yoga is.
Vooraleer je jezelf kent, zal je Shri Rama niet kennen, zal je niemand kennen.
Laatst zag ik een boek over Sahaja Yoga dat één of andere krankzinnige man geschreven had. Hij ontkent het bestaan van
Krishna, hij ontkent het bestaan van Rama, hij ontkent het bestaan van Jezus, van iedereen. Ik zei: "Zo'n krankzinnige man, het is
zo onwetenschappelijk; hoe kan je zoiets zeggen zonder het uit te zoeken? Je zegt het gewoon zomaar, zonder het uit te
zoeken." Stel dat ik nooit in Madras geweest ben en dan Madras begin te beschrijven. Hoe zouden jullie me dan noemen?
Op dezelfde manier hebben vele mensen over God geschreven: omdat er geen wet bestaat die hen verbiedt hierover te schrijven
kan eender welk soort onzin geschreven worden. Maar zolang we de waarheid niet te weten komen, zullen we niet weten wie een
valse guru is en wie niet. Je kan me bijvoorbeeld vragen: "Moeder, is hij een valse guru, is hij een valse guru?" Ik zou zeggen:
"Waarom geloof je mij?" Stel dat ik zeg dat hij het niet is, dan zal je met mij beginnen redetwisten. Als ik zeg dat hij het wel is, dat
zal je mij geloven. Zo'n situatie is nergens voor nodig. Jij zal jezelf kennen, en daar doorheen zal je de absolute waarheid kennen,
want je Spirit is absoluut. Het verschaft de absolute waarheid.
Morgen zal ik jullie meer vertellen over de Spirit, voor vandaag denk ik dat dit voldoende is. We zouden het moeten doen. Ik denk,
als jullie dat goed vinden, dat we de sessie voor de zelfrealisatie kunnen doen. Het neemt nauwelijks tijd in beslag. Eerst moet je
er klaar voor zijn en er gewoon om vragen, en jullie zullen het allemaal krijgen. Natuurlijk zullen jullie wel met vragen in je hoofd
zitten. De laatste keer toen ik naar Madras kwam werd alle tijd besteed aan het beantwoorden van vragen, vragen, vragen en nog
eens vragen. Maar nu zou ik jullie willen vragen dat als jullie vragen hebben, dat je ze apart houdt, je kan ze opschrijven. Morgen
zal ik al jullie vragen beantwoorden, maar nu alsjeblieft, als het enigszins mogelijk is, probeer je zefrealisatie te verkrijgen. Dank
jullie zeer.
Ik zou zeggen, als jullie graag vijf minuten naar buiten gaan, dan kunnen jullie allemaal gaan en daarna terugkomen, dat is in orde
- maar praat niet, dat is alles.
Ik heb jullie nog niet verteld over de derde soort beweging die we hadden in ons land, namelijk die van Nath Panthi’s. Jains
hebben Adi Nath, en daaruit is een afwijking ontstaan. Een guru werd verondersteld kennis te geven aan slechts één persoon Janaka had bijvoorbeeld alleen Nachiketa - tot de tijd van Gyaneshwara, dat is in de twaalfde eeuw. Gyaneshwara was de
volgeling van zijn eigen broer Nivritinath, en ze hebben veel geleden. En hij vroeg Nivritinath de toestemming voor één ding,
namelijk: "Laat mij de waarheid bekendmaken aan het grote publiek. Ik zal er enkel over vertellen, verder zal ik niets doen, ik zal
er enkel over vertellen." Want dertien, veertienduizend jaar geleden beschreef Markandeya de Kundalini. Vervolgens kwam Adi
Shankaracharya die de Kundalini beschreef, maar allemaal in het Sanskriet. En zelfkennis in het Sanskriet was niet toegankelijk
voor het gewone volk, en diegenen die Sanskriet kenden wilden zich niet met zelfkennis bezighouden. Zo bleef deze kennis de
hele tijd geheim.
Maar hij vroeg het, en vervolgens schreef hij Gyaneshwari[15]. Gyaneshwari is niets anders dan een soort van Gita in het Marathi,
dat hij uitbreidde en versierde met veel poëzie. In het zesde hoofdstuk van Gyaneshwari beschreef hij de Kundalini heel duidelijk.
En het was ook dat zesde hoofdstuk dat verminkt werd, het werd nishiddha genoemd, het mocht niet gelezen worden door de
mensen die de leiding hadden over een religie, die de leiding hadden over onze spirituele groei, zogezegd. En ze zeiden: "Jullie
mogen dit niet lezen, anders zullen jullie in de problemen komen." Dat hoofdstuk werd dus gesloten en niemand probeerde
erover te weten te komen, maar toen kwamen de Nath Panthi’s op. Daaruit kwam Kabira voort, we hebben Nanaka. Hij sprak over
khalis, Nanaka sprak over khalis. Khalis wil zeggen zuiver, nirmal. Sahaja yogi's zijn nirmal. Als iemand ergens misbruik van
maakt, wordt dit duidelijk getoond; en een heilige kan zo niet zijn. Khalis mensen kunnen zo niet zijn, ze kunnen geen geweld

hebben.
Het is liefde. Het is liefde die absoluut nirvaj is, zonder enige compensatie. Het is liefde die onbegrensd is. Het is liefde die geen
enkel onderscheid maakt. Zoals de energie in de plant opstijgt, of we kunnen zeggen, het sap stijgt op, en gaat naar verschillende
delen: zowel naar de bladeren als naar de takken, naar de bloemen, naar de vruchten, en het komt weer terug. Het blijft niet bij
één ervan hangen. Als je bij één ervan blijft hangen, dan betekent dat de dood van dat deel, zowel als de dood van de boom.
Dus we moeten inzien dat alle grote incarnaties, zieners en profeten, ze kwamen allemaal op deze aarde aan dezelfde
Levensboom. Je moet in hen allemaal geloven. Als je in hen begint te geloven, in hen allemaal, waar zal dan het meningsverschil
zijn? Maar zij die er enkel in één geloven moeten redetwisten, en dat is de reden waarom ze ons niet mogen, omdat wij in hen
allemaal geloven - dit is niet slechts een geloof, maar het is de waarheid.
Nu moet ik je op dit punt vertellen dat het een levend evolutieproces is, de laatste doorbraak. Jullie hebben niets gedaan om
mensen te worden; op diezelfde manier gaat dit moeiteloos, het is sahaj[16]. Ik zal je enkel vertellen hoe je je centra kan
verzorgen, zodat het gemakkelijker is voor je Kundalini[17] om op te stijgen. Het is heel eenvoudig, jullie zouden het allemaal
moeten doen. Kijk hierbij nu niet naar anderen, maar kijk naar jezelf.
Je moet je schoenen uitdoen, dat zou een goed idee zijn - de Moeder Aarde te voelen, omdat zij degene is die onze problemen de
hele tijd in zich opneemt, vooral onze Yoga Bhumi. We weten niet hoe groots we zijn om in dit land geboren te zijn. Ze hebben er
een puinhoop van gemaakt, maar dat is niet erg. Als Ram Raja moet komen zal het hier komen, niet op een politieke manier,
maar op een spirituele manier.
(probleem met de microfoon) Ik denk dat dit steeds naar beneden komt. Je kan het een beetje naar binnen duwen - het komt
naar beneden. Nu is het in orde, denk ik, het zal op zijn plaats blijven. Nu is het beter. Dank je.
Zoals ik jullie vertelde, je hoeft niets te doen. Je hoeft je gedachten niet te stoppen, je hoeft geen enkele moeite te doen, je hoeft
geen mantra's te zeggen, niets. De Kundalini zal het werk doen; ze kent je heel goed en zij zal het regelen. Heb gewoon geloof in
jezelf, alle vertrouwen dat je je zelfrealisatie zal krijgen. Je schuldig voelen is iets dat niet natuurlijk is, het is iets dat volgens mij
gekomen is doordat mensen ons vertellen: "Jullie zijn zondaars, jullie zijn dit, jullie zijn dat." In mijn ogen is niemand een zondaar.
Jullie zijn verloren, jullie zijn onwetend, maar niemand is een zondaar.
Dus we moeten inzien dat we respect moeten hebben voor onszelf, want we zijn prachtig, we zijn fantastisch. Omdat we niet
verbonden zijn zien we er zo uit, verafschuwen we onszelf, misschien verafschuwen anderen je. Maar je bent een mens, je bent
het hoogtepunt van de evolutie. En nu is er een kleine doorbraak nodig, net zoals een verbinding, en ik ben er zeker van dat je je
Zelf zal kennen.
Nadat je de ontwaking van je Kundalini gekregen hebt en zij het gebied van je fontanel doorbreekt, zal je de koele bries beginnen
te voelen in je handen. Dit is chaitanya. In de Bijbel werd het beschreven als de koele bries van de Heilige Geest, in de Koran werd
het Ruh genoemd. Daarna zal je ook de koele bries uit je hoofd voelen komen. Eenmaal de koele bries uit je hoofd begint te
komen, zal je je heel ontspannen gaan voelen, heel vredig en vreugdevol. Zovele mensen beginnen daarna gewoon te lachen. Je
zou moeten lachen. Deze wereld is gemaakt zodat jij ervan zou genieten en nu moet je binnentreden in het koninkrijk van God,
dat niet alleen vreugde is, niet alleen vrede, maar het is een gelukzalige staat.
Ik denk als je iets draagt dat strak is of in de buurt van de nek, dat je het beter wat losser zou maken als je je er ongemakkelijk bij
voelt. Je kan ook je bril afzetten... later als ik het je zeg, niet nu; want je sluit je ogen, en daarna doe je je ogen niet meer open.
Dus eerst zullen we je laten zien hoe je jezelf kan helpen, om te beginnen. Hierdoor zal je ook je centra leren kennen. We zullen
op de linkerkant werken.
Eerst en vooral moet je je linkerhand naar mij richten op deze manier - op je schoot, op een comfortabele manier. Stel je voor, je
hoeft niet eens naar de Himalaya te gaan, of wat dan ook te doen, maar gewoon comfortabel op je stoel zou je je zelfrealisatie

moeten krijgen - dat is je recht. Leg je linkerhand gewoon zo. Nu moeten we met de rechterhand onze centra aan de linkerkant
verzorgen. Eerst leggen we onze hand op ons hart, want hier wordt de Spirit weerspiegeld. Het is de weerspiegeling van God
Almachtig, het is de Spirit. Dan gaan we naar beneden, naar het bovenste deel van onze buik aan de linkerkant. Dit is het centrum
van ons meesterschap. Als je de Spirit bent dan word je je eigen meester, je heb geen enkele meester meer nodig, je Spirit leidt
je.
Vervolgens ga je naar beneden, naar het onderste gedeelte van je buik aan de linkerkant. Hiermee ken je de kennis op je centrale
zenuwstelsel. Dit centrum is hetgene dat je zuivere kennis geeft - shuddha vidya, dat op je centrale zenuwstelsel werkt.
Vervolgens breng je je hand weer naar boven, naar de linkerzijde van je buik en je drukt hierop, dit is het centrum van je
meesterprincipe. Stel dat je naar een bepaalde verkeerde guru bent geweest of wat dan ook, dan kan dit het weer corrigeren.
Daarna moet je je rechterhand op je hart leggen.
Leg nu je hand opnieuw tussen je nek en je schouder, en je moet je hoofd naar de rechterkant draaien. Dit is het centrum dat
blokkeert als je je schuldig voelt, en wanneer je je schuldig voelt blokkeert dit centrum. Het geeft je verschillende ziekten - één
hiervan is angina, en ook spondylitis; en er gebeuren zoveel dingen met de organen omdat ze lethargisch worden. Dus het beste
is om je hand hier goed te plaatsen en je hoofd zo naar rechts te draaien.
Leg daarna alsjeblieft je rechterhand op je voorhoofd en buig je hoofd zover mogelijk. Dit is het centrum waar je moet vergeven,
iedereen vergeven zonder eraan te denken wie je moet vergeven. Of je nu vergeeft of niet vergeeft, je doet helemaal niets, dit is
gewoon ons idee. Maar als je niet vergeeft dan speel je in de verkeerde handen. Dus leg je hand alsjeblieft zo, dit is het centrum
voor vergiffenis; zonder na te denken over mensen die je moet vergeven, of over degenen die jou iets hebben aangedaan. Dit is
een heel belangrijke chakra, de Agnya chakra, want dit is een heel nauwe doorgang, en als je niet vergeeft zal het niet opstijgen,
dan kan de Kundalini er niet door. Vergeef gewoon.
Duw nu met je rechterhand op de achterkant van je hoofd. Dit zullen we later doen, ik laat jullie gewoon even de chakra's zien. Nu
deze achterkant hier, omdat je je steeds schuldig voelt, je denkt dat je iets verkeerd gedaan hebt of wat dan ook, dus het beste is
om gewoon vergiffenis te vragen aan de goddelijke kracht, dit centrum bevindt zich hier.
Strek nu je hand helemaal uit en leg het midden van je handpalm bovenop het fontanelgebied, dat een zacht been was in je
kindertijd, de taloo, hier - gewoon daar. Strek je vingers mooi naar boven, strek ze naar boven zodat er een goede druk op je
schedel komt, een goede druk op je schedel. Buig nu alsjeblieft je hoofd zover mogelijk. En nu moet je langzaam over je schedel
bewegen, zeven keer in wijzerzin – met de klok mee. Met druk: strek je handen naar boven, anders - ik bedoel je vingers - anders
zal er geen druk zijn. Nu, klaar!
Nu, dus eerst en vooral moeten we zelfvertrouwen hebben in onszelf, we moeten respect en liefde hebben voor onszelf. Dus nu
leggen we onze linkerhand zo, we plaatsen de twee voeten los van elkaar, en nu sluiten we onze ogen. Leg de rechterhand op je
hart, alsjeblieft, leg de rechterhand op je hart. Hier is het centrum van de Spirit, hier verblijft de Spirit. Je kan me drie keer een
vraag stellen, zoals je het ook een computer zou vragen, in je hart. Je kan me 'Shri Mataji' noemen of 'Moeder,' naargelang wat je
het liefste zegt. "Moeder, ben ik de Spirit?" Vraag het drie keer: "Moeder, ben ik de Spirit? Shri Mataji, ben ik de Spirit?"
Als je de Spirit bent, dan word je je eigen meester. Dus leg nu alsjeblieft je hand aan de linkerkant op het bovenste gedeelte van je
buik, en druk er stevig op. Stel hier nu opnieuw een vraag: "Moeder, ben ik mijn eigen meester?" Vraag het drie keer, alsjeblieft, in
je hart, met vol vertrouwen: "Moeder, ben ik mijn eigen meester?" Je bent het, maar stel mij gewoon de vraag.
Ik respecteer jullie vrijheid, en ik kan jullie de zuivere kennis niet opdringen, jullie moeten erom vragen. Dus nu moet je je
rechterhand op het lagere gedeelte van je buik leggen, druk er stevig op, aan de linkerkant. Nu moet je hier zeggen: "Moeder, geef
mij alsjeblieft de zuivere kennis - shuddha vidya." "Shri Mataji, geef mij shuddha vidya." Zeg het alsjeblieft zes keer, want dit
centrum heeft zes bloembladen, het Swadishthan centrum. "Geef mij alsjeblieft shuddha vidya - zuivere kennis."
Zodra je om zuivere kennis vraagt, begint de Kundalini op te stijgen. Maar je moet haar beweging vergemakkelijken door je

hogere chakra's te openen door middel van je zelfvertrouwen. Dus breng nu alsjeblieft je rechterhand naar het bovenste gedeelte
van je buik en druk er stevig op, aan de linkerkant. Hou je voeten los van elkaar. Hier moet je tien keer zeggen, met vol vertrouwen
in jezelf: "Moeder, ik ben mijn eigen meester." Zeg dat alsjeblieft, "Moeder, ik ben mijn eigen meester." "Moeder, ik ben mijn eigen
guru." Want al de grote guru's, satguru's, hebben dit centrum gecreëerd voor je spirituele groei. En een Moeder wil altijd dat haar
kinderen niet alleen hebben wat zij heeft, maar dat ze veel meer zouden hebben dan zij.
Nu, van het begin af aan moet ik jullie zeggen dat je niet dit lichaam bent, niet dit verstand, niet deze emoties, noch deze
conditioneringen en ego, maar je bent de zuivere Spirit. Dus breng nu je rechterhand naar je hart, en zeg met vol vertrouwen
twaalf keer: "Moeder, ik ben de zuivere Spirit." "Moeder, ik ben de zuivere Spirit" - twaalf keer - "Shri Mataji, ik ben de shuddha
Atma." Met vol vertrouwen moet je dit zeggen.
Ik moet je vertellen dat deze goddelijke allesdoordringende kracht de oceaan van kennis is, de oceaan van mededogen en
gelukzaligheid. Je moet met volle vertrouwen zeggen: "Moeder, ik ben totaal niet schuldig" - zestien keer, zeg het alsjeblieft. Je
moet zeggen: "Shri Mataji, ik ben nirdosha, ik ben nirdosha." Zeg dit alsjeblieft zestien keer. Zeg het om mij tevreden te stellen.
Breng nu je rechterhand omhoog naar je voorhoofd. Ik heb jullie al verteld, of je nu vergeeft of niet vergeeft, dat je niets doet. Dus
buig je hoofd nu zover mogelijk, en hier, in alle nederigheid, vergeef iedereen! Vergeef gewoon! Denk niet aan mensen die je last
bezorgd hebben en je gepijnigd hebben, maar vergeef hen gewoon. Dat is de beste manier waarop je van deze last af kan
geraken, want je speelt in de verkeerde handen als je niet vergeeft. Zeg dit nu vanuit je hart, niet een aantal keer, maar zeg het
alsjeblieft gewoon vanuit je hart. Veel mensen zeggen dat het heel moeilijk is te vergeven. Wat is daar zo moeilijk aan? Je moet
het gewoon zeggen.
Leg je rechterhand nu weer op de achterkant van je hoofd, en breng je hoofd zover mogelijk naar achteren, breng het naar
achteren, zover mogelijk. Hier moet je opnieuw vanuit je hart zeggen: "O goddelijke kracht, als ik iets verkeerd gedaan heb,
vergeef mij alsjeblieft. Als ik iets verkeerd gedaan heb zonder het te weten, vergeef mij alsjeblieft." Zeg dat ook vanuit je hart.
Spreid je hand nu volledig en leg het midden van je handpalm boven op het fontanelgebied, dat een zacht been was in je
kindertijd. Het wordt taloo genoemd, talavyam in het Sanskriet. Buig nu je hoofd zover mogelijk naar beneden, buig het naar
beneden. En nu, probeer je schedel te bewegen door druk uit te oefenen en je vingers te strekken. Strek alsjeblieft je vingers, en
druk stevig, en draai zeven keer in klokwijzerzin. Opnieuw, ik kan je de zelfrealisatie niet opdringen, je moet erom vragen. Dus
terwijl je je hand beweegt, zeg dit zeven keer: "Moeder, geef me alsjeblieft mijn zelfrealisatie. Moeder, geef me alsjeblieft mijn
zelfrealisatie." Ik kan het niemand opdringen.
(Shri Mataji blaast zeven keer in de microfoon)
Breng alsjeblieft je handen naar beneden. Open je ogen heel langzaam. Nu, hou je rechterhand naar mij gericht op deze manier,
buig je hoofd en kijk voor jezelf of er een koele bries uit je hoofd komt. Kijk ter hoogte van het fontanelbeen. Sommige mensen
voelen het van heel dichtbij, maar niet erboven, een klein beetje ervan af, of sommige mensen voelen het als een straal, vrij ver
weg. Het kan mogelijk ook warm zijn, het zou ook warm kunnen zijn. Als je niet vergeven hebt, zal het zeker warm zijn.
Nu, richt je linkerhand naar mij. Buig nu opnieuw je hoofd en zie voor jezelf of er een koele bries of een warme bries uit je eigen
hoofd komt. Je moet jezelf hiervan verzekeren, want in Sahaja Yoga moet je iets worden; zoals ik je zei bestaat er geen
certificaat. Sommige mensen voelen misschien een warme bries, dat is niet erg. Richt nu alsjeblieft opnieuw je rechterhand naar
mij, en buig je hoofd en zie opnieuw voor jezelf. Nu, je moet het niet recht boven je hoofd doen, maar een beetje ervan af, dan zal
je het voelen, een beetje ervan af. Richt je handen nu zo naar mij, kijk naar mij en denk niet. Jullie kunnen het.
Al degenen die een koele bries op hun vingertoppen gevoeld hebben, of zelfs een warme bries, en degenen die het ofwel in de
handen of uit het fontanelgebied gevoeld hebben, of in allebei de plaatsen, breng je beide handen alsjeblieft naar boven. Breng
alsjeblieft je beide handen naar boven.

Oh! Moge God jullie zegenen. De meeste van jullie hebben het gekregen. De meeste van jullie hebben het gekregen. Discussieer
er nu niet over, want als je op het mentale niveau komt dan raak je het weer kwijt. Geniet er gewoon van. Ik zou graag willen dat
jullie vanavond rustig gaan slapen. Morgen kan je weer bellen naar je vrienden en andere mensen; want je kan er niet voor
betalen en er hoeft niets voor gedaan te worden, het is van jou - net zoals Moeder Aarde niet weet wat ze de zaadjes moet
aanrekenen om hen te doen ontkiemen. Dus dit is ook jullie purva punya. Zij die het niet hebben gekregen zullen het morgen
krijgen. Dus kom alsjeblieft allemaal, en bel alsjeblieft je vrienden. Dit is het beste dat je aan iemand kan geven. Dit is waar we op
gewacht hebben. Moge God jullie zegenen.
Kom morgen alsjeblieft. Ik zal jullie morgen vertellen over de aard van de Spirit, wat de Spirit is.
… Kijk wat ik net gedaan heb... Hij wil dat jullie allemaal jullie darshan[18] nemen. Nu zit ik voor jullie, dat is de darshan. Het is niet
nodig mijn voeten aan te raken, het is niet nodig. Morgen zullen we zien... (Jullie willen het zo graag doen, het is niet nodig dat te
doen. Daar hebben we politici voor.)
Breng morgen alsjeblieft jullie vragen mee. Breng alsjeblieft jullie vragen mee, ik zal ze graag beantwoorden.

[1] sadhaka: ‘beoefenaar’; toegewijd aan spirituele voltooiing en vervulling

[2] bhakti: liefdevolle toewijding, devotie

[3] chaitanya: vibraties, kracht van Gods liefde

[4] tantrika: beschouwt de Kundalini als een seksuele energie; dit idee druist volledig in tegen de leer en de technieken van Sahaja
Yoga

[5] Veda’s: zeer oude geschriften, ontstaan tussen 1500 en 500 v.C, bestaande uit religieuze hymnen over God(en), spirituele
filosofie, het universum, de natuur en de juiste levenswijze. 'Veda' betekent kennis, weten.

[6] sloka: vers in het Sanskriet

[7] maya: illusie

[8] pandit: geleerde

[9] Upanishaden: onderdeel van de hymnen en voorschriften van de Veda’s. Het woord Upanishad betekent letterlijk: ‘neerzitten
bij’ en duidt op het zitten van de leerling aan de voeten van de meester.

[10] Patanjal shastra: yogaleer volgens Patanjali

[11] vyayama: oefening, toewijding

[12] Brahmachaitanya: de allesdoordringende kracht en de vibraties van het bewustzijn

[13] Kali Yuga: ‘Dark Age’; de donkere tijden van (moreel) verval en vernietiging

[14] Satya Yuga: ‘Golden Age’ of ‘Gouden Tijdperk’. De laatste van een cyclus van yuga’s of tijdperken van elk duizend jaar waarin
de mensheid zijn volledige glorie bereikt; tevens het begin van een nieuwe cyclus.

[15] Gyaneshwari: boek, ook gekend als de Bhavarthadpika, waarin Gyaneshwara de Bhagavad Gita vertaalde in Marathi en van
commentaar voorzag. In het zesde hoofdstuk beschrijft hij de aard van de Kundalini.

[16] sahaj: sahaja, spontaan, aangeboren, volgens de cultuur van Sahaja Yoga

[17] Kundalini: primordiale, moederlijke levensenergie, die opgerold in het heiligbeen verblijft

[18] darshan: fysieke aanwezigheid van een goddelijke incarnatie
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Vandaag vieren we Shri Ganesha Puja, gevolgd door Raja Rajeshwari. Men heeft de Godin zoveel namen gegeven, vooral Adi
Shankaracharya[1], die haar Raja Rajeshwari noemde; dat betekent dat zij de Koningin der Koninginnen is. In het Westen
gebruikte men deze beschrijving ook voor Moeder Maria. Deze ideeën zijn afkomstig van de oude religie, zoals ik jullie al eerder
heb verteld; ze zijn niet afkomstig van de beschrijving van Moeder Maria in de Bijbel. Dat toont aan dat er vele wijzigingen zijn
aangebracht in de geschriften van de heilige Bijbel. En er zijn ook veel wijzigingen aangebracht in de Indiase geschriften, zelfs in
de Gita[2]. Zo begon de ontsporing in elke religie. En de intellectuelen hebben hiervan geprofiteerd om hun eigen ideeën hierover
te projecteren, om dingen te zeggen en te schrijven die absoluut tegen de goddelijke kracht in gingen.
Jullie zijn allemaal zeer bevoorrechte mensen op deze aarde, omdat jullie de werkelijkheid hebben ontdekt, en omdat jullie inzien
dat al deze mythologische verhalen op waarheid berusten; de intellectuele kennis berust niet op waarheid. Ook alle kennis die
men heeft gebruikt met het doel mensen onderling te verdelen, berust niet op waarheid. Wij geloven namelijk in alle religies, en
daarom zijn alle zogenaamde religieuze mensen tegen ons gekant. Je wordt namelijk verondersteld maar in één religie te
geloven, en je tegen alle andere te keren. Maar als je in alle religies gelooft, dan ben je zogezegd in het geheel niet religieus - dat
is het idee. Dat schokte hen: het feit dat wij in alle religies geloven en dat we alle incarnaties respecteren, en dat we geloven in de
verbondenheid van al deze godheden.
Ganesha moet bijvoorbeeld een hele openbaring zijn geweest voor jullie, die uit de westerse landen komen. Zelfs in het Noorden
merk ik dat Ganesha niet in zulke mate vereerd wordt als in het Zuiden - vooral in dit gebied, en ook in Maharashtra; want in
Maharashtra hebben we acht Ganesha swayambhu's[3], en iedereen gelooft daarin. Nu zegt men dat dit allemaal maar blind
geloof is, enzovoort. Maar laatst hebben jullie Ganesha achter mij zien staan, in mij; dit is enkel om te bewijzen dat er een
godheid is, genaamd Ganesha. Jullie zullen de foto's nog wel zien, waarop Ganesha half zichtbaar is terwijl hij hier zit, en de rest
is mijn sari, zo'n soort dingen. Maar dit is allemaal om jullie te overtuigen van het feit dat er een godheid als Shri Ganesha
bestaat, en dat hij handelt, of werkzaam is in de Muladhara.
Deze kennis was duizenden jaren geleden al bekend bij het Indiase volk. De Kuchipudi dansstijl ontstond zeven eeuwen voor
Christus, dus je kunt je wel voorstellen dat het concept van Ganesha dan wel duizenden jaren geleden moet zijn ontstaan. De
mensen in dit land waren dus spiritueel al heel ver geëvolueerd, ze waren op de hoogte van de godheden, hoe ze eruit zagen en
wat hun functies zijn - hoewel dit een vorm van kennis was die geheim bleef voor het grote publiek. Maar alles wat de heiligen
zeiden werd geaccepteerd, omdat men er geen ego over had. Ik heb geprobeerd erachter te komen waarom mensen in het
Westen zoveel ego ontwikkelen. Ik ben er nog steeds niet in geslaagd de belangrijkste reden te vinden waarom deze agressieve
houding ontstaat via het ego. Je kunt het rivaliteit noemen, maar de hele geschiedenis van het Westen toont aan dat zelfs de
mensen die Christus volgden, die niets anders dan nederigheid verkondigde, wat overal in grote letters beschreven staat, dat

deze mensen desondanks erg agressief waren.
Nu is deze nederigheid het allerbelangrijkste dat je moet begrijpen. En het zal je verbazen dat nederigheid ook wel vinay wordt
genoemd, wat een kwaliteit is van Shri Ganesha - vinayaka. 'Vidya vinayen shobhate'. Vidya betekent 'kennis' - 'kennis wordt
alleen gesierd door nederigheid.' En jullie zagen gisteren de nederigheid van deze grote artiesten, en de grote guru's[4] die er
waren. Zo was er een guru die mij in zijn academie uitnodigde, en hij bood me allerlei dingen aan, zoals men dat ook bij een
Godin zou doen. En ik was zo ontroerd, te zien hoe hij mij en Sahaja Yoga onmiddellijk accepteerde. Zelfs deze Kalakshetra, die
gedomineerd werd door de Theosophical Society - maar deze vrouw gaf niet zoveel om de Theosophical Society - ze had een
enorm auditorium opgericht, en dat allemaal omwille van de kunst. En ze stond zelfs de Theosophical Society niet toe daar
binnen te komen. En ondanks dat alles hebben ze mij toch allemaal geaccepteerd, je kunt zo duidelijk hun toewijding en inzicht
zien. Een heilige nederig behandelen, is ongetwijfeld een ongeschreven regel in dit land. En een heilige mag niet uitgedaagd of
gedomineerd worden. Wat een heilige zegt, moet geaccepteerd worden.
De eerste kwaliteit die Ganesha ons dus geeft is vinay - vinay, wat 'nederigheid' betekent. Nederigheid is niet oppervlakkig, zoals
wanneer je voortdurend 'sorry' of 'het spijt me' blijft zeggen, of 'ik ben bang dat...' - niet op die manier. Het is niet louter een
lippendienst, maar nederigheid moet van binnenuit komen. Nu wordt nederigheid natuurlijk altijd gehinderd door het ego, en dit
ego zorgt dat je blijft zweven, en dat je nooit inziet dat je egoïstisch bent geweest. Zelfs als ik over het ego spreek, denken
mensen altijd dat Moeder het over iemand anders heeft, ze denken nooit: "Ik ben het die dit ego heeft." Ganesha is dus de doder
van het ego, want nederigheid is het enige dat het ego echt kan tenietdoen.
Maar wat kun je doen om jezelf nederig te maken? In dit land leven er bijvoorbeeld heel eenvoudige mensen, die op een heel
eenvoudige manier leven. Zij hebben niet allerlei gesofisticeerde dingen om zich heen; ze eten met hun handen en gebruiken
planten en bladeren als bord, zie je. En volgens een paar vrouwen die hier woonden, westerlingen, zijn ze allemaal heel primitief.
Maar kijk eens naar de manier waarop ze deze kunst ontwikkeld hebben. Dit soort snelle (dans)bewegingen, met zelfs
sprongetjes, het is bijna onmogelijk om dat te leren. Maar de reden dat ze dit kunnen bereiken is hun nederigheid ten opzichte
van kunst. Kunst moet gerespecteerd worden. Een guru (meester) moet gerespecteerd worden. Respect is de enige manier
waarop je alles kunt leren. En dit zit Indiërs min of meer in het bloed, volgens mij, dat je je guru onvoorwaardelijk moet
gehoorzamen, onvoorwaardelijk. En deze guru leidt zoveel mensen op, hij heeft zoveel meisjes als leerling, enkel en alleen om
uiting te geven aan zijn kunst. Hij verdient er niet veel geld aan, dat kan ik zien. De voorzieningen zijn erg eenvoudig, en hij vraagt
ook helemaal niet veel geld. Maar de toewijding die hij heeft is als de toewijding van Shri Ganesha voor van zijn Moeder. En hij
gaat er ook volledig in op; niets anders is nog belangrijk.
Als je dus nederig wilt zijn, dan moet je je aandacht wegnemen van andere dingen. Dit is ontzettend belangrijk. Als je aandacht
naar je andere problemen gaat, of als je probeert naar Sahaja Yoga te komen via omwegen, dan zal het niet uitwerken. Je moet
nederig worden in je hart, volkomen nederig. Hij is onschuldig, daarom is hij ook nederig. Als je niet onschuldig bent dan kun je
ook niet nederig zijn. Nederigheid is een teken van onschuld. Een braaf kind, een lief en onschuldig kind is uitermate
gehoorzaam. Wat je ze ook vraagt, ze zullen direct gehoorzamen. Net zoals mijn kleinkinderen - we gingen ooit naar Nepal, en
het was daar heel koud. En hun moeder zei: "Ze willen niets over hun hoofd dragen."
Ik zei: "Ik heb daar maar één minuut voor nodig." Ik riep ze gewoon en gaf ze een paar lappen stof. Ik zei: "Jullie moeten jullie
hoofd bedekken."
"Oké." En ze legden het over hun hoofd en maakten het netjes vast. Ze zagen er zo wel een beetje raar uit, maar dat vonden ze
niet erg.
En dat is wat er bij ons nog ontbreekt, waardoor we zien dat er minder diepte bereikt wordt. Het gaat hier niet alleen om de
conditioneringen - ik zou het niet aan de conditioneringen toeschrijven. Mensen hebben namelijk nauwelijks nog
conditioneringen; zelfs Indiërs zijn zo geworden. Het is moeilijk voor hen om nederig zijn, ontzettend moeilijk. Je zou het aan
westerse invloed kunnen toeschrijven, of misschien zijn ze hun verleden vergeten. Maar nederigheid is zo belangrijk. Ik moet je
bijvoorbeeld vertellen dat wij in onze kindertijd - al waren we in een christelijke familie geboren - eerst Moeder Aarde moesten

aanraken en haar om vergiffenis moesten vragen, door haar met het hoofd aan te raken. En we raakten de voeten van onze
ouders aan, en van alle oudere familieleden - nietwaar? We raakten de voeten aan van alle oudere familieleden. En zelfs een paar
oudere bedienden, zie je, die onze oudere broers nog hadden verzorgd en zo - ook van hen raakten we de voeten aan. Maar aan
die nederigheid ontbreekt het nu. En ook de waardigheid die ouderen zouden moeten hebben is er niet meer. Hoe het ook zij,
vroeger was het onze plicht om van iedereen de voeten aan te raken, en de ouderen niet tegen te spreken.
En deze houding zou zo'n mooie atmosfeer creëren in Sahaja Yoga, als je je steeds zou afvragen: "Doe ik dit vanuit nederigheid?"
Stel jezelf gewoon die vraag: "Deed of zei ik dit vanuit nederigheid?" Nu zijn er ook problemen met mensen die de leiders
bekritiseren. Ze zijn leiders omdat ze dat verdienen. Als ik op een dag zie dat ze niet meer deugen, dan gooi ik ze buiten - dat
weten jullie goed genoeg. Maar er is geen nederigheid. De nederigheid wordt vervangen door ego, en dat ego creëert ook een ego
in de leiders. Zo worden de leiders egoïstisch, waardoor er zoveel leiders buiten worden gegooid. Ik bedoel, ik weet gewoon niet
wanneer er een evenwicht zal ontstaan, en of ik de leden of de leiders hiervoor verantwoordelijk moet stellen. "Goed, Moeder
heeft hen als leiders aangesteld, dus laten we hier nederig mee om gaan. Er zal ten slotte wel een reden zijn waarom Moeder hen
heeft gevraagd leiders te worden. Waarom zouden we met hen proberen te discussiëren en fouten zoeken?" We moeten een
eenheid vormen.
Shri Ganesha is zo nederig, en zijn gana's[5] zijn zelfs nog nederiger, want hij zal geen enkele gana tolereren die niet nederig is
ten opzichte van Moeder. Bij het kleinste teken met de ogen staan ze al klaar om te vechten en te doen wat hen opgedragen
wordt. En ze kunnen zelfs uit de kleinste oogwenk van hun Moeder afleiden wat ze moeten doen. Alleen dit soort toewijding
maakt je steeds dieper en dieper.
Nu zijn we er in het Westen vaak van overtuigd dat we onze naam zoveel mogelijk moeten verspreiden, dat we meer publiciteit
moeten maken, meer over onszelf moeten praten en dat we nog wat meer over onszelf moeten opscheppen. Hoe meer je dit
doet, hoe succesvoller je zult zijn. Zo zien jullie dit elke dag. En ze schermen met "ik geloof", zie je, maar wie ben jij om te geloven
of niet te geloven? Wie ben jij om zoiets te zeggen? Maar op die manier probeer je jezelf een imago te geven - een man van groot
karakter, of het een of ander indrukwekkend profiel. Je creëert dus een profiel, dat totaal gekunsteld is en belachelijk. En
verrassend genoeg buigen mensen voor zo'n gekunsteld profiel. Misschien zijn ze zelf ook gekunsteld, dat is de reden waarom
ze buigen voor deze gekunstelde mensen. Ik sta er echt versteld van. Ik bedoel, het zijn de grootste schurken, mensen weten dat
het schurken zijn, dat ze de gekste dingen hebben gedaan, maar toch zullen ze zich aan hen onderwerpen. Misschien willen ze er
een zeker materieel voordeel mee behalen, ik weet het niet, of misschien een of ander kunstmatig voordeel. Zelfs een foto
nemen met zo iemand wordt als iets heel bijzonders beschouwd.
Al dit soort ideeën moeten dus doorzien worden door Sahaja yogi's. Zij moeten deze klucht doorzien, dit spel, zien wat er aan de
hand is, en ze moeten het weerkaatsen, aan introspectie doen en nagaan: "Ik hoop dat ik dit niet in me heb." Want soms lachen
we om anderen terwijl we zelf net zo zijn. Eenmaal we dus aan introspectie doen, zien we in onszelf: "Ja, dit heb ik ook." Er zijn
bepaalde yogi's in sommige landen waar ik veel over te horen krijg. Er zijn er die plotseling zeggen: "Moeder heeft mij speciale
krachten gegeven." Of ze zeggen: "Ik ben Maha Mataji" - zo was er ook een, 'Maha Mataji'. Zelfs ikzelf heb nooit gezegd dat ik
Mataji ben. Jullie noemen mij zo, maar ik heb mezelf nooit zo genoemd. Maar hij zei: "Ik ben Maha Mataji." Noem hem gek, noem
hem wat je wilt, maar het is zonder twijfel zijn arrogantie, die zo'n grote vormen heeft aangenomen dat hij niet meer weet wat hij
zegt. Zo stimuleren jullie ook het ego van jullie leiders, door kritiek op hen te uiten. Hoe meer je hem bekritiseert, hoe meer hij
reageert, en als hij reageert begint zijn ego op te zwellen.
Zoals ik jullie heb verteld zullen we vandaag Raja Rajeshwari vereren. Ik heb jullie hier nooit eerder over verteld. Ik heb jullie nog
nooit gevraagd om de Guru Gita te lezen, om dezelfde reden. Ik heb jullie nooit verteld dat zij Raja Rajeshwari is, omdat dit
waarschijnlijk je ego weer enigszins zou uitdagen: "Hoe kan zij de Koningin der Koninginnen zijn?" Als het de Moeder van
Christus zou zijn, dan zou het natuurlijk kunnen, maar niet Mataji - dat is teveel van het goede! Daarom heb ik jullie dit nooit
verteld. Ik zei: "Baba, ik ben maar een nederige Moeder, meer niet, de Heilige Moeder" - dat is alles. Er zitten hier gaten in, dat zou
de reden kunnen zijn.
Hoe het ook zij, ik begreep wel wat het probleem was, en zo hebben we op een humoristische manier veel dingen opgelost. Maar

ik heb nog steeds het gevoel, als je deze artiesten ziet, als je ziet hoe deze mensen zijn en hoe ze dingen creëren - dat het
waarschijnlijk niet strookt met jullie ideeën over decoratie, of wat dan ook. Misschien vind je het nogal opzichtig, of zoiets
dergelijks, zie je, dat gebeurt altijd in het brein. "Het had veel minder opzichtig kunnen zijn, er zou iets buitengewoons moeten
zijn", enzovoort. Waarschijnlijk zul je het beginnen te bekritiseren, want dat is een van de eigenschappen van mensen die niet
nederig zijn: dat ze denken dat ze het recht hebben om overal kritiek op te hebben. "O, ik houd niet van deze kleur, het is lelijk."
Maar de kunstenaar heeft het met zijn hart gemaakt - waardeer het gewoon!
Een tweede belangrijk punt is dus dat je alles zou moeten waarderen. Waardeer je leven; wat er ook gebeurt, waardeer het
gewoon, en aanvaard het. Maar niet met tegenzin. Al deze mentale ideeën in je hoofd van 'dit is kunst en dat is kunst' hebben ons
in een situatie gebracht waarin er onmogelijk nog mensen kunnen zijn als Rembrandt of Michelangelo - geen sprake van. Het is
niet mentaal, kunst is nooit mentaal. Het komt van binnenuit, en alles wat van binnenuit komt kan niet vergeleken worden met
onze uiterlijke normen. Waardering is dus belangrijk - ik bedoel, je zou kunnen zeggen dat Zuid-Indiërs heel erg opzichtige kleren
dragen in hun eigen stijl. Maar ik vind van niet. En anderen zullen weer iets anders beweren. Ik heb ook gemerkt dat
Noord-Indiërs altijd Zuid-Indiërs moeten bekritiseren en dat Zuid-Indiërs altijd Noord-Indiërs moeten bekritiseren. Maar zo kan
niemand ooit enig voordeel halen uit de ander. Het is gewoon domheid, niets anders dan domheid.
Maar als je de ander waardeert en aanvaardt, dan kun je je alles eigen maken. Zo houden Noord-Indiërs niet van Zuid-Indiaas
eten, absoluut niet. Wat je ook probeert, ze kunnen er niet van genieten. En ze kunnen ook niet genieten van hun muziek. Het is
toch onvoorstelbaar dat heel India verdeeld is in twee delen, en dat Zuid-Indiërs niet kunnen genieten van Noord-Indiaas eten of
van Noord-Indiase dans - ik bedoel, zelfs in ons land. We zijn zo verdeeld, dit land is zo verdeeld dat iemand uit Rameshwaram
eten uit Madras niet zal lusten en dat iemand uit Madras niet houdt van eten uit Delhi. Al deze vormen van verdeeldheid zijn dus
ontstaan doordat je je niet identificeert met je innerlijke nederigheid. Als je overal van kunt genieten, dan pas ben je nederig. Als
je alle vormen van expressie kunt waarderen, dan ben je nederig.
En deze nederigheid is van een zeer diepe betekenis, omdat ze afkomstig is van de Muladhara. En dat is Shri Ganesha. Stel je nu
eens voor, hij heeft maar een kleine rat om op te rijden, hij heeft geen Chevrolet Impala of een Rolls Royce. Met zijn dikke buik en
alles rijdt hij gewoon op een kleine rat. Hij etaleert zijn krachten niet - hij is zo nederig, zo lief. En hij is de schepper van alle
ritmes, van alle dingen en van de vibraties. Zonder hem zou ik niet weten wat er van deze wereld terecht zou komen. En daarom
moeten we echt alles waarderen, in plaats van een afkeurende houding aan te nemen. Ik bedoel, misschien houd je zelfs niet van
de kleur van deze kamer, of houd je daar niet van. Ik bedoel, er zijn zoveel dingen waar je niet van houdt. En dan moet ik vragen:
"Waar houd je dan wel van?" "Gebakken bonen" - goed dan! We moeten onszelf openstellen. Door nederigheid bloei je open, dring
je door, ontvouw je iets. Zonder nederigheid is dat niet mogelijk, omdat je altijd overal tegen in gaat en een muur creëert. Enkel
de nederigheid zal ervoor zorgen dat je tot ontplooiing komt.
Vandaag, op de eerste dag van onze rondreis, zou ik jullie willen verzoeken om zo nederig mogelijk te zijn. Je moet begrijpen dat
nederigheid ongelofelijk eenvoudig is, en mooi. Je zag hoe dat jonge meisje veena speelde, zo'n moeilijk 'Adi Vadyam', een
oeroud instrument, en ze bespeelde het met zo'n zachtheid, met zo'n bedrevenheid, en zo nederig. En daarna kwam ze naar me
toe en zei: "Moeder, wat was het een enorm voorrecht voor mij om voor u te hebben mogen spelen." Stel je voor - zo'n groot
talent. Laatst ontmoette ik nog iemand anders, een mandoline speler, van dezelfde leeftijd, of misschien zelfs jonger. Ik bedoel,
hij is wereldberoemd, maar toen hij voor mij gespeeld had wilde hij geen geld aannemen, niets, hij was gewoon helemaal in
vervoering. Zelfs de danseres vertelde me dat ze in vervoering raakte toen ze me zag, en ze danste zo goed, met zoveel
levenskracht. En ze had zelfs koorts. Ze zei: "Mijn koorts is gezakt, alles, ik ben weer helemaal beter." Kijk nu eens naar die
artiesten. Ik bedoel, ze hebben me nog nooit gezien, en ze weten niets over Sahaja Yoga. Maar wat hebben ze een nederig inzicht
in het Goddelijke - doordat ze nederig zijn. Goddelijkheid etaleert zichzelf niet, wil zich niet bekend maken, maakt niet veel lawaai.
(Dus nu zijn ze hier. Kom maar. Is dat Guido? De Italianen zijn gearriveerd. Daarom heb ik vandaag de puja wat uitgesteld. Is dat
Guido? Roep hem eens. Guido is te nederig om naar voren te komen. Kom maar, kom maar. Kom maar meer naar voren. Moge
God jullie zegenen. Ik heb op jullie gewacht! Ga alsjeblieft zitten. Nee, nee, kom! Kom maar. Jullie kunnen allemaal vooraan
zitten, er is genoeg plaats. Kom maar... Jullie kunnen allemaal daar zitten. Ik moet ze tevreden houden, zie je, want ik woon in
Italië! Kom maar... Het is in orde, dan krijgen ze er ook een deel van. Kom maar naar voren, daar. Je kunt ook in het midden zitten,

dat maakt niet uit. Je kunt zitten waar je maar wilt, dat kan. Kom maar naar voren, er is hier nog plaats.)
Ik heb hen net verteld over Shri Ganesha, dat zijn essentiële kracht ontstaat door zijn nederigheid; en dat we allemaal uitermate
nederig moeten zijn, uitermate nederig, en dat je alles zou moeten waarderen. Natuurlijk moeten jullie zorgen dat ze mijn lezing
kunnen beluisteren - ze hebben het al opgenomen - zodat ze zullen weten waarover ik vandaag gesproken heb. Maar nu kunnen
we met de puja beginnen.
Moge God jullie zegenen.

[1] Adi Shankaracharya: Indiase heilige, filosoof en dichter (788-820); schreef de ‘Saundarya Lahiri’, waarvan elk couplet een
mantra is ter ere van de Moeder.

[2] Gita: De Gita of Bhagavad Gita (letterlijk ‘Lied van de Heer’) is onderdeel van een groot episch gedicht genaamd Mahabharata.
De gita is een dialoog tussen Shri Krishna en prins Arjuna (vòòr de grote veldslag van Kurukshetra in India) over het vinden van
God en de Spirit (Atma, eeuwige ziel) én daarbij het juiste handelen.

[3] swayambhu: ‘dat wat gecreëerd werd door Moeder Aarde’; swayambu’s zijn stenen, rotsformaties en plaatsen die spontaan
uit de aarde zijn voortgekomen en zeer sterke vibraties uitstralen (bv. Uluru, bepaalde (heilige) plaatsen in de Himalaya, Ganesha
swayambu’s in India,…)

[4] guru: meester

[5] gana's: engelen, strijders in het goddelijke leger, waarvan Shri Kartikeya de opperbevelhebber is
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Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid.
Gisteren, helemaal aan het begin, vertelde ik jullie dat de waarheid is wat ze is. Als we de waarheid niet gevonden hebben,
zouden we er nederig en eerlijk over moeten zijn, want de waarheid is er voor ons welzijn, ten gunste van onze stad, van onze
samenleving, van ons land en van het gehele universum.
Het is een speciale tijd waarin jullie allemaal geboren zijn, waar mensen hun zelfrealisatie moeten krijgen. Dit is de tijd van
wederopstanding zoals beschreven in de Bijbel, het is de tijd van Qiyama[1] zoals beschreven door Mohammed Sahib. Dit is een
hele speciale tijd waarin Nala, zoals jullie weten, Nala damayanthi akhyan - Nala stond tegenover Kali. Hij werd erg boos op Kali
en zei: "Jij hebt mijn familie vernietigd, je hebt mijn vrede vernietigd, en je hebt mensen in bhram[2] gebracht, in illusies, dus ik
kan je beter vermoorden." Hij daagde Kali uit: "Je zou voor altijd vernietigd moeten worden."
Toen zei Kali: "Goed, laat ik je mijn mahatmyam vertellen. Laat me je vertellen waarom ik er moet zijn. Als ik je kan overtuigen,
kan je ophouden me te vermoorden, maar als ik dat niet kan, kan je me vermoorden." Dus vertelde hij: "Vandaag worden allen die
de waarheid zoeken, hun zelfrealisatie zoeken, Atma sakshatkara[3], zij die in giri en kandhara's gaan, over bergen en dalen, God
over de hele wereld zoekend; deze mensen zullen geboren worden als gewone gezinshoofden gedurende Kali Yuga. Er zal bhram
zijn, zonder twijfel, mensen zullen in sabhram zijn. Er zal illusie zijn, en er zal verwarring zijn - dat zal ik scheppen, zonder twijfel maar alleen door deze verwarring, zullen deze eenvoudige gezinshoofden de waarheid zoeken. En dat is waarom dit de tijd is dat
ze hun Atma sakshatkara krijgen."
Het is een - er zijn vele profetieën geweest in onze shastra's[4] over deze tijden, maar vooral Bhrigumuni in Nadigranth[5] heeft
deze tijden beschreven. Als je ze met de tijd van vandaag vergelijkt, is het precies deze tijd. Na de dood van Raghwindra Swami
zal dit gebeuren, en dat is wat er nu gebeurt. Voor jullie is het heel belangrijk te begrijpen dat Raghwindra Swami in dit gebied
was en heel veel werk deed, en nu is de tijd gekomen om dit werk compleet te maken: ook Ramana Maharshi. Ze wisten niet hoe
ze het moesten uitleggen, dus gingen ze maunavart doen.
Mensen als Gyaneshwara[6] op drieëntwintigjarige leeftijd, schreven mooie dingen zoals Amruta anubhavi… het is een boek, ik
denk het laatste woord over spiritualiteit. Ze moesten in samadhi[7] gaan op de jonge leeftijd van drieëntwintig jaar, omdat
niemand probeerde hen te begrijpen. Zoveel ritualisme, zoveel conditioneringen, zoveel lectuur dat niemand wilde weten
waarover ze spraken. Iedereen dacht: "Wij weten alles," en dat is waarom ze dit soort van tevredenheid hadden. Kabira heeft
gezegd: "Kaise samjhaun, sab jag andhaa" - "Hoe moet ik dit uitleggen, de hele wereld is blind."
Maar dit is wat we in onze evolutie moeten bereiken, dit is waar we in moeten springen. De Spirit worden is door alle geschriften
vermeld - niet alleen India, overal. Als je naar de Tao kijkt, naar Zen kijkt, als je naar de joodse of de christelijke filosofieën kijkt, of

naar de islam, overal wordt gezegd dat je je Zelf moet worden, dat je zelfkennis moet hebben. Natuurlijk, iedereen zei dit, de
mensen die aan de leiding van een religie staan of aan het hoofd van zaken, geld verdienen of er macht uit halen, mensen die
religie gebruiken voor macht of geld; zij vonden het niet leuk, dus zeiden ze: "Zij zijn afvalligen. Dit is godslastering. Ze hebben
geen speciale kennis." En dat is hoe ze mensen gestraft hebben, mensen verstoord hebben, ze folterden. Maar de tijd is nu
gekomen voor alle zoekers om hun zelfrealisatie te krijgen, Atma sakshatkara.
Gister vertelde ik jullie hoe het uitwerkt door de Kundalini ontwaking. Mensen hebben over Kundalini allerlei onzinnige dingen
geschreven die niet waar zijn. Ik ben jullie Moeder, ik zal jullie de waarheid vertellen, ik ga jullie niets onwaars vertellen. Zelfs als
jullie het niet leuk vinden, laat het me je vertellen, want dit is voor jullie welzijn, voor jullie goed, voor jullie hita.
Dus als de Kundalini opstijgt, gaat ze doorheen je verschillende centra die subtiele centra zijn en voedt hen, doorboort je
fontanelgebied en verbindt je met de allesdoordringende kracht, waarover we geen kennis hebben. Dan voel je vibraties uit je
handen, die Chaitanya lahari genoemd worden. Adi Shankaracharya[8] heeft het Saundarya lahari genoemd, omdat je de
saundarya hiermee beoordelen kan. Hij heeft het prachtig beschreven. Maar ze hebben hem zo gemarteld, denk daar eens aan,
een persoon als Adi Shankaracharya - ik bedoel, ik weet niet wat ik moet zeggen. Diegene die zo'n geheimen over de moeder
prijsgaf, zo'n grootse beschrijvingen; werd hij daarom gemarteld? Wat heeft hij verkeerd gedaan dat hij gemarteld moest
worden? Nu moeten we voor de waarheid staan, en zeggen: "Moeder, we moeten de waarheid hebben, de waarheid en niets
anders."
Ik heb jullie gisteren verteld dat Atma[9] de reflectie van God Almachtig in je hart is. In deze dagen van wetenschappelijke
conditionering is dit een nieuwe vorm, naast de dharmische[10] wetenschappelijke conditionering waarin elke wetenschapper
denkt dat hij alles weet. Ze weten niets, neem dat van mij aan. Het is absurd. Je hebt nu zoveel wetenschappers zien opkomen
die je over Sahaja Yoga vertelden. Zij hebben het geaccepteerd omdat ze geëxperimenteerd hebben. Ik vertelde hen dat de
Muladhara chakra, de eerste chakra, Muladhara, gemaakt is van koolstof atomen, omdat hij gemaakt is van prithi (aarde)…
tattwa[11]. En als je het koolstofatoom fotografeert en er een model van maakt en dan een foto maakt, laat ons zeggen van de
linkerkant, dan zal je de rechterkant zien, en je zal Aum[12] geschreven zien staan. Als je het van de rechterkant bekijkt, zal je aan
de linkerkant een swastika[13] zien. Maar als je van beneden naar boven kijkt, zal je een kruisteken zien.
Er is, echt ik moet het je vertellen een Dr. Worlikar die een heel beroemde dokter is, hij miste zijn prijs bij de Nobelprijs, misschien
omdat hij een Indiër is. Hij is diegene die geëxperimenteerd heeft met drie, vier andere Sahaja yogi wetenschappers, en zij zeiden
dat het zo is. Het is zo. Er is zo weinig kennis bij deze wetenschappers, omdat ze de dingen vanaf de buitenkant bekijken. Met
Sahaja Yoga ga je van binnenuit. En iedereen zegt hetzelfde, want - nu zie je me hier staan met een witte sari met een rode rand
aan; iedereen weet het, iedereen voelt het, ik hoef het je niet te vertellen, je weet het, je ziet het en je ziet dat het zo is. Maar zodra
je je zelfrealisatie krijgt, wat je dan ook voelt in je handen wordt door iedereen hetzelfde gevoeld. Zelfs als je tien kinderen neemt
en hen blinddoekt, vraag hen: "Waar heeft deze meneer last van?" -ze weten niet of het een man of een vrouw is, want hun ogen
zijn bedekt- ze zullen -stel- deze vinger laten zien. Dat betekent dat zijn Vishuddhi slecht is. Je vraagt de persoon: "Hebt u
keelproblemen?" - "Hoe weet u dat?" We weten dat omdat deze vinger Shri Krishna's vinger is, de plaats van Shri Krishna, dit is de
keel. Het hangt allemaal samen. Mythologie is niet allemaal absurd. Negentig procent is absoluut hoe het was. Natuurlijk zijn er
enige absurde dingen in geslopen, maar negentig procent van de mythologie, zogenaamde mythologie is absoluut waar.
Nu gaan we naar tempels. We denken, dit is een tempel, ernaartoe gaan is heel goed enzovoort. Maar we weten niet wat we
doen, wat we bidden, tot wie we bidden, wie zijn deze godheden, hoe werken ze binnen in ons, waar verblijven ze binnen in ons,
wat is hun functie? Hoe kunnen we hen behagen? We weten niets, maar vraag het deze buitenlanders, ze weten alles. Eerst
hadden ze genoeg van het christendom, dat is één ding. Ze hadden gewoon genoeg van al de nonsens die ze ontdekten, want ze
zijn heel intelligent, dat zie je, en hun conditioneringen waren veel minder. En ze begonnen te denken: "We weten ten slotte niet
waarom ze zo doen." Toen waren ze gewoon klaar. In die tijd exporteerden we heel veel valse guru's - de export naar het Westen
van valse guru's. God zij dank dat we gered zijn, we zijn arm - dat is een zegen. Dus vele valse guru's gingen daar naartoe en
verdienden veel geld, en hier hadden we er ook vele. Ik bedoel, we zijn er gewoon goed in, veel valse guru's te creëren. En ze
hielden mensen, de één na de ander, voor de gek, verdienden veel geld. Het is allemaal gericht op geld.

In het begin was het zo moeilijk voor mij omdat ze allemaal kwamen om met veel vuur met me te vechten, omdat ik zei dat je
geen geld kon vragen in de naam van God - dat was teveel. "Hoe kan ze zeggen dat je geen geld kan vragen?" Maar nu is het
beter. Eén voor één zijn ze allemaal netjes ontmaskerd, en er zullen er nog meer ontmaskerd worden. Ik hoef jullie niet over hen
te vertellen; ze zullen ontmaskerd worden, één voor één. Als er licht is, moet alle duisternis verdwijnen, en alles wat er is, moet
ontmaskerd worden.
Dus iedereen voelt hetzelfde, er is geen gebekvecht over; want de Spirit is de weerspiegeling van God Almachtig, het is één God,
die Sadashiva[14] reflecteert. Sadashiva, die getuige is van het werk van de Oermoeder, Adi Shakti, is slechts getuige van het
spel, getuigt slechts. In jullie getuigt hij als Atma, maar hij komt niet in je aandacht, hij is er. En zijn aandacht is alleen begrensd
omdat hij op geen enkele manier je vrijheid mag belemmeren. Dus is hij op zichzelf, hij kijkt alleen toe. Dat is de 'auto'. Als we
zeggen het 'autonome zenuwstelsel' is dat de 'auto', dat is de Spirit.
Dat is nu de reflectie van één Sadashiva. Uiteraard moeten alle reflecties hetzelfde zijn, hun effect moet hetzelfde zijn. Natuurlijk
is de weerspiegeling voor de zelfrealisatie op een steen, kunnen we het noemen, of op een muur, of misschien op een soort
ondoorschijnend iets. Na de realisatie worden jullie reflectoren, mooie reflectoren, en het reflecteert jou. En iedereen reflecteert
hetzelfde. Dus het effect van Atma sakshatkara is hetzelfde bij iedere persoon; eerst begint hij deze koele bries in zijn handen te
voelen, dan uit zijn fontanelgebied. Iedereen voelt het op dezelfde manier. Dan beginnen ze deze centra te voelen en te
ontdekken wat het probleem is. Ook worden ze allemaal gedachteloos bewust, het eerste stadium noemen we nirvichara
samadhi[15]. Het werkt ogenblikkelijk.
Je kan zeggen: "Moeder, het is heel moeilijk. Hoe gebeurt dit? Mensen moesten naar de Himalaya gaan." Goed, dat maakt niet
uit, jij hoeft niet te gaan. Die tijden zijn voorbij. De beschaving tenslotte, deze boom van beschaving is zo groot geworden, de
wortels moeten nu groeien; anders is het afgelopen met de hele beschaving. En dit is de kennis van de wortels, en dat is waarom
je om deze kennis te hebben subtieler moet worden, sukshma. Dit is alleen mogelijk wanneer de Kundalini opstijgt en je
fontanelbeen doorboort, en je verbindt met de allesdoordringende kracht van Gods liefde.
Dus het eerste dat je voelt is het collectieve bewustzijn, want iedereen is de Spirit. Dus je kan een andere Atma voelen, je kan een
andere Atma voelen, je kan een andere voelen. Je kan hun lichaam voelen, je kan hun geest voelen, je kan alles voelen. Dit is de
eerste kwaliteit die je krijgt, samuhik chetana, op je zenuwstelsel, op je centrale zenuwstelsel. Wat je ook gekregen hebt in je
evolutie wordt uitgedrukt op je centrale zenuwstelsel. Kijk, als je bijvoorbeeld een hond of een paard hebt en je wil het door een
hele vieze laan voeren, zal het gaan, het maakt er geen drukte over. Maar voor een menselijk wezen is het erg moeilijk, omdat ons
centrale zenuwstelsel in onze evolutie besef van geur, gevoel voor schoonheid ontwikkeld heeft. Goed. Dus dit hebben ze
ontwikkeld, en eens ze dit ontwikkeld hebben, wat er dan gebeurt, is dat wij menselijke wezens nu zeker verder staan dan dieren
in onze evolutie, en in onze subtielere gevoeligheden. Voor een hond maakt het niet uit wat je hier neerzet, hoe je decoreert, wat
voor kleur je draagt, niets; voor ons is dit heel belangrijk, want onze gevoeligheid is verbeterd. Ze is verbeterd vanwege ons
evolutionair proces, we zijn mensen geworden.
Maar in het menselijke stadium hebben we een probleem, en dat probleem is dat we twee 'instanties' ontwikkeld hebben in ons
hoofd die ego en superego genoemd worden, en jullie noemen ze ego en conditionering. Deze twee instanties op ons hoofd
kruisen elkaar en verkalken, en we worden een gesloten persoonlijkheid. Als de Kundalini opstijgt, gaat ze doorheen de Agnya
chakra die zich op het optisch chiasma bevindt, en zuigt deze twee naar binnen, opent de Sahasrara, en de Kundalini gaat naar
buiten. Dit is een levend proces, dit is niet iets wat je kan doen. Stel dat je een zaadje wil zaaien, dan kan je er geen kiempje
uithalen, de ankura[16] en het in het ding duwen. Je kan het zaadje niet doen ontkiemen. Het is een levend proces van een
levende God, en van een levende energie. Begrijp dit alsjeblieft, er is een groot verschil.
Dus dit werkt spontaan uit, het opstijgen van de Kundalini. Ze is je moeder, ze beweegt erg mooi zonder je lastig te vallen. Ze
kent haar kind zeer goed. Dit is de kans die ze heeft om je zelfrealisatie te geven. Ze heeft je haar hele leven liefgehad, al je
levens, en ze weet alles over je, al je problemen; zoals wanneer je een ondeugend jongetje bent geweest - "Het geeft niets," zegt
ze, "dit is de kans om hen zelfrealisatie te geven." Het is zij die goed opstijgt, prachtig, het werkt uit, breekt erdoorheen. Dit alles

gebeurt.
Maar als ze de Brahmarandra[17] aanraakt of door de Brahmarandra heen gaat, dan is de zetel van Sadashiva daar. Hij heeft een
reflectie hier, maar de zetel is hier. Dit zijn de pitha's[18] in ons hoofd, zeven pitha's, en de chakra's liggen daaronder. Dus
wanneer ze daar doorheen gaat, wat we eigenlijk doen is dat we de voeten van Sadashiva aangeraakt hebben, en dat is hoe in
ons hart de Spirit onze aandacht binnenkomt. Als de Spirit onze aandacht binnenkomt worden we verlicht, onze aandacht is
verlicht, en deze aandacht is heel alert en zij weet alles. Terwijl je hier zit kan je over mensen te weten komen wat ze aan het
doen zijn, op de chakra's. Je zal niet bespreken wat voor kleren ze dragen, hoeveel geld ze op de bank hebben, maar ze zullen
zien waar ze zijn op hun chakra's, wat het probleem is. Terwijl je hier zit, kan je ze genezen, terwijl je hier zit, kan je ze helpen.
Maar ze moeten één zijn met deze allesdoordringende kracht, dat is belangrijk. Als ze dat niet zijn, dan zal het tijd kosten.
Dus eerst moeten jullie allemaal nirvichar worden, nirvichar samadhi, en je begint je collectieve bewustzijn uit te werken door
anderen realisatie te geven. Je hebt het recht om deze Kundalini op te doen stijgen, met je handen kan je de Kundalini doen
opstijgen. Weet je, de mensen die hier zingen, sommigen van hen hebben realisatie gegeven aan duizend mensen, en jullie
kunnen dit ook doen, omdat je nu de kracht hebt. Maar het probleem is: de troon is je gegeven, je bent erop geplaatst, nu ben je
ook gekroond met een prachtige mukuta (kroon), maar nog steeds wil je niet geloven dat je de koning geworden bent, hoe je dit
nu doen geloven?
Dus het tweede punt, zelfvertrouwen, is erg moeilijk. Ze kunnen niet geloven dat ze hun zelfrealisatie gekregen hebben. En "Ga
ervoor, werk het uit. Je bent je eigen guru geworden, ga ervoor," ze kunnen het niet, ze zijn bang. Maar al die verschrikkelijke
bedriegers, zij hebben geen realisatie, zij hebben geen kennis, niets. Zij worden de dode guru's, hebben duizenden mensen achter
zich, maken ze belachelijk, verdienen geld en schaden hun levens. Terwijl degenen die Sahaja yogi's zijn, die alle kennis hebben,
alles: ze zijn nog steeds zo nederig, ze zijn zo eenvoudig. Maar ze hebben kennis over iedereen. Eén ieder die daar komt, ze
kennen ze, "Ah, we kennen deze." Ze zullen het niet zeggen, maar ze kennen ze, allemaal. In hun eigen wetenschap zullen ze je
vertellen "dit is dit" - ze weten het. Dan werken ze collectief voor die persoon. Je zal niet weten wat ze doen, en het zal uitwerken.
Dus de tweede natuur van de Spirit is, behalve dat het een collectief wezen is, is het een absoluut wezen. We leven in een
relatieve wereld - dit is goed, dit is slecht, dat is dit, dit is dat. Maar het is een absoluut wezen, in de zin van, je richt je handen
naar een foto: als hij door een gerealiseerde ziel gemaakt is, zal je onmiddellijk vibraties beginnen voelen. Denk aan eender wie was het een gerealiseerde ziel? Open je handen gewoon. Er zijn veel mensen die niet in God geloven, als hij God is, zogezegd,
geloof niet in God. Ik bedoel, het is heel onwetenschappelijk, maar stel dat ze niet in God geloven, je hoeft alleen maar te vragen:
"Moeder, is er God?" - klaar, ze voelen de vibraties. Alle dingen kunnen bewezen worden. Er is pramaan (bewijs) van alles,
pramaan van alles wat tot nu toe gezegd is. Het is een groot iets dat met je gebeurt, dat je de pramaan uit je chaitanya[19] krijgt.
Dan zuivert deze chitta[20], die zo attent is, die zo dynamisch is, die zo effectief is, jou ook. Ze weet waar je probleem is, welke
chakra verstoord is, ze vertelt het je.
Zoals toen ik in Delhi was, brachten ze drie jongens. "Moeder, hun Agnya is verstoord. Op de één of andere manier kunnen we het
niet uitklaren." Dat betekent dat ze egoïstisch zijn. Ze zeiden ook: "Ja, Moeder, onze Agnya's zijn verstoord, we hebben
hoofdpijn." Ze zijn egoïstisch, maar ze zeiden niet dat ze egoïstisch zijn. En ze zeggen zelf: "Ja, moeder, onze Agnya's zijn
verstoord. Klaar ze alsjeblieft uit." Dus je zegt zelf: "Ik ben egoïstisch." Omdat het je nu pijn doet dat dit ego je pijn doet; dus:
"Moeder, klaar ons uit, we kunnen deze Agnya niet uitklaren."
"Goed, kom maar, ik zal het uitklaren."
Dus je begint je zelf te beoordelen. Je weet van jezelf wat er mis is met je. "Mijn Nabhi is verstoord, mijn chakra zus is verstoord,
mijn chakra zo is verstoord." Ze hebben allemaal kennis over zichzelf, en ze weten hoe ze het moeten zuiveren en uitklaren en
het uitwerken. Dus je zuivert jezelf. Maar de grootste zuivering gebeurt wanneer je collectief bent.
Veel mensen nemen mijn foto: "Moeder, we doen puja, we gaan zitten en mediteren; maar ik heb nog steeds dit probleem." Je
moet in de collectiviteit zijn, dat is een heel belangrijk deel van Sahaja Yoga. Want nu, zie je, hoef je niet naar de Himalaya te

gaan, je hoeft niet in de Ganges te springen. Je hoeft niet te vasten, je hoeft geen japaas (gezangen) te zeggen, niets. Slechts één
ding: je moet collectief zijn. Collectiviteit is de oceaan van de aandacht van de Almachtige. Zodra je in de collectiviteit bent, word
je gereinigd. Zoals bijvoorbeeld mijn vinger - hij is in orde, maar stel dat er een nagel wordt uitgesneden en weggegooid, dan zal
hij niet groeien. Niemand zal er aandacht aan schenken. Dus moet je naar de collectiviteit komen. Daar komt het ego
tevoorschijn. Er zijn mensen die erg groot zijn, rijk, goed opgeleid, of politici - weet je, grote, grote, grote, grote, grote mensen. Ze
vinden het moeilijk om naar een nederige plaats te komen, zoals een centrum. Ze willen dat er een andere plaats gemaakt wordt
voor hen, "hoe kunnen we daar anders naartoe gaan?" Het is het huis van Moeder. Ook als je moeder nederig is, ze heeft niet veel
geld - "Goed, maakt niet uit, het is het huis van mijn moeder." En ze komen niet, en dan verliezen ze hun vibraties. Dit is een heel
gewone tekortkoming, vooral in India, niet in het Westen omdat ze weten wat een kostbaar iets ze bereikt hebben. We hebben
geen idee wat het is dat we bereikt hebben, onze Atma sakshatkara. Dus kom ik volgend jaar opnieuw: "Moeder, ik heb dit
probleem, dat probleem. Ik heb thuis goed gemediteerd." Als je niet naar de collectiviteit komt, kan je jezelf niet zuiveren. Dat is
de enige manier in Sahaja Yoga waarop je jezelf kan zuiveren, en je boven alles kan uitstijgen.
Wanneer de Kundalini door je Agnya chakra gaat, word je gedachteloos bewust. Een gedachte komt op en zakt, een andere
gedachte komt op en zakt. Sommige komen uit het verleden, andere komen uit de toekomst, maar we zijn niet in het heden. Als
ik je zeg: "Wees in het heden," kan je dat niet. Dat is waarom de ontwaking van de Kundalini een gebeurtenis is die je aandacht
naar binnen trekt. Net als mijn sari hier komt de Kundalini omhoog - kijk hoe zij nu uitgespreid is; maar als ze omhoog komt trekt
ze alle aandacht naar binnen. En dat is hoe je aandacht naar binnen gaat. En wanneer zij er doorheen dringt dan is er een ruimte
tussen de gedachten, die vilamba genoemd wordt - natuurlijk, dit weet waarschijnlijk iedereen - deze breidt zich uit, en dat is het
heden. Dus we moeten in het vartamaan (het heden) zijn, we moeten in het nu zijn, dan zijn we gedachteloos. Watergolven
komen bijvoorbeeld omhoog en dalen weer, als je naar het water kijkt; maar als je in het water bent dan ben je bang, angstig,
wanneer je problemen hebt dan heb je angst. Maar stel dat iemand je eruit haalt en je in een boot zet, dan zie je het, je kan je
problemen oplossen. Maar stel dat je weet hoe je moet zwemmen, dan kan je erin springen en vele anderen redden.
Dus je beweegt je voort in drie stadia. De groei vindt dus alleen plaats wanneer je gedachteloos bewust bent. En dit kan zowel in
de collectiviteit bereikt worden als in je meditatie, waar je niets voor hoeft te betalen. Sommige mensen geven een inleidende
lezing gratis, en bij de tweede wordt het veel geld neertellen. Sahaja Yoga is zo niet. Al deze onzin bestaat niet in Sahaja Yoga.
Het is de werkelijkheid, en de werkelijkheid kan niet gekocht worden. Eigenlijk kent God niets van bankzaken, hij kent geen geld.
Hij begrijpt niets van geld. Hij heeft geld niet gemaakt: dit is onze zorg, niet de zijne. Als ik nu met het vliegtuig moet gaan, dan
moet ik natuurlijk betalen, dat is in orde. Als ik een zaal moet hebben dan moet ik betalen; maar wel voor de zaal, niet voor God.
Voor de bewustwording, voor de verlichting kan je geen enkel bedrag vragen. Ik hoorde zelfs dat mensen geld vragen voor
darshan[21] - stel je voor. Voor hen is alles geld, geld, geld, geld, geld. Hoe kunnen ze ooit stijgen tot het niveau van de Spirit? En
wij zijn zo eenvoudig, weet je, de bhakta's[22] zijn zo eenvoudig. "Oké, je wil vijf roepies, ik zal mijn ring verkopen en het je geven.
Wil je dit, dan zal ik je dat geven."
Er was een guru in Amerika die denk ik wel achtenveertig Rolls Royces had of zoiets, ik was de tel kwijt, en hij wilde er nog één
meer. Dus hij vertelde zijn volgelingen: "Jullie zouden me op de één of andere manier nog een Rolls Royce moeten bezorgen, dan
zal ik naar Engeland komen." Dus de arme stakkers leefden op aardappelen, hongerden zichzelf uit. Dus één van de Sahaja yogi's
vroeg: "Wat doen jullie? Waarom wil hij een Rolls Royce? Welk belang heeft hij bij een Rolls Royce?"
Hij antwoordde: "Weet je, wij geven hem slechts het metaal, maar hij geeft ons de Spirit." Kan je je dit voorstellen? Metaal kan
geruild worden voor de Spirit! Er moet wel een soort van bhoot of badha (negativiteit) zijn, waar hij hen mee opgezadeld heeft, en
dat is in de Engelse taal een 'spirit'. De Engelse taal is heel gevaarlijk, want 'spirit' is wijn, 'spirit' is Atma en 'spirit' is een bhoot[23]
- ik weet niet welke spirit ze bedoelen!
Dus, om de relatie met God te vestigen, moeten we eerst en vooral de Spirit worden; enkel dan kan deze relatie gevestigd
worden. Je kan jezelf verklaren tot "ik ben dit, ik ben dat", maar dit leidt nergens toe, het heeft geen zin; want dit menselijk
lichaam werd je gegeven. Stel je voor wat deze goddelijke kracht gedaan moet hebben om je tot een mens te maken - hoe zacht,
voorzichtig, prachtig werd je tot mens gemaakt. En waarom heb je nu dit menselijk lichaam? Waar gebruiken we het voor? We
moeten het belang bepalen van ons menselijk leven, waarvoor dient het? Is het enkel voor verzekering, of ik weet niet wat ze nog

allemaal doen; of is het voor iets anders, waarmee we het licht van de wereld worden?
Dit licht van de Spirit verspreid zich in de aandacht, en de aandacht wordt dynamisch, actief, ze begint te werken, ze is heel alert
en uitermate precies. Dan raakt deze aandacht totaal niet verveeld. Deze mensen kennen geen verveling, want deze verveling
ontstaat wanneer je aandacht vermoeid raakt. Maar hier is de aandacht vol van licht, dus kennen ze geen verveling.
Het tweede ding dat in de aard van de Spirit ligt, is dat hij je de waarheid vertelt, de absolute waarheid, niets dan de waarheid.
Deze chaitanya lahiris vertelt je alles, wanneer je er rijp voor bent, eerder niet; wanneer je verbinding compleet is - als je voor de
ene helft verbonden bent en voor de andere helft niet, dan niet - maar als je volgroeid bent: dat is de staat van nirvikalpa[24]. Als
je dat wordt, dan is je aandacht volledig correct, je vibraties zijn correct en de communicatie is volledig correct, en de informatie
die je krijgt is voor honderd procent de waarheid; dus je kent de waarheid over iedereen.
Stel nu dat we iets over Shri Ganesha willen weten. We vereren Shri Ganesha. Veel mensen lachen om hem, zelfs de
zogenaamde intellectuelen, zie je. Ze weten niet wat ze moeten zeggen, dus beginnen ze onzinnige dingen te zeggen over Shri
Ganesha, zie je - dat is een zonde. Maar je kan vragen: "Moeder, is Gauri Putra aan de Muladhara gegeven, in onszelf?" Natuurlijk
zullen al diegenen die gerealiseerd zijn enorm sterke vibraties krijgen, en jij ook. Als je twijfels hebt bij het vereren van Shri
Ganesha, stel dan deze vraag; wanneer je Shri Vishnu eert, stel dan die vraag. Als je Christus eert, stel dan die vraag; als je Shiva
eert, stel dan die vraag. Wat is er mis met ons, dat we zonder verbinding maar roepen: "Shiva, Shiva, Shiva, Shiva"? Zit hij in onze
zak? Hoe kan je gewoon - is hij soms onze bediende, of wat?
Maar ben je gerealiseerd, dan is zelfs één keer zijn naam nemen genoeg; dan zal hij handelen, omdat we in zijn koninkrijk zijn. In
dit koninkrijk van jullie, in het Indische koninkrijk dat er nu is, kan je roepen wie je maar wil, er zal hoe dan ook niemand komen,
daar bestaat geen twijfel over. En als je God begint te aanroepen zonder verbinding, zal er ook niets gebeuren. Maar als je
verbonden bent, dan zal niet enkel die godheid helpen, maar degene die je last bezorgt zal onder handen genomen worden. Dat
niet alleen, maar alles wat je wil wordt geregeld, en het gebeurt. Allerlei soorten manoratha's (wensen of verlangens) worden in
vervulling gebracht. Dus of we het nu verlichting of vervulling zouden noemen, die keuze is aan jou; het is de complete vervulling
van je eigen wezen.
Dus de derde aard van de Spirit is dat hij liefde is. Omdat hij liefde is, geeft hij je vreugde. Maar nirvaj - deze liefde verlangt niets,
ze geeft enkel; zo'n verzachtend, mooi gevoel. Mensen hebben stress. Als je allerlei soorten onzinnige dingen doet dan zal je
stress krijgen, zonder twijfel. Maar als je hier een gat maakt, gaat al je stress eruit. Er is niet langer sprake van stress. We weten
niet wat stress is. Mensen gaan niet naar dokters, zelfs de dokters gaan niet naar dokters, maar ze komen bij mij. Ik ben geen
dokter, maar toch komen ze naar mij - verrassend.
Dit is metamoderne wetenschap, metamodern - voorbij de moderne wetenschap. Maar je moet weten dat we Indiërs zijn, en dat
we ons eigen erfgoed hebben; we geloven meer in de Engelse taal, meer in de Engelse manier van kleden, meer in de Engelse
wetenschap, omdat we alleen Engelsen kennen. Maar mensen die de Fransen kennen zullen in de Fransen geloven. Nu is de tijd
gekomen dat zij in ons moeten geloven want wij geloven niet in ons eigen land, we geloven niet in onze eigen cultuur, we geloven
niet in onze eigen kennis. Dit is niets nieuws zeg ik je. Sahaja Yoga is al heel oud - 'Nanaka sahaja samadhi lago'. Elke heilige
heeft erover geschreven. Maar we doen dit, dat, allerlei ritualisme, karma kandis, dit, dat. Dit kan je niet het ultieme geven - het
kan niet. Ik zeg het je, dat is de waarheid. De Spirit is datgene wat we moeten zijn. Dat is het ultieme doel van ons leven. Dan valt
al het andere op zijn plaats. En dit is wat we hebben meegekregen van alle heilige geschriften, van elke incarnatie, van overal.
Laat ons nu gewoon denken: "Laat ons de Spirit worden, en laat ons vervolgens een gerealiseerde ziel worden, een meester."
Moge God jullie allen zegenen.
Hebben ze geen vragen meegebracht?
Er zijn een paar mooie vragen die ik zal beantwoorden voordat ik jullie zelfrealisatie geef. Als je naar buiten wil gaan voor vijf
minuten dan kan je gaan, en daarna kan je terugkomen. In de tussentijd zijn er vragen.

Moeten we onze aandacht terwijl we mediteren op de top van ons hoofd concentreren?
Je hoeft je helemaal nergens op te concentreren. Jij doet helemaal niets, het is de Kundalini die opstijgt. Dus jij hoeft het niet te
doen. Vecht dus niet met je aandacht. Het zal gewoon - zij zal het oplossen. Ze kent haar taak. Dat is één punt.
Hebben de Godheden zoals Shri Ganesha, Mahavishnu, enzovoort, de gestaltes zoals ze in onze geschriften worden
voorgesteld?
Natuurlijk! Dat zijn de Godheden.
Of staan ze voor een bepaalde staat van mystiek bewustzijn die bij de yogacentra horen?
Natuurlijk is dat zo. Deze Godheden zijn er gewoon. Ganesha is net zoals Ganesha. Natuurlijk verschilt hij hier en daar wat van
kleur - dat hangt er vanaf. Maar zijn staat van mystiek bewustzijn is verschillend van die van Vishnu, van die van Shiva. Hij doet
zijn werk. Ze zijn allemaal de perfecte meesters van hun taken, maar ze bestaan in de vorm, echt volledig in de vorm waarin jullie
hen kennen, zonder twijfel. Wat hebben we toch een grote zegening! Ik bedoel, stel je voor, ik moest over Ganesha spreken tegen
deze mensen, die - ze kenden niet eens de letter 'G'! Is het niet gewoon...? Ze wisten er niets vanaf. En ze zijn Ganesha meester
geworden. Vraag het hun nu, en ze zullen je over alle chakra's vertellen, alles. Al deze kennis is hier aanwezig, in ons land, al deze
prachtige juwelen zijn hier aanwezig.
Als we temidden van mensen zijn die niet bekend zijn met Sahaja Yoga, mogen we dan in gedachten de vorm van eerwaarde
Mataji voorstellen, in plaats van haar foto voor ons te hebben?
Natuurlijk mag dat. Ja, soms wordt mijn foto op heel vreemde plaatsen gebruikt, wat niet zo zou mogen zijn, het is niet volgens
het protocol. Ze zou gebruikt moeten worden op een plaats waar je samen bent met mensen die Sahaja yogi's zijn, of in jullie
huizen, thuis; je zou ze niet overal mogen gebruiken.
Nu, dit is een gevaarlijke vraag! - Heeft niet-vegetarisch eten gevolgen voor de 'sadhana'[25]? Is vegetarisch eten beter?
Als ik nu iets zeg dan zullen jullie kwaad worden! Maar ik zal het je zeggen. In Sahaja Yoga zou je geen vlees mogen eten van een
dier dat groter is dan jijzelf. Als je een vegetariër bent, kan je vegetarisch zijn; als je geen vegetariër bent dan kan je
niet-vegetarisch zijn. Maar het is afhankelijk van het soort persoonlijkheid dat je bent. Stel dat je een rechtse persoon bent, dan
zou je beter vegetarisch zijn. Maar als je links bent, is het beter eiwitten te nemen. We hebben het dus nu over eiwitten en
koolhydraten. Eender welke vorm van proteïnen. Nu eten wij Indiërs helemaal geen proteïnen. Afgezien van Idli (een Zuid-Indisch
gerecht) denk ik niet dat we proteïnen eten. En we eten er ook rijst bij. Proteïnen moeten gegeten worden door Indiërs, dat is mijn
mening, want we zijn zo zwak geworden. We zijn werkelijk zo bang van inkomstenbelasting, dit soort belasting, belastingen; en
ook zijn we zo zwak, omdat we totaal smakeloos voedsel eten. We zouden dus voedzaam voedsel moeten eten, vooral
proteïnen, in welke vorm dan ook. Maar geen dieren die groter zijn dan jij. Mensen eten bijvoorbeeld paarden - ik weet niet wat ze
nog meer zullen doen, alles; ik denk zelfs olifant!
Er bestaat geen algemeen voorschrift voor iedereen. Je moet eten volgens je aard. Ik bedoel, zoveel mensen stoppen met Sahaja
Yoga als ik dit zeg, stel je voor. Ze missen hun Atma sakshatkara hierdoor. Ik bedoel, hoe kwam het dat je een vegetariër werd?
Omdat je moeder een vegetariër was, waarom anders? Waar leerde je vegetarisme? Stel dat je een moslim was, dan zou je zelfs
andermans hoofden hebben gegeten! Dus gelukkig zijn jullie in een hindoegemeenschap geboren, maar we gaan hier te ver mee.
Van 's ochtends tot 's avonds - ik bedoel, dit ritualisme in Madras is in zo'n mate dat ze me zeiden: "Moeder, Sahaja Yoga kan
nooit werken in Madras." Ik vroeg: "Waarom?" "Omdat de mensen helemaal niet sahaj[26] zijn. 's Ochtends moeten ze opstaan
om vier uur, hun bad nemen, naar de tempel gaan, terugkomen. Als ze het één dag niet doen, dan gedragen ze zich de hele dag
als krankzinnigen, omdat ze denken dat ze de grootste zonde begaan hebben - het moet afgelopen zijn met dit vaste patroon."

Er bestaat geen vast patroon in Sahaja Yoga. Het is een levend proces. Er bestaat geen vast patroon in een levend proces. Als de
bloem het zelf wil, zal ze bloeien. Dus waarom zou je het jezelf moeilijk maken met al deze rituelen? Dit is ons probleem in de
hindoereligie, hetzelfde geldt voor de christenen; ik bedoel, iedereen wedijvert met elkaar. God heeft deze wereld geschapen
zodat wij ervan zouden genieten. Ik zeg het je, als je dit opgeeft dan zal je echt totaal ontspannen zijn. Vergeet het! Hoogstens
vijf minuten 's morgens Sahaja Yoga meditatie, en tien minuten 's avonds voordat je gaat slapen - klaar. Daarvoor hebben we een
centrum, je ontmoet hen daar - meer niet. De rest zal God voor je doen.
Nu, dit is ook een goede vraag: Wat is de uiteindelijke realisatie in 'sadhana'? Hoe moet je verder gaan in die richting, nadat je in
het begin de vibraties in je hoofd en handen gevoeld hebt?
Dat is goed, dat wil zeggen dat je het gevoeld hebt, Mr. Subramaniam, en ik ben blij dit te vernemen. Maar ik zou zeggen dat je
naar ons centrum moet komen om ermee verder te gaan. Maar wij spreken niet over de toekomst, we spreken over het heden.
Langzaam maar zeker zal je verrast zijn hoe je oprijst, hoe je werkelijk alle krachten in jezelf verkrijgt. Je zal het zelf inzien, en je
zal verbaasd zijn. Ik bedoel, het zal je verbazen, sommige mensen heb ik na een jaar opnieuw ontmoet - ik heb een heel goed
geheugen, maar ik herkende hen amper.
Nu, deze man is hier, en hij heeft een persoonlijk probleem, de arme stakker. Hij ging naar deze Navoli voor Hatha Yoga, en hij
lijdt eronder. Deze Hatha Yoga is weer een ander vreemd geval. Als je Patanjali leest, zal je weten dat het Ashtanga yoga is. Van
deze oefeningen is er slechts een heel, heel, heel, heel, heel klein beetje van belang. Iedereen kan je Hatha Yoga leren; maar
vooraleer hij een gerealiseerde ziel is heeft hij het recht niet om je wat dan ook te leren. Wat ik vandaag gezegd heb is nirvichar
samadhi, nirvikalpa - het is daar allemaal neergeschreven, en hij noemt deze volledige allesdoordringende kracht ritambhara
prAgnya[27]. Iemand leert je iets als 'Ha, tha' - klaar. Mensen rennen rond als gekken, springen in het rond als gekken. Je wordt
heel rechts en vervolgens krijg je een hartaanval; nu heeft deze man een probleem. Maar ik verzeker je dat het met je in orde zal
komen. Kom naar Sahaja Yoga, het is heel eenvoudig, het zal je een evenwicht geven en je zal genezen.
Dan doen ze Hatha Yoga, dan nemen ze de Gayatri mantra: je wordt steeds rechtser. Zoek uit wat je nodig hebt. Voor iemand die
rechts is, is het belangrijk om bhakti[28] te hebben. Zij die links zijn moeten dit hebben. Je moet jezelf in evenwicht brengen. En
het zal je werkelijk zo'n vreugde geven. Anders, als er één of andere Hatha yogi is, probeer hem dan maar beter te ontlopen; God
weet wanneer hij je een klap zal verkopen - net als Duruwasha. Het zijn heel gevaarlijke mensen. Ze weten niet wat liefde is, ze
weten niet wat een moeder is. Ze spreken niet over liefde.
Is zelfbewustzijn een voorwaarde voor het oefenen op de vooruitgang van het realiseren van de Kundalini Shakti?
Nee. Na de realisatie word je zelfbewust. Je hebt hier niets voor nodig. Nu blijven mensen bijvoorbeeld maar zeggen: "Je hebt
deze zonde begaan. Goed, betaal me zoveel geld en al je zonden zullen uitgewist worden." Ik zeg je, lever hem over aan de
politie. Voor mij is niemand een zondaar, nee. Jullie zijn mijn kinderen. Niemand is een zondaar. Je hebt geen zonden begaan,
geen verkeerde dingen, niets. Je hebt iets verkeerd opgevat, je bent in de duisternis terechtgekomen; of ik kan hoogstens zeggen
dat je onwetend was. Maar ik hou er niet van om welk mens dan ook een zondaar te noemen, behalve dan als het rakshasa's[29]
zijn. Natuurlijk zijn er rakshasa's, in dat geval zijn ze al gebrandmerkt, je hoeft het niet te zeggen, ze zijn er al.
Dus dit zelfbewustzijn is wat je moet verkrijgen. We zijn niet zelfbewust. Door dit te doen kunnen we het niet worden. Als we
zeggen: "Ik moet zelfbewust zijn. Nu moet ik zelfbewust zijn, ik moet me naar binnen keren." - wat gebruiken we dan? Ons ego.
Het is een gebeurtenis. Als je die staat zal bereiken, die staat - niet de menselijke staat, maar de staat van een yogi - daar, in die
staat heb je zelfbewustzijn, en respecteer je jezelf. Je hebt je eigenwaarde. Maar je schept hier niet mee op, je wordt geen
goedkoop soort persoon.
Hij zegt: "Moeder, ik ben pas geleden beginnen mediteren op de Sahaja manier, en ik voel me de hele tijd ongelofelijk fris en
mooi. Hoewel, Moeder, om het heel nederig te zeggen, deze energie van onszelf zou zijn, heb ik deze energie nog nooit eerder

gevoeld. Moeder, wil u alsjeblieft zo vriendelijk zijn ons te laten weten of we opnieuw verbonden zijn met God of met de
hoofdbron, en of dat de reden is waarom we ons zo vol van energie voelen, in alle opzichten?"
Natuurlijk, je voelt dit omdat je opnieuw verbonden bent, geen twijfel daarover. Maar je voelt geen energie omdat je een heel
goed mens moet zijn. Als er een belemmering is, alleen dan voel je een klein probleem. Het is als een zachte landing, je voelt het
niet; als je een zachte landing krijgt in Sahaja Yoga, dan wil dat zeggen dat je een heel fijne persoon bent, een heel goed mens,
een rechtschapen man. Je hebt gewoon een zachte landing, er is geen belemmering, niets. Je hebt geen onevenwichten, je bent
in het midden, er is geen probleem. Maar als je problemen hebt, dan gaat de Kundalini een beetje naar beneden. En daarom voel
je het niet. Zij die problemen hebben voelen wel soms een beetje pijn hier en daar. Maar als de Kundalini gewoon opstijgt, weet
dan dat je rechtschapen bent, dat je goed bent.
Wordt de term 'God' gegeven als antwoord op alle onverklaarbare vragen als hun verklaring 'mana's'?
Nee, nee, nee. In Sahaja Yoga wordt alles verklaard en kan alles pranama worden bewezen.
Heeft iemand hem dan ooit gezien, gehoord, gevoeld of verwezenlijkt, zijn ultieme controle, deze meester, eigenaar, maker van
beslissingen?
Natuurlijk! Zovelen, weet je dat niet? Er zijn er zovelen.
Leeft de uiteindelijke autoriteit buiten elke mens, of verblijft het binnenin iedereen?
Hij is in iedereen weerspiegeld, maar de weerspiegeling kan niet het voorwerp zijn. Maar de weerspiegeling kan wel gelijk zijn
aan het voorwerp, afhankelijk van de kwaliteit van de reflector.
Als iemand de ultieme waarheid heeft verwezenlijkt, waarom stierf hij dan?
Dit zijn grote, heel grote onderwerpen waarover hij vragen gesteld heeft. Zie je, ik denk dat de man die mij deze vraag stelt, ik zou
hem eerst en vooral willen vragen zijn realisatie te krijgen. Hij is een behoorlijk verwarde man. Kijk nu gewoon: "Wat is God? Wat
is de dood?" Wat ben jij? Zoek dat maar eerst uit. Wie stelt mij deze vraag? Vraagt hij het vanuit een centrum? O mijn God! Het is
interessant, hè, dat hij deze vragen allemaal vanuit een centrum stelt. Dat wil zeggen dat hij teveel denkt, en denkt, en denkt.
Is het verkeerd te zeggen dat God in het goede verblijft?
Ik denk dat hij teveel gelezen heeft, dat is het probleem. Leer eerst de werkelijkheid kennen, mijn kind, en dan zullen al deze
vragen verdwijnen - nirvikalpa. Nu spreekt hij over het ideale welzijn, enzovoort.
Het is absoluut waar dat de mens slechts één keer leeft...
Dit is niet waar. Wie heeft je dat verteld? Dat is niet zo. Maar als je daarin gelooft dan kan ik daar niets aan doen, maar het is niet
zo. En goed en rechtschapen zijn is niet het einde van je zoektocht. Dharma is de balans, het geeft je de balans. Maar de balans
waarvoor, dharma waarvoor? We moeten ons deze vraag stellen. Waarom moeten we dharmisch zijn; waarom zou je niet
adharmisch[30] zijn? Waarom stel je niet zo'n vraag? Het is logisch. Waarom zou je al dit dharma, dharma, dharma volgen?
Omdat je je moet verheffen. Als een vliegtuig bijvoorbeeld niet in balans is, hoe zal het dan opstijgen? Maar stel dat het wel in
balans is, maar nooit opstijgt, wat heeft het dan voor zin een vliegtuig te maken?
Je moet dus dharmateet[31] zijn. Je moet voorbij het dharma gaan, je moet voorbij de guna's[32] gaan - het is gunateet[33] - je
overstijgt het, en dan wordt dharma een wezenlijk deel van je. Je hoeft jezelf niet te zeggen: "Doe dit niet, doe dat niet..." Nee, je
doet het gewoon niet, probeer wat je wil.

Ik zal je een voorbeeld van mezelf geven. Je weet dat ik een dubbelleven leid. Mijn man is een - wat is hij, je zal wel van hem
gehoord hebben - hij is een grote, grote, heel grote baas van iets, en ik heb mijn hele leven met al die onzin geleefd. Toen hij naar
Engeland ging vroegen ze hem: "Waarom dans je niet met ons mee?"
Dan zei hij: "Omdat mijn vrouw niet danst, wil ik niet dansen." Hij schuift alles op mij, dat is een heel goede manier om ergens aan
te ontsnappen!
Dus ze zeiden: "Nee, nee, neem haar mee naar Londen, het zal wel goed komen met haar. Als je haar meeneemt naar Londen zal
ze ook beginnen dansen."
Hij zei: "Zelfs als je haar meeneemt naar de maan, zal ze dat niet doen!"
Dus daar gaat het om. Het dharma zit vanbinnen, je doet het gewoon niet. Niet door een conditionering, of omdat het beter is het is Sahaj. Sahaja, je - gewoon, je doet het gewoon niet. "Nee, ik zal dat niet doen." Je zal nooit verkeerde dingen doen, omdat je
het gewoonweg niet zal doen. Dus dit moet voorbij het dharma gaan, dat wil zeggen dat het dharma er een wezenlijk deel van is.
Gunateet wil zeggen dat je voorbij de guna's bent. Je bent niet rechts, niet links, niet in het midden, maar je staat erboven. Wat is
links, rechts, midden, wat is dit, waarom zou je zomaar wat hangen? - Wees liever boven dat alles.
Dat is wat er met je gebeurt. Dus "het gaat alleen om de rechtschapen mensen": er kwamen hier vele rechtschapen mensen en ze
gingen weer weg, dit had geen effect op het publiek. Wat er nodig is, is jullie onafhankelijkheid, jullie spirituele groei; dat is wat
we moeten bereiken. "Alleen de goeden" - zogenaamd goed; en je kan goedheid niet bewijzen, dat zeg ik je. Niemand houdt ervan
een goede persoon te volgen.
In Pune zeiden ze bijvoorbeeld: "Iedereen neemt alleen maar - ze eten geld, ze eten geen voedsel." Ik zei: "Echt waar?" Dus ik
vertelde het mijn echtgenoot: "Iedereen eet geld" - hij was in Londen. Hij zei: "Vertel hen maar: mijn man heeft zich nooit laten
omkopen.” Dus ik zei hen: "Mijn man heeft zich nooit laten omkopen." Ze zeiden: "Waarom niet? Wie zei hem dat niet te doen?"
Dus wat er gebeurt, is dat mensen normaal gezien nooit iemand volgen die goed en rechtschapen is, nooit. Maar ze zullen altijd
iemand volgen die een beetje zozo is. De reden is dat we vanuit het dierlijk stadium komen - en het is gemakkelijk om hiernaar
terug te keren. Maar eenmaal je gerealiseerd bent is dit moeilijk; dat wil zeggen dat eenmaal de bloem in de vrucht verandert, ze
niet meer in een bloem kan veranderen - zo simpel is het.
Dus ik zeg dat jullie hier zijn gekomen, dat is goed, heel lief, en vervolgens krijgen jullie je realisatie; daarna spreek ik tot jullie.
Dan zullen jullie zelf zeggen - en nu, kijk naar deze mensen die hier zongen, sommigen van hen waren vreselijke
drugsverslaafden, vreselijk! Ze konden mij niet eens zien. Ze zeiden: "We zagen deze lichten uit u komen, we zagen u niet," toen
ze kwamen - in coma's. Plotseling was het afgelopen - alcoholisten, van de ene op de andere dag. Ik heb het hen nooit gezegd. Ik
zeg nooit: "Je mag niet drinken, je mag niet..." Ik gebruik die woorden nooit. Laat het licht van je Spirit binnenkomen, en je bent er.
Ik hoef je niets te vertellen. Alle gewoontes zal je vanzelf loslaten. Begrijp je het punt? Want als het licht binnenkomt, moet de
duisternis wegrennen.
Dus rechtschapenheid alleen is niet voldoende. Je moet verder gaan dan dat.
Iemand heeft geschreven over zijn vriend die een probleem heeft, die gevallen is, een ongeluk gehad heeft. Hij zou de Sahaja
yogi's moeten vragen hem te helpen. Tegenwoordig genees ik de mensen niet, omdat het niet nodig is; ik doe alle andere
onzinnige dingen. Het genezen wordt vandaag de dag door Sahaja yogi's gedaan. Er zijn zoveel andere zaken waar ik op moet
letten. Dus vraag maar iemand te hulp, ze zullen heel hulpvaardig zijn en ze zullen het doen.
Ah, dit is een goede vraag - Is het mogelijk zij die lijden en de armen te genezen met deze Sahaja Yoga? Kunnen we van onze
armoede af komen?

We kunnen dit - alleszins, als je eerst stopt met vasten. Wil je vasten? "Goed," zegt God, "Oké, doe maar. Je zal geen eten krijgen."
Klaar! Je wens zal in vervulling gaan. Wil je als een sanyasi[34] worden? Wil je gescheurde kleren dragen? Goed, hier heb je je
armoede. Je wil armoede, uiteindelijk heb je erom gevraagd. Dan, wil je lijden? "We moeten lijden." Er zijn zoveel onzinnige
dingen aan de hand, zoals: "Je moet lijden". Hoe dan? "Ik moet lijden" - goed, als je dat wil, geniet er dan maar van. Als je om
voorspoed vraagt, zal je dit krijgen, na de Kundalini-ontwaking. Je ziet het centrum hier, dat de Nabhi chakra genoemd wordt, en
degene die daar zit is Lakshmi Narayana. Eenmaal Lakshmi Narayana in jou ontwaakt is, hoe kan je dan arm zijn?
Maar geld brengt ook weer zijn eigen problemen met zich mee. Je krijgt rijkdom, wat heel bevredigend is. Maar vraag niet om
armoede. Los van jullie hebben de westerse mensen nu ook een groot verlangen naar armoede. Ze dragen broeken, ze noemen
het 'holey', dat wil zeggen dat er gaten in zitten. Gescheurde broeken dragen ze - in Engeland, stel je voor, zo'n koud land, en daar
broeken vol gaten dragen, ze zullen spataders krijgen. En er zijn hier zovele onzinnige vormen van lijden gaande, zoveel. (Zo'n
lange brief - je zou een korte brief moeten schrijven.) Dus dat is er gaande, en zo vragen mensen er zelf om. Dus er is een
recessie in Amerika, een recessie in Engeland, een recessie in Spanje, het sluipt Frankrijk binnen - hier heb je het. Als je armoede
wil hebben, dan zal je het krijgen.
Dus de Lakshmi chit[35] zal deze kant uit komen, denk ik. Er komt wat verstand in onze regering, en ik ben er zeker van dat het
opgelost zal worden - ik hoop het. Maar kom naar Sahaja Yoga en je zal verrast zijn. In Engeland hebben we bijvoorbeeld zoveel
werkloosheid, maar niet één Sahaja yogi is werkloos, niet één. Met deze man hebben we er al minstens één... hij zal naar Sahaja
Yoga komen, om te beginnen.
Moeder, is Sahaja Yoga enkel voor gezondheid en vreugde, of is het meer dan dat?
Alles - in zijn totaliteit. Wat wil je? Vraag erom, verlang ernaar - alles.
Hij zegt dat het hem niet uitgelegd werd. Zie je, ik zal je nu meteen de realisatie geven, je zal zien hoe de chakra's zich openen en
dergelijke. Maar als je later naar het centrum gaat dan kan je alles te weten komen, in één jaar tijd zullen jullie allemaal meesters
zijn. Maar geef jezelf wat tijd, daar gaat het om. Mensen zijn erg druk bezig vandaag de dag. Wat doen jullie? Enkele vrouwen
vertelden me dat ze heel druk bezig zijn met 'kitty parties'! Er zijn hier heel weinig vrouwen, in Madras; alle vrouwen zullen wel in
de tempel zitten, terwijl ze hun haar afknippen, scheren. Zelfs heel goed opgeleide vrouwen doen dit. Ik bedoel, waarom, waarom
zouden we ons hoofd scheren? God heeft veel haar - je hoeft het niet af te knippen. Al deze onzin! Vrouwen kunnen meer shakti
shali zijn dan mannen, maar deze conditionering van de vrouwen van India - God weet waarom.
Goed. Dus nu zijn we... Hij zegt: "Ik heb pranayama[36] beoefend voor vier jaar. Ik heb geen leraar..."
Dit is heel gevaarlijk. Als je geen leraar hebt, of je nu een leraar hebt of niet, pranayama is heel gevaarlijk. Ha! Als je een probleem
hebt met je longen, of om een andere specifieke reden... Zie je, al deze vyayama's (oefeningen), werden gegeven voor een
specifieke reden, voor specifieke chakra's. Als nu de Kundalini opstijgt; stel dat ze ter hoogte van je maag stopt, de Nabhi, en als
je dan pranayama doet, wat is het nut daarvan? Je zou moeten weten waar de Kundalini zich bevindt. Ik kwam vandaag
bijvoorbeeld met de auto. Nu hielden ze me op een bepaald punt tegen, en daarna op een tweede punt. Toen de auto begon te
rijden, wist alleen ik wanneer hij zou stoppen. Hoe kan ik dit van tevoren doen? Op dezelfde manier, als de Kundalini opstijgt gebruik je hersenen! - en als ze op een bepaald punt stopt, dan moet je weten door welke vyayama je dit kan oplossen. Het is
heel wetenschappelijk. Wij gebruiken het ook, maar niet door alle medicijnen uit de medicijnkast te nemen, van 's ochtends tot 's
avonds. En daarom zeggen ze dat ze problemen ontwikkelen - dat is zo. Bij jou zal dat ook gebeuren, zeer binnenkort.
Het is iets heel gevaarlijks. Zie je, in werkelijkheid zijn we niet enkel een lichamelijk wezen. We leven niet alleen op prana[37] - dat
is waar. Ik heb mensen gezien die pranayama beoefenen, als ze getrouwd zijn - godzijdank ben je niet getrouwd - dan scheiden
ze van hun vrouwen, omdat er geen liefde is. Het zijn heel droge mensen, uitermate uitgedroogd; er is geen poëzie in hun leven.
Goed, je zou beter wat mooie poëzie beginnen te lezen!

Nu, hij zegt hier: "Kan u ons alsjeblieft vertellen wat rechts is en wat links?"
Dit is een vrij lang verhaal, maar als je naar Sahaja Yoga komt zullen ze het je uitleggen. Rechts is lichamelijke en emotionele
energie, te gebruiken voor lichamelijk en - sorry, lichamelijk en mentaal werk. Links is de energie voor emoties. Als hij nu
bijvoorbeeld pranayama doet. Als hij dat doet, dan zal hij rechts worden - alleen als je dat doet.
Als de Kundalini in haar ontwakingsproces is, voel je dan angst?
Nee, dat gebeurt niet. Zij is je Moeder. Zij zal alle problemen verdragen. Toen je geboren werd, verdroeg je moeder alle
problemen, alle weeën. Zij bezorgde je geen last, of wel? Zij, het arme ding, leed voor jou. En eenmaal je geboren bent vergeet ze
alles: "Dat is - mijn kind is nu geboren, klaar. Wat voorbij is, is voorbij." Dat is de Kundalini. Waarom zou je angst hebben? Dit
komt door mensen die je vertellen dat de Kundalini-ontwaking heel gevaarlijk is en dergelijke, omdat ze er niets over weten. Ze
willen niet dat je je realisatie krijgt.
Wat hij zegt is waar, namelijk - [Vraag: "Het kwaad bestaat al sinds mensenheugenis, ondanks de verschillende incarnaties en
heiligen."] Dat klopt; maar er is een oplossing. Dus waarom niet de oplossing nastreven, om van het kwaad af te komen?
Eenmaal je een gerealiseerde ziel bent, zal het kwaad wegrennen - niet jij. De tijd is gekomen voor al het kwaad om zich uit de
voeten te maken, om vernietigd te worden, om ontmaskerd te worden, om te eindigen. Jij bent het die dit kan doen.
Alles heeft zijn eigen tijd nodig, zoals de groei van een boom. Langzaam, langzaam wordt er aan al deze zes chakra's gewerkt.
Nu gaat het om de zevende chakra, namelijk de Sahasrara, die nu in Sahaja Yoga uitgewerkt wordt. Dus het plaatje klopt. Het
kwaad kan een Sahaja yogi niet vernietigen; dat weten ze heel goed. Zelfs het kwaad weet dat ze dat niet kunnen. Als ze een
Sahaja yogi zien, rennen ze weg. Dus maak je geen zorgen.
Ik denk dat ik al jullie vragen heb beantwoord, de meeste; maar er is één ding. Ik heb dit de afgelopen (hoeveel jaar?) drieëntwintig jaar, éénentwintig jaar gedaan, het beantwoorden van vragen. Nu ben ik vrij slim, ik kan alle vragen beantwoorden,
dat is waar. Maar dit is geen garantie voor je ontwaking, dat moet ik je zeggen. Het is mentale acrobatie. Dus ook al heb ik je
vraag beantwoord, dat wil nog niet zeggen dat ik je Kundalini zal omhoog brengen, of dat de Kundalini zal opstijgen. Dat is iets
dat daar totaal los van staat. Maar ik wil niet dat dit verstand plotseling uitschiet en zegt dat je deze vraag niet hebt kunnen
stellen, dus dat je gespannen bent. Dat is waarom ik antwoord. Voor de rest maakt het geen verschil of ik nu antwoord of niet
antwoord. Het is iets heel anders, een ander gebied.
Nu zijn we dus allemaal voorbereid op onze realisatie. Zij die het gisteren hebben gekregen zullen het zelfs nog meer krijgen.
Zoals ik jullie vertelde, kan ik het niet opdringen aan degenen die het niet willen hebben - ik kan het niet opdringen. I
Ik denk dat alle Sahaja yogi's van het Westen naar buiten moeten gaan - de tijd is gekomen, het spijt me. Ik weet dat jullie graag
zouden blijven zitten voor de meditatie, maar jullie zullen veel meer kansen krijgen dan anderen; omdat het de hoogste tijd is.
Jullie moeten je spullen pakken. Goed. Kijk naar hen, ze zingen Sanskriet, en het volledige Ai Giri Nandini zingen ze zo goed.
Denk nu eens aan hen - kan je je dat voorstellen, deze mensen, hoe leerden ze dit? Dit zijn Duitsers, kan je je dat voorstellen? Ze
noemen zichzelf geen Duitsers, nee. Hoe konden ze dit doen? Zij kenden er niets van, deze Engelsen kenden geen woord Hindi;
ze hebben hier driehonderd jaar lang geleefd, ik weet niet wat ze deden in die tijd. Zelfs als je ze zei: "Darwaza Band Kar" (dat
betekent "doe de deur dicht") moest je zeggen: "There was a banker."
Kijk naar hen! Dit alles is de Atma! Hoe ze jullie muziek appreciëren, en hoe ze jullie Kuchipudi dans appreciëren, dat is
verbazingwekkend - nog veel meer dan dat jullie het appreciëren. Want onze muziek komt van de Omkara[38]. Het zal bewezen
worden, Brahman. We zouden trots moeten zijn op het feit dat we Indiërs zijn. Onze cultuur is de hoogste cultuur in de hele
wereld. We moeten onze cultuur respecteren en bewaren. Vraag het hen, zij zullen je tonen, zij zullen je vertellen wat ze gevonden
hebben in Sahaja Yoga.

Een vraag over 'moksha[39]'.
Is dit alleen moksha? Natuurlijk! Dit is wat moksha is. Moksha wil zeggen wanneer je boven je lichamelijke, mentale en
emotionele wezen uit stijgt; je bent er niet langer bij betrokken. Dat is de moksha. En door deze niet-betrokkenheid, worden al je
lichamelijke, mentale en emotionele wezens opgelost. Je wordt dat, je wordt de tattwa, tattwamasi, je wordt de tattwa. Aham
Brahmasmi - je wordt de Brahma[40]. Het is overal om ons heen - dit is Brahma. Maar zelfs als je dit wordt geloof je er niet in, dit
zeg ik je opnieuw. Ik bedoel, ik weet niet wat er gebeurt, maar ze geloven niet dat ze het zijn.
Goed, het is dus nu een eenvoudig gegeven om te begrijpen dat het een levend proces is. Het kan niet afgedwongen worden, het
werkt uit zichzelf. Maar jullie hebben allemaal het fundamentele recht om je zelfrealisatie te krijgen, jullie allemaal - van welk ras
je ook bent, van welke religie je ook bent, van welk land je ook bent - je bent een mens, en jullie hebben allemaal dit recht.
Ik wil jullie verzoeken je schoenen uit te doen en je voeten op Moeder Aarde te plaatsen, omdat zij onze problemen in zich
opneemt. Allebei... doe alsjeblieft je schoenen uit, je sandalen, doe ze alsjeblieft uit. De taal - hij verstaat mijn taal niet, nietwaar?
Beide voeten op Moeder Aarde, gescheiden van elkaar. Nu, ga niet naar buiten gedurende de meditatie, dat is alles.
Jullie zullen moeten gaan, denk ik. Alsjeblieft, ik denk dat jullie beter zouden vertrekken. Gaan jullie met het vliegtuig? Goed.
Jullie zijn Sahaja yogi's, jullie kunnen alles doen. De trein zal op jullie wachten!
Ze willen geen enkel moment missen. Ze beseffen het belang van elk moment, kan je je dat voorstellen.
Wat je nodig hebt is oprechtheid ten opzichte van jezelf. Nu moeten jullie je beide voeten gescheiden van elkaar plaatsen, en heb
een heel aangenaam gevoel over jezelf - 'prasanna bhave, prasanna chitt'. Wees niet boos op jezelf, op wie dan ook, wees
gewoon prasanna[41]. Wat hebben we hier een mooi woord voor in het Sanskriet, prasanna. Plaats de voeten gescheiden van
elkaar op deze manier, en heb een goed gevoel over jezelf, een heel aangenaam gevoel.
Eerst zullen we jullie vertellen welke chakra's aangeraakt moeten worden, en hoe je je Kundalini zelf kan opbrengen. Maar later
hoef je je hier geen zorgen om te maken, later, want het is heel gemakkelijk. Hij zal je laten zien hoe je je eigen Kundalini kan
omhoog brengen.
Je hebt alles... (Probeer alsjeblieft het los te maken.) Richt alsjeblieft de linkerhand naar mij, op deze manier... Goed. De
linkerhand naar mij gericht, op deze manier. Dat is voor het absorberen van de energie, of voor het uitdrukken van je verlangen,
want de linkerkant is de kracht van het verlangen en de rechterkant is de kracht van de actie. Dus richt je linkerhand naar mij, zo,
dit is de uiting van je verlangen om je zelfrealisatie te krijgen. Leg je rechterhand op je hart. Zoals ik jullie zei, wordt in het hart
God Almachtig weerspiegeld, in de vorm van de Spirit. Als je de Spirit wordt, dan word je je eigen meester. Dus breng nu je
rechterhand naar beneden - we werken alleen aan de linkerkant - aan de linkerkant van je buik, op het bovenste gedeelte. Druk er
stevig op. Dit is het centrum van je meesterschap. Goed? Kunnen jullie me nu horen?
Dus nu, als je de Spirit bent dan word je je eigen meester. Dus leg je rechterhand op het bovenste gedeelte van je buik aan de
linkerkant, en dit is het centrum van je meesterschap. Wie maakt er dat lawaai? Kunnen ze mij horen? Nee? Nee, het is vrij luid.
Horen jullie mij niet? Oké, dankjewel.
Breng je hand nu naar beneden, naar het onderste gedeelte van je buik, aan de linkerkant. Dit is het centrum van de zuivere
kennis. Dat wil zeggen dat alles wat er op je zenuwen werkt, op je centrale zenuwstelsel, wordt gemanifesteerd door dit centrum
van de Swadishthana. Breng nu je rechterhand weer naar boven, naar het bovenste gedeelte van je buik, aan de linkerkant. Dan
zal je je hand weer naar boven moeten brengen, naar je hart. Breng je hand dan naar boven, tussen je nek en je schouder, en draai
je hoofd naar rechts. Dit is het centrum dat blokkeert als je je schuldig voelt, en dan ontwikkel je vreselijke ziektes zoals
spondylitis, of misschien angina.

Dus leg nu alsjeblieft je rechterhand op je voorhoofd, en buig je hoofd. Hier moet je iedereen vergeven, zonder te denken aan wie
je moet vergeven. Breng je rechterhand nu naar de achterkant van je hoofd; dit is de Agnya, de Agnya vooraan en de back-Agnya
(Agnya achteraan) - als je dit weet, het gezichtscentrum. Druk hierop aan beide kanten. Dit is het centrum, omdat je je schuldig
voelt; vraag dan om vergiffenis van de goddelijke kracht, dat is alles. Breng je hoofd naar achteren. Nu, strek je hand volledig, en
leg het midden van je palm boven op het fontanelgebied, de taloo[42], dat een zacht been was in je kindertijd. Buig je hoofd zover
mogelijk naar beneden. Duw er nu hard op en strek je vingers naar boven, en duw er stevig op en beweeg je schedel, langzaam
zeven keer in uurwijzerzin.
Nu, dat is hoe we het moeten doen. Om te beginnen zijn er drie voorwaarden. De eerste is dat jullie je allemaal volledig zelfzeker
moeten voelen over het feit dat jullie je zelfrealisatie zullen krijgen, dat je je zelfrealisatie zal krijgen - (kunnen jullie me nu horen?)
- volledig zelfzeker. Ten tweede - (kan je dit oplossen?) - de tweede voorwaarde is dat je je totaal niet schuldig mag voelen, over
wat dan ook. Wij Indiërs voelen ons niet in zo'n mate schuldig als de westerse mensen. Het is beter je niet schuldig te voelen.
Luister niet naar mensen die je vertellen dat dit verkeerd is, jij bent zus, of jij bent zo - niets daarvan. Niemand heeft het recht jou
te veroordelen. Voel je dus alsjeblieft niet schuldig, dat is heel belangrijk.
En de derde voorwaarde is dat je iedereen moet vergeven. Velen van jullie zullen zeggen dat dit moeilijk is, wat niet waar is. Zoals
ik jullie gisteren vertelde: of je nu vergeeft of niet vergeeft, in werkelijkheid doe je niets. Dus waarom zou je niet vergeven - anders
spelen we in verkeerde handen. Dus zonder te denken aan wie je moet vergeven of wie je je moet herinneren, probeer gewoon in
het algemeen te zeggen: "Ik vergeef iedereen." Je zal je veel lichter voelen. Zeg dat maar gewoon. Dat is een verzinsel, je leeft
met een verzinsel. Kunnen jullie me nu horen? Wel. Kunnen jullie me aan die kant horen? Achteraan, horen jullie mij?
Nu moet je je ogen sluiten. Je kan je bril afzetten, want je mag je ogen niet openen voordat ik het je zeg. Zet alsjeblieft je bril af.
Als er iets strak zit om je nek of om je taille, alsjeblieft... Als je iets hebt - wat is er aan de hand? als je iets hebt - ik moet er
gewoon op verder gaan, dat is wat er gewoon komt - iets dat om je nek zit of om je taille, iets dat heel strak zit, kan je... als je
tawi's hebt of wat dan ook, verwijder het dan alsjeblieft, het is niet zo goed. Of één of andere mala[43] die je gegeven werd door
een guru of wie dan ook, haal het alsjeblieft weg; want je bent hier niet gekomen om jezelf slaaf te maken van wie dan ook, maar
om volledig vrij te worden.
Dus nu sluiten we onze ogen, allemaal. Sluit alsjeblieft je ogen. Hou je beide voeten nog steeds op Moeder Aarde, vergeet dat
niet, je moet beide voeten neerzetten, ja. Nu, sluit je ogen volledig, open ze niet. Leg nu de linkerhand naar mij toe gericht op je
schoot en de rechterhand op je hart, de rechterhand op je hart. Nu de linkerhand open naar mij gericht, open, hou ze open naar
mij gericht. Je kan het in je...
Nu verblijft in het hart de Spirit. Stel mij drie keer een vraag: "Moeder, ben ik de Spirit?" Dit is een heel essentiële vraag. Zonder
enige schroom, stel deze vraag alsjeblieft drie keer in je hart: "Moeder, ben ik de Spirit?" Dat is een feit: je bent de Spirit. Dat is de
waarheid over jou. Breng nu je rechterhand naar beneden, naar het onderste gedeelte van je buik. Om prasanna chitta[44] te
zijn... zou je niet te serieus mogen zijn. Er is niets ernstigs aan, zie je. Je moet begrijpen dat je prasanna chitta zou moeten zijn.
Vergeet je verleden. Nu moet je hier een andere vraag drie keer stellen: "Moeder, ben ik mijn eigen meester?" Stel deze vraag drie
keer. "Ben ik mijn eigen guru?" Dit centrum werd gecreëerd door de Satguru's[45], zodat jij jezelf kan vestigen.
Breng nu je rechterhand naar beneden, naar het onderste gedeelte van je buik, aan de linkerkant. Ik kan de zuivere kennis niet
aan je opdringen. De rest is allemaal avidya[46]; dit is vidya[47]. Vidya, waar er vidya is, is er kennis. Dus je moet zes keer vragen:
"Moeder, mag ik alsjeblieft de zuivere kennis verkrijgen?" Wanneer je om zuivere kennis vraagt, begint je Kundalini op te stijgen.
En nu moeten we onze bovenste centra voeden met ons zelfvertrouwen. Dus breng nu je rechterhand naar het bovenste gedeelte
van je buik, aan de linkerkant. En hier moet je met vol vertrouwen tien keer zeggen: "Moeder, ik ben mijn eigen meester." Zeg het
alsjeblieft met vol vertrouwen. Twijfel niet aan jezelf; jij bent je eigen meester. Richt alsjeblieft je linkerhand naar mij, naar mij toe.
Veel mensen hebben hun linkerhand niet naar mij gericht.

Ik heb je al verteld dat de waarheid over jou is dat je niet dit lichaam bent, dit verstand, deze emoties, deze conditioneringen, dit
ego; maar je bent de zuivere Spirit. Breng nu dus alsjeblieft je rechterhand naar je hart, en hier moet je met vol vertrouwen
zeggen: "Moeder, ik ben de zuivere Spirit. Moeder, ik ben de shuddha Atma." Zeg het met vol vertrouwen. Breng het nu een klein
beetje omhoog, zie je, het moet ook niet te laag zijn, breng het goed omhoog, alsof je je hart omhoog brengt. Breng het omhoog.
Deze allesdoordringende kracht is de kracht van liefde, is de oceaan van kennis, de oceaan van gelukzaligheid en mededogen.
Maar bovenal is het de oceaan van vergiffenis, en wat je ook denkt dat je verkeerd gedaan hebt kan gemakkelijk opgelost worden
in deze grote oceaan. Dus breng nu je rechterhand naar de plaats tussen je nek en je schouder, en breng het meer naar achteren.
Hier moet je zestien keer zeggen: "Moeder, ik ben niet schuldig." Zeg het alsjeblieft zestien keer. "Moeder, ik ben nirdosh. Ik ben
volledig nirdosh."
Ik heb jullie al gezegd dat of je nu vergeeft of niet vergeeft, je in feite niets doet; het is een verzinsel. Maar als je niet vergeeft, dan
speel je in verkeerde handen en kwel je jezelf, terwijl de persoon die jou gekweld heeft best gelukkig is. Breng dus nu je
rechterhand naar boven, op je voorhoofd, en buig je hoofd. Buig je hoofd volledig, en hier moet je vanuit je hart zeggen, het maakt
niet uit hoe vaak. Als je het niet zegt, kan ik je Kundalini niet door deze nauwe Agnya chakra doen passeren. Dus zeg allemaal
alsjeblieft: "Moeder, ik vergeef iedereen in het algemeen," denk niet aan iemand in het bijzonder, alsjeblieft.
Breng nu je hand terug naar de achterkant van je hoofd. Breng je hoofd naar achteren, zo ver mogelijk. Zonder je schuldig te
voelen, zonder je fouten te tellen, je moet het enkel voor je eigen voldoening zeggen: "O goddelijke kracht, vergeef me alsjeblieft
als ik iets verkeerd gedaan heb. O brahmachaitanya, vergeef me alsjeblieft als ik iets verkeerd gedaan heb, bewust of onbewust."
Dit moet je in je hart zeggen, het maakt niet uit hoe vaak.
Nu, strek je rechterhand. Leg het midden van de palm van je rechterhand bovenop je fontanelgebied, dat een zacht been was in je
kindertijd. Strek je vingers zo ver mogelijk. Buig je hoofd zo ver mogelijk. Hier kan ik je opnieuw de zelfrealisatie niet opdringen,
dus je moet erom vragen. Beweeg je hoofdhuid zeven keer in uurwijzerzin, terwijl je zegt: "Moeder, geef mij alsjeblieft mijn
zelfrealisatie." Zeven keer, alsjeblieft. Beweeg je hand niet, maar de hoofdhuid. Druk er alsjeblieft stevig op. Strek je vingers naar
boven. Want zolang je je vingers niet naar boven strekt, zal er geen druk zijn.
Breng nu je handen naar omlaag, alsjeblieft. Richt beide handen naar mij. Kijk nu naar mij zonder te denken. Richt nu je
rechterhand naar mij, en buig je hoofd en kijk zelf. Kijk niet naar anderen, kijk naar jezelf. Kijk of er een koele bries uit je
fontanelgebied komt, kijk of er een koele bries uit je fontanelgebied komt. Het zou ook een warme bries kunnen zijn; vooral als je
niet vergeven hebt, dan kan het zijn dat er een warme bries is. Dus vergeef nu.
Richt nu je rechterhand zo naar mij. Buig je hoofd opnieuw. Niet er bovenop, maar een eindje ervandaan; sommige mensen
voelen het ook van heel ver. Probeer te zien of er een koele bries of een warme bries uit je hoofd komt. Boven de fontanel, niet te
ver naar achteren of naar voren, maar boven de fontanel, boven de taloo. Goed? Richt nu opnieuw je rechterhand naar mij. Ha!
Buig je hoofd, buig je hoofd. Zo, ja!
Nu moet ik jullie vertellen hoe je jezelf de kavach kunt geven om jezelf te beschermen, dit is heel belangrijk; en hoe je je Kundalini
omhoog kan brengen, dat is heel belangrijk, en heel eenvoudig - hij zal je dit ook tonen. Hou je linkerhand zo voor je, en de
rechterhand moet je bewegen, de linkerhand gaat in rechte lijn. Dus je moet - ik zal het jullie eerst laten zien, zo. Het gaan
omhoog, tot boven je hoofd, en hier maak je een knoop. Nu zullen we opnieuw beginnen, op de juiste manier. We beginnen van
hier. Begin nu je linkerhand naar boven te bewegen. Om je Kundalini vast te leggen, breng je hand naar boven en leg een knoop;
en dan opnieuw de tweede. Leg er een tweede knoop. Bij de derde knoop moet je er drie leggen. Doe het nu opnieuw, alsjeblieft:
één, dan twee, en drie. Klaar!
Nu de Kavach. Je moet dit doen voor je bescherming, elke ochtend voordat je naar buiten gaat, en voordat je gaat slapen moet je
hier je aandacht brengen en daarna gaan slapen. Richt de linkerhand naar mij, op deze manier. Het is saadhe teen... de
drieënhalve winding. Dus hoe geef je de kavach? Dat is, richt je linkerhand naar mij, naar de foto, en hou de rechterhand zo - ik zal

het je eerst laten zien. Breng het dan zo naar boven, breng het naar beneden - dit is de ene helft. Dan breng je het weer terug - dit
is één. Dan breng je het opnieuw naar boven, en breng het weer terug - twee. En doe het opnieuw zo, en breng het weer terug - dat
is drie. en nu breng je het enkel halfweg terug, dus drieënhalve keer. Dit is de bandhan, het is de kavach, de kavach van
bescherming. Je zal nog veel meer dingen leren, hoe je deze kracht van je handen kan gebruiken.
Nu, al diegenen die een koele of warme bries in hun handen gevoeld hebben of uit je fontanelgebied, breng alsjeblieft je beide
handen omhoog. Al wie het gevoeld heeft, breng alsjeblieft je beide handen omhoog. Ze hebben een klein leverprobleem, maar
dat zal in orde komen, dat maakt niet uit.
Moge God jullie allen zegenen, moge God jullie zegenen.
Dus Madras zou nu Moeder Raas moeten worden, dat wil zeggen dat je volledig klaar bent wat de Moeder betreft, en dat je die
staat bereikt. Moge God jullie allen zegenen. Ik zeg het jullie opnieuw en opnieuw, wees nederig en kom naar het centrum. Er zijn
enkele zeer goede Sahaja yogi's in het centrum. Zij zullen jullie alles op een heel liefdevolle manier vertellen. Maar kom
alsjeblieft, en besteed aandacht aan jezelf, en leer alles. Volgend jaar zal ik opnieuw naar Madras komen.
Moge God jullie zegenen.

[1] Qiyama: benaming die in de Koran gegeven wordt aan ‘de Tijd van Wederopstanding’ of Verrijzenis

[2] bhram: verkeerd begrip, misvatting, misverstand

[3] Atma sakshatkara: zelfrealisatie, verlichting

[4] shastra's: spirituele geschriften, leer, in het bijzonder kennis die gebaseerd is op tijdloze, universele principes

[5] Nadigranth: boek geschreven door de eerste grote astroloog Bhrigumuni, waarin hij duidelijke voorspellingen maakte over het
leven en het werk van Shri Mataji.

[6] Gyaneshwara: grote heilige en dichter die leefde van 1275 tot 1297 AC in Maharashtra, India. Hij vertaalde o.a. oude spirituele

Sanskriet teksten in het Marathi zodat deze kennis toegankelijker werd.

[7] samadhi: ‘sama’ betekent ‘verlichting’; ‘dhi’ betekent ‘bewustzijn’. In de staat van ‘samadhi’ wordt het individuele bewustzijn
volledig één met het Goddelijke. In vroegere tijden zonderden heiligen of yogi’s zich vaak voor lange tijd af om te sterven in
‘samadhi’.

[8] Adi Shankaracharya: Indische heilige, filosoof en dichter (788-820); schreef de ‘Saundarya Lahiri’, waarvan elk couplet een
mantra is ter ere van de Moeder.

[9] Atma:de Spirit, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

[10] dharmisch: volgens het dharma (rechtschapen gedrag)

[11] tattwa: een element, de essentie, het principe

[12] Aum of Om: de oerklank die ontstond bij de splitsing van Sadashiva (God Almachtig) en de Adi Shakti (Oermoeder) aan het
begin van de schepping. Deze klank wordt voorgesteld door het Sanskriet letterteken Omkara (\).

[13] swastika: eeuwenoud, voorspoedbrengend symbool van zuiverheid en wijsheid; symbool van de Muladhara chakra.

[14] Sadashiva: God Almachtig

[15] nirvichara samadhi: gedachteloos bewustzijn

[16] ankur, ankura: kiem

[17] Brahmarandra: top van het hoofd; plaats waar de Kundalini het fontanelgebied doorboort

[18] pitha of peetha: plaats, ‘zetel’ van een chakra (‘troon’ van een godheid) op het hoofd

[19] chaitanya: vibraties, kracht van Gods liefde

[20] chitta: (verlichte) aandacht

[21] darshan: fysieke aanwezigheid van een goddelijke incarnatie

[22] bhakta: toegewijde volgeling

[23] bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven

[24] nirvikalpa: twijfelloos bewustzijn

[25] sadhana: praktijk van devotie

[26] sahaj, sahaja: spontaan, aangeboren, volgens de cultuur van Sahaja Yoga

[27] ritambhara prAgnya: innerlijke, verlichte kennis van goddelijke liefde; kennis over de aard van de natuur, verandering van de
seizoenen,… Een nieuwe staat van ‘zijn’, mogelijk gemaakt door Shri Mataji, waarbij we overal datgene wat we vereren kunnen
zien, voelen en ervaren.

[28] bhakti: liefdevolle toewijding, devotie

[29] rakshasa: demon, incarnatie van negatieve of duivelse krachten

[30] adharmisch: dat wat tegen het dharma ingaat, anti-dharma, onrechtschapen

[31] dharmateet: voorbij het dharma, het dharma overstijgend

[32] guna’s: energiekanalen

[33] gunateet: voorbij de guna’s; de beweging tussen linker-, rechter- en middenkanaal overstijgend

[34] sanyasi: asceet, bedelaar

[35] Lakshmi chit(ta): verlichte aandacht vanuit het Lakshmi principe. Shri Lakshmi is het goddelijke aspect dat staat voor welzijn
en voorspoed.

[36] pranayama: ademhalingstechnieken waarbij gewerkt wordt met ‘prana’; op de juiste wijze toegepast brengt dit evenwicht
tussen het linker- en rechterkanaal

[37] prana: vitale levensstroom; uitdrukking van de kracht van het rechterkanaal (Mahasaraswati)

[38] Omkara of Omkara: letterteken in het Sanskriet dat de Om of Aum klank voorstelt (\).

[39] moksha: bevrijding, gelukzaligheid

[40] Brahma: energie van de Schepping

[41] prasanna: vreugdevol

[42] taloo, talu: fontanelbeen op de top van de schedel

[43] mala: gebedssnoer van kralen

[44] prasanna chitta: vreugdevolle persoonlijkheid

[45] Satguru: werkelijke guru, Adi Guru of oorspronkelijke meester

[46] avidya: datgene dat tegen de ‘vidya’, de (zuivere) kennis en waarheid ingaat; spirituele onwetendheid

[47] vidya: zuivere, goddelijke kennis
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Jullie zijn nu allemaal naar Bangalore gekomen, en gisteren zijn jullie naar Mysore gegaan, dat geregeerd werd door
Mahishasura[1]. Dat is ook de reden dat jullie geen eten kregen - het werkte jullie tegen. Het is dan ook beter om niet te eten op
zulke plaatsen, nietwaar? Goed. Bangalore is echt een prachtige plek. Het klimaat is er heerlijk, en je zult zien dat de
rakshasa's[2] altijd in zulke plaatsen leefden. In Pune leefde bijvoorbeeld deze Rajneesh - en hier heeft deze Mahishasura
geleefd. Ze proberen altijd plaatsen op te zoeken waar het koeler is, omdat ze zoveel hitte in hun lichaam hebben. Zoals je weet
is er hier nog één rakshasa die nog ontmaskerd moet worden. En vandaag zouden we dit met behulp van onze puja moeten
bereiken.
In lang vervlogen tijden, toen de Godin de rakshasa's moest bevechten, bemoeiden de raksasa's zich nog niet zozeer met de
mensen. Ze deden zich niet voor als guru's of wat dan ook. Maar in de Kali Yuga[3] zien we nu dat ze in de hersenen van de
sadhaka's, hun volgelingen, zijn binnengedrongen. En het is zeer moeilijk om hen weer weg te krijgen. En eenmaal ze de
hersenen van de sadhaka's zijn binnengedrongen zijn de sadhaka's natuurlijk bezeten en lijden ze hieronder, ze hebben allerlei
problemen. Maar ondanks dat blijven ze zich nog vastklampen aan die persoon, omdat ze gehypnotiseerd zijn, ze staan onder
zware hypnose. En deze hypnose maakt hen zo verschrikkelijk koppig dat, zelfs al zouden ze eraan sterven, ze hun guru's nog
niet zouden opgeven. Het voornaamste kenmerk van de Kali Yuga is dat er zoveel sadhaka's zijn, die als bezetenen in het rond
rennen. Ze rennen overal heen om manieren te ontdekken om achter de waarheid te komen. Zodra er iets op de markt is, weet je
dat je ook mensen zult vinden waaraan je het kunt verkopen. Zo zijn er dus velen opgekomen, die overal hun trucjes op de
mensen uitproberen. De meesten van hen zijn naar de westerse landen gegaan, omdat de mensen daar geld hebben. God zij
dank zijn wij in India niet zo welvarend, zodat ze ons niet om de tuin hebben kunnen leiden, wat vooral in Amerika is gebeurd.
Want de Amerikanen hebben deze mensen verwelkomd zoals een vis water verwelkomt, zo eenvoudig is het. Ik ben erheen
gegaan en heb hen ervoor gewaarschuwd, maar ze wilden niet naar me luisteren. Ze kunnen niet begrijpen dat je iets kunt krijgen
zonder er geld voor te betalen. Maar ondanks dat zijn zovelen er toch in geslaagd naar Sahaja Yoga te komen en de realiteit te
leren kennen. Het is jullie lotsbestemming. Het zijn zegeningen uit jullie vorige levens die jullie ogen hebben geopend, waardoor
je naar Sahaja Yoga bent gekomen en zoveel gegroeid bent; jullie zijn zo volwassen geworden, en jullie zien in dat de dingen die
anderen doen totaal verkeerd zijn.
Iemand vertelde me laatst ook over die man genaamd Boy John (George), hoe hij zich misdroeg met homoseksuelen en zo, en
hen 'Hare Rama, Hare Krishna' noemde, en dat soort onzin. En later ontdekte ik dat er een zeker verhaal de ronde gaat in Kerala,
waar men zegt dat, toen Krishna - ik bedoel, wanneer Vishnu Mohini werd, hij een kind kreeg van Shiva. Belachelijk! En nu
vertelde Murti me dat, toen ik jullie dit verhaal vertelde, jullie zeiden: "Dat is heiligschennis, het is een zonde." Ik denk er hetzelfde
over. Bovendien is het ook zeer gevaarlijk om lichtzinnig om te springen met iemand als Vishnu. Hij is een zeer gevaarlijke
godheid. Shiva is uiteindelijk de gevaarlijkste, maar hij neemt er de tijd voor. Maar wat Vishnu betreft moet je echt enorm op je
hoede zijn om je niet te misdragen. Ik weet niet wat er met hen zal gebeuren, maar ze zijn zo dom, ze zijn gewoon zo dom. Eén
maatstaf waar ze hun gedrag mee kunnen beoordelen is: als dat wat ze doen zo goed is voor hen en Gods zegen heeft, waarom
zouden ze er dan ziektes van krijgen?

Er zijn één crore (tien miljoen) mensen die regelmatig naar een bepaalde onzinnige plek gaan waar ze zich met deze 'ayappa'
bezighouden, waarbij ze een maand lang zwarte kleding dragen, hun baard laten staan en alles. Ze hongeren zichzelf uit, ze
lopen samen mijlenver, ze klimmen en doen allerlei andere dingen waar ze een maand lang onder lijden. En de overige elf
maanden doen ze alles waar ze zin in hebben. Je ziet hoe onzinnig dit alles is. Dus nu is dit een trend geworden, zoals joggen of
zoiets, in Kerala. En dit jaar waren er tien miljoen mensen die zich bezighielden met deze belachelijke onzin. Ik bedoel, zelfs in
India hebben we zulke domme mensen, dat zie je wel. Maar ik moet zeggen dat het er niet zo veel zijn als in Amerika,
verhoudingsgewijs.
In India zijn we heel erg geconditioneerd op het vlak van rituelen, vooral in het zuiden hebben we heel veel rituelen. En we zijn
onder de indruk van mensen als ze horloges bovenhalen, Zwitserse horloges, of zo'n soort dingen. Voor hen is het echt heel
opmerkelijk "hoe kunnen ze hier nu Zwitserse horloges hebben?" Het zijn heel eenvoudige mensen. Ze beseffen niet dat geen
enkele van de incarnaties dit soort trucs uithaalde, en dat de waarheid op traditie gebaseerd zou moeten zijn, op de shastra's[4].
Het kan daar niet van afwijken, alles wat afwijkt is eigenlijk goddeloos en is ook godslastering. Maar zoals ik jullie laatst vertelde
werden de mensen die over de ware kennis spraken - zoals de soefi's[5], die hun realisatie hadden, de ware soefi's - als ketters
bestempeld, en ze werden verstoten uit hun religie. En ook de christenen, de vroege christenen, de gnostici, werden als
krankzinnigen en ketters beschouwd.
Zo zullen ook al degenen die onzinnige dingen navolgen, die in navolging leven van iets dat duister is en zwaar en negatief, zich
uiteindelijk onvermijdelijk tegen Sahaja Yoga kanten en zeggen dat het een goddeloze beweging is, of dat het godslasterlijk is.
Maar nu jullie weten hoe dit allemaal in elkaar zit, moeten we nieuwe wetten opstellen, dat zij die geen Sahaja yogi's zijn en een
bepaalde religie volgen, eigenlijk niet juist bezig zijn. Langzaam maar zeker - nu het Vaticaan ontmaskerd wordt en de christelijke
kerken ontmaskerd worden, en ook in India worden er ontzettend veel bewegingen ontmaskerd - beginnen mensen te beseffen
dat dit totaal verkeerd is.
In feite hebben de incarnaties deze ideeën voortgebracht, zo zei Adi Shankaracharya[6] bijvoorbeeld: "Tatatkim, Tatatkim,
Tatatkim" - als je je guru niet volgt, dan 'tatatkim'. Maar nu komt het erop neer dat een guru zelfs uit de gevangenis kan komen;
het kan een smokkelaar zijn of wat dan ook, iemand zonder karakter, als je hem een guru noemt, dan is hij een guru. Als we
iemand benoemen, stel we noemen iemand een guru (meester), dan blijven we daarbij: "Dit is mijn guru." Maar niemand vraagt
zich af wat die guru jou heeft gegeven. Je bent er gewoon tevreden mee: "O, ik ben zo blij!" Het is als wormen die zich aan een
lotus vastklampen: "O, we hebben een lotus!" Maar hoe zit het met jou? Jij bent nog altijd een worm, dus wat is het nut van deze
lotussen? En alleen God weet of het een lotus is of een slang. Een guru die niet over zelfrealisatie spreekt, die niet over Kundalini
spreekt, die niet over spirituele groei spreekt, die niet over een tweede geboorte spreekt, kan onmogelijk een guru zijn - want dat
is het absolute minimum.
Zo geloven we bijvoorbeeld ook in Rama: "Ik geloof in Rama" - maar wat dan nog? Bewijs je daar Rama een dienst mee, of Rama
jou? "Ik geloof in Christus" - en wat dan nog? Je gelooft hierin, je gelooft daarin - het idee is zo belachelijk dat ik het nog steeds
niet begrijp als mensen zeggen: "Ik geloof daarin." Wat wil dat zeggen, wat betekent dat? Jij gelooft in Christus. Je leidt een
losbandig leven, je doet waar je zin in hebt, maar toch zeg je: "Ik geloof in Christus, ik geloof in God." Je doet alles wat tegen het
Goddelijke in gaat, en toch 'geloof' je. Dan rijst de vraag: wat bedoel je met 'geloven'? Het is alsof je zegt: "Ik geloof dat dit zilver
is." - en wat dan nog? Het is inderdaad zilver. Maar wat maakt het voor verschil of jij dat gelooft? Je hebt het gevoel dat je iets
heel bijzonders hebt gezegd, maar wat is daar zo bijzonder aan?
Zo is het ook als je zegt: "Ik geloof in Shri Mataji" - en wat dan nog? Goed, je gelooft in mij door bepaalde ervaringen die je hebt
gehad - maar dan nog: wat wil dat zeggen? Mataji zou in je leven aanwezig moeten zijn - ze zou zichtbaar moeten zijn in je
gelaatsuitdrukking, in je gedrag, in de manier waarop je anderen behandelt, in de manier waarop je begrip toont voor elkaar en
van elkaar houdt. Dat maakt indruk op de mensen. Mensen zeggen wel: "Goed, we gaan naar Mataji, we zullen gewoon tot haar
bidden en weer vertrekken - zonder met haar te spreken." Waarom? "Omdat we in Mataji geloven." Klaar.
We moeten nu dus beseffen dat je wel in Sahaja Yoga gelooft -natuurlijk is dit shraddha (verlicht geloof), ik beaam dat het geen

blind geloof is- maar toch moet dit geloof nog in je wezen doordringen. Dit geloof moet in actie schieten, het moet resultaten
opleveren, en het moet in elk opzicht alles kunnen oplossen. Mensen zeggen dan wel dat ze in Mataji geloven en dat zij alles
doet, maar zal zij bhakti[7] doen voor ons? Moet zij soms bhajans gaan zitten zingen voor Mataji, of wat? Het moet dus van jullie
kant komen, dat moeten we inzien, en eenmaal dit begint te werken zullen deze demonen en rakshasa's allemaal verdwijnen,
zonder problemen. Dus: "Wat doe ik voor Sahaja Yoga?" Die vraag zou je jezelf moeten stellen: "Wat doe ik?" Want als je een
instrument maakt dat helemaal niets doet, wat heeft het dan voor zin dat je dat instrument hebt gemaakt? Nu ben jij het licht, jij
hebt de verlichting, maar wat is het nut van een lamp die gewoon ergens hangt zonder aan iemand licht te geven? Wanneer je
licht geeft aan anderen, zou je dat op een heel onschuldige manier moeten doen, op een heel onbaatzuchtige manier. Het zou
niet zo mogen zijn dat we het licht doorgeven omdat we er zelf een zeker voordeel mee willen behalen, of om er indruk mee te
maken, of dat soort onzinnige dingen.
Want dan begin je te ontsporen. Mensen zeggen soms: "O, ik ben dit, ik ben dat..." Maar als je met je volle verstand weet dat we
slechts instrumenten zijn in de handen van het Goddelijke en dat we gewoon kunnen genieten van de goddelijke kracht die door
ons heen stroomt en via ons werkt, dan zul je nooit vermoeid raken, je zult je nooit zorgen maken en je zult in geen enkel opzicht
problemen ondervinden. Maar met jullie is dit al gebeurd. Jullie zijn al zoveel gegroeid; maar we moeten allemaal nog besluiten
dat we nu naar India gaan om ten volle te genieten van de tour - maar met welk doel? Niet om het voor jezelf te houden, maar om
het met anderen te delen. Deze vreugde is er zodat jullie haar met anderen kunnen delen. Zolang je dat nog niet beseft zal je ego
steeds opnieuw terugkomen. En je hebt zelf gezien hoe zelfs mensen die zich bezighielden met het verspreiden van Sahaja Yoga
in het web van het ego verstrikt zijn geraakt. Je moet dus heel erg op je hoede zijn. Hoe meer je groeit in je goddelijkheid en hoe
meer je volgroeid raakt, hoe voorzichtiger je moet zijn. Als er alleen een blad aan een boom zit, zullen er geen insecten komen.
Als er een bloem aan zit, dan zal er een insect komen dat het in een vrucht zal veranderen. Maar zodra het een vrucht is, zal het
insect erin kruipen en het opeten. Als je dus in een vrucht aan het veranderen bent, moet je heel voorzichtig zijn dat er geen
insect in je kruipt. Integendeel, je hebt nu zelfs de kracht om alle insecten te vernietigen. En dat is de staat waarnaar we allemaal
zouden moeten evolueren. Enerzijds vernietig je dus insecten en anderzijds maak je mensen gelukkig.
Natuurlijk is de collectiviteit ongetwijfeld de enige manier waarop je gezuiverd kunt worden, maar nog belangrijker is om erop uit
te gaan, om uit te zoeken waar je Sahaja Yoga kunt verspreiden: waar kan ik heen gaan, waar is het dichtstbijzijnde dorp waar ik
naartoe kan, het uit kan werken? Hoe meer je dit soort dingen doet, hoe beter het voor je is, en hoe meer je in de goede richting
begint te evolueren. Eenmaal je die richting uit gaat zal het je verbazen dat Sahaja Yoga je altijd een stap voor zal zijn. Je zult de
mensen ontmoeten die je wilt ontmoeten, je zult alle hulp krijgen die je nodig hebt, plotseling zul je mensen tegenkomen die naar
je toekomen en vragen: "Wat kunnen we voor je doen?" Je zult in alle opzichten hulp krijgen naarmate je jezelf ontwikkelt. Je
spreidt als het ware je vleugels uit, als een vogel, en je vliegt weg. Maar als je jezelf niet dienstbaar stelt, als je Sahaja Yoga alleen
voor jezelf houdt, dan werkt het niet. Ik weet dat jullie heel veel van mij houden, en jullie weten dat ik heel veel van jullie hou, maar
vind je niet dat anderen ook in deze liefde zouden moeten kunnen delen? Anderen zouden dit ook moeten krijgen.
Als we ergens moeite mee krijgen, krijgen we ook moeite met mensen die het ons lastig maken: zoals 'mijn broer', 'de zoon van
mijn broer'… Maar houd je gewoon ver verwijderd van 'mijn', neem afstand. 'Mijn' levert de meeste moeilijkheden op. Ten opzichte
van mijn familie neem ik ook afstand, want zodra je met 'mijn' begint brengen ze je in de problemen, of misschien brengen ze de
Sahaja yogi's wel in de problemen, of wat dan ook - niets daarvan. Laat je dus niet in met mensen omdat het je zus is, of je
schoonzus, of wie dan ook. Wat je moet doen is proberen erboven te staan, en hoe meer je erboven staat, hoe beter. Een duidelijk
voorbeeld is dat we zo hard hebben gewerkt in Maharashtra, maar ik vind het een waardeloze plaats. En in Maharashtra zijn er
ontzettend weinig Sahaja yogi's, en degenen die er wel zijn, zijn ook niet veel waard. Maar de Sahaja yogi's in Delhi, en hier in
Madras, in Bangalore - daar zijn er zo'n goede Sahaja yogi's! En dat terwijl ik daar (in Maharashtra) zo hard heb gewerkt. Zij die
zich in je eigen omgeving bevinden kunnen dus niet altijd even goed je waarde beseffen. Als je bijvoorbeeld dicht bij een hoge
berg gaat staan dan zie je niet hoe hoog de berg is; pas als je afstand neemt dan zie je het. Als je dus met mensen wilt werken,
zorg er dan ook voor dat je relatie met hen niet te dicht is, en dat je geen te nauwe verbintenis met hen hebt. Mensen die je nog
niet kent. Voor zo'n mensen zal het veel gemakkelijker zijn je te volgen, en ze zullen ongetwijfeld zorgen dat je aandacht stevig
gevestigd blijft. Maar mensen die je goed kent zullen het je alleen maar lastig maken.
Er doen zich veel moeilijkheden voor bij het verspreiden van Sahaja Yoga, en vroeger waren het er nog veel meer, maar nu begint

dit langzaam te verminderen. Natuurlijk is dit een veel beter moment dan in de tijd van Thomas, want hij moest zijn geschriften
verbergen om ze te beschermen tegen anderen. Hij geloofde dat er een dag zou komen in de tijd van de wederopstanding,
waarop zijn geschriften geopenbaard zouden worden. Stel je voor, het is nog maar 48 jaar geleden - of het zal eerder 53 of 50
jaar terug zijn - dat ze werden gevonden. Ze waren nog nooit eerder ontdekt. Hij heeft ze moeten verstoppen. Maar wij mogen
ons nu niet verstoppen. Wij moeten allemaal naar buiten treden, kennis hebben en anderen vergeven. Onze ruimte is namelijk
open, iedereen kan binnenkomen. Dus we krijgen allerlei soorten mensen - en ook als je mensen ontmoet kan het zijn dat je op
allerlei vormen van verzet stuit; maar dat maakt niet uit. Alles kan overwonnen worden, maar eerst moet je zelf initiatief nemen,
en het is je eigen lethargie die overwonnen moet worden. En dan zal het zich beginnen te verspreiden. Natuurlijk hebben we ook
al veel Sahaja yogi's - in Rusland zijn er bijvoorbeeld vele duizenden Sahaja yogi's. Maar we kunnen nu overal veel mensen
aantrekken en ik ben er zeker van dat dit een goed jaar is, waarvan ze voorspellen dat Sahaja Yoga zich enorm zal uitbreiden.
En het begin ervan is vandaag. Ik wilde jullie enkel zeggen dat je er de kracht voor hebt; je hebt de Shakti[8] in je bereik. De dag
voordat ik hier kwam zeiden ze dat het heel koud was, maar ik zei: "Maak je maar geen zorgen." Ik gaf het geen bandhan, niets. Ik
kwam hier gewoon en hoe weten ze het? Het is mooi weer geworden, want jullie zitten hier in je kurta's. Anders zouden jullie hier
in jullie kostuums hebben zitten bibberen. Zo werkt het dus. Zo toegewijd zouden jullie ook moeten zijn. Surya (de zon) en
Chandra (de maan) en al deze sterren en de hele kosmos hebben dan ook maar één ding te doen, namelijk erop toezien dat
Sahaja Yoga zich goed verspreidt, dat het stevig gevestigd wordt en dat het doel ervan bereikt wordt. Alle elementen doen
hiervoor hun best. Alles werkt eraan mee - de Paramchaitanya[9] is overal aan het werk, op zoveel verschillende manieren.
Ik weet dat ik jullie niet van mijzelf hoef te overtuigen. Maar nu is het de bedoeling dat jullie overtuigd raken van jezelf, en van het
feit dat je alle krachten in je hebt. Ik bedoel, in werkelijkheid doe ik helemaal niets, om eerlijk te zijn. Als ik alles zelf had kunnen
doen dan had ik jullie niet nodig, en dan zou ik het wel zelf hebben gedaan. Maar jullie moeten het doen - jullie zijn mijn kanalen.
Jullie zijn de kanalen van de Shakti. Maar doe het wel op een elegante manier, op een mooie manier, op een manier die
voldoening geeft. Zoals die muzikant gisteren - hij wilde jullie alleen maar laten genieten. Hij wilde zo graag spelen. Hij genoot er
zelf van. Zo zouden wij ook moeten verlangen om ons werk te mogen doen. Maar dat hoef ik jullie eigenlijk niet te vertellen. En ik
ben er zeker van dat je in elk werkgebied, tegen elke persoon die je ontmoet, over Sahaja Yoga zult kunnen vertellen. Het werkt.
Het functioneert. Bovendien staat de volledige kracht van alle godheden achter je, en Sahaja Yoga rent met rasse schreden voor
je uit - de Paramchaitanya.
'De Sahaja yogi's komen, goed, zorg ervoor dat ze hier niet eten; zo, het is geregeld.' Alles wordt zo mooi geregeld. En als je kijkt
naar de voorbereidingen - ik bedoel, ik dacht er zijn hier maar heel weinig mensen, en maar 20 Sahaja yogi's in Madras - het is
niet te geloven, hoe het allemaal voorbereid is. Hoe het allemaal wordt geregeld. De resultaten zijn werkelijk buitengewoon. Heb
vertrouwen in jezelf, heb vertrouwen dat zij je allemaal helpen; wees dus niet nerveus en ga op volle kracht vooruit. Want je hebt
de Shakti in je. Je hebt de kracht. Je hebt alle krachten die je maar wilt, daar verzeker ik je van, je hebt alle mogelijke krachten.
Vraag erom en je zult ze krijgen. Alles waar je om vraagt zul je krijgen. Maar aarzel niet. Zoals ik laatst zei, smeek ik je om je
troon te bestijgen, en ik plaats ook de kroon op je hoofd. En ik zeg je dat je een koning bent, maar nog altijd ren je weg en geloof
je me niet, nog altijd kijk je angstig om je heen: "Ben ik een koning? Echt? Hoe kan ik dat ooit zijn?" Maar zo werkt het niet. Heb
vertrouwen in jezelf.
Ik ben heel blij dat jullie allemaal hier zijn gekomen. We doen alles wat in onze mogelijkheden ligt om het jullie comfortabel te
maken en om alles te voorzien wat jullie nodig hebben. Maar uiteraard zijn jullie gewoon de Spirit[10], en ben je alleen op zoek
naar de voldoening van je Spirit. Ik weet dat jullie jezelf goed aanpassen. Iedereen staat er versteld van hoe goed jullie, die uit het
Westen komen, die enkel in materialisme geloven, je aan Sahaja Yoga kunnen toewijden - iedereen is er erg verrast over. Maar
jullie zijn ook allemaal heel lieve mensen; ik denk dat jullie iets heel speciaals hebben waardoor jullie naar Sahaja Yoga zijn
gekomen. En bij Gods gratie ben ik er zeker van dat jullie de mensen zijn die het fundament van Sahaja Yoga zullen worden, en
dat jullie het grootse huis van Sahaja Yoga zullen opbouwen met jullie wijsheid, vertrouwen, shakti en liefde.
Vandaag zullen we de Shakti vereren - dat is heel hard nodig - de Shakti die alle duivels en alle rakshasa's vernietigde. Haar zullen
jullie vandaag vereren - de Shakti in jullie en buiten jullie. Het is jullie verlangen dat het zal doen. Vandaag zullen we dus de Shakti
in eigen persoon vereren - Mahakali.

Moge God jullie zegenen.
We zullen dus vandaag eerst de voetwassing houden, en ondertussen zullen we de [Ganesha] Atharva Sheersha zeggen; en
daarna kunnen we de duizend namen nemen, die heel efficiënt zijn samengesteld door de mensen uit Noida, zodat jullie ze
kunnen zingen. Zo kunnen we de Shakti vereren.

[1] Mahishasura: demon, negatieve kracht die verslagen werd door de Godin Shri Durga

[2] rakshasa: demon, incarnatie of belichaming van negatieve of duivelse krachten

[3] Kali Yuga: ‘Dark Age’; de donkere tijden van (moreel) verval en vernietiging

[4] shastra's: spirituele geschriften, leer, in het bijzonder kennis die gebaseerd is op tijdloze, universele principes

[5] soefi: aanhanger van het soefisme, een mystieke traditie die zijn oorsprong heeft in de vroege Islam.

[6] Adi Shankaracharya: Indiase heilige, filosoof en dichter (788-820); schreef de ‘Saundarya Lahiri’, waarvan elk couplet een
mantra is ter ere van de Moeder.

[7]

bhakti: liefdevolle toewijding, devotie

[8] Shakti: ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht, die belichaamd wordt door Shri Mataji als de Adi Shakti of

primordiale (oorspronkelijke) kracht

[9] Paramchaitanya: de allesdoordringende kracht van God

[10] Spirit: de Atman, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is
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Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
We kwamen al zo dikwijls samen op deze plaats, deze mooie plaats. Jullie houden er allemaal van. Het is zo rustiek, absoluut
hemels. Het enige nadeel is dat het zoveel tijd kost als je van Ganapatipule komt. Je doet dit allemaal alleen om te genieten van
de schoonheid van de natuur en om bij de natuur te zijn.
Ik heb jullie al verteld dat deze vrucht, de kokosnoot, shriphul genoemd wordt want zij stelt de Sahasrara voor. Het is zeer
verrassend dat deze vrucht weet en begrijpt. Ze zal niet op een dier of welke persoon ook vallen. Wanneer je slaapt zal zij nooit
op jou vallen. Niemand wordt ooit gekwetst door deze vrucht. Zij is zo verstandig, meer dan mensen, want wij kwetsen elkaar.
Wij vallen anderen lastig. Wij denken er niet over na wat we doen. Maar in Sahaja Yoga is er veel zachtheid, goedaardigheid,
rechtschapenheid en dat geeft zoveel moed.
Er zijn hier ook veel mensen die bijna getrouwd zijn. Ik feliciteer ze allemaal. Tracht vriendelijk te zijn voor elkaar. Als je in het
begin gereserveerd bent, zal je het moeten bekopen. Alsjeblief, tracht zacht te zijn, lief en spraakzaam, niet van “we blijven stil en
praten met niemand.” Het is misschien een manier om indruk te maken: niet in onze Sahaja Yoga. Ik praat teveel, daarom is mijn
keel vandaag niet in orde. En praten jullie ook maar, praten is zeer belangrijk, verstop je gevoelens niet.
Ik heb veel dingen gezegd over hoe je een huwelijk gelukkig maakt. Het zal mij ook zeer gelukkig maken als jullie goede
huwelijken hebben. Dan zullen er bij jullie ook zeer goede kinderen geboren worden en er zal in deze wereld een nieuw menselijk
ras aanwezig zijn. Deze kinderen zullen voor ons de grootste kracht zijn en zij zullen veel dingen uitwerken die wij niet konden
uitwerken.
Wat onze tour betreft hoop ik dat je er tevreden mee was en van alle programma’s hebt genoten.
Vandaag zal ik je iets vertellen over de zee, want we zijn hier dicht bij de zee en je moet de gevoelens van de zee begrijpen. Op
een manier is de zee jouw grootvader want hij bracht Shri Lakshmi voort die later Shri Mahalakshmi werd. Wij moeten deze zee
die de grootvader is, alle respect betonen. Gewoonlijk gebruiken de mensen, vooral de westerse mensen maar ook de Indiërs, de
zee als badkamer. In het westen wordt de zee echter ook op een rare manier gebruikt om te zwemmen en allerhande activiteiten
waarbij de mensen rare kledingstukken dragen en een losbandig leven leiden. Dit is een belediging voor de zee. Je moet de zee
respecteren. In India vereren we de zee. Je moet de zee vereren. In de mythologie hadden ze een god voor de zee en wij hebben
ook een Godheid van de zee, Varuna.
Deze Godheid van de zee moet dus vereerd worden en ook begrepen en gerespecteerd worden. We kunnen niet onrespectvol
zijn. Voor je de zee in gaat moet je de zee groeten (namaskar) en ook als je eruit komt. De manier waarop wij ons gedragen
tegenover de zee is niet correct. Je weet dat wij regen krijgen dank zij de zee. Als er geen zee was hadden we geen regen. Dan
hadden we niets. De zee is zo belangrijk in ons leven. Het mooiste is dat de zee de guru is, de maha guru die ons zoveel dingen
leert. Het is deze maha guru die eerst en vooral het zout voor ons voortbrengt. Christus zei: “Jij bent het zout, het zout van het
universum”. Dat betekent: “Jij bent het die de mens de smaak en alle kwaliteiten van het zout geeft”.
De zee is dus hier. We moeten veel van de zee leren. Eerst en vooral heeft de zee haar eigen maryada’s. Stel je voor dat je de zee
aan deze kant wegdrukt, dan zal zij aan de andere kant verschijnen. Zij houdt zich altijd aan haar maryada’s. Deze oceanen zijn
zo enorm, zo enorm, maar zij houden zich aan hun maryada’s. Zij gaan hun maryada’s nooit te buiten terwijl wij gewoon
inbreuken plegen op ieders maryada’s.

De maryada’s van de zee maken dat het belangrijk is dat zij binnen haar begrenzingen blijft. Je kunt bij hoog tij een lijn trekken en
de volgende dag zal zij even ver komen.
Stel je voor dat zoiets groot als een oceaan, zichzelf binnen dezelfde maryada’s kan houden, waarom kunnen wij ons, met ons
gezond verstand, niet binnen onze maryada’s houden?
De tweede kwaliteit van de zee is dat zij zorgt voor alle dieren die erin leven. Zij is zout, maar in haar leven vissen en andere
dieren. Daarom kunnen we zeggen dat het eerste leven in de zee ontstond. Lange tijd geleden zijn onze voorvaderen in de zee
geboren en nu zijn wij mensen geworden. We hebben dus het recht niet om de zee te beledigen waarin onze voorvaders hebben
geleefd en de ene na de andere uitgekomen zijn, zoals de vis een reptiel werd.
De derde kwaliteit van de zee is dat zij diep is. Zeer diep. Op sommige plaatsen verschrikkelijk diep. Als de diepte van de zee
maar een paar meters verminderd wordt, ontstaat er een wereldwijd probleem. Zij behoudt haar diepte. Zij verlaat haar diepte
niet. Zij blijft bij haar maryada’s en blijft bij haar diepte. Op dezelfde manier zouden wij ons moeten houden aan de diepte die wij
in Sahaja Yoga verkregen hebben, welke die diepte ook zij. Normaal zou je niet vulgair mogen worden, je kunt je dat niet
veroorloven. Jullie moeten diepzinnige mensen zijn met een diepgaand begrip van Sahaja Yoga, een diepgaand begrip over
onszelf want dat is een teken van waardigheid en die waardigheid moet je bezitten. Die koninklijke aard van de zee moet je
bezitten.
Zoals die bomen daar staan, zoals je ziet krijgen zij de wind vanuit de zee. Als je wat korter naar de zee toe gaat, waar zij staan,
zie je verrassend genoeg dat zij allemaal naar de zee toe buigen. Zij buigen nooit naar de andere kant. Zij betuigen een soort van
dankbaarheid door naar de zee toe te buigen, hoewel de wind de andere kant uit blaast. Zij maken zich geen zorgen om de wind.
Hun dankbaarheid gaat naar de zee uit en dus buigen zij naar de zee. Zelfs deze bomen begrijpen het. Zonder de zee hadden we
geen enkel transport van de ene plek naar de andere. In de bedding van de zee ligt nog heel veel rijkdom die nog niet ontdekt is
en die de hele wereld zeer rijk kan maken. Zij vechten er echter om, welk deel is van jullie, welk deel is van ons. In dit gevecht,
denk ik dat wat zich in zee bevindt, van de ene naar de andere plaats zal verschuiven. Veel rijkdom, goud, zilver en diamanten
bevinden zich in de zee en misschien wordt deze Lakshmi op zekere dag ontdekt en zullen de mensen overspoeld worden met
rijkdom.
Daarbij komt dat we met de vervoermiddelen ook Shri Lakshmi van de ene plek naar de andere vervoeren. De zee heeft ons
mobiliteit en bewegingsvrijheid gegeven.
Ik heb gemerkt dat de zee erg op mij reageert. Zij reageert omdat het licht in de zee of de reflectie van de maan, met mij
beweegt. Ik heb gezien dat het met mij beweegt. De zee begrijpt mij zeer goed want ik heb respect voor haar en een zeer
speciale band.
Nu je hier bent hoop ik dat je de waarde van de zee begrijpt. Dank zij de zee kan je hier zo genieten. Zij geeft je zo een fijn gevoel
en spiritualiteit. Het is niet nodig naar de Himalaya’s te gaan. Dat wat de Himalaya’s bedekt, is slechts het water van de zee. Eén
van de cycli is dat water langs de Himalaya’s gaat, terugkomt onder de vorm van rivieren en terugkeert naar dezelfde zee. Het
moet terug naar de zee.
Zo is het. Alles eindigt hier. Dan gaat zij door tapasya. Zij laat toe dat de zon een wolk schept, zij ondergaat de hitte van de zon
en neemt een andere gedaante aan. Zij gaat verder in de vorm van een wolk en zo krijg je regen. Zo moeten wij ook zijn. Wij
moeten de hitte, de woede van anderen verdragen en damp creëren, dat betekent de zegeningen, de vibraties voor anderen. Met
mij gaat het ook zo. Als ik iemand zie die ziek is en ik behandel deze persoon, dan moet ik natuurlijk een beetje opnemen, soms
nogal veel, dan absorbeer ik het en het worden vibraties. Het begint te vloeien als vibraties.
Dat is dus wat je van de zee moet leren, dat is zo belangrijk voor Sahaja yogi’s. Dat je alles absorbeert maakt niets uit, maar

hecht er je niet aan en laat het verdampen. Op die manier kan de zee damp worden. Nu jullie allemaal hier zijn, zouden al deze
dampen, al deze vibraties moeten vloeien. Deze methode moeten jullie trachten te begrijpen door moedig te zijn, want toen ik
enkele dagen geleden aankwam zat er een vrouw op de weg en iemand zei: “Moeder, er is iets mis met haar voeten of er is iets
misgelopen, behandel haar alstublieft”. Waarom zou ik behandelen? Waarom kan jij niet behandelen? Ben je bang om iemand te
behandelen? Dan komt er iemand anders met dezelfde vraag. Waarom kan je niet behandelen? Jullie kunnen hen allemaal
behandelen. Je kunt hen behandelen en je zult merken dat hoe meer je hen behandelt, hoe beter je zal zijn. Je zou het moeten
aandurven. Je zou die moed moeten hebben om anderen te behandelen. Als je anderen niet behandelt, zul je niet groeien, want je
wordt de vibraties zoals je gezien hebt met de zee. Als je anderen behandelt zijn er meer vibraties. Waarom zou God jou vibraties
geven als je ze niet gaat gebruiken? Eenvoudige logica. Waarom zou God jou licht geven als je het niet gaat gebruiken? Christus
heeft gezegd dat je geen licht onder een korenmaat plaatst. Dat gebeurt er als we onze handen, onze voeten en ons brein niet
voor Sahaja Yoga gebruiken. We creëren geen vibraties in onszelf. Dit lichaam dat het jouwe is, kan gewoon een bundel vibraties
worden als je deze vibraties begint te gebruiken. Als je deze vibraties niet gebruikt, zul je altijd maar problemen hebben en je zult
niet begrijpen waarom: “Ik doe alles, ik doe dit…” Het is omdat je jouw vibraties niet gebruikt. Je moet je vibraties op alle
mogelijke manieren gebruiken: wanneer het maar kan om anderen in orde te brengen en beter te maken. Je kunt hoogstens een
bandhan maken als je denkt dat je misschien gekwetst wordt, maar gebruik ten minstens mijn foto en dan kan je de persoon
aanraken. Het kan geen kwaad. Als je toch bang bent van problemen, wat is dan het nut van een Sahaja yogi te worden? Als het
schip niet zeewaardig kan zijn, waarom het dan bouwen? Je moet zeewaardig zijn. Dat is wat jij moet beslissen: dat je Sahaja
Yoga waardig zult zijn en dat we daarom alle vibraties zullen absorberen, dat we alles op ons zullen nemen.
Kleine probleempjes die ze hebben zullen ze mij tien keer vertellen.”We zijn hier en daar geweest en dan is er dit en dat gebeurd.”
Ik vertel je nooit wat er met mij gebeurde, hoe ik hier kwam, wat er was, niets, want ik weet dat wat ik ook doe, vibraties
voortbrengt. Op dezelfde manier moeten jullie er vertrouwen in hebben dat jullie allemaal zijn als de zee, als de Mahagoeroe en
dat, wat je ook doet, in jezelf vibraties creëert waardoor je zoveel mensen kan redden.
Het is als een cyclus. Ik zei weer dat hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt. Hoe meer je jouw vibraties gebruikt, hoe meer je er
krijgt. Het is een fijne cyclus die werkt zoals die van de zee. Zoals ik zei dat het water naar de Himalaya’s gaat, als rivieren
terugkomt, zo zullen de vibraties veelvuldig, veelvuldig groeien. Ik zou zeggen dat jullie allemaal altijd je vibraties zouden moeten
gebruiken om anderen te helpen, om aan zoveel dingen te geven, de planten, wat dan ook. Ik bedoel, sommige mensen brachten
mij een plant: “Moeder, geef vibraties.” Ik zei: “Waarom geef jij de vibraties niet?” Het is zelfs niet nodig gevibreerd water te
nemen. Je kunt zelf vibraties geven. Die staat moet er komen dat jij je eigen water kunt vibreren. Je kunt overal alle water
vibreren. Het is niet nodig gevibreerd water van mij te nemen. Misschien heeft het mijne een beetje meer vibraties maar dat geeft
niet. Jullie zijn met zo veel, dus? In vergelijking met mij, ik ben alleen.
Ieder van jullie kan het uitwerken en zoveel doen. Maar geloof in jezelf. Zoals de zee in zichzelf gelooft, zo moeten jullie volledig
in jezelf geloven. Je moet je zelfrealisatie respecteren. Zeg jezelf iedere dag: “Ik ben een Sahaja yogi. Ik ben een yogi. Ik ben een
heilige. Ik ben een gerealiseerde ziel. Ik moet dit doen. Hoe kan ik die zinloze dingen doen? Ik moet deze goede dingen doen. Ik
moet op een zachte manier met mensen spreken. Ik moet het op deze manier trachten uit te werken.”
Je geloof in jezelf zal je verder helpen. Je geloof in jezelf dat je een groot Sahaja yogi bent, dat jij je overgeeft aan je moeder. Het
werkt heel snel. Dat geloof zou je moeten hebben, dat je een Sahaja yogi bent. Er is niets anders nodig.
Moge God jullie zegenen.
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Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Ik dacht dat we vandaag een puja zouden moeten houden voor Mahalakshmi. Dat zou beter zijn, zodat we begrijpen wat Vishwa
Nirmala Dharma is.
Zoals je weet, bevindt het Mahalakshmi principe zich in het midden van ons allemaal. Eens dat je genoeg hebt van de valsheid en
de hypocrisie van de mensen, ga je op zoek naar de waarheid binnenin jezelf.
Zo ontstaat een nieuwe soort mensen: de zoekers (sadhaka’s).
Zij verschillen veel van de anderen. Zij zijn niet bezorgd om materieel gewin of om machtsposities. Zij willen de waarheid
zoeken.
Tot die soort behoren jullie en dat is de reden waarom jullie bij Sahaja Yoga gekomen zijn. Dit is ook het resultaat van jullie
voorbije levens.
Ik denk dat het bij vele mensen hun voorbije leven geweest is dat hen aan het zoeken heeft gezet.
En ook de overvloed waarin jullie geleefd hebben. Je hebt er genoeg van gekregen en nu ben je op zoek naar de waarheid. Er zijn
ook mensen, zoals in India, waar het traditie is naar de waarheid te zoeken.
Van in hun kinderjaren wordt hun verteld dat geld niet alles is, dat macht niet alles is, dat het allemaal schijn is - dat je de
waarheid moet zoeken. Het wordt je ingeprent. Dat noemen we goede conditioneringen.
Maar als het slechts een soort van modeverschijnsel is waaraan je meedoet: ” Laat ons eens op zoek gaan naar de waarheid”...
Laat ons deze mode volgen, omdat iedereen over waarheid spreekt, omdat iedereen eraan meedoet, dan kan dit zeer gevaarlijk
zijn.
Zulke mensen geraken verdwaald. Ik heb drugverslaafden gekend die eerst naar ons toe kwamen - in Engeland. Ik was verbaasd
dat zij echte zoekers waren en ze namen geen drugs omdat dat mode was.
Zij namen drugs omdat ze dachten dat ze zo in hun Mahalakshmi principe konden geraken. Zeer intelligente, goed opgevoede,
pientere mensen die hippies werden en drugs begonnen te gebruiken. En ik ontdekte dat zij enkel op zoek waren naar de
waarheid. Maar zij hadden geen idee van wat de waarheid is.
Dit Mahalakshmi principe (dat ons leert) dat er boven dit alles ook nog iets anders moet zijn, was bij hen aangeboren en begon
zich nu te manifesteren.
Zulke mensen vind je overal in de wereld. Tot mijn verbazing vooral in Rusland, waar niet over God of godsdienst gesproken
wordt. Zij begrijpen Sahaja Yoga zelfs beter dan Indiërs. De conditioneringen van elk land hebben de vooruitgang van Sahaja
Yoga (sterk) belemmerd, zowel in jullie zelf als naar buiten toe.

Om het Mahalakshmi principe te begrijpen, moeten we eerst beseffen dat we ook nog in twee andere kanalen kunnen springen:
het linkse en het rechtse. En dit (in welk kanaal je gaat) is afhankelijk van je levensomstandigheden. Omwille van de
omstandigheden in je vorige leven ben je op het goede pad terechtgekomen. Maar dat vorige leven werd overschaduwd door dit
leven: de omgeving, het land waarin je geboren werd, je vrienden, ouders, de maatschappij waarin je geleefd hebt, heeft je op
zovele manieren beheerst. Waar het Mahalakshmi principe niet in zijn volle kracht tot uiting komt, moeten we alles absorberen
en je op de troon van een Sahaja Yogi plaatsen.
Er zijn dus mensen - gisteren bijvoorbeeld waren er heel veel mensen, fijne mensen - die allen gedurende vele levens zoekers
waren en die (naar ons programma) kwamen. Maar wij weten niet hoeveel er Sahaja Yogi zullen worden, hoeveel er zullen blijven,
hoeveel er gedachteloos bewustzijn zullen bereiken. Het is altijd hetzelfde probleem, dat zij terechtkomen in gewoonten van de
linkerkant of in het ego aan de rechterkant.
Om zijn Mahalakshmi principe in orde te houden, moet een Sahaja Yogi aan introspectie doen: wat doe ik nu? Bevind ik mij in
mijn linker - of rechter kanaal? Welke kant ga ik op? Door welk kanaal laat ik mij beïnvloeden? Ben ik in het midden?
Hoe kan je dat beoordelen?
Het beste is te voelen met je vibraties, voel je vibraties.
Maar soms ga je zover naar links of naar rechts dat je geen vibraties meer voelt, dat je Mahalakshmi principe niet meer werkt.
Als je dan zo verder gaat, volgt er een complete ontsporing op een soort van helling die je altijd maar blijft volgen. Voor al die
conditioneringen moeten we opletten, zowel voor onszelf als voor de anderen: hoe zijn we aan die problemen geraakt, waardoor
we van het centrale pad afwijken? Beeld je een trein in die over een gewoon spoor rijdt en die plots naar hier of naar daar afwijkt.
Waar zal die terechtkomen? In vernieling! Maar jullie kunnen zo’n ontsporing weer op het goed spoor zetten, wanneer je als een
onthechte getuige naar jezelf kijkt, niet naar anderen.
Zelfs als ik toespraken geef, zeggen ze: “O, Moeder heeft het over anderen.” Neen, ik heb het over jou. Kijk er dus op toe dat je in
het middenkanaal blijft en wanneer je naar links of rechts afwijkt.
Zij die in het midden zijn, zouden geen fysieke problemen mogen hebben, zij zouden zichzelf volledig moeten kunnen genezen.
Als anderen het niet doen - zij moeten in staat zijn om zichzelf te genezen.
Vervolgens is iemand die goed gecentreerd is, erg vreedzaam. Hij wordt nooit kwaad. Hij kan zich misschien zo voordoen, maar
hij laat zich niet meeslepen door boosheid of door welke andere emotie dan ook.
Hij kijkt toe en hij kan spelen dat hij kwaad is; hij kan gevoelens van lust of hebzucht “spelen”, alles. Enkel spelen, want soms heb
je dit nodig, dus kan hij het. Maar je moet er eerst en vooral zeker van zijn dat je helemaal onthecht bent. Vooraleer te gaan
acteren, moet je dus meester worden over het acteren. En om dat te kunnen moet je jezelf worden en dan ben je een meester en
kan je zien waar je naartoe gaat.
Het verschil tussen een Sahaja Yogi en zo’n Sahaja Yogi is dus dat hij naar links of rechts kan gaan. Het zijn geen standvastige
Sahaja Yogi’s. En ze blijven zo voortploeteren en maken geen vooruitgang. Beeld je een vliegtuig in dat op dezelfde wijze over en
weer vliegt: dat geraakt niet van de grond. Niemand kan het de lucht in krijgen en alleen God weet wanneer het zal vallen.
Elke machine moet eerst behoorlijk afgesteld worden vooraleer ze kan werken. Om je Mahalakshmi principe goed af te stellen,
moet je er voor zorgen dat je fysieke lichaam gezond is, normaal, zonder problemen.
Ik bedoel, niet op de manier waarop gezondheid tegenwoordig opgevat wordt, maar je zou je gezond en gelukkig moeten voelen.
Je zou moeten voelen dat je geen fysieke problemen hebt. Als je altijd klaagt: “Ik heb hier pijn en daar heb ik pijn”... dan is er iets

mis met je. Het eerste criterium is dat je in het centrum moet zijn.
Vervolgens zou je aandacht meer op de natuur gericht moeten zijn: hoe de natuur is, hoe alles bloeit, hoe alles uitwerkt. Je
aandacht zou meer op de lucht gericht moeten zijn, de sterren en zomeer. Om van de schepping rondom je te genieten. Enkel
genieten. Dat is het verassend diepe genot dat je ervaart als je een mooi tafereel ziet of zoiets, als je naar een mooie plaats gaat:
het soort vreugde dat naar binnen stroomt via de Sahasrara. Ook dat moet je ondervinden en gedachteloos bewustzijn moet je
ondervinden: als je naar iets moois kijkt en je wordt ineens gedachteloos. Tracht het te zien en de totale vreugde zal over je
komen.
Een ander punt is dat je geen onderscheid mag maken tussen religies. Je mag geen enkele godsdienst veroordelen, maar
domme mensen die zichzelf godsdienstig noemen, mag je wel veroordelen, omdat ze dom zijn. Zij volgen het principe van hun
godsdienst niet.
Het zijn geen gerealiseerde zielen en daarom maken ze fouten. Dat is dus in orde. Kerken mag je bijvoorbeeld veroordelen, maar
niet Christus, niet de Bijbel, helemaal niet, nooit. Als je naar de wortels kijkt, zal je merken dat er met de wortels niets verkeerd is.
Maar nu, zoals ik al zei, worden de bloemen geplukt door mensen die (onder elkaar) vechten.
Je mag nooit een incarnatie, een religie, een profeet veroordelen. Ik bedoel, je mag niet (ver)oordelen. Het gaat er niet om of ik
het zeg, doe het gewoon niet, je mag het niet doen! Je moet ze allemaal respecteren, automatisch. Omdat je er in geboren bent.
Als je christen bent, moet je de hindoegeschriften respecteren. Als je een hindoe bent, moet je de islamitische Koran
respecteren. Zo moet het zijn. Als het niet zo is, ben je nog geen Sahaja Yogi. Er mag geen kwade wil zijn tegenover welke religie
dan ook. Geen enkele godsdienst is verkeerd. Het zijn de mensen die hem foutief toepassen, die hem misbruiken voor geld,
misbruiken voor macht en die dom zijn. Voor hun is het anders, maar voor jullie is elke religie je eigen religie.
Wij kunnen dus geen fundamentalisten zijn. Wij kunnen niet vechten voor het fundamentalisme. Vishwa Nirmala Dharma, dat
gebaseerd is op het Mahalakshmi principe, is de essentie van alle religies. En wij proberen de gemeenschappelijke punten in al
deze religies te vinden.
En we proberen de niet-gemeenschappelijke punten te neutraliseren.
En door onderzoek en door onze eigen (religieuze) praktijk weten we dat dit niet juist is, maar dat is dan geen onderdeel van die
godsdienst en de mensen volgen hen (degenen die de godsdienst misbruiken).
Je kan zoveel op het spoor komen.
Als je Paulus (de toevoegingen van Paulus) uit de Bijbel haalt, dan is hij ongeveer zuiver. Als Paulus er niet is, zou het
christendom bijna zuiver zijn. Hij was het die begon met biechten, hij startte met al die nonsens, hij was het die de mensen zich
schuldig deed voelen en die vrouwen behandelde als “niets” -dat heeft mister Paulus allemaal gedaan en hij had niet eens het
recht in de Bijbel voor te komen, want hij had Christus niet eens gekend. Hij was een epilepticus en zag een of ander kruis, een
soort visioen... Ik weet niet in hoever dit waar is, maar hij zei dat hij een kruis zag... en dan? Als je een kruis ziet, wil dat nog niet
zeggen dat je het kruis wordt. Hij wou op het podium staan, een podium dat speciaal voor hem gemaakt is en hij heeft krachten
en hij wil krachten hebben... dus springt het op het podium. En dan gaat hij het christendom organiseren. Hij doet het allemaal
verkeerd. Dat wordt nergens in de Bijbel gezegd, Christus heeft nooit gezegd dat je het christendom moet organiseren. Hij heeft
ook nooit gezegd, dat je moet biechten of dat je jezelf schuldig moet voelen.
Hij sprak altijd over vergeven. In die korte tijd heeft hij ons de waarheid doorgegeven. Maar als iemand begint te interpreteren,
gaat het verkeerd.
Een ander punt in Sahaja Yoga is dat je wat Ik zeg niet moet gaan interpreteren. Je weet precies wat Ik zeg.

Als je begint te interpreteren, is er iets mis met je.
Je hersenen functioneren niet goed, je bent niet normaal. Je kan Mij niet interpreteren! Wat Ik zeg, zeg Ik in eenvoudig Engels. Ik
gebruik geen Shakespeariaans Engels of zoiets. Ik heb mijn standaard Engels aangepast aan de taal van gewone mensen. En als
je begint te interpreteren, is er zeker en vast iets mis met je.
Er valt niets te interpreteren. Ik hanteer een ongecompliceerde taal die niet geïnterpreteerd hoeft te worden. Dit is zeer belangrijk.
Maar heel wat halfbakken Yogi’s interpreteren wat Ik zeg, want ze denken dat ze daar het (nodige) verstand voor hebben. Je hebt
geen verstand van dat kaliber dat je Mij kunt interpreteren. Er zijn geen interpretaties. Wat Ik gezegd heb, heb Ik gezegd en dat
moet niet geïnterpreteerd worden. Dit is één van de tekens (die er op wijzen) dat je niet in het midden bent, dat je ofwel bezeten
bent of dat je egoïstisch geworden bent.
Je moet dus in het midden (kanaal) blijven. Als je een stevige Sahaja Yogi wil zijn, moet je wat Ik zeg niet gaan interpreteren. Als
je denkt dat ik iets anders bedoel, kan je Mij schrijven. Maar interpreteer niet en start geen grote organisatie op tegen Sahaja
Yoga.
Dit is de grootste fout die mensen maken. Ik heb reeds aan vele mensen gezegd, dat zij geen toespraken moeten houden over
Sahaja Yoga, want eens ze toespraken beginnen te houden, gaan ze in de fout. Ofwel worden ze egoïstisch, ofwel vertellen
zomaar iets dat Ik nooit gezegd heb, wat niet gezegd mag worden. Vooraleer je een stabiele Sahaja Yogi bent, praat je beter niet
over Sahaja Yoga; geef realisatie, dat is zeker.
Die zullen blijven. Ik heb mensen geweten, die realisatie gaven aan anderen en verloren gingen, terwijl degenen aan wie ze
realisatie gaven, perfect zijn.
Als iemand je realisatie geeft, wil dat niet zeggen, dat die persoon je goeroe is. Hij is je goeroe niet en je hebt geen enkele
verplichting tegenover de persoon die je realiseerde. Als je dat wel zou doen, zal het ego van die man niet kunnen verdwijnen. En
jij zal conditioneringen hebben. Je zal hem altijd trouw blijven, ook als hij verkeerd handelt, ook al is hij helemaal geen Sahaja
Yogi. Je zal hem trouw blijven en hem volgen in die richting die hij uitgaat.
Met het Mahalakshmi principe moeten we dus voorzichtig zijn en uitkijken welke richting we inslaan.
Ook in groep gaat het zo. Ik moet je ervoor waarschuwen, dat er een grote broederschap van bhoots is.
Als je naar links gaat, zullen alle “linksen” je vervoegen. Als je naar rechts gaat, zullen alle “rechtsen” bij je willen zijn. Daarna
zullen ze onder elkaar vechten en weggaan. Sahaja Yogi’s die terugvechten, die zich groeperen, moeten beseffen dat ze de
verkeerde weg opgaan. Misschien zijn ze erg intelligent, misschien dachten ze dat, maar geen van hen is sterker dan de
goddelijke intelligentie. Maar als je jezelf van Mahalakshmi verwijdert, word je zoals om het even wie of zelfs erger. Dan word je
gegrepen door de negatieve krachten die rondom ons aanwezig zijn. Zoals al de anderen aangevallen worden, wordt ook jij
aangevallen.
Wij moeten goed weten welke conditioneringen we hebben. Een westerling moet de westerse conditioneringen duidelijk zien en
zien wat deze conditioneringen betekenen. Omdat we zoekers naar de waarheid zijn. Wij horen niet bij een land, wij horen bij het
universum: Vishwa Nirmala Dharma. Wij horen niet bij Australië, wij horen niet bij Brisbane. Zie je, dit “behoren tot” wordt zo
petieterig en middelmatig dat het tenslotte uitloopt op: we behoren tot deze straat en dan deze kamer en deze badkamer. Je
gaat alsmaar verder naar beneden, beneden, beneden, terwijl het om Vishwa Nirmala Dharma gaat: universele religie. Wij
behoren bij het universum. Wij zijn een essentieel (onder)deel van het universum. Wij kunnen niet bij een plaats of bij een locatie
behoren.
Wij zijn binnengetreden in het eeuwige leven, in iets dat onbegrensd is, dus behoren we bij het universum.

Eens dat je je realiseert dat je bij het universum hoort, dan moet je ook beseffen welke conditioneringen nog in ons vastzitten in
verband met dit land, deze cultuur, deze plaats, dit huishouden, deze familie.
Zoals een kleine lotus die uit de modder te voorschijn komt; langzaam, langzaam schudt ze de modder af die aan haar is blijven
kleven en uiteindelijk komt een zeer zuivere bloem tevoorschijn. Van de modder komt ze in het water terecht, reinigt zich en komt
te voorschijn als een mooie, zeer welriekende bloem. Zij verspreidt haar geur rondom, zodat ook de modder door deze geur
geraakt wordt. Dat is jullie werk. Zo moeten jullie zijn, want jullie zijn geen zoekers naar de waarheid door jullie eigen wil, maar
omwille van de wereld, omdat je bij de Vishwa Nirmala Dharma behoort. Dit Mahalakshmi principe is niet voor jullie alleen, maar
voor de gehele wereld en jullie moeten het aan de gehele wereld geven.
Wij zijn een nieuw soort ras aan het vormen, een nieuwe maatschappij, die verlicht is en die gebouwd is op liefde en waarheid.
Natuurlijk moet er medevoelen zijn... Kijk naar dat kind! Mijn God! Dat is nog zo’n handelwijze van de kinderen hier. Ze moeten
iets kunnen doen, waarmee ze zichzelf kwetsen. Het komt veel voor. Ze doen voortdurend gevaarlijke dingen. Ze kunnen niet
stilzitten. Verwonderlijk.
In India kunnen kinderen drie-vier uur stilzitten, zolang als de puja’s duren. Hier zijn de kinderen niet rustig. Ik weet niet (waarom),
maar Ik ga daar een oplossing voor zoeken. Ze kunnen gewoon niet stilzitten. In Amerika lijden ze tegenwoordig aan
hyperactiviteit... Het is een ziekte.
Ze (de ouders) weten niet wat ze met die overactieve kinderen moeten aanvangen. Maar Ik denk, dat Ik wel een oplossing zal
vinden.
Wat jullie betreft: jullie zijn zelf de oplossing. Jullie kunnen jezelf observeren. Jullie willen spiritueel goed uitgerust zijn. Voor die
uitrusting moet je zelf zorgen. Waar ben je? Wat ben je aan het doen? Hoe leef je? Een solide Sahaja yogi of yogini, iedereen over
de gehele wereld weet dat, zij zijn solide. Niets kan hen doen afwijken. Je kan het ook weten over jezelf. Het is niet zo, dat je het
niet kan weten. Ieder van jullie kan zichzelf grondig kennen, omdat je zeer gevoelig bent en omdat je centra verlicht zijn door het
Mahalakshmi principe. De Kundalini heeft zeker en vast je Mahalakshmi principe verlicht. Je kan dus ten allen tijde voelen, waar
je chakra’s zich bevinden, of ze catchen en waar precies.
In plaats van dat te vermijden, moet je het uitwerken: wat is het probleem, waar is het probleem?
Als je het uitwerkt, zal je er verbaasd over zijn, dat vanaf het ogenblik dat je verlangen zich naar binnen richt, de Kundalini zelf
door je (subtiel systeem) zal lopen en je chakra’s reinigen.
Zoals Ik al zei, wij kennen die krachten niet. Het enige wat je te doen hebt is te verlangen. Je verlangen moet zijn: “Laat mijn
vibraties in orde zijn. Laat mijn chakra’s zuiver zijn. Laat mij in het midden(kanaal) zijn, in evenwicht.” Het enige wat je moet
doen, is te verlangen.
Ik bedoel: verlangen is zo eenvoudig. Maar we kunnen het niet doen, zodat onze verlangens naar iets anders uitgaan en niet naar
wat we zouden moeten zijn. Je moet enkel maar verlangen: “Laat mij een zuivere Sahaja Yogi zijn. Laat mij een stevige Sahaja
Yogi zijn.”
Middelmatigen zullen daar nooit aan toe komen; Ik heb het niet over hen. Maar zovelen van jullie kunnen zeer hoog stijgen in
Sahaja Yoga, zeer hoog. Maar jullie verlangens manifesteren zich nog niet ten volle, zodra er een temperend effect ontstaat of
zovele zaken waarover Ik jullie verteld heb.
Als je bijvoorbeeld een vliegtuig moet nemen, dan stap je niet tijdens de vlucht uit. Op dezelfde wijze moet je je Kundalini
gebruiken; je kan alles zien, wat er gebeurt, maar je moet alert blijven. Je moet dat punt bereiken en dat moet gebeuren via dit

Mahalakshmi principe. Dit principe is zeer onthecht. Het is ons voedende principe; het voedt onze centra, het voedt ons karakter,
het voedt onze religie, nl. Vishwa Nirmala Dharma.
Het voedt alles, het voedt onze hersenen, ons verstand, dit Mahalakshmi principe voedt alles. Het zorgt voor evenwicht, het
brengt evenwicht. Dit Mahalakshmi principe is dus de leidende factor die alles uitwerkt, zou je kunnen zeggen, die evenwicht
brengt en wijsheid. Als het licht van het Mahalakshmi principe begint te schijnen, daalt de wijsheid over je neer. Maar het
grootste van alles is de liefde, de liefde voor God, de liefde voor de waarheid en je gedijt door die liefde.
Jullie zijn hier. Ik vroeg waarom jullie met zovelen zijn? Ze zeiden: “Voor de puja.” Waarom? Dit is een teken, dat jullie grote
Sahaja Yogi’s zijn, dat je hier bent omwille van de puja, dat je de waarde van een puja begrijpt, dat je ervan geniet, want het voedt
je. Dat is heel goed, want het toont aan, dat jullie begrijpen. Jullie begrijpen zeer goed het belang van goede zaken en je wil het
ten koste van alles doen.
Al deze wensen hebben een betekenis, want ze tonen aan dat jullie je in het Mahalakshmi principe bevinden en dat je het zo wil
houden.
Er is een heel eenvoudig (verlangen): probeer je op mijn Kundalini vast te zetten. Als je dat kan, tracht dan in mijn Kundalini, op
mijn Kundalini te zijn met je aandacht. Je kan het, jullie kunnen het allemaal. Is er een probleem... vestig je aandacht op mijn
Kundalini en je zal in orde zijn, je zal gedachteloos worden. Omdat er geen gedachte is. Dit is de beste manier om het te doen: al
je problemen oplossen door je aandacht op mijn Kundalini te richten. Daardoor zal je ego verdwijnen, omdat je dan zult beseffen
dat Moeder alles doet en dat “ikzelf niets doe, waarom zou ik daar trots op moeten zijn?” Ook je conditioneringen zullen
verdwijnen, want mijn Kundalini is absoluut zuiver. Ze is aan niemand gehecht.
Ze is zelfs niet aan Sahaja Yoga gehecht. Het werk dat Ze moet verrichten, is alles te voeden. Als Ze kan voeden, is alles goed.
Het is afhankelijk van wat je wil. Je wil gevoed worden? In orde, de Kundalini is er, het Mahalakshmi principe is er, het zal je
voeden. Maar als je dat niet wil, zal niemand je verplichten, op geen enkele wijze.
Niemand zal je proberen te duwen of grote druk op je uitoefenen, niets van dat alles. Het is zoals de Ganges, zou je kunnen
zeggen, die almaar doorstroomt. Als je dat wil, kan je je emmers volscheppen, maar als je dat niet wil, zal ze niet vanzelf in je
emmers lopen. Ze zal niet in je huis binnendringen om je emmers te vullen. Het verlangen om het te krijgen moet dus aanwezig
zijn. Dat is wat we bhakti noemen. Bhakti is het verlangen, de devotie, de vreugde van de bhakti krijgen. Het is zo mooi, dat Ik de
bhakti aan mensen zou kunnen doorgeven, maar dat kan Ik niet. Als Ik jullie in bhakti zie, merk Ik, dat je jezelf erin verliest, omdat
je zo geniet, zo vreugdevol is het. Je denkt niet, je geniet enkel van de bhakti. Dat is de meest volledige en hoogste toestand,
waar je één bent met God en zwemt in de oceaan van vreugde.
Het Mahalakshmi principe moet dus beschermd worden; er moet voor gezorgd worden en het moet bewaakt worden. De
zegeningen van Mahalakshmi zijn zo veelvuldig, dat Ik ze in één toespraak niet kan opsommen. Daar heb Ik op zijn minst tien
toespraken voor nodig. Maar jullie weten zelf wel wat de zegeningen van het Mahalakshmi principe zijn. De belangrijkste is
tevredenheid met zichzelf, absolute tevredenheid met zichzelf. Je probeert niets meer in je bezit te krijgen, je loopt achter niets
meer aan. Je bent tevreden. Je zoekt geen publiciteit, je zoekt geen comfort, niets. Je voelt je goed in je Spirit. Dit is de grootste
zegen van het Mahalakshmi principe... En als dat zo is, waarom zouden we ons Mahalakshmi principe dan niet verzorgen en al
de rest vergeten? En ten slotte, als het tot je hersenen doordringt, manifesteert zich de Virata en word je collectief, absoluut
collectief. Collectief zijn is zeer mooi.
Een meisje ging naar Sicilië en ze zat op haar eentje iets te eten in een restaurant en toen keek ze naar iemand en dat meisje
keek ook naar haar en ze stond op en zei (zij droegen geen badges): ”Ben je naar Shri Mataji geweest?” “Ja, wij zijn Sahaja Yogi’s,
inderdaad.”
En dan omhelsden ze elkaar vol vreugde. Ver weg, in een restaurant, ergens op Sicilië, stel je voor! Zij verzonken erin. Het gevoel

van eenheid, de broederschap, de vriendschap is zo groot en zo vreugdevol, dat je er niet om maalt van welk land je komt,
vanwaar je komt, wat de kleur van je huid is, wat voor godsdienst je had, wie je ouders zijn.
Je geniet ervan mensen te ontmoeten. Deze vriendschap, deze vreugde komt van hetzelfde Mahalakshmi principe als het je
Sahasrara verlicht. In de Sahasrara verwerf je dit gevoel van het geheel en dat geheel voelen is iets groots. De mensen zijn
individualistisch, maar dat is tegen het principe van het geheel. Wie het geheel niet kent, zie je, praat over individualiteit. Dit
individualisme brengt allerlei gevaren mee.
Wij moeten beseffen dat we één zijn met het geheel. Natuurlijk zijn we individuen, in die zin, dat we verschillende gezichten
hebben, verschillende kleren, verschillende levensstijlen, verschillende relaties, maar we zijn een deel van het geheel. Dit
Virata-gevoel van een wezenlijk onderdeel te zijn van het geheel geeft je volledige vrede en volledige bescherming. Je hebt nooit
het gevoel, dat er iets kan gebeuren, nooit. Er zal een ongeval gebeuren, O.K. dat zal gebeuren, maar mij zal niets overkomen. Ik
ben een Sahaja Yogi. Zovelen reeds hebben dit ondervonden, omdat ze het Mahalakshmi principe voor hen lieten zorgen. Je
overgeven aan het Mahalakshmi principe betekent, dat je je ego en je conditioneringen opgeeft. Je geeft ze beide op. Je geeft je
over aan je Mahalakshmi principe. Daarom is Mahalakshmi zo belangrijk.
Moge God jullie allen zegenen.
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Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Het is heel leuk om jullie hier allemaal te zien, zoveel van jullie uit Australië, om Shiva, Sadashiva, te aanbidden.
Ik denk dat dit een zeer belangrijke gelegenheid is. Is belangrijk, want Sadashiva, de Almachtige God, is in je hart geprent als de
Spirit, als Shiva. We moeten begrijpen dat zoveel mensen op aarde kwamen op verschillende tijdstippen en in verschillende
landen. Ze spraken tot verschillende mensen over rechtvaardigheid, Dharma, over hoe zichzelf te verheffen. Allen zeiden dat je in
God moet geloven. Je moet de Spirit worden. Ze wisten dat als de aandacht niet vervuld is met het licht van de Spirit, je niet kan
begrijpen wat spiritualiteit is. De Spirit is altijd in je aanwezig als getuige. Waarom hebben alle religies gefaald? Omdat ze geen
zelfrealisatie kregen en niet de Spirit werden. Er is dus een enorm verschil tussen jullie en alle anderen. Zij zijn hypocriet.
Ze verintellectualiseren het. Ze leggen het allemaal goed uit, maar je kan duidelijk zien dat ze het spiritueel niet konden
absorberen. Die absorptie is onmogelijk zonder zelfrealisatie. Buddha en Mahavira spraken nooit over God. Ze zeiden enkel dat
je je zelfrealisatie moet krijgen. De meeste boeken hebben het over spiritualiteit en wat je moet bereiken en wat het doel is van
religie. Dat wordt allemaal zeer goed uitgelegd en ze vertellen je hoe je moet zijn en wat goed of slecht is. Zelfs de eerste stap
waar het Dharma nog moet gevestigd worden, namelijk dat de mensen elkaar niet mogen bedriegen. Er moet gerechtigheid zijn,
collectiviteit, liefde en begrip. Geen jaloersheid of hypocrisie; ook niet waar verschillende rassen, verschillende gemeenschappen
samenleven. Eigenlijk moet er een nieuwe beschaving gecreëerd worden. Het is een reusachtige prestatie van de Sahaja Yogi's
dat ze die toestand van Spirit bereiken. Jullie kunnen het Dharma zonder enige moeilijkheid absorberen. Jullie doden niet of zijn
niet gewelddadig. Jullie houden je aan de waarheid. Het belangrijkste is dat jullie verbonden zijn met God Almachtig en dat jullie
in zekere zin God kennen. Er is ontzag, geen vrees. Jullie zullen Sahaja Yoga niet bedriegen voor geld, of vechten voor macht of
materiële zaken. Al jullie aandacht gaat naar de verruiming van je bewustzijn in het licht van de Spirit. Dit is de visie van jullie
Moeder, want Shiva is enkel een getuige. Maar nu moet Hij zeer hoopvol zijn, nu Hij de mensen gezien heeft die door Sahaja
Yoga ontstaan zijn. Zeer unieke, wonderbaarlijke, engelachtige mensen zijn het geworden. Het enige probleem is dat jullie aan
die engelachtige basis moeten vasthouden. Soms val je of struikel je. Maar je bewustzijn groeit en je probeert nieuwe dimensies
te lokaliseren die voor je beschikbaar zijn. Dat alles is mogelijk omdat jullie behoren tot de uitverkorenen. Jullie moeten je ervan
bewust zijn dat jullie zeer speciale mensen zijn. Soms realiseren Sahaja Yogi's zich dat niet en hebben ze geen zelfrespect. Jullie
zullen nochtans de wijsheid krijgen om te begrijpen wat jullie rol is in dit leven. Deze toestand kan je enkel bereiken als je ziet hoe
de andere mensen verloren zijn in de Maya van de nonsens. Jullie zijn nu een speciale gemeenschap. Wat ook de aspecten
mogen zijn van het Dharma, jullie kunnen ze in je opnemen. Spontaan, jullie moeten er geen inspanning of boete voor doen of het
uitwerken. Je kan het doen op een Sahaja wijze. Je kan al die kwaliteiten verkrijgen zonder enige moeilijkheid. Het is
gemakkelijker voor jullie om rechtvaardig te zijn dan niet. Het is gemakkelijker voor jullie om eerlijk te zijn dan andersom. Deze
speciale kwaliteit komt overeen met de visie van alle heiligen, profeten en incarnaties. Zij gaven lezing na lezing dat je zus of zo
moet zijn. Ze denken dat de mensen in orde zullen geraken door ze op te voeden met deze principes. Maar het gaat in hun
hoofden als ego want de opvoeding gebeurt via het ego en niet op een Sahaja manier. Het wordt van buitenaf opgedrongen.
Maar voor jullie is het erg eenvoudig. Jullie kunnen alle aspecten van het Dharma zeer gemakkelijk verinnerlijken. Ik ken mensen
die drugs namen, die anderen folterden, die mensen sloegen. Er was zelfs iemand die steeds rondliep met een wapen. Nu is hij
zeer stil, rustig en mooi geworden. Jullie zijn nu speciale mensen. Die mensen die geen realisatie kregen, kunnen het Dharma
niet gemakkelijk bereiken. Het tweede punt dat voor jullie erg gemakkelijk is, is dat jullie van andere mensen kunnen houden en
voor hen zorgen. Je houdt ervan om dat te doen. Je zou voor alle Sahaja Yogi's willen zorgen. Als je een niet-Sahaja Yogi ziet die
lijdt, zal je er onmiddellijk op toezien dat die persoon hulp krijgt. Een man zei Me dat hij heel graag iets zou doen voor Sahaja
Yoga maar dat hij geen geld had. Ik zei hem de volgende dag terug te komen en dat Ik het hem zou geven. De volgende dag
kwam hij niet terug. Toen Ik hem ernaar vroeg, zei hij Me dat een heer die bij Me was, hem het geld had gegeven. Als Sahaja Yogi

komen we direct ter hulp als iemand geld nodig heeft. De zes landen: Roemenië, Bulgarije, Rusland, Polen, Tsjecho-Slowakije,
Hongarije werden geholpen door één of ander land. Ook de Oost-Aziatische landen werden geholpen door de Australiërs. Ik
vroeg hen niet om dat te doen. Ze bezorgden hen ticketten om naar India te komen. Ze zorgden voor de Russen.
Ze waren vervuld van mededogen en liefde, zonder dat ze ooit het gevoel hadden dat ze iets deden.
Niemand vroeg ooit hoeveel er uitgegeven werd of hoeveel we mochten geven. In Hongarije ontmoette Ik 125 Roemenen. Mijn
hart was werkelijk vervuld van een enorme vreugde. Heimelijk hielpen ze elkaar en brachten enkel maar, voor hun eigen
genoegen geschenken mee, en niet om iemand tot iets te verplichten. Stel je voor: landen als Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië,
Zwitserland, die erg agressief zijn, en die erop uittrokken, niet om iemand te helpen, maar enkel om hun imperiums te vestigen of
om te vernietigen of om mensen te bekeren, en die allerlei dingen deden in de naam van God en religie. Maar als jullie naar
andere landen gaan, willen jullie enkel helpen. Het werkt zo spontaan uit in jullie harten dat jullie willen helpen en dingen
uitwerken. Die transformatie bracht alle schoonheid van jullie hart naar voren, jullie mededogen, jullie liefde en de wil om anderen
te beveiligen, zonder dat je er iets voor terug verwacht of zonder eisen te stellen. En jullie genieten er allen van te leven op een
eenvoudige plek als deze, in een tent en naar Mij te luisteren. Jullie wensen geen enkel comfort. Jullie zoeken enkel het comfort
van de Spirit en jullie genieten van deze plaats en van de natuur. Ik zag Sahaja Yogi's stapsgewijs zeer bewust worden van
ecologische problemen. Over de ganse wereld begonnen ze natuurlijke en artistieke dingen te gebruiken. Ze werden ook
vrijgevig. We noemen het "Audarya", wat het kenmerk is van een incarnatie. Deze vrijgevigheid hebben ook mijn eigen kinderen.
Ze genieten ervan dingen aan anderen te geven, liever dan ze voor zichzelf te houden.
Het gebeurde over de gehele wereld. De Sahaja Yogi's offeren hun tijd, geld, en alles op om Sahaja Yoga te verspreiden en
anderen te helpen; om allerlei zaken aan te passen, om allerlei mensen met zichzelf te verzoenen. Er is veel collectieve wijsheid.
Dit mededogen, die liefde, dat gevoel van éénheid, alsof ze part en deel zijn van ons. Het is verrassend dat de Amerikanen een
televisie stuurden naar de Russen.
Het moet de Spirit van Shri Krishna geweest zijn die de Spirit van de rechter Agnya probeerde te helpen.
Het is niet enkel in Europa dat ze het aan het uitwerken zijn, maar ze zijn ook bezig in Turkije. Een natuurkundige is nu naar
Japan.
Hij is geen Japanner. Hij geeft een soort van straatshow om mensen aan te trekken en hen te vertellen over Sahaja Yoga. Ook is
de collectiviteit die je nu hebt, enorm. Zelfs de Indiërs zijn blij dat er een ashram gekocht werd in Brisbane. Dit gebeurt omdat het
hart zo groot geworden is, omdat Shiva erin straalt. De Spirit straalt. Het is zo'n groot hart geworden dat het het ganse universum
kan omvatten. Jullie zijn allemaal universele mensen geworden. Jullie lezen niet enkel over Vishwa Nirmala Dharma, maar jullie
proberen het te volgen en het in je op te nemen.
Eens was Australië vol van rassenhaat. Ze deden net het tegenovergestelde van wat Christus zei. Dat deden ook andere religies.
Ze zijn allemaal fundamentalisten. Dat is omdat ze hun heilige boeken enkel lezen. Als die boeken begrepen worden, dat zullen
ze zich realiseren dat al deze boeken over één en hetzelfde spreken met verschillende namen. Jullie hebben dat universele dank
zij jullie Spirit die intact was en die is beginnen stralen zodat jullie een nieuwe maatschappij, een nieuwe beschaving vormen van
mensen die uiterst eerlijk zijn, tegenover zichzelf en tegenover anderen. Jullie zijn absoluut geweldloos en volgen de wet op de
letter: zeer, zeer liefdevol en genegen. Tegelijkertijd zijn jullie zeer constructief en intelligent. Jullie begrijpen Sahaja Yoga, dat
een zo subtiel onderwerp is. Eens dat je Spirit verlicht is begrijp je het zonder moeilijkheden. Je beseft niet hoe moeilijk dit
onderwerp "Sahaja Yoga" is. Het is de vervulling van het verlangen van het goddelijke dat je goddelijkheid tot uiting komt in de
collectiviteit. Jullie genieten van elkaar, jullie genieten van de collectiviteit. Individualisme is tegen de Spirit van het geheel, maar
we hebben natuurlijk onze eigenaardigheden. Jullie wonen in verschillende landen, in verschillende atmosferen (culturen) en
tradities, maar jullie hebben hetzelfde geloof, een geloof dat verlicht is en dat geen blind geloof is. Eerst en vooral zijn jullie
gerealiseerde zielen en ten tweede is er een allesdoordringende Kracht. We vereren evenzeer Christus, als Mohammed, of Shiva.
We aanbidden ze allemaal op dezelfde manier. We hebben daar geen meningsverschillen over, zoals één kerk die verandert in
tien kerken en tien vormen van Hindoeïsme. We zijn allen Sahaja Yogi's en we hebben allen hetzelfde bindende principe op z'n

Sahaj. Jullie worden nu ook een archetype (oorspronkelijk model). Jullie zullen een voorbeeld zijn voor de mensen die niet in
Sahaja Yoga zijn. Ze zullen zien dat jullie niet drinken, roken of drugs nemen, en dat jullie daar niet over bluffen. Jullie haten
niemand en jullie zijn dynamisch en creatief. Jullie zijn constructief en zelftevreden en jullie wedijveren niet met mekaar. Jullie
veroorzaken geen problemen in de natuur en met niets of niemand. Jullie zijn erg mooie mensen geworden.
Dus moeten jullie begrijpen dat jullie voorbeelden moeten zijn van goed gedrag, goede taal, fatsoenlijk leven en waardigheid. En
je mag niet vechten met je echtgenoot of echtgenote. De burgemeester van Cabella zei Me dat hij verbaasd was dat deze
mensen uren na elkaar konden samenzitten. Ze zijn zo gefascineerd dat ze zich niet moe voelen. Hij dacht dat ze speciale
mensen waren. Ze doen niets anders dan genieten. Eens hadden we een Guru puja die zes uur duurde en de dorpelingen van
Cabella waren verbaasd toen ze zagen hoe ze zo rustig konden blijven zitten. Ze dachten dat jullie engelen waren. Ze zeiden:
"Deze mensen kwellen ons niet, maar ze zijn lief voor ons en zorgen voor ons. Ze proberen ons vreugde te brengen". Eerst
noemden ze Mij Prinses, dan noemden ze Mij Godin en ze zeiden: "Jij bent de Madonna." Wat ze aan goeds konden bedenken,
zeiden ze. Nu willen ze bij Sahaja Yoga komen. Ze gaven Me het land achter Cabella aan een zeer lage nominale prijs, het land
dat ze niet wilden geven aan Prins Dorio, die nochtans bereid was er een grote som geld voor te geven.
Het hele dorp is onderhevig aan een transformatie en de toewijding die jullie tentoonspreiden is verbazingwekkend. Door jullie
toewijding aan Sahaja Yoga zal iedere niet-Sahaja Yogi veranderen.
Ik verwachtte nooit dat Ik al deze liefde, al deze genegenheid en bezorgdheid zou ontvangen. De wijze waarop jullie je liefde voor
Mij uitdrukken, de toewijding en de opoffering; de wijze waarop jullie je tijd opofferen en zoveel inspanning leveren! Jullie
kwamen helemaal naar deze verre plaats voor de puja. Je kan enkel winst halen uit deze puja als je een gerealiseerde ziel bent,
anders is het zinloos gelijk welke puja of aanbidding te doen. De mensen gaan naar de kerk, zingen een paar liedjes en gaan
terug naar huis. Ze zijn nog steeds dezelfden en nadien gaan ze naar de pub, omdat ze denken dat ze enkel in de pub nog wat
plezier kunnen vinden. Je moet offers brengen.
Nochtans moet Ik zeggen dat Sahaja Yoga zeer eenvoudig is.
Je hoeft niet naar de Himalaya's te gaan, op je hoofd te staan enz.
Maar toch moeten jullie je tijd en aandacht opofferen. Jullie aandacht is zo zuiver dat jullie niet kunnen genieten van wat andere
mensen doen. Zoals naar de pub gaan of naar rockmuziek luisteren. Ik vind dat jullie allemaal zo zuiver en mooi geworden zijn.
Jullie chakra's zijn zo zuiver. Is het mogelijk dat jullie purva punya's aan het uitwerken zijn?
Toch moet Ik zeggen dat jullie je eigenwaarde als Sahaja Yogi's moeten kennen. Die waardigheid en die wijsheid moeten er zijn.
Het mededogen, de liefde en de éénheid van doel moeten er zijn. Je hebt broers en zusters over de gehele wereld. Jullie hebben
Rakhi-zusters, jullie hebben erg zuivere relaties. Alle onzuiverheid wordt er op een Sahaja-manier uitgegooid. Degenen die er niet
in passen, gaan gewoon weg.
We hebben erg mooie families en kinderen.
Mohammed sprak erover. Hij stichtte geen strakke religie.
Ze was erg flexibel. Hij zei dat je de kennis moet vinden. Volgens hen betekende dat het boek lezen, het te interpreteren en te
verintellectualiseren. Daarna kwam Guru Nanaka. Je weet wat er met de Sikhs gebeurde en waar ze beland zijn. "Sikh" wil
zeggen: degene die de Goddelijke Wetten leerde. Als je niet verbonden bent, kan je de Goddelijke Wetten niet volgen. Maar jullie
kennen ze. Van zodra je ertegen ingaat, voel je het in je handen en je centraal zenuwstelsel.
Je begint jezelf voortdurend te beoordelen en je wil jezelf in orde krijgen, omdat je er niet van houdt zo te zijn. Veel ideeën over je
persoonlijke leven, bijvoorbeeld dat je vrouw, man, of kinderen je moeten verwennen, zijn verleden tijd. Nu wil je met een echte
Sahaja Yogini of Yogi trouwen. Daarna wordt het huwelijk een zegen. Het is een hele boetedoening om naar een zo afgelegen

plaats te komen en om in Maharashtra te reizen, maar jullie genieten ervan. Jullie misten de bussen. Voor jullie werd het een
avontuur. Al deze tapasya en boete worden een avontuur. Zoals de muzikanten die naar Rusland gingen en de weg verloren. De
hele beschrijving ervan was enorm, als een avontuur. Nu bereik je dingen zonder dat je er zelfs aan denkt. Dit is de zegen van je
Spirit en de zegen van Shiva. De Spirit is de getuige en jullie ontwikkelen die staat van getuige zijn. Al die politieke en
economische zaken zijn lachwekkend voor jullie. Jullie bekijken het als iets absurds. De Russische Sahaja Yogi's voelden de
politieke problemen en het voedselgebrek niet. Ze zeiden: "We hebben het spirituele voedsel. Laat deze mensen vechten en gelijk
wat, het laat ons koud." Ze maakten zich geen zorgen over de straatsgreep. "Wij zijn in het Koninkrijk van God, waarom zouden
we ons zorgen maken over deze wereldlijke koninkrijken en zo meer?" Zulk een tevredenheid. Het is zo mooi. Jullie hebben
zovele broers en zusters.
Jullie zijn mensen die begrepen hebben wat God is en wat Sadashiva is. Jullie geloven in Hem, maar niet blindweg. Jullie weten
ook dat Zijn krachten werken en dat Zijn wetten werken. Alle andere wetten zijn nutteloos. Jullie hebben ondervonden hoe
mirakels gebeuren en hoe de dingen uitwerken. Je verlangt en het werkt uit. Maar we hebben nog steeds mensen die
middelmatig en saai zijn. Ze kunnen Sahaja Yoga niet begrijpen en nog minder hoeveel voordeel ze er kunnen van hebben. Je
zou je geen zorgen moeten maken over hen. Jullie moeten denken aan de volledige collectiviteit, die goed is en vergeet die paar
nutteloze mensen. Als ze spiritueel groeien dan is dat goed, maar als ze dat niet doen, zullen we hen niet dwingen. We zullen
meer en meer mensen krijgen. Het grootste dat jullie hebben, is die grootse integratie binnenin je, in je hart, in je denken, je leven
en je aandacht.
Er is geen tweestrijd tussen je hart en je brein en je gedachten. Gelijk wat je brein denkt, wordt door je hart aanvaard en vice
versa. Je aandacht is volledig geïntegreerd met je hart en je brein. Je hebt die kracht die alle verleidingen kan weerstaan en je
hebt de Spirit en je kan al wat je wilt opgeven. Je integreert met jezelf, met andere landen en andere staten. De ganse kosmos is
geïntegreerd, doorweven en bestuurd door Goddelijke wetten. Deze integratie geeft je een volledig begrip over Sahaja Yoga op
mentaal, emotioneel en spiritueel vlak.
Jullie hebben ook zovele krachten, maar sommigen onder jullie willen er nog geen gebruik van maken. Eén gebed van jullie is
krachtiger dan duizend andere vragen. Jullie zijn uiterst machtig en wat jullie ook verlangen, wordt uitgewerkt. Jullie hebben ook
andere krachten, zoals realisatie geven. Jullie hebben zovele krachten, maar meestal brengen jullie de mensen naar Mij toe om
ze te genezen. Gebruik jullie krachten. Wees niet bang. Jullie zullen verbaasd zijn hoe die krachten het uitwerken en jullie zullen
meer en meer gevestigd geraken in jullie zelfvertrouwen. Jullie zijn zo machtig, zowel op collectief als op individueel vlak. Gelijk
wat jullie verlangen, kunnen jullie verkrijgen. Ik ben zonder verlangens, omdat de Goddelijke kracht alles voor Mij uitwerkt. Ik hoef
niet te verlangen. Maar jullie moeten verlangen. Jullie moeten bidden. Jullie moeten vragen. Hoe wijdser je wordt, des te meer je
gebeden zich zullen uitbreiden over een grotere wereld, een groter gebied; ze zullen niet enkel meer beperkt blijven tot je
kinderen, familie of stad, maar het zullen onbegrensde gebieden worden. Wees dus heel bewust en alert over wat er gebeurt in
de wereld. Vestig je aandacht daarop en tracht uit te zoeken wat er verkeerd gaat. We maken ons niet bezorgd om een kleine
ashram maar over de hele wereld. Zoek uit waar het mis gaat en wat we kunnen verlangen, want als we met de Goddelijke kracht
kunnen werken waarom zouden we het dan niet zelf uitwerken. Je aandacht kan uitgaan naar eender welke plaats. Het kan
Nicaragua of Israël zijn, of Saddam Hussein of eender welke plaats die je wil bewerken. Het is beweeglijk en universeel. Begin
met je hart, je gedachten en je aandacht te vergroten.
Jullie geloof in Mij is groot, alhoewel Ik nogal "gecamoufleerd" ben en het niet gemakkelijk is om Mij te begrijpen. Aan de ene
kant ben Ik Goddelijk en aan de andere kant ben Ik erg menselijk. Al die profeten begrepen de menselijke wezens niet. Ze
beseften niet dat het geen verlichte mensen waren en dat het geen zin had tot hen te spreken over die grootse dingen. Het is net
zoals aan een blinde proberen uit te leggen hoe kleuren er uitzien.
Iemand zonder Bhakti of Gyana is "leeg". Ik moest dit allemaal in Me opnemen. Ik moest de menselijke wezens en hun
problemen bestuderen en Ik moest zoeken hoe het moest uitgewerkt worden. Het heeft gewerkt. Het Goddelijke in jullie begint
zichzelf uit te drukken en zulke mooie goddelijke lichten zitten er voor Mij. Ik zegen jullie vanuit Mijn hart, waarin Shiva resideert,
de Sadashiva, en Hij zegent jullie. Hij is een absoluut onschuldige persoonlijkheid. Hij is voorbij de gehechtheden. Hij is degene
die jullie allemaal gadeslaat met grote bewondering. Zijn vreugde kent geen grenzen.

Het is een grote dag voor ons nu we deze Shiva puja hier kunnen vieren. Ik hoop dat jullie allen het Shiva-principe binnenin jullie
zullen respecteren. Dat is het voornaamste. Draag zorg voor jullie vibraties die in jullie pulseren, want de Spirit is ontwaakt in
jullie aandacht, in jullie centrale zenuwstelsel en dat is het meest belangrijke dat jullie moeten doen. De rest is Sahaja.
Moge God jullie zegenen.

1992-0321, Birthday Puja - Vestig het universele broederschap
View online.
Birthday Puja - Vestig het universele broederschap - Delhi, India - 21/03/1992
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Jullie vierden mijn verjaardag met zoveel liefde. Je hebt je zelfrealisatie gekregen en het speciale ervan is dat je iets werd en dat
je er iets bij won. Ik ben wie Ik ben. Ik hoef niets te worden. Het is zo'n groots iets dat je zelf verlicht werd door je Spirit. Alle
Sahaja Yogi's werden zo goed en dharmisch. Mensen van andere religies volgen hun regels en voorschriften met de grootste
moeilijkheden; ze vasten, gaan naar de Himalaya's, staan op hun hoofd - en andere variaties - en nog steeds is hun Spirit niet
verlicht. Ze geloven in één of andere guru of God, maar proberen ze zoals die guru te worden? Geloven heeft geen betekenis als
de shakti's van die guru's en hun kwaliteiten hen niet konden verlichten. Geen enkele religie is slecht op zichzelf. Het is de manier
waarop de mensen ze volgden. Sommigen helden over naar de linker-, anderen naar de rechterkant.
Degenen die naar rechts gingen, werden asceten. Ze baanden zeer moeilijke en ingewikkelde paden. Ze dachten: als Buddha
verlichting kreeg door zoveel lijden en door een zeer moeilijk pad te volgen, waarom zouden wij dan niet datzelfde en een nog
moeilijker pad volgen. Zoveel mensen geraakten daarin verstrikt. Slechts één keer eten, op de grond slapen, in de koude leven
met weinig kleren, alleen blijven enz. Ze onderdrukten volledig wat de natuur hen gegeven had.
Door hun natuurlijke instincten en gedrag te onderdrukken werden ze erg irriteerbaar en agressief. Zulke mensen hebben veel
woede in zich.
Als je woede onderdrukt, wordt ze steeds erger. Zulke mensen gaan soms in het bovenbewuste. Dan kunnen ze krachten
verwerven of siddhi's waardoor ze anderen kunnen domineren. Zoals bijvoorbeeld Hitler. Hitler's guru was een Lama monnik en
het was van hem dat hij leerde hoe hij mensen kon controleren en onderwerpen. Buddha had zo'n hoog dharma gecreëerd over
hoe men het Nirwana kon bereiken en die religie ging naar de rechterkant.
Een andere soort mensen helden over naar de linkerkant en het tantrisme ontstond. Er zijn plaatsen in Ladakh waar men bidt tot
de hand van een dood lichaam.
Zelfs in Nepal is de linkerkant zo ontwikkeld dat ze aan tantrische vidya, bhoot- en shamshan vidya doen. Er ontstonden dus
twee soorten mensen uit het Buddha Dharma. Buddha heeft geen verwantschap met hen en omgekeerd. Hetzelfde geldt voor het
Christendom.
Ze wilden innerlijk een aantal krachten verwerven en daarom kruisigden ze mensen en deden allerlei soorten dingen in de naam
van Christus.
Zelfs nu in Armenië zie je dat ze duizenden mensen doden in Azerbeidzjan. Als ze aan het doden zijn, hebben ze de Bijbel in één
hand alsof God zelf bij hen is en ze denken dat alleen hun geloof het juiste is en dat de moslims slecht zijn. De moslims doen net
hetzelfde. De islam is een mooie en grootse religie. Zelfs grote moslim geleerden zeggen dat er een groot verschil is tussen de
moslims en de islam.
Ze denken dat het komt doordat ze niet geschoold zijn. Maar onderwijs brengt ook domme mensen voort. Zoals Kabir zei: "Door
te leren lezen zijn de pandits dom geworden". Zolang de Spirit niet verlicht is, zal er niets gebeuren. Je kan op die manier geen
enkele religie in je opnemen. Het zal niet doordringen. Het zal oppervlakkig blijven en je zal jezelf verliezen. Ofwel word je
geldgericht ofwel belust op macht.

Maar je wordt nooit Spiritgericht.
Als de Spirit verlicht wordt, vind je onverwacht het tattwa in jezelf.
Je hoeft er niet voor te vechten. Dit gevoel komt spontaan binnenin je. In het hindoeïsme zegt men dat dezelfde Spirit in iedereen
resideert. Hoe kunnen we dan een klasse- en kastebewustzijn hebben?
Je zou kunnen denken dat degene die de Ramayana schreef, een dief en visser was. Rama schreef de Ramayana niet. Rama at
van de reeds half opgegeten bessen van Shabari die een vrouw was van een lagere kaste. Ook de Gita werd geschreven door
Vyasa, die een onechte zoon was van een vrouw uit een lagere kaste. Dit werd gedaan om ons duidelijk te maken dat er binnenin
ons iets mis was, waardoor we klassen en kasten creëerden. Degene die genegen is tot God en Hem kent, is een Brahmin. Dan
was ook Valmiki een Brahmin.
Grote incarnaties kwamen en weerlegden keer op keer dat je Brahmin wordt door geboorte. Kabir zijn guru was een Brahmin en
hij aanvaardde Kabir, een wever, als zijn leerling. Namdev was een groot dichter en heilige uit Maharashtra en hij was
kleermaker. Namdeva's gedichten staan in de Granth Sahib, het heilige Boek van de Sikhs. Guru Nanak herkende dit alles omdat
hij een verlichte ziel was. Degenen die dat bereiken, begrijpen wat waar is en wat vals is.
We zouden medelijden moeten hebben met de mensen die deze valse dingen volgen in naam van religie omdat wij weten dat ze
blind zijn. Zoals Kabir zei: "Hoe kan ik het uitleggen als de hele wereld blind is?" Sommigen zeggen "Ik ben Christen, Hindu of
Moslim". Zo scheid je jezelf af.
In Sahaja Yoga hebben jullie begrepen dat de essentie van alle religies dezelfde is. Als we in alle religies geloven, dan zal dit
fundamentalisme dat zich in de wereld aan het verspreiden is, verdwijnen. Je zou je niet enkel moeten realiseren dat alle religies
één zijn, maar je zou er innerlijk bewust moeten van zijn. Het zou in je binnen moeten dringen.
In Sahaja Yoga zijn er hindoes, moslims, christenen, sikhs en boeddhisten. Als je gelooft in Vishwa Dharma dan zijn alle religies
in die éne religie vervat. Dat is de wijsheid. Dan geloof je in alle incarnaties en heiligen. Je kan het niet doen gebeuren door erover
te spreken of door erover te denken. Het gebeurt door het licht van de Spirit dat diep in je binnendringt. Dan hoef je niets meer te
zeggen. Jullie zijn Sahaja Yogi's en jullie kunnen geen leugens vertellen, of stelen, of folteren of iemand doden. Jullie kunnen
niets meer doen dat slecht is.
Jullie proberen niemand naar beneden te trekken of jullie houden geen competities. Jullie bevinden je in diepe voldaanheid en
meditatie en jullie weten dat alles voor jullie gedaan wordt. Zelfs in jullie huwelijksleven is er een diep begrip tussen man en
vrouw en geen man of vrouw zal naar andere mooie vrouwen kijken of knappe mannen. Deze uiterlijke aantrekkingskracht die
anderen steeds overvalt, raakt je niet meer. Je hebt zelfrespect. Jullie ogen zijn nu standvastig en zulke gedachten komen niet
meer in je op. Zelfs andere mensen zijn van je onder de indruk. Hoe jullie in zulke vrede en harmonie leven.
De mensen zeggen dat Ik zoveel mensen genees en er geen geld voor aanneem. Maar jullie nemen ook geen geld aan. Je zult
niet doden, stelen of van iemand een weduwe maken. Jullie kunnen niemands kind ontvoeren. Jullie roken of drinken niet en
nemen geen drugs.
Jullie gaan niet naar ontuchtige etablissementen of jullie maken geen obscene schilderijen of jullie lezen geen vieze boeken. Ik
hoef niets te zeggen. Je doet het niet uit jezelf. Jullie luisteren niet naar vieze praatjes omdat jullie nu zelf zo zuiver werden. Als
jullie toch naar zo'n plaats moeten gaan, gaan jullie als getuigen en bekijken het als een drama. Jullie hebben nu de kracht van de
getuige in jullie.
Er is heel veel liefde voor elkaar. Jullie kunnen naar gelijk welke plaats in de wereld gaan en je zal er Sahaja Yogi's vinden die
vreugdevol voor je zullen zorgen. Natuurlijk zijn er mensen die daar misbruik van maken en leugens vertellen. Zelfs voor hen

wordt er gezorgd. Iemand ging naar Madras en vertelde daar leugens en zei dat Shri Mataji hem gezonden had. Hij vroeg om een
paard, om meerdere dingen en alles werd hem gegeven met grote liefde. Later ontdekte Ik dat die schelm dat deed op eigen
initiatief. Ik heb gezien hoe de mensen het verdroegen, zelfs als ze eronder leden, maar ze klagen nooit. Maar Ik maakte dat als
iemand iets slechts over Mij zei, dat jullie dat niet kunnen verdragen.
Dat is het bewijs van jullie liefde voor Mij.
Jullie hebben me zoveel liefde gegeven en Ik heb het grootste vertrouwen dat de droom die Ik had, waarin de ganse wereld
realisatie krijgt, in vervulling zal gaan. Zolang dit niet gebeurt, zal er niets verbeteren in de wereld. We hebben allerlei soorten
problemen: ecologische, economische, politieke en familiale problemen.
De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de mensen, want het zijn zij die deze problemen creëerden. Maar als de mens verandert
en het universele broederschap zich in hem vestigt, dan zal er geen behoefte meer zijn om te vechten. Dan zullen al die
problemen van zelf opgelost geraken. Als jullie de krant lezen, zouden jullie collectief moeten verlangen dat het Punjab-probleem
opgelost wordt en dat zal dan ook gebeuren. Het probleem van de armoede zal niet opgelost worden door slogans te roepen als:
"Weg met de armoede". We bevinden ons in het midden van de rivier. We zijn noch te rijk noch te arm. Als de stroom sterker
wordt, zullen de armen en de rijken erbij komen. Op die manier zal het probleem opgelost worden.
Jullie hebben stralende gezichten. De vorm van liefde die we in Sahaja Yoga hebben, bestaat in geen enkele andere groepering.
De volgelingen van andere guru's zien eruit alsof ze dringend moeten opgenomen worden in het ziekenhuis. Daarom moeten
jullie zelfrespect hebben en jullie zouden iets bijzonders moeten uitstralen.
Jullie bidden tot Mij en zeggen dat jullie er voordeel uithalen. Jullie staan achter de puja's die jullie deze voordelen geven. Als
jullie niet zo waren, dan zouden jullie kunnen bidden en bidden en het zou niets uithalen. Zijn er minder gebeden of puja's in
tempels? Maar niets dringt echt door. Ze offeren zoveel aan de Devi en de Goden, maar niets van dat alles dringt werkelijk tot
hen door. Ze blijven onveranderd. Ze gaan door met zondigen en gruweldaden plegen.
Ze hebben geen bijzondere uitstraling.
Sahaja Yoga heeft zich over zoveel landen verspreid. Ik dacht nooit dat dit gedurende mijn leven zou gebeuren. De droom die Ik
had, werd echt werkelijkheid. We moeten dus onthouden dat we niet enkel Sahaja Yogi's zijn, maar dat we iets heel bijzonders
werden. We moeten proberen zoveel mogelijk mensen tot yogi's te maken. Alleen dan zal de wereld er beter van worden en
zullen wij er beter van worden.
Vandaag is het mijn verjaardag maar jullie verjaardag zou ook moeten gevierd worden. Bij iedere verjaardag word je een jaartje
ouder, maar als die veroudering niet gepaard gaat met meer volwassenheid dan heeft het geen zin. Jullie groeien in Sahaja Yoga,
maar het is ook belangrijk dat we groeien in volwassenheid. Eens je volwassen wordt, zal je als een grote boom worden en
anderen zullen er beter van worden. Jullie bezitten allen die krachten.
Ik wens dat al mijn krachten in jullie ontwaken. Een moeder denkt steeds dat haar krachten in haar kinderen overgaan, zodat ze
haar trouwste volgelingen worden. Jullie verblijven in de vreugde en genieten de genoegens van het Nirwana, waarvoor zovelen
hard moesten vechten. Alles kwam tot jullie op een Sahaj (spontane) manier.
Dit zijn de punyas van jullie vorige levens. Mijn zegeningen zijn altijd met jullie, maar als Ik jullie moet verlaten weent mijn hart.
Maar dan denk Ik aan al de mensen die op andere plaatsen op Mij wachten en voel Ik dat ook dat mijn kinderen zijn. Ik reis veel
maar als Ik jullie zie, vult mijn hart zich met vreugde en Ik heb nooit tijd om aan mijn leeftijd te denken.
Moge God jullie zegenen.

1992-0510, Sahasrara puja - De illusies zijn verdwenen
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Sahasrara puja - De illusies zijn verdwenen - Cabella, Italië - 10/05/1992
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag vieren wij Sahasrara Dag. Wellicht hebben we ons nog niet gerealiseerd wat een dag dat moest geweest zijn. Zonder
het openen van de Sahasrara was God zelf een mythe. Religie was een mythe. Het spreken over het Goddelijke was een mythe.
Mensen geloofden erin, maar het was enkel een geloof. De wetenschap die meer op de voorgrond trad, vernietigde het hele
waardensysteem, het bewijs van (het bestaan van) God Almachtig. Als we terugkijken in de geschiedenis, merken we dat
naarmate de wetenschap zich ontwikkelde, de verantwoordelijken in de religie, in de verschillende religies, probeerden het hoofd
te bieden aan de wetenschappelijke uitvindingen. Zij probeerden aan te tonen dat: "In orde, als dit allemaal in de Bijbel staat en
als het verkeerd is, dan moeten we het verbeteren." Vooral Augustinus deed dit. En het begon ernaar uit te zien dat het allemaal
onzin was, dat de geschriften slechts mythen waren. Vooral de Koran, hoewel daar veel in staat dat door de biologie van vandaag
aanvaard wordt. Zij (de wetenschappers) konden niet geloven dat de mensen speciaal door God werden geschapen.
Zij dachten dat het een kwestie van toeval was, dat de dieren geleidelijk in omstandigheden terechtkwamen waardoor ze
menselijke wezens werden. Zo werd het Goddelijke de ganse tijd in vraag gesteld en men kon niet bewijzen wat in de Bijbel, in de
Koran, in de Gita, of in de Uphanishads of de Torah staat. Niets daarvan kon bewezen worden, omdat het alleen nog maar een
geloof was. Slechts heel weinig mensen kregen hun realisatie en wanneer ze daarover spraken, geloofden de mensen hen niet.
Ze dachten dat ze dat alleen maar zegden om hun eigen theorie te bewijzen. Zo werd het allemaal een soort van dode
wetenschap. Er was geen wetenschap van de religie. De mensen vroegen zich af waartoe het diende de tien geboden te volgen
of zulke strikte leefregels. Ze dachten: "We winnen er niets bij en we verliezen alle plezier in het leven. Waarom zich bezighouden
met het verzamelen van punyas (zegeningen)"
En daardoor was er de ganse tijd een zware ontsporing van het waardensysteem van de mensen.
Deze georganiseerde religies, deze monolithisch georganiseerde religies, begonnen mettertijd geld en macht te verwerven,
omdat zij dachten dat dit de enige manier was om mensen te overheersen en verder te doen. Zij waren helemaal niet begaan met
het bestrijden van negativiteit (het bestrijden van bhoots), of met wat er ook in de Bijbel beschreven staat. Er is heel veel aan de
Bijbel geknoeid geweest en veel is veranderd. Personen zoals Paulus en Petrus, die samenspanden, hebben de Waarheid heel
veel geweld aangedaan. En alhoewel er aan de Koran niet zoveel veranderd is, ligt er teveel nadruk op de rechterkant. En heel
veel dingen zijn nog steeds dubbelzinnig.
Gelijktijdig deden zich twee dingen voor. Ik weet niet of je je ervan bewust bent of niet. Ten eerste: er is nu een nieuwe
wetenschap, namelijk de microbiologie, waarin ontdekt werd dat in elke cel DNA aanwezig is. Elke cel heeft een programma in
zich, zoals we in een computer een chip hebben. Elke cel heeft een soort van opnameband in zich, waarop een programma staat
en volgens dit programma gebeurt de ontwikkeling. Stel je voor hoe ingewikkeld dit allemaal is.
Zoveel computers werden reeds geprogrammeerd en al deze cellen hebben dit (deze programma's) in zich. Iets heel mysterieus
is voor de wetenschappers aan het licht gekomen en ze kunnen het niet verklaren. Zo zijn er veel dingen die ze niet kunnen
verklaren. Eén daarvan is het volgende: wat Sahaja Yoga gedaan heeft, is dat het bewezen heeft dat het de wil van God is, het
verlangen van God, de wil van God, die al het werk doet. En dat is bewezen.
Al deze Chaitanya... Adi Shakti is niets anders dan de wil van God. En het is de wil van God die alles zo harmonieus uitwerkt. Ik
weet niet of iemand van jullie mijn eerste boek gelezen heeft, waarin Ik beschreven heb hoe de wereld gecreëerd werd. Er was
een knal, maar het was heel harmonieus en hoe het allemaal tot ontwikkeling kwam door de wil van God. Alles verliep zo dat

Gods wil zich kon manifesteren.
De wil van God kan je voelen op je vingertoppen. Na je realisatie heb je de absolute wetenschap ontdekt, die de wil van God is en
die een absolute wetenschap is. Jullie weten dat we mensen genezen hebben door Sahaja Yoga. Jullie weten ook hoe je een
bandhan moet maken en alles werkt uit. Zoveel werkt automatisch uit na je realisatie, dat mensen het niet willen geloven.
In het begin wilden de mensen (ook) de wetenschappers niet geloven, maar je ziet dat de wetenschap voortdurend verandert,
voortdurend. De ene theorie na de andere wordt verworpen. Maar Sahaja Yoga heeft je de grote waarheid getoond van de
wetenschap, die niet kan uitgedaagd worden, die altijd daar is. Gelijk wie op de proppen komt met om het even welk nieuw idee
om God te lasteren, of om te verkondigen dat er geen God is, kunnen we in 't ongelijk stellen.
We kunnen niet bewijzen dat God bestaat, maar wel dat de schepping van de aarde, de schepping van de mens, zo harmonieus
bewerkstelligd werd door de wil van God. Als de wil van God alles heeft geschapen, dan moeten de mensen het niet tot hun
verdienste rekenen als ze iets ontdekt hebben dat reeds gecreëerd werd door God.
Dit tapijt werd door iemand gemaakt. Veronderstel dat we er de kleuren van ontdekken. Wat is daar zo bijzonders aan? Alles is er
reeds. Jijzelf kan er niets aan toevoegen. Het is niet het scheppen op zichzelf dat zo belangrijk is, maar het vormgeven van de
wereld... en dat werd volledig gedaan door de wil van God.
Wel, als de wil van God zo belangrijk is, dan moet dit bewezen worden. En nu, door Sahaja Yoga, na het openen van de Sahasrara,
heb je voor de eerste keer de wil van God gevoeld en dit is zeer belangrijk. Maar voor ons is het zo sahaj gekomen dat we het niet
kunnen begrijpen. We geven enkel een bandhan en dingen werken uit en als we voelen dat het uitwerkt, dan zeggen we dat het
door de bandhan is dat alles uitwerkt, dat we het klaargespeeld hebben. Dat is niet zo. Het is véél méér dan dat. We zijn nu een
deel van die grote computer van de wil van God, we zijn het medium geworden, of we kunnen zeggen de kanalen van de wil van
God. We staan in verbinding met de wil van God, die heel dit universum gemaakt heeft. We kunnen alles doen omdat we de
absolute wetenschap in onze handen hebben, de absolute wetenschap die de verbetering van de hele wereld zal uitwerken. We
kunnen bewijzen aan de wetenschappers dat er een wil van God is die de hele wereld gecreëerd heeft. Zelfs het evolutieproces is
de wil van God. Zonder Zijn wil kon er niets gebeuren. Zovelen zeiden dat geen grassprietje zal bewegen buiten de wil van God.
En dit is zeer waar. En je hebt gezien dat we de wil van God bezitten als onze eigen kracht. We kunnen die gebruiken. Daaraan
merk je hoe belangrijk het is om Sahaja Yogi te zijn. Wellicht realiseren we ons niet hoe belangrijk het wel is een Sahaja Yogi te
zijn. Sahaja Yoga is er niet alleen om te kunnen zeggen: "Moeder, ik ben vol vreugde, ik geniet. Ik ben gezuiverd. Alles is fijn."
Waarvoor dan wel? Waarom kreeg je al deze zegeningen?
Opdat deze kennis van Gods wil zichtbaar zou worden in jou. En niet alleen enkel dat, maar dat het een wezenlijk deel zou
worden van je bestaan. We moeten dus ons niveau verhogen, we moeten groeien. Het is werkelijk zinloos Sahaja Yoga aan
middelmatige en alledaagse mensen te geven, omdat zij voor niets deugen.
Zij zullen ons niet helpen, met niets, omdat we nu mensen nodig hebben die werkelijk Gods wil kunnen waarmaken en
weerspiegelen. En daarvoor moeten we mensen hebben die heel sterk zijn, omdat deze wil van God het hele universum, de hele
kosmos, de Moeder Aarde geschapen heeft. Alles werd gecreëerd door de wil van God.
We komen nu in contact met een nieuwe dimensie en deze dimensie is dat wij de kanalen zijn van deze wil van God. Wat is dan
onze plicht en wat kunnen we doen? Eén van de resultaten van het openen van de Sahasrara is dat de illusies verdwenen zijn.
Wat we in het Sanskriet branti noemen. De illusies zijn verdwenen. Je zou geen illusies mogen hebben wat het bestaan van God
Almachtig betreft, de kracht van Zijn wil en de waarheid over Sahaja Yoga. Je zou geen twijfel mogen hebben, dat is het minste
van het minste. Maar terwijl je deze kracht hanteert, moet je je ervan bewust zijn dat deze kracht aan jou is gegeven omdat je
bekwaam bent ermee om te gaan. Het is de hoogste kracht die je je kan inbeelden. Neem gelijk welke gouverneur, gelijk welke
minister, gelijk wie, zij kunnen morgen ontslagen worden.
Ze kunnen corrupt worden. Ze kunnen totaal verstoken zijn van enige kennis omtrent hun eigen krachten. Er zijn veel mensen die

verkozen worden zonder te weten wat hun te doen staat. Het gaat niet alleen om ommekeer van mensen, zelfs niet enkel een
transformatie, maar om de vorming van een nieuwe mens die opkomt en die bekwaam is om de wil van God verder uit te voeren.
Het eerste wat gebeurd is als resultaat van je realisatie, is dat je illusies verdwenen zijn. Je zou geen illusies mogen hebben over
God Almachtig, in verband met Zijn wil en het feit dat Hij almachtig is, alomtegenwoordig en alwetend. Deze alomtegenwoordige
Kracht heeft al het werk gedaan en als collectief bewustzijn zouden jullie ook moeten weten dat jullie ook almachtig,
alomtegenwoordig en alwetend zijn. Alwetend wil zeggen dat Hij alles ziet, alles weet.
Een deel van deze kracht is ook binnenin jullie aanwezig.
Om Zijn alomtegenwoordigheid te bewijzen, moeten jullie er heel de tijd bewust van zijn dat jullie Sahaja Yogi's zijn. Wanneer er
zelfs nu nog Sahaja Yogi's zijn die problemen maken rond hun vrouw, kinderen, huis, werk, dan begin Ik Me af te vragen wat hun
niveau is. Wáár zijn ze?
Wanneer gaan ze de taak op zich nemen die hen toebedeeld werd?
De Almachtige God, die overal is, die dit alles gedaan heeft, de wil van God die alles uitgewerkt heeft, moet dus door jullie werken
en daarvoor moeten jullie heel sterk zijn, heel gevoelig en heel wijs en ook heel effectief. Hoe effectiever je wordt, hoe meer
energie je zal krijgen.
Maar nog altijd voel Ik dat Sahaja Yogi's niet echt de verantwoordelijkheid opnemen voor het besef dat zij God Almachtig moeten
vertegenwoordigen, die alomtegenwoordig en alwetend is, die alles weet, die alles ziet en die almachtig is.
Als je begrijpt dat het dit is wat gebeurd na de opening van de Sahasrara, dat je nu de Kracht hebt welke deze drie kwaliteiten in
zich heeft... B.v. dit grote ding(deze tent) moet ondersteund worden door sterke pilaren. Veronderstel dat ze niet sterk genoeg
zijn, dan zal het in mekaar vallen. Op dezelfde manier hebben we een zo grote Kracht.
Zij is tot jullie gekomen, we hebben geen succesvolle mensen nodig, we hebben geen mensen nodig met een grote naam of die
veel geld hebben. Wat we wel nodig hebben zijn mensen met karakter, mensen met begrip, met wijsheid en met sterkte, zodat
wat er ook gebeurt: "Ik zal klaarstaan, ik zal er mij op toeleggen, ik zal ertegen opgewassen zijn, ik zal mezelf veranderen en
verbeteren."
Dus de illusies, die zijn verdwenen. Ik hoop dat jullie nu allemaal verlost zijn van jullie illusies. Ook over jezelf mag je geen illusies
hebben. Als je illusies hebt, is het beter Sahaja Yoga te verlaten. Maar weet dat je gekozen bent voor dit doel door Gods wil.
Daarom ben je hier en moet je de verantwoordelijkheid opnemen om deze wetenschap te begrijpen die absoluut is en je moet het
zelf uitwerken, voor jezelf en voor anderen.
Jullie hebben Mijn liefde gevoeld en zo moet jullie liefde ook gevoeld worden, omdat God liefde is, en zo moet jullie liefde door
anderen gevoeld worden. Anderen moeten voelen dat jullie mededogend, liefdevol en begrijpend zijn. De hele tijd is Gods wil
door jullie aan 't vloeien en jullie moeten het zo uitwerken dat mensen zien dat jullie heiligen zijn, dat deze kracht door jullie heen
stroomt.
Het tweede wat er met jullie gebeurde - dus niet de illusie omtrent God en jezelf - het tweede wat er gebeurde, is dat jullie de
integratie begrijpen: dat er in de hele wereld complete integratie is. Gewoonlijk, als je naar kinderen kijkt, dan merk je dat zij een
aangeboren begrip hebben; zij weten! Een goed kind bijvoorbeeld zal altijd zijn spullen willen delen, het zal altijd lief zijn met
andere kindjes. Als er een ander kind is, wil hij dat kind beschermen. Normaal gezien zal het er nooit aan denken of het nu zwart
haar heeft, of rood, of blauw. Het is natuurlijk, aangeboren bij een kind. Als je een ander kind neemt, bijvoorbeeld een kleine baby,
ze weten dat je behoedzaam moet omgaan met de privacy van het lichaam. Kinderen houden er niet van om naakt te zijn voor
anderen. Geen kind houdt daarvan. Het is aangeboren. Al deze kwaliteiten zijn in jou aanwezig. Kinderen houden er niet van om
te stelen. Ze weten niet wat stelen betekent. Ze hebben er geen benul van. Ik heb ook gemerkt dat wanneer kinderen naar een
plaats gaan waar het heel mooi is, bijvoorbeeld iemands huis, dat ze dan zullen proberen om die plaats mooi te houden. Maar als

het er al haveloos uitziet, dan geven ze er niet om. Al deze kwaliteiten zijn aangeboren. Ik denk dat landen die verondersteld
worden onderontwikkeld te zijn, nog het meest van die kwaliteiten hebben die aangeboren zijn. Onschuld is aangeboren. Het
allereerste dat de wil van God creëerde was onschuld, voorspoed. Het eerste dat Hij schiep was Shri Ganesha, of Ik zou zeggen:
Zij, want de wil van God is de Adi Shakti. Al deze onschuld werd allereerst gecreëerd om de hele wereld bijzonder mooi te maken.
Deze aangeboren kwaliteiten werden in jullie ingebouwd. Al de Godheden werden ook in jullie ingebouwd. Jullie werden
opzettelijk als mensen geïncarneerd opdat jullie heilig zouden worden, om jullie aangeboren vermogen tot heiligheid te
ontwikkelen. Maar in de zich ontwikkelende landen werd ons verstand gebombardeerd werd door allerlei dingen, de televisie,
enz. en we werden kwetsbaar.
We begonnen ideeën over te nemen van anderen. Gelijk wie dominant was, kon ons domineren. Het is niet alleen Hitler die de
mensen domineerde. Vandaag blijkt hoezeer we gedomineerd worden als we ons werkelijk van de wereld losmaken.
Bijvoorbeeld de mode: bepaalde zaken worden naar voor geschoven en de mensen kunnen ze niet meer opgeven. Ze kunnen niet
meer kiezen voor het meest verstandige, omdat het mode is (het anders te doen).
De dag van vandaag bijvoorbeeld is het de mode om een kort rokje te dragen. Nergens vind je een lange rok. Iedereen moet dat
soort van rok dragen, anders ben je niet "in", dan maak je geen deel uit van het gekkenhuis. Door soortgelijke dingen worden we
van 's morgens tot 's avonds gebombardeerd. Zo worden we slaven van deze ontwerpers, gelijk wat ze ook doen. Ze hebben Mij
gezegd dat er in België niets vers te vinden is. Alles komt uit de supermarkt, ingeblikt.
Wat gebeurt er dan geleidelijk aan met ons? We worden totaal artificieel, het voedsel is artificieel, de kleding is artificieel, ons
hele gedrag wordt artificieel. We worden zo gebombardeerd door allerlei reclames en invloeden van buitenaf dat we de draad
verliezen en ons aangeboren gevoel kwijtspelen, dat door al deze moderne dingen gedomineerd wordt.
Naast de wetenschap is er ook nog 'vooruitgang' in een andere richting: het geld werd zeer belangrijk. Eens het geld belangrijk
wordt, dan worden al de ondernemers belangrijk, omdat zij weten hoe ze geld moeten maken en hoe ze je de ganse tijd voor de
gek kunnen houden. Vandaag is er dit, morgen wat anders. Vandaag wissel je het ene voor het andere. Maar de mensen die hun
aangeboren kwaliteit gebruiken en respecteren, veranderen niet. Zij dragen steeds dezelfde soort kledij. Zij veranderen niet.
Integendeel zij vinden het moeilijk om hun traditionele gewoonten te verloochenen. Ze willen ze niet veranderen.
Het is dus belangrijk voor Sahaja Yogi's erop toe te zien of ze zullen toegeven aan deze slavernij en zich onderwerpen aan de
ondernemers van deze moderne tijd.
Dan de gedachten! Zoveel boeken die je leest, geven je enkel gekke, verwarde ideeën. Ik zou zeggen, van zo'n gek als Freud. Hoe
kon Freud het Westen zo beïnvloeden? Omdat jullie je ingebouwde gevoeligheid verloren hebben, accepteer je dit allemaal.
En zo werd Freud een soort van Jezus Christus. Hij werd de belangrijkste. Sex werd het allerbelangrijkste.
Het is nochtans zo simpel, met een klein beetje gezond verstand kan je merken dat we voortdurend in een toestand
terechtkomen, waarin enkele dominante personen de anderen domineren met hun ideeën.
Iemand brengt ideeën naar voor, bijvoorbeeld Sade of Sartre of wie dan ook. Het begint zo: "Oh, hij was het die dat zei!" Maar wie
is hij? Wat is zijn leven, onderzoek zelf wat voor een man hij is. Met een beetje gezond verstand, met de wil die je nu hebt, de wil
van God, die de hele wereld gevormd heeft, die jou gevormd heeft. Elke cel in jou is geschapen door God Almachtig en wat jullie
doen, is je laten misleiden door deze ondernemers.
Ze hebben zich gerealiseerd dat ze deze kwetsbare mensen heel goed tot hun "volgelingen" kunnen maken, om geld te
verdienen, om hen voor de gek te houden. Aan de ene kant heb je een zeer grote kracht, je bent gekozen voor zo'n groot werk, en
aan de andere kant heb je deze slavernij. Probeer te verstaan dat (daardoor) je aangeboren kwaliteiten verloren gaan. Maar
gelukkig zijn door de ontwaking van de Kundalini en de opening van de Sahasrara al deze kwaliteiten opnieuw ontwaakt: zoals

onschuld, zoals creativiteit, zoals innerlijke religie, zoals mededogen en liefde voor de mensheid, zoals de kracht van je
onderscheidingsvermogen, je wijsheid, al deze grote kwaliteiten de we verloren waanden, maar die enkel ingeslapen waren. Ze
ontwaakten allemaal één na één.
Ik moet jullie niet vertellen: "Drink dit niet, eet dat niet, doe dit niet." Je realiseert je dat het verkeerd is. Je weet wat goed voor je
is. En als je dan toch nog verkeerde dingen wil doen, dan kan dat ook! Maar er is reeds een licht binnenin jezelf (dat je duidelijk
maakt) wat goed is en slecht. Dit komt omdat de Sahasrara geopend is en er een nieuwe dimensie van een nieuwe kennis is
ontstaan. Het is niet echt nieuw, omdat het reeds aangeboren was. Nu beginnen al deze aangeboren kwaliteiten zich te
manifesteren en jullie genieten ervan.
Nu moeten jullie zien weg te geraken uit jullie kleinzielige ideeën en kleine dingen. Er worden mij de gekste dingen gerapporteerd.
Ik kan het niet geloven dat Sahaja Yogi's zich zo kunnen gedragen. Ze nemen de borden mee of de kopjes die Ik gekocht heb.
Ze gooien van alles in het rond, overal ligt wat. Hoe kunnen jullie je zo gedragen? Het is zo dom, zo smakeloos.
Als jullie geen degelijke discipline hebben in jullie leven dan kan je de wil van God niet uitvoeren. Dan kan je dat echt niet.
Maar Ik ga jullie niet vertellen wat jullie wel en niet moeten doen.
Ik respecteer jullie vrijheid en Ik wens enkel dat jullie eigen Kundalini je wijsheid doet ontwaken, die grootsheid binnenin jezelf, de
glorie binnenin, en dat je begrijpt wat jullie aangeboren kwaliteiten zijn.
Ze zal je zuiveren. Eens zul je helemaal zuiver zijn. Net zoals je onzuiver goud kunt zuiveren door het in het vuur te steken. Het
goud wordt gescheiden van de onzuiverheden. Op dezelfde wijze zuivert het vuur van de Kundalini je volledig, het zuivert je
helemaal en je begint je eigen glorie te zien, je ware natuur, je eigen grootsheid. Zo komt de integratie makkelijk tot stand, je
integreert.
In het begin hadden we Sahaja Yogi's uit Engeland, sommigen uit Spanje, enkelen van hier. Ze hielden zich altijd in verschillende
groepjes op, ze gingen nooit bij elkaar zitten. Men kon duidelijk zien: dit zijn Engelsen die hier zitten, zij dààr en ze vormden altijd
groepjes. Nu niet meer. Nu zijn ze allemaal geïntegreerd.
De integratie van de mens is het meest belangrijke in Sahaja Yoga. Dit komt doordat we terdege begrijpen dat we allemaal
voortgekomen zijn uit God, niet door onze intelligentie, maar door het aangeboren inzicht dat alle mensen gemaakt zijn door
God, door zijn wil. We hebben niet het recht om iemand te verachten.
De tweede integratie die jullie verwezenlijken, is dat alle religies, àlle religies, ontstaan zijn aan dezelfde boom van spiritualiteit.
Alle religies moeten vereerd worden, alle incarnaties, alle profeten, alle heilige schriften moeten vereerd worden. Er zijn
problemen en fouten in die geschriften, maar die kunnen we corrigeren.
Langzaam nader je de subtiele kant van het Goddelijke om te begrijpen dat al deze incarnaties hard gewerkt hebben om heden
ten dage een atmosfeer te creëren (die gunstig is) voor Sahaja Yoga, en dat geen enkele religie mag veracht en geen enkele
religie mag aangevallen worden. Dat is totaal onjuist, iets waardoor je probeert onechte theorieën uit te werken, die niet bestaan
volgens het Goddelijk plan.
Zo rekenen we af met alle fundamentalisme. Fundamentalisten zijn diegenen die denken dat ze beter zijn omdat dít in dat boek
geschreven staat en dát in dit boek geschreven staat en:"Omdat wij dit boek lezen, zijn we beter." Gelijk wie kan om het even
welk boek lezen. Wat is daar zo bijzonder aan?
In Sahaja Yoga mogen mensen geen fundamentalisten worden. Wees zeer voorzichtig! Je bent zo geboren. Ik wil zeggen, Ik weet
niet, het is geen aangeboren kwaliteit. Je werd zo geschapen.

Je hebt jezelf zo gemaakt dat je soms Sahaja Yoga op een fundamentalistische manier zou willen gebruiken, zoals
bijvoorbeeld:"Moeder zei dit." Gebruik mij nooit op die manier. "Moeder heeft het gezegd" is een manier om anderen te
domineren.
Jijzelf moet spreken, want nu heb je het recht, je hebt een eigen individualiteit in Sahaja Yoga.
Je kan zelf zeggen wat je wenst te zeggen, maar zeg nooit: "Moeder zei dit." Iedereen kan op die manier beginnen: "Christus
heeft dit gezegd." Een dominee of een paus kan op een podium gaan staan en zeggen:" Christus heeft dit gezegd." Ze kunnen al
deze dingen willekeurig gebruiken. Niemand heeft een reden om mij zomaar willekeurig te gebruiken. Wat je ook te zeggen hebt,
zeg het vanuit jezelf. Maar je mag mij niet aanhalen: "Moeder heeft dit gezegd." Of: "In dit boek staat dat geschreven..." en "Deze
regel is de belangrijkste."
Je bent niet gebonden aan gelijk welke regel of door wat Ik zeg. Jij moet opkomen voor jezelf en voor jezelf uitmaken wat je
moet zeggen, omdat je hiervoor je éigen wil moet gebruiken en daarvoor moet je jezelf ontwikkelen, zodat je de zuivere wil, het
zuivere verlangen van God Almachtig vertegenwoordigt. De integratie is niet alleen uiterlijk, maar van binnenuit. Wat we ook
deden in het begin, onze gedachten gingen die kant uit, ons hart wilde iets anders en ons verstand wou nog iets anders. Wat is er
nu gebeurd? Deze drie dingen zijn één geworden. Om 't even wat je verstand zegt, wordt totaal geaccepteerd door je hart, wordt
totaal geaccepteerd door je aandacht. Nu ben jijzelf helemaal geïntegreerd. Veel mensen schrijven:"Moeder ik wil dit wel doen,
maar ik kan het niet. Moeder ik wou dat ik het verlangen had, maar ik kan het niet." Niet nu, nu niet meer. Nu zijn we volledig
geïntegreerd. Je kan het geheel nu gemakkelijk doen. Als je jezelf wil testen, dan moet je je afvragen: Ben ik geïntegreerd of niet?
Wat ik ook doe, doe ik het met heel mijn hart of niet, met heel mijn aandacht of niet?
Ik heb al gemerkt dat je een aantal zaken doet met heel je hart en verstand, maar de aandacht is er niet. Nog steeds wordt de
aandacht, die als eerste verlicht was, nog niet volledig gebruikt. De ganse aandacht moet er helemaal zijn: "Ik moet dit doen met
volledige aandacht." Anders is de integratie niet compleet. Dan is de integratie slechts gedeeltelijk. Deze drie dingen moeten
volledig geïntegreerd zijn.
Zo ontstaat de integratie van alle chakra's. Alles wat je doet, moet voorspoedig zijn. Wat je ook doet, moet je met volledige
aandacht doen. Al wat je doet, moet absoluut religieus zijn. Al deze centra worden één geïntegreerde kracht. Je hele leven moet
geïntegreerd zijn.
Stel bijvoorbeeld dat iemands man of vrouw noch niet zover is. Dit hoef je je niet aan te trekken. Je moet je enkel met jezelf
bemoeien. Verwacht ook niets van iemand anders. Het is je eigen plicht die belangrijk is. Jij moet je plicht vervullen en het
uitwerken. Dit moet je begrijpen, dat het je eigen individuele wezen is dat dit bereikt heeft en dat het je individuele wezen is dat
het moet realiseren en dat het het individu is dat één moet worden, geïntegreerd met de rest.
Ik heb gemerkt dat als Ik zulke dingen zeg, dat mensen denken dat Ik dit voor iemand anders zeg. Ze denken nooit dat het op hen
slaat. We moeten niet enkel zien wat we verkregen hebben: ik heb meer geld, een betere gezondheid, meer verstand, ik heb meer
vreugde en geluk. Dat is niet het enige. Dat zou niet de enige maatstaf mogen zijn, maar het begrijpen van je eigen
persoonlijkheid die door zovele, zovele levens heen gevormd werd om tot dit leven te komen en je realisatie te krijgen en om het
werk van God verder te zetten.
Elke keer dat je een mirakel ziet, realiseer je je dat dit verwezenlijkt wordt door de Paramchaitanya. Maar wat is Paramchaitanya?
Niets anders dan de wil van de Adi Shakti. Wat is de Adi Shakti? De wil van God. Wat er ook gedaan wordt, het gaat allemaal om
zogenaamde vaste entiteiten of vibraties, zoals bijvoorbeeld D.N.A.-tapes. Zij wéten hoe ze iets kunnen modeleren.
Vandaag is het zeer zonnig. Iedereen is verrast. Hoe kan zoiets? Zoveel zaken gebeuren op die manier. Een andere keer was het
Havan en het was zeer zonnig. De hele kosmos werkt voor jullie. Je staat nu op het voorplan en dit moet je inzien. Maar als je

geen vertrouwen hebt in jezelf, vertrouwen in wat je bent, hoe kan je dan helpen? Hoe kan je dan jezelf overstijgen en alles
uitwerken en al de problemen van de wereld die alleen maar door mensen gecreëerd zijn?
We moeten al deze dominanties van ons afschudden. Wetenschap als eerste. Alles wat in Sahaja Yoga beweerd wordt, kunnen
we wetenschappelijk bewijzen. Wetenschap verandert voortdurend. Dan de zogenaamde religies, de zógenaamde religies.
Allen die katholiek, protestants, hindoe of moslim geweest zijn, hebben allemaal dat ding op hun hoofd (worden gedomineerd
door de regels van de religie). Dit moet allemaal overboord gegooid worden. Na onze realisatie moeten we een nieuwe
persoonlijkheid worden. Zoals Ik al zei, jullie worden als lotussen uit de modder geboren.
Nu zijn jullie dus lotusbloemen geworden en de lotus moet zich van die modder ontdoen, anders kan de geur niet vrijkomen.
Het doel is om al deze belemmeringen die je verstikken, die nutteloos zijn en die enkel een last zijn voor deze mooie lotussen,
overboord te gooien. Jullie zijn zulke mooie lotusbloemen. Je moet begrijpen dat de ganse schepping met zeer veel zorg,
zachtheid en fijngevoeligheid werd volbracht.
Eerst en vooral moeten we respect hebben voor onszelf en affectie en liefde voor anderen.
Respect hebben betekend ook: Discipline. We moeten discipline hebben. Als wij respect hebben voor onszelf, dan disciplineren
we onszelf en maken we onszelf beschikbaar.
Wat mijn leven betreft: Ik werk heel hard, Ik reis heel veel, veel meer dan wie ook van jullie kan doen, omdat Ik de wil heb om de
wereld in die staat van vreugde, van geluk, in die staat van goddelijkheid te brengen, zodat zij zich realiseren wat hun glorie is en
de glorie van hun Vader.
Ik werk zeer hard en denk nooit dat er misschien met mij iets zou kunnen gebeuren of verkeerd gaan. Ik heb jullie nooit lastig
gevallen met mijn familie, mijn kinderen of iemand anders. Welke problemen Ik ook had, Ik hield ze voor mezelf. Maar Ik krijg
zeer lange brieven van Sahaja Yogi's die over hun dochter, hun zoon en allerlei dingen schrijven.
Iets anders is de gehechtheid aan je familie. Dat is de grootste last. Heel de tijd zijn ze bezorgd over hun kinderen, bezorgd over
dit en dat, maar dat is jullie verantwoordelijkheid niet.
(Dit deel staat niet op Video 103, enkel op Audio W1146.)
Probeer dit te begrijpen. Het is de verantwoordelijkheid van God Almachtig. Je kan het niet beter doen dan Hij, of soms wel?
Maar als je zelf de verantwoordelijkheid neemt, dat zegt Hij: "Goed, doe het zelf." En dan beginnen de problemen. Onthechting is
een woord dat we in de goede betekenis moeten begrijpen. Wanneer Ik mensen vraag waarom ze allerhande dingen overal laten
rondslingeren, dan zeggen ze: "We zijn onthecht." Wat een wonderlijke manier (van onthechting)! Hoe staat het met je kinderen?
Je klampt je aan hen vast. En wat met je bezit? Je klampt je eraan vast. Voor een futiliteit vallen ze mij lastig. Maar als het van
mij of van Sahaja Yoga is, dan spelen ze ermee en gooien het weg waar het hen uitkomt. Deze manier van verantwoordelijkheid,
hoe kan je die goddelijk noemen? Hoe kunnen ze heiligen zijn? Heiligen hebben niet alleen verantwoordelijkheidsgevoel voor
zichzelf, maar voor iedereen. Op een hele langzame, zachte en lieve wijze, met veel liefde heb Ik jullie tot op dit niveau gebracht.
Ik heb jullie niet gevraagd om naar de Himalaya's te gaan en op jullie hoofden te staan, of al je bezittingen aan mij te geven. Niets
daarvan. Wij hebben dit allemaal op een heel mooie manier klaargespeeld. Wanneer je nu verder wil gaan, dan moet je begrijpen
dat jijzelf al je verplichtingen moet nakomen. Jij en niemand anders. Deze verplichtingen moet jij nakomen tegenover je familie,
tegenover je huis, enzomeer... Geen verplichtingen tegenover Sahaja Yoga! Voordat je naar Sahaja Yoga kwam, was je niet
verbonden met iemand, in die zin dat je alleen met jezelf bezig was, egocentrisch. Nu ben je een beetje ruimer geworden en nu
ben je gehecht aan je vrouw en je kinderen. Maar dat is net hetzelfde.
Dit is óók egocentrisch, omdat je denkt dat het je éigen kinderen zijn. Het zijn je kinderen niet, het zijn de kinderen van God. Ik

hoop dat elk van jullie intelligent genoeg is om je verantwoordelijkheid te verstaan en alles uit te werken.
Wat met jullie gebeurde, is heel belangrijk: namelijk dat de Sahasrara geopend werd. Nu kan je bewijzen aan de hele wereld dat
God bestaat, Zijn wil, alles. Niemand kan Sahaja Yoga betwisten. Men kan het vertellen aan de wetenschappers die (Sahaja
Yoga) zouden betwisten. Gelijk aan wie, of hij nu wetenschapper, economist, politieker of gelijk wat is, kan alles verklaard
worden in het licht van Sahaja Yoga en het kan bewezen worden: er is maar één politiek en dat is die van God, één economie en
dat is die van God, één religie en dat is die van God, dat is Vishwa Nirmala Dharma.
Én dit kan bewezen worden. Er is niets waarover we bang of bezorgd moeten zijn. Dit kan allemaal bewezen worden aan de
wetenschappers, aan andere intellectuelen en sommige andere mensen als ze naar ons willen luisteren. Maar als ze niet willen
luisteren, vergeet het dan. Wij zijn zeer krachtig. Wat moeten wij ons van hen aantrekken? Maar als ze bereid zijn om te luisteren,
dan is het beter om hen te vertellen dat wij die kracht ontdekt hebben. En als deze kracht uitwerkt, als deze grote kracht uitwerkt,
dan kunnen we de hele wereld veranderen.
Ik heb veel hoop voor jullie, maar de ernst waarmee je aan Sahaja Yoga doet, is er niet altijd. Bijvoorbeeld meditatie... Er zijn nog
altijd mensen die niet mediteren. Zoiets eenvoudigs als mediteren! Dit kan Ik niet verstaan. Hoe kunnen jullie groeien zonder
meditatie?
Tenzij jullie in gedachteloos bewustzijn komen, kunnen jullie niet groeien. Je moet minstens 's morgens en 's avonds mediteren.
Er zijn veel mensen die niet collectief zijn. Als zij in een ashram zijn, dan denken ze dat dit leven niet goed is voor hen. Zulke
mensen zouden Sahaja Yoga moeten verlaten. Zij begrijpen niet wat Sahaja Yoga betekent. Hoe kan je groeien zonder
collectiviteit? Hoe kan je je krachten bundelen? Je weet best dat je enkel in een 'sanga', in een groep, allemaal samen, sterk kunt
zijn. Het is een feit dat je één stok gemakkelijk kunt breken, maar als je verschillende stokken samen neemt, kan je ze niet
breken.
Maar Ik weet dat er nog steeds mensen zijn die niet zoveel in de collectiviteit komen. Dat bewijst dat ze heel arm zijn in het
begrijpen van hun eigen Zelf en dan komen ze mij vertellen: "Moeder, we willen niet meer in een ashram wonen." Zij zouden
Sahaja Yoga moeten verlaten. Zonder de collectiviteit kan je niet groeien. Zonder de discipline van Sahaja Yoga kan je niet
groeien.
Het is beter tien mensen te hebben van goede kwaliteit dan duizend nutteloze mensen. Dat is de Wil van God. Zoals jullie hier nu
zijn, zoveel mensen, Ik ben echt blij hier zoveel mensen te zien.
We hebben allemaal zoveel gedaan om te groeien en om boven die zinloze dingen uit te stijgen die we (vroeger) volgden.
Vandaag moeten we een eed afleggen: ik zal mijn leven richten naar de Wil van God, absoluut, en mezelf daaraan toewijden.
Geen familie, geen andere overwegingen, vergeet het. Niets is zo belangrijk. Als jullie de Wil van God proberen te volgen dan zal
voor alles gezorgd worden, voor je kinderen, voor alles wordt gezorgd. Je hoeft je om niets bezorgd te maken en dat werkt.
Probeer te begrijpen dat je problemen hebt omdat je die problemen niet aan God wil geven. Je wil ze voor jezelf houden, daarom
heb je problemen. Als je zou beslissen: "Ik wil deze problemen aan Gods wil overlaten," dan is alles opgelost. Er zijn er ook die
zeggen dat ze niet zo bekwaam zijn: "Moeder, wij kunnen dit niet." Het is dom om zoiets te zeggen. Je moet jezelf testen en dan
zien wat mogelijk is. Eerst en vooral moeten we begrijpen waarom we zulke dingen zeggen. Misschien zijn we teveel op geld
gericht en willen we geld voor onszelf of iets dergelijks. Sommigen praten over zaken doen in Sahaja Yoga. Er moet iets tussen
zitten als gericht zijn op geld of gehecht zijn aan het materiële, als ze zeggen dat ze niet bekwaam zijn en er niets kunnen aan
veranderen.
Het tweede (element) zou de gehechtheid aan de familie of aan de kinderen kunnen zijn. Of: dat is van mij, dit is van mij, dat is
van mij! Dit zou de tweede reden kunnen zijn waarom je denkt dat je niet moedig genoeg bent of sterk genoeg voor Sahaja Yoga.
Het derde kan zijn dat je nog in je oude gewoonte verstrikt zit en dat je leeft zonder deugden. Dat zou de reden kunnen zijn.

Probeer het te vinden, waarom gedraag ik mij zo? Waarom kan ik het pad van de (spirituele) groei niet vinden zoals andere
Sahaja Yogi's? Als je aan introspectie doet, dan zal je vinden wat er verkeerd is met je, als je denkt dat je niet bekwaam bent. Je
bent bekwaam om àlles te doen. Probeer het alleen en geniet ervan. Het meest belangrijke dat nog rest, is dat je een aangepast,
sterk, mededogend voertuig wordt van Gods wil. Wat is dan het meest belangrijke? Ik ben het ermee eens dat je Mijn Puja doet,
dat helpt jullie zonder twijfel heel veel - maar andere dingen zijn niet belangrijk. Vele andere dingen die jullie Me komen vertellen,
zijn niet zo belangrijk. Het voornaamste is dat jullie allemaal hoger en hoger gaan en wedijveren met elkaar wie het hoogst kan
evolueren.
Zoals de zaken nu staan, hebben we in korte tijd veel bereikt, zonder twijfel. Maar we moeten opschieten en het uitwerken. Ik ben
er zeker van dat deze nieuwe wetenschap, die de absolute wetenschap is, op een dag de andere wetenschappen zal
overschaduwen. Vertel het aan de mensen dat het zo is. Het is in jullie handen. Werk het uit.
Vandaag is dus de dag waarop we het openen van een nieuwe dimensie vieren: de plaats waar het Goddelijke zich openbaart en
bewijst. Dit is zo groots dat we echt al de illusies die we over onszelf hebben, kunnen overwinnen. Die kracht hebben jullie
allemaal.
Moge God jullie zegenen.
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Vandaag zijn we hier samengekomen om Shri Boeddha puja te houden. Ik weet niet hoeveel van jullie gelezen hebben over
Boeddha's leven en hoe hij uiteindelijk zijn verlichting bereikte. Ik weet ook niet hoeveel van jullie echt boeddhisten hebben
gezien of hen hebben ontmoet, zij die zichzelf boeddhisten noemen. Zoals in elke religie verloren ze zichzelf allemaal in een
zeker fundamentalisme, omdat geen van hen realisatie kreeg. Daardoor ontwikkelde iedereen zijn eigen religieuze stijl. Je kunt
zelfs zeggen dat de Tao van Lao Tse en de Zen van Vidditama, allemaal vertakkingen zijn van hetzelfde.
We moeten zien hoe hij eerst besefte dat je iets moet nastreven dat boven het leven staat eens we volledig tevreden zijn met wat
we hebben. Want hij was een koningszoon, hij had een heel lieve vrouw en een zoon, natuurlijk zou iedereen in zijn positie best
tevreden zijn. Maar op een dag zag hij een erg zieke man, hij zag een bedelaar en hij zag ook een dode en iedereen huilde om die
dode man. Hij kon niet begrijpen hoe deze ellende was ontstaan en waar deze ellende voor nodig was. Dus gaf hij zijn familie op,
hij gaf zijn luxueuze leven op, hij gaf alles op en ging op zoek naar de waarheid, zoals velen van jullie hebben gedaan.
Ik moet zeggen dat hij evengoed verloren had kunnen zijn, want hij las alle Upanishaden en hij las alle mogelijke boeken, om
erachter te komen wat de waarheid is. Maar hij kon niets vinden. Hij ging over tot volledige sanyasa1, in die zin dat wat eten
betreft, wat plezier betreft, hij alles opgaf. En uiteindelijk lag hij onder een banyanboom en plotseling gaf de Adi Shakti2 hem
zelfrealisatie omdat hij zo waarachtig was en één van diegenen die voorbestemd waren voor een speciale plaats in de Virata3.
Hij moest dat bereiken. Natuurlijk hoef ik niet te spreken over zijn voorgaande levens, want daarover heb ik al in zoveel van mijn
lezingen gesproken, over zijn eerdere leven en hoe hij zelf zijn eigen verlichting bereikte.
Maar wat we moeten leren van zijn leven is dat hij ontdekte en erachter kwam dat de behoefte de oorzaak is, het verlangen de
oorzaak is van alle ellende. Maar hij wist niet wat de ware behoefte was. Wat was de zuivere behoefte? Wat was het zuivere
verlangen? En daarom kon hij mensen niet uitleggen dat ze hun ontwaking moeten krijgen door hun Kundalini. Omdat hij zo'n
ascetisch leven had geleid, werd dat ook de leidraad voor de boeddhisten. Laatst toen ik in Thailand was, las ik over Boeddha en
het verbaasde me dat de bhikku's, een bhikku, wat in het Sanskriet bhikshyu betekent, iemand is die om aalmoezen vraagt, of je
kunt hem een bedelaar noemen, maar dan een religieuze bedelaar.
Hij nam dus duizenden mensen met zich mee, ten minste duizend, blootsvoets, zonder enige voedselvoorziening, zonder dat er
iets geregeld was voor hun verblijf, niets, en ze waren verplicht hun hoofden volledig kaal te scheren: geen snorren, totaal geen
beharing op het lichaam. Bovendien mochten ze maar één kledingstuk dragen. Eén lang stuk stof moesten ze zo vastmaken om
zichzelf te bedekken, of het nu het koude seizoen was of het warme seizoen, welk dan ook. Het was hen niet toegestaan te
zingen of te dansen, of zichzelf te vermaken met wat dan ook. En voedsel werd gewoon verzameld in de dorpen die ze
bezochten, wat ze maar konden krijgen, zeer minimaal. Wat ze kregen werd voor hen gekookt en ze boden het eerst hun guru aan
en aten daarna zelf. Stel je voor dat duizend mensen zo reisden, blootsvoets, in de schroeiende hitte of in de modder, of in de
regen. In alle seizoenen trokken ze verder, ze gaven al hun familiebanden op. Zelfs als een man en vrouw zich samen bij de
sangha4 aansloten, dan was het hun niet toegestaan als man en vrouw te leven. Door dus afstand te doen van alle mogelijke
fysieke behoeften, mentale behoeften en emotionele behoeften trachtten ze hem te volgen, omdat hij zei dat behoefte de
oorzaak was.
Maar kijk naar de boeddhisten, zij doen al deze dingen. Het zal je verbazen dat zelfs een koning dit zou doen. En er waren in die
tijd veel koningen die zich bij hem aansloten; één van hen was Ashoka, uit India. Hij kleedde zich zo en hij werd zo, hij begon op
dezelfde manier te reizen en probeerde een volmaakt ascetisch leven te leiden. Het was een heel zwaar leven en ze dachten door
dit alles te doen, hun realisatie te bereiken. Men zegt dat twee van zijn volgelingen deze ook echt bereikten, hun namen zijn
Moggallana en Sariputta. Deze twee mensen kregen hun realisatie.
Maar het was een leven dat volkomen droog en vreugdeloos was, zonder enige vorm van plezier. Kinderen waren niet
toegestaan, een gezinsleven was niet toegestaan. Zo werd het dus een heel besloten, heel zwaar, ik zou zeggen een heel droog

leven. Het werd dan wel een sangha genoemd, een collectiviteit, maar in die collectiviteit bestond er geen echte
verstandhouding, omdat ze niet teveel mochten praten, ze mochten niets bespreken, zoals bijvoorbeeld politiek of economie, of
wat dan ook. Ze mochten alleen over meditatie spreken, over het bereiken van het hoogste levensniveau.
Je kunt je dus voorstellen wat voor leven ze moesten leiden om verlicht te geraken. En dat idee werd overgenomen in zoveel
religies, en bovendien zette het mensen ertoe aan geld af te nemen van de bewoners, door te zeggen dat ze alles moesten
opgeven. Natuurlijk was het ook in de tijd van Boeddha zo dat ze alles moesten opgeven om de sangha te vervoegen, maar toen
was er nog de oprechte poging van Boeddha om hen naar de verlichting te begeleiden, om van hen mensen te maken die de
kennis hadden over de absolute realiteit. Maar het gebeurde niet en daarom zien we dat boeddhisten zich nu hebben verloren in
verschillende rare vormen van boeddhisme. Er bestaat nu bijvoorbeeld een soort boeddhisme in Japan waarin het niet is
toegestaan enig dier te doden. Dus zeiden ze: "Goed, we zullen geen dieren doden, maar we kunnen wel dieren eten die al
gedood zijn", zie je. Ze vonden daar dus een oplossing voor. Maar ze kunnen ook wel mensen doden want dieren doden is niet
toegelaten, maar mensen doden kan wel. Zo werden Japanners experts in het doden van mensen. Zo zie je maar hoe mensen
achterpoortjes weten te vinden.
Daarna kwam een tweede vorm van boeddhisme op, waarin Lao Tse de Tao onderwees. Maar de Tao is eigenlijk, hij is de enige
die over Kundalini begon te spreken, de Tao is de Kundalini. Maar ook dat was teveel voor deze mensen. Ze konden gewoon niet
begrijpen waar hij het over had. De manier waarop hij zich uitte in schilderijen en op andere manieren, gewoon om af te wijken
van deze harde soort van boeddhisme. Maar op de één of andere manier, ondanks dat, schoot het nooit echt wortel. Ik heb
mensen ontmoet die de Tao volgen, en je kunt helemaal niet begrijpen hoe het kan dat deze mensen het pad van de Kundalini
volgen.
Er is een rivier, de Yangtze genaamd en als je ze bevaart, ontdek je een hele verscheidenheid aan dingen. Iedere vijf minuten
verandert het landschap of nemen de prachtige bergen andere vormen aan en je hebt er talloze watervallen, het is heel
interessant. Dat is de Kundalini. De Tao is die rivier. Maar er wordt gezegd dat je niet je aandacht mag laten afleiden door deze
verleidingen die zich buiten je bevinden. Je zou ze moeten zien, maar vooruit blijven gaan. En dat is de betekenis van de Tao
waar hij het over had, maar zij raakten verloren: ze begonnen dat alles te tekenen en dingen te doen die eerder van kunstzinnige
aard waren. Maar in de grond had Boeddha het nooit over kunst. Hij wou nooit iets met kunst te maken hebben, en hij wou niets
met kunst doen, zei hij; het enige wat telt is dat je aan introspectie moet doen en heel diep naar binnen gaan om te ontdekken
wat de absolute waarheid is. Zo begon alles dus af te wijken.
Ook het Zen systeem was verweven met de Kundalini en werd door Vidditama, een van zijn grote volgelingen, in Japan gestart. In
het Zen systeem is het zo dat ze soms zelfs sloegen achter op het, wat je het ruggenmerg noemt, op de chakra's in hun pogingen
de Kundalini te laten opstijgen. Er gebeurden de vreselijkste dingen. In het Zen systeem ontwikkelden ze zeer hardhandige
methodes om de Kundalini te laten opstijgen. Het ging zelfs zo ver dat ik mensen heb ontmoet waarvan het ruggenmerg
gebroken was, met een gebroken ruggenmerg zal de Kundalini nooit opstijgen.
[… hou alsjeblieft je aandacht erbij. Eén vrouw loopt naar buiten en de aandacht is weg. Ik bedoel, als jullie aandacht zo zwak is...
Hou alsjeblieft je aandacht erbij, begrijp je dat? Als één persoon buitengaat, moet je aandacht niet verslappen, en kom alsjeblieft
niet binnen om te storen. Het probleem is namelijk dat we moeten begrijpen dat onze aandacht stabiel moet zijn. Als één vrouw
naar buiten gaat en je aandacht wegvalt, weet dan dat je meer moet mediteren. Hou je aandacht er alsjeblieft bij.]
Deze Vidditama Zen nam dus vervolgens een heel andere vorm aan. Ik ontmoette het hoofd van het Vidditama Zen systeem en ik
was verbaasd want ze lieten me komen omdat hij heel ziek was. Ze zeiden: "Moeder, help hem alstublieft genezen."
Maar ik zag dat hij helemaal geen gerealiseerde ziel was en dat hij geen woord wist over de Kundalini. Dus zei ik: "Hoe komt het
dat u het hoofd bent, hoe komt het dat u het hoofd bent geworden terwijl u de betekenis van de Kundalini niet kent?"
Dus vroeg hij: "Wat is de Kundalini?" Hij begreep er helemaal niets van.
Ik vroeg: "Wat is Zen?"
"Zen is mediteren, dhyana5."
Ik zei: "Goed, maar wat weet u daarover?"
"Ja, ja, dat is zo." Ik bedoel, hij was zo verward.
Toen vroeg ik hem: "U bent geen gerealiseerde ziel, hoe kan het dan dat u het hoofd bent?"
Hij zei: "We hebben al eeuwen geen enkele gerealiseerde ziel meer gehad. We hebben maar gedurende zes eeuwen enkele
kashayapa's6 gehad" Zo noemen ze hen, kashayapa's. "Maar daarna hadden we helemaal geen gerealiseerde zielen meer."
Dus denk je nu eens in onder welke omstandigheden jullie je realisatie kregen. Zonder iets op te offeren, zonder iets op te geven,
zonder iets van deze tapasya's te doen, boetedoeningen. Want Boeddha is de tapa. Deze drie godheden ter hoogte van je Agnya

chakra, Christus, Mahavira en Boeddha, zij zijn alle drie tapa. Tapa wil zeggen 'boetedoening'. Je moet boete doen. En
boetedoening in Sahaja Yoga betekent niet dat je je vrouw verlaat, of je man verlaat, je kinderen of je familie verlaat. Maar hier
betekent tapa meditatie. En voor meditatie moet je weten wanneer je moet opstaan, dat moet het allerbelangrijkste zijn voor een
Sahaja yogi. Al het andere zal automatisch uitwerken, en je zult het begrijpen.
Om te groeien in je diepte moet je mediteren, dat is zeer eenvoudig. Je hoeft je hoofd niet kaal te scheren, je hoeft jezelf niet uit
te hongeren, je hoeft niet blootsvoets te lopen, je mag zingen, je mag dansen, ik bedoel, je kunt jezelf vermaken met muziek. Daar
had je niet eens een toneelstuk mogen zien, of een voorstelling, of iets van die aard. Ik bedoel, zoveel dingen, als je de lijst zag,
zou je gewoon gek worden. Hoe konden mensen zo leven? Maar er waren duizend mensen die hem volgden, die met hem mee
reisden en zij werden zo arm, ze droegen enkel lompen.
Uiteindelijk kwam er een welvarende handelaar langs en toen hij hen zag, dacht hij: "Wat zijn dit voor arme mensen? Het zijn
bedelaars. God weet zijn het lepralijders, of wat zijn ze?" En hij voelde erg met hen mee en hij gaf hen wat te eten en zo meer,
maar toch wist hij niet dat het de Tagata was, namelijk dat het Boeddha was die daar reisde.
Dus het allerbelangrijkste over Boeddha is: Boeddha zelf betekent boddh, van boddha, en boddh betekent: de realiteit kennen op
je centrale zenuwstelsel, dat is boddha. Jullie zijn nu allemaal Boeddha's geworden, zonder iets op te geven, want wat hij ook
opgaf was zinloos. Het was een illusie. Als het een illusie is, wat is het nut ervan die op te geven? Wat maakt het uit als je naar
muziek luistert? Wat maakt het uit als je danst? Het maakt helemaal niets uit. Maar deze ideeën nestelden zich zo diep in deze
mensen dat je echt zo'n medelijden en zo'n medeleven voelt: kijk naar hen, waar verliezen ze zichzelf in? Ze eten niet, ze eten
maar af en toe, ze lijden honger en zien er slechter uit dan tuberculosepatiënten. Terwijl jullie er echt uitzien als rozen, je geniet
allemaal op zo'n mooie manier van het leven en alles wat er is. Maar toch moet je beseffen dat we dat principe van Boeddha in
ons moeten hebben. En wat is dat principe van Boeddha: het betekent dat we tapa moeten doen.
Met tapa bedoel ik niet dat je jezelf uithongert. Maar als je teveel interesse hebt in eten dan is het beter om een beetje te vasten.
Ik heb nooit gezegd dat je niet van muziek mag genieten, nooit. Geen sprake van, je moet ervan genieten. Maar je zou van muziek
moeten genieten die bevrijdend is, die je doet ontwaken en die je doet groeien. Ik zeg niet 'doe dat niet', want jij bent nu zelf een
Boeddha. Boeddha hoefde niets verteld te worden, hij vertelde het aan iedereen, maar hem moest niets verteld worden. Zo moet
ik het jullie ook niet vertellen. Jij bent degene die het moet begrijpen. Maar soms zijn we echt gebonden door zoveel
conditioneringen dat ik het zeer moeilijk vind voor mensen te begrijpen wat de Spirit7 is.
De Spirit is grenzeloos. Hij is een vrije uiting van Gods liefde. Als het dus aankomt op de vrije uiting van Gods liefde, het
mededogen, de liefde, dan moet je inzien of we iets doen of niet. Zelfs nu zijn er nog veel conditioneringen die in ons werken.
Sommigen van jullie zeggen bijvoorbeeld nog: "Ik behoor tot deze nationaliteit, of die nationaliteit, ik ben dit, ik ben dat. Daar zijn
we heel trots op. We kunnen ons niet onder andere mensen begeven, daar zijn we te goed voor." Of iets in die zin. Nu ben je een
universeel wezen geworden. Hoe kun je dan nog dit soort domme begrenzingen stellen, die opnieuw een illusie zijn? Je moet dus
aan zelfonderzoek doen en nagaan of je dit in je hebt.
[Wat is er aan de hand met haar? Neem haar mee.]
Bij je kinderen moet je dit ook zien, het is heel belangrijk, hoe ze zich gedragen, of ze agressief zijn, hoe ze zich gedragen. Het is
heel belangrijk, want zij zijn ook Boeddha's, zij zijn ook gerealiseerde zielen. Maar ze hebben bepaalde conditioneringen in zich,
en ze gedragen zich volgens deze conditioneringen. Nu is het zo dat we kunnen zien dat er licht in ons is. En wat er gebeurt, is
dat we beginnen te zien wat er mis is met ons en we laten het gewoon los. Maar als je het ziet en je het zelfs dan niet kan
loslaten, weet dan dat je meer kracht nodig hebt. Dan moet je leren hoe je je Kundalini omhoog brengt, hoe je voortdurend in
verbinding kunt staan met de goddelijke kracht, zodat je in gedachteloos bewustzijn bent en je vanbinnen groeit in je diepte.
Ik zie dat er nog een grote conditionering op de loer ligt, namelijk 'mijn' en 'het mijne', in Sahaja yogi's. Wat ik vroeger hoorde over
Engelse of alle westerse mensen, want ik spreek nu tegen de westerse mensen, is dat zij niets gaven om hun families, hun
vrouwen en hun kinderen. Elke derde dag was er een scheiding en elke vierde dag gingen ze er vandoor met iemand anders
echtgenoot, of zoiets. Maar nu zie ik ze aan elkaar plakken als lijm. De vrouw wordt heel belangrijk, de man wordt heel belangrijk,
'mijn huis' wordt heel belangrijk, 'mijn kinderen' worden heel belangrijk. Eerst waren ze niet eens geïnteresseerd in kinderen, nu
plakken ze aan hun kinderen alsof ze eraan vastgelijmd zitten. Het is onmogelijk hen duidelijk te maken dat kinderen tot de
sangha behoren, tot de collectiviteit. Denk niet dat het jouw kind is. Zodra je dat begint te denken beperk je jezelf en ondervind je
daar problemen van.
Ook op het vlak van een land zou ik zeggen dat de problemen enorm verminderen. En wij houden er ook niet van om racistisch te
zijn; ik weet dat mensen het haten als anderen racistisch zijn en willen dat racisme verdwijnt. Zo heb ik in India gezien dat Sahaja
yogi's willen dat het kastensysteem volledig verdwijnt. Want deze systemen zijn zelfdestructief. We beginnen dus in onszelf te

zien wat zelfdestructief is. Wat zal mij vernietigen? Vervolgens, wat zal mijn familie vernietigen? En dan, wat vernietigt mijn land
en wat vernietigt de hele wereld? Al die situaties die lijnrecht tegenover je constructieve leven staan, begin je te zien: je ziet je
ontsporing, je ziet dat je op je vernietiging afstevent en je kunt het tegenhouden.
En dat is ontzettend belangrijk. Het is alleen mogelijk als je probeert aan introspectie te doen, te mediteren en na te gaan: heb ik
die kwaliteit? Sommigen zijn heel trots op bepaalde karaktertrekken zoals: "Ik ben zo, niets aan te doen Moeder. Ik ben nu
eenmaal zo." Nu niet meer. Nu zijn al je mooie kwaliteiten ontwaakt door je Kundalini. En dat bewijst dat niets dood was, dat
niets verdwenen was, het was allemaal nog intact. En toen de Kundalini begon op te stijgen liet zij gewoon al deze mooie
kwaliteiten ontwaken.
Bovendien zal ik jullie tijdens de Guru Puja vertellen wat er allemaal gebeurd is. Natuurlijk vertelde ik jullie tijdens de Sahasrara
Puja over jezelf, wat je hebt bereikt, je hebt geen idee van je krachten. Maar in de Guru Puja zal ik jullie absoluut vertellen wat
Sahaja Yoga precies is. Het is een van de grootste kostbaarheden, die de mens lang geleden al had moeten kennen. Het is niet
alleen spreken over God, het is niet alleen zeggen dat er goddelijkheid in je is, maar de doeltreffendheid ervan. Je hebt dus geen
wetenschap nodig: als je een probleem hebt, geef het een bandhan8 en klaar. Zo eenvoudig. Als je iets wilt, geef het gewoon een
bandhan en klaar. Wil je realisatie geven, laat haar opstijgen. Laat de Kundalini opstijgen. Alles wat je kunt met de wetenschap
kun je ook met Sahaja Yoga. Wij zijn ook computers. Soms zeg ik iets, en je vraagt: "Moeder, hoe weet u dat?"
Ik zeg dan: "Ik ben een computer, zonder twijfel."
Maar jullie zijn allemaal computers, jullie moeten gewoon je diepte ontwikkelen. Nu ben je op het juiste pad. We hebben deze
wetenschap die ons kan vernietigen niet nodig. Alles kan gedaan worden met Sahaja Yoga. En dit zal ik jullie verder uitleggen
tijdens de Guru Puja, hoe je zo bekwaam wordt. Heb dus alsjeblieft zelfrespect. Heb zelfwaardering en besef dat je een Sahaja
yogi bent. Eerst en vooral ben je een Sahaja yogi, en als Sahaja yogi moet je die staat bereiken waar je absoluut bekwaam bent
alles te doen wat de wetenschap doet, wat wie dan ook kan doen, dat is ware siddhi9, wat betekent dat je de belichaming wordt
van alle krachten.
Sommige mensen komen me vertellen: "Moeder, we kunnen ons hart niet openen." Dan zeg ik niet: "Laat maar een open
hartoperatie uitvoeren." Maar 'mijn hart openen' betekent gewoon te zien wat er mis is met je. Kun je geen medeleven voelen? Ik
heb mensen gezien met een open hart voor een hond of kat, maar soms hebben zij geen open hart voor hun kinderen. Hoe kun je
nu geen open hart hebben in Sahaja Yoga? Dat is de eerste plaats waar de Spirit bestaat, en hij straalt licht uit en als hij zijn licht
uitstraalt is dit de eerste plaats waar je het leven ziet van iemand die vol liefde is. Hoe is het dus mogelijk dat dit probleem nog
bestaat, 'ik kan mijn hart niet openen'? Het moet wel komen doordat je alleen ego hebt, maar geen zelfwaardering.
Boeddha is dus degene die de vernietiger is van het ego. Hij is de vernietiger van het ego. Zoals je hebt gezien, beweegt hij zich
voort langs je Pingala nadi10, en komt hij hier en vestigt zich aan deze kant, de linkerkant. Hij is het die ons ego controleert, en hij
heeft alles geprobeerd om de rechterkant te compenseren. Eerst en vooral heb je vast al de lachende Boeddha gezien. Hij is
ontzettend dik, terwijl iemand die rechts is, heel mager is en nooit lacht, zelfs nooit glimlacht. Zelfs als je hem kietelt, lacht hij
nog niet. Ze hebben Boeddha dus getoond als iemand met veel kinderen die op zijn buik zitten, over zijn hele lichaam en hij zal
lachen. Zie gewoon hoe ze de compensatie hebben getoond van Boeddha die de beheerder is van onze rechterkant. Hij
controleert dus onze rechterkant door gewoon te lachen. Hij lacht om zichzelf, hij lacht om alles. Alles wat ze zien - zo heeft hij
bijvoorbeeld gezegd: "Kijk naar geen enkel toneelstuk." Maar ik zeg: "Kijk naar elk toneelstuk." Maar bekijk het met je verlichte
bewustzijn, dan kun je de dwaasheid ervan inzien en daarvan genieten.
Bijvoorbeeld deze dame, Elisabeth, was acht keer getrouwd of zoiets, of negen keer, ik weet niet hoe vaak ze getrouwd was, ik
ben de tel kwijt. Dus deze dwaze mensen gingen erheen, drie of vierduizend, stel je voor, meer dan jullie samen, stonden er
omheen en er waren helikopters die parachutes lieten vallen, zie je, naar beneden, en iedereen was zo onder de indruk. En de
parachutisten kwamen in de bomen terecht en soms bovenop de mensen. En het stond allemaal in de krant, als groot nieuws
voor de Amerikanen, zie je. Je zou er dus de idiotie van moeten inzien. Als je er de idiotie van kunt zien, dan is het in orde. Maar
als je één van die toeschouwers bent die denkt: "O, wat voor iets is dit, wat een geluk dat ik deze vrouw heb kunnen zien, zo'n
omineuze persoonlijkheid, die op haar huwelijksreis vertrekt." Dan zie je, in alles wat je ziet - toen ik bijvoorbeeld naar Rio ging
lieten ze me zien hoe ze daar carnaval vieren. Mijn God, ik moest bijna overgeven, het is zo weerzinwekkend.
Hoe je dus op iets zult reageren hangt af van je aandacht. Boeddha chitta, dat betekent degene die verlichte aandacht is, hoe je
reageert. Als het natuurlijk iets goddelijks is dan is je aandacht verrukt, absoluut, je zult je aandacht niet op iets anders richten.
Voor jou maakt het niet uit wat er in de wereld gebeurt, je aandacht is er volledig bij. Maar als het iets onzinnigs is kun je daar de
essentie van zien; als het iets humoristisch betreft kun je er ook de essentie van zien. Wat dus gebeurt met dit soort aandacht is
dat je de essentie van het geheel ziet in verhouding tot de realiteit. Vergeleken met de realiteit is het onzin. In het licht van de

realiteit is het onzin. Het kan een mythe zijn, het kan vals zijn, het zou hypocriet kunnen zijn: allerlei dingen die niet tot de realiteit
behoren. Maar als je een Sahaja yogi bent dan zou je dat punt moeten kunnen zien en ervan genieten.
Ik heb gezien dat kinderen dat heel gemakkelijk kunnen en dat ze het begrijpen tot een bepaalde leeftijd, daarna weet ik niet wat
er met hen gebeurt. Maar, laat ons zeggen toen ik mijn kinderen had, gingen ze bijvoorbeeld naar een Ram Leela (meerdaags
toneelstuk over de Ramayana) kijken, zie je. Ze waren nog heel klein en op school leerden ze erover. Elke dag gingen ze er met
onze bediende naar kijken. Alle bedienden samen organiseerden een Ram Leela en ze gingen ernaar kijken en als ze dan
terugkwamen dan vertelden ze me hoe leuk het was.
Ze zeiden: "Vandaag hadden Dasharatha en zijn vrouw zoveel ruzie, en toen zagen we ineens dat het allebei mannen waren die
vochten. Ze vochten met elkaar." Dat soort dingen en elke keer vertelden ze me weer hoe grappig het was.
Maar mijn bediende zei: "Kijk eens naar onze..." - ze noemden hen 'baby', " ...de baby's". "Kijk hoe ze ervan genoten! Ze waren de
hele tijd aan het lachen en ze genoten net zo van deze Ram Leela als wij."
Maar zie je het verschil? De meisjes lachten om de absurditeit van de voorstelling, terwijl deze man dacht dat ze echt genoten
van het geheel. Dit is dus het inzicht. Hetzelfde geldt voor jou als je naar je reactie kijkt. Het hangt af van je chitta, van je
aandacht die verlicht is en een verlichte aandacht reageert op een heel andere manier dan een domme aandacht, of een
verwarde aandacht, of een aandacht die vol negativiteit is.
Je moet er dus over oordelen hoe je reageert. Zo zag ik ooit een vreemde punker naar me toe komen. En ik zei: "Waarom doe je
dit?"
Dus zei een Sahaja yogi: "Moeder, dat kan u niet vragen."
Ik vroeg: "Waarom niet?"
"Het is nu eenmaal zijn religie ziet u."
Ik vroeg: "Echt? Is dat zijn religie?"
Dus zei die man: "Wat is er dan mis mee?"
Ik zei: "Wat er mis mee is, is dat je geen identiteit hebt. Je hebt geen eigenwaarde, daarom beschilder je jezelf en probeer je te
tonen dat je dit of dat bent, wat je niet bent. Waarom word je niet wat je bent?" En die man is later een Sahaja yogi geworden.
En dit moeten we zien, dat we moeten aanvaarden wat we zijn en we zijn de Spirit. Als we de Spirit zijn, dan moeten we leven en
genieten en alles doen wat nodig is. Maar er zijn vier dingen die Boeddha heel mooi heeft gezegd, die jullie allemaal, denk ik, elke
morgen moeten zeggen om ze te begrijpen. Eerst zei hij: "Buddham sharanam gacchami." Ik geef me over aan Boeddha. Dat
betekent: ik geef mezelf over aan mijn ontwaakte aandacht, aan mijn ontwaakte bewustzijn." 'Buddham sharanam gacchami'.
Het is heel belangrijk te weten dat hij dit herhaaldelijk zei.
Daarna zei hij: "Dhammam sharanam gacchami." Dat betekent: ik geef me over aan mijn dharma. Het dharma is niet uiterlijk,
zoals deze religies die mythisch zijn en die zich in verkeerde voorstellingen hebben verloren. Maar de religie in mezelf, de
innerlijke religie, daaraan geef ik mezelf over: aan rechtschapenheid, want jullie weten heel goed wat de ware kwaliteiten in ons
zijn die ons het volledige waardensysteem geven.
Ten derde zei hij: "Sangham sharanam gacchami." Ik geef mezelf over aan de collectiviteit. Jullie moeten elkaar ontmoeten. Ik
doe mijn best voor een plek waar jullie kunnen samenkomen, al was het maar voor een picknick of wat dan ook, ten minste eens
per maand. 'Sangham sharanam gacchami', dat is ontzettend belangrijk, want dan zal je beseffen dat je een deel bent van het
geheel, dat de microkosmos de macrokosmos is geworden, dat jullie een wezenlijk deel zijn van de Virata en dat je er bewust van
wordt. En zo werkt alles heel snel, zo helpen we elkaar, zo ontdekken we iemand die negatief is, en zo ontdekken we wie dat niet
is. We ontdekken wie egoïstisch is en wie niet egoïstisch is. Zo ontdekken we de mensen die geen Sahaja yogi's zijn terwijl ze
zich wel zo voordoen en we laten hen gewoon los en begrijpen het.
Zonder naar de collectiviteit te komen, zonder collectief te zijn, kun je nooit de waarde van de collectiviteit begrijpen. Het is zo
geweldig, het geeft je zoveel krachten, het geeft je zoveel voldoening en vreugde dat je in Sahaja Yoga eerst aandacht moet
besteden aan de collectiviteit. Stel dat er nog iets ontbreekt, dan maakt dat niet uit. Je wordt gewoon collectief. En als je naar de
collectiviteit komt, hoef je anderen niet te bekritiseren, je hoeft anderen niet uit te schelden. Kijk niet naar hun fouten, maar doe
aan introspectie en besef: "Hoe komt het dat iedereen plezier heeft, terwijl ik hier zit en probeer fouten te vinden? Er moet iets
mis zijn met mij."
Als je gewoon aandacht kunt besteden aan jezelf, wat je gebreken betreft, dan ben ik zeker dat je veel collectiever zult worden
dan wanneer je de gebreken van een ander begint te zien. En het heeft geen zin, het heeft geen zin ze te zien! Als ik een vlek op
mijn sari heb dan moet ik die schoonmaken. Maar als jij een vlek op je sari hebt, wat is het nut ernaar te kijken? Ik kan het niet
schoonmaken, jij moet dat zelf doen. Het is iets heel eenvoudigs, iets heel praktisch. Kunnen jullie me allemaal verstaan? Zoiets

praktisch moet gedaan worden om te begrijpen dat Sahaja Yoga uiterst praktisch is. Het is het uiterst praktisch, omdat het de
absolute realiteit is.
Dus met al deze krachten, met al deze inzichten, met al deze medelevende liefde moet je zeker zijn van jezelf en weten dat je
voortdurend beschermd wordt, begeleid wordt, verzorgd en gevoed wordt, en in je groei wordt geholpen door deze goddelijke
kracht, die allesdoordringend is.
Moge God jullie allen zegenen.

1 sanyasa: streng ascetisme waarbij men door vasten, meditatie en ontberingen eenheid met God probeert te bereiken

2 Adi Shakti: ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht, scheppende kracht van het universum, die belichaamd wordt
door Shri Mataji; primordiale (oorspronkelijke) kracht

3 Virata: het grote kosmische lichaam; manifestatie van God

4 sangha: in Sahaja yoga: de gemeenschap van gerealiseerde zielen wereldwijd

5 dhyana: spirituele evolutie, meditatie

6 kashayapa: gerealiseerde ziel

7 Spirit: het Atma, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

8 bandhan: bescherming

9 siddhi: (bovennatuurlijke) kracht

10 Pingala nadi: rechter energiekanaal; correspondeert met het (rechter) sympathische zenuwstelsel. Kanaal van actie en
toekomstgericht denken.

1992-0621, Shri Adi Kundalini Puja, Cabella 1992
View online.
Shri Mataji Nirmala Devi
Shri Adi Kundalini Puja
Cabella, Italië
21 juni 1992
Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 24/07/2009
Vandaag zijn we hier samengekomen om de Adi Kundalini te vereren en je eigen Kundalini, beide, want je Kundalini is de
weerspiegeling van de Adi Kundalini. We hebben veel begrepen over de Kundalini en we weten ook dat we alleen door haar
ontwaking, alleen door haar opstijgen, opgeklommen zijn naar een hoger niveau van bewustzijn. Niet alleen zijn we gestegen
naar een veel hoger niveau van bewustzijn, maar het heeft ons zoveel krachten geschonken; nooit eerder in de geschiedenis van
de spiritualiteit had de mens deze kracht van Kundalini-ontwaking.
Van zodra ze hun ontwaking kregen gingen ze misschien meer naar links of naar rechts en probeerden ze krachten te verkrijgen
die niet echt bedoeld waren voor het welzijn van anderen. Boeddha heeft duidelijk geschreven: "Wanneer de incarnatie van de
toekomstige Boeddha, namelijk Maitreya, drie Moeders in één, verschijnt, zal dit gebruikt worden ten gunste van de mensen." Dit
is één van de kenmerken, 'van de mensen', niet alleen van Sahaja yogi's, maar 'van de mensen'. Dus hoe is dit mogelijk tenzij zij
die Boeddha's zijn, dat wil zeggen, zij die gerealiseerde zielen zijn, de wetenschap van de Kundalini bezitten? Die mensen die heel
weinig kennis over de Kundalini hadden, die er waarschijnlijk in geschriften over gelezen hadden, of ergens anders waar het
beschreven werd, begonnen het te misbruiken en zo werden zij tantrika's[1]. Maar tantra, zoals jullie heel goed weten, is het
mechanisme van de Kundalini, en de yantra is de Kundalini zelf, dat is de machine. Ik denk dat we nu, aangezien we zoveel weten
over de Kundalini, hoe ze doorheen de verschillende centra gaat, hoe ze opstijgt, omdat we al deze dingen weten, we zouden
moeten uitzoeken hoe we onze Kundalini kunnen voeden. Dat is heel belangrijk om te weten.
Allereerst is er een groot verschil tussen jullie en andere mensen die hun realisatie kregen. Het eerste grote verschil is dit, dat
jullie deze kracht sahaj[2] verkregen hebben, eenvoudig. Anderen moesten naar de Himalaya gaan, dagenlang in de kou staan,
zovelen stierven, ze leefden in grotten, aten fruit, soms helemaal niets. In de tijd van Boeddha mochten ze zelfs maar één stuk
stof gebruiken om hun lichaam te bedekken en ze moesten om aalmoezen vragen in de dorpen en op de één of andere manier
koken en eten -of het nu koud was of warm, geen enkel comfort. Integendeel, hij leerde hen dat je alle comfort zou moeten
opgeven, omdat je zonder comfort kan leven. Maar geen van hen kreeg zelfrealisatie en geen van hen kon het werk doen van het
ontwaken van de Kundalini.
Dus het verschil is enorm groot, de manier waarop jullie jullie realisatie kregen, de manier waarop je Kundalini, op een heel sahaj
manier, ontwaakt werd en de manier waarop je de krachten die je hebt tot uiting brengt. Je kan bijvoorbeeld realisatie geven aan
anderen, je kan anderen genezen, je kan de vibraties van anderen voelen, er zijn Sahaja yogi's die de regen, de zon, de maan, alles
kunnen beheersen. Sommige Sahaja yogi's hebben enorme krachten in hun gebed. Enkel door te bidden hebben ze de levens van
vele mensen gered. En deze krachten waren toegankelijk voor sommigen van hen, zelfs voor de rishi's[3] en grote muni's[4] in die
tijd, maar hun krachten waren niet gebaseerd op liefde en mededogen. Dit is jullie speciale werkterrein, omdat jullie voor het
welzijn van de mensen moeten werken. Hun werkterrein was zichzelf te beschermen, of te vernietigen. Dus ontwikkelden ze
krachten van een vloek, heel doelbewust konden ze mensen vervloeken. Jullie hebben die kracht niet; jullie kunnen niemand
vervloeken. Die kracht heb ik netjes ongedaan gemaakt. Zelf vervloek ik evenmin, ik kan het wel, maar ik vervloek nooit iemand,
omdat onze maatstaf liefde en mededogen en zachtheid is. Het waren heel heetgebakerde mensen, de meesten van hen,
uitermate heetgebakerd, en soms gebruikten ze ook verschrikkelijk ruwe taal als ze over de mensen spraken die niet

gerealiseerd waren of die hen hinderden. Dit was heel vreemd, hoe ze kwaad waren op de maatschappij, de manier waarop ze
hen beschreven. Sommigen van hen keken niet naar de maatschappij, keurden de maatschappij niet af, zeiden geen slechte
dingen over de maatschappij maar zij hadden genoeg aan zichzelf, of ze schreven over de zegeningen die ze kregen. Maar jullie
hebben een nieuwe dimensie; jullie moeten je krachten gebruiken voor het welzijn van de mensen. Zo werd ook je Kundalini zo
sahaj ontwaakt, vanwege de liefde en het mededogen van je Moeder. Dus nu zouden we moeten zeggen, dat je Kundalini alleen
gevoed kan worden als je in jezelf het gevoel van zuivere liefde en zuiver mededogen ontwikkelt.
Om te beginnen heb ik het woord 'zuiver' gebruikt, dat is ook mijn naam. Dit betekent dat je om te beginnen onschuldig moet zijn.
Als je niet onschuldig bent dan heb je bepaalde problemen, mogelijk met je begeerte. Het kan zijn dat je liefde enkel gericht is
naar één bepaalde persoon. De Kundalini is zo niet. Ze stijgt op, ze gaat naar alle chakra's, ze raakt bij geen enkele ervan
betrokken, ze probeert elke chakra te genezen, deze chakra te voeden, en ze is enkel bekommerd om haar spirituele groei. Op
dezelfde manier zou een Sahaja yogi niet betrokken mogen raken in eender welk van dit soort relaties. Het is mogelijk. Je hoeft
niet zoals Boeddha's volgelingen te worden. Om een voorbeeld te geven: zoals ik jullie altijd heb verteld, stijgt het sap in de boom
op en gaat naar verschillende delen van de boom en verdampt dan of komt terug.
Deze doorgang zou dus open gehouden moeten worden, en zodra deze doorgang open gehouden is kan de Kundalini heel
gemakkelijk en probleemloos opstijgen. Maar deze doorgang kan gesloten zijn, als je teveel betrokken raakt bij één ding, er zijn
namelijk mensen die betrokken raken, bijvoorbeeld bij hun ouders om te beginnen. Goed, ik weet dat in het begin, zij die pas naar
Sahaja Yoga komen zullen zeggen: "Moeder, mijn vaders zusters echtgenoot, enzovoort, is ziek, dus wilt u alstublieft die persoon
genezen." Heel gebruikelijk. Ze zullen ellenlange brieven schrijven waarin ze de relatie beschrijven en ik verlies echt het verband wie is dit nu weer? Zonder namen te schrijven zullen ze alle relaties geven die ze hebben. Dit zijn allemaal kunstmatige relaties.
Als je morgen één of andere ramp overkomt, heb je niets aan deze relaties; je zal daarentegen merken dat ze er misbruik van
zullen maken. Je kan niet rekenen op deze relaties, in welke familie je ook geboren bent, in wat voor religie je ook geboren bent,
in welk land je ook geboren bent, want nu ben je een universeel wezen.
Je bent dus niet meer verbonden door deze kunstmatige relaties, maar je bent verbonden door je spirituele relaties. Tot het
moment waarop we dit in onszelf vestigen - dat betekent niet dat je je man moet opgeven, je vrouw moet opgeven, je kinderen
moet opgeven, niets van dat alles; maar het betekent dat als we onze conditioneringen moeten opgeven, we al deze dingen
moeten opgeven. We hebben allerlei soorten conditioneringen. Als er een aantal goede conditioneringen zijn, zouden we zelfs
die moeten opgeven in de zin dat het geen conditioneringen zouden mogen zijn, maar dat we er meester over zouden moeten
zijn. Indiërs hebben bijvoorbeeld een goede conditionering, min of meer, in hun eigen land, namelijk dat ze hun bad vroeg in de
ochtend moeten nemen. Ik deed vroeger hetzelfde. Engeland is verschrikkelijk op dat vlak. Het heeft zijn gevolgen als je dit in
Engeland doet, het is een vervloekt land, je kan dit gewoon niet doen. Je moet je bad 's avonds nemen of anders helemaal geen
bad meer nemen; en je moet veranderen. Maar als je die conditionering hebt, dan zal je je heel triest voelen, "Oh, oh, ik heb mijn
bad gemist, ik voel me, ik kan nu niet slapen, ik kan me niet goed voelen, ik ben niet normaal." Het is een goede gewoonte, maar
toch maakt het een slaaf van je.
Dus of het nu goed is of slecht, als het een conditionering is zou je moeten proberen duidelijk te zien dat het een conditionering
is. Dit betekent niet dat je naar het andere uiterste moet gaan, in de zin van: "Oké, ik neem nooit meer een bad", dat is niet de
manier. Het is eerder in de zin van: "Oké, als het 's ochtends niet mogelijk is dan neem ik het 's avonds, en het maakt ook niet uit
als ik het af en toe mis. Het bad kan mij niet beheersen, ik beheers het bad." Niets zou jou mogen beheersen, dan beweegt de
Kundalini voor ons, omdat je de volledige vrijheid moet hebben. Als je niet de volledige vrijheid hebt, dan zal de Kundalini niet
bewegen.
We hebben conditioneringen van onze families, van onze godsdienst, van ons land. Van deze gewoontes, voor zover mogelijk,
moeten we duidelijk zien dat we ze hebben gekregen door onze familie. Als je als christen geboren bent zal je altijd meer gehecht
zijn aan Christus. Je hebt Christus nooit gezien, je weet niet of hij bestaan heeft of niet, of deze Bijbel op waarheid berust of niet,
maar je zal meer gehecht zijn aan de Bijbel. Als je nu een hindoe bent zal je meer gehecht zijn aan de Gita of de Veda's of iets in
die aard. Dit schept een onevenwicht, omdat we dezelfde houding moeten hebben ten opzichte van alle religies, ten opzichte van
alle heilige geschriften; dat is het kenmerk van een heilige. Dus deze conditionering moet verdwijnen. In welk land je geboren

bent is een andere conditionering waartegen gevochten moet worden; dat is heel belangrijk. Ik wil het niet hebben over de
conditioneringen van verschillende landen, maar je kent ze heel goed. Als je na je zelfrealisatie uitgroeit boven het niveau van de
maatschappij die je omringt, begin je het te begrijpen en zal je het gaan beschrijven. Ik heb de domheid leren kennen van al deze
landen door de mensen die tot dat bepaalde land behoren. Een Fransman zal bijvoorbeeld zeggen: "Moeder, dit is een typisch
Franse denkwijze, hij is een Fransman die ergens anders geboren is." Of een hindoe zal zeggen: "Moeder dit is een typische
hindoe man, hij zal zo handelen." Dus dan begrijp je dat je niet symbool staat voor dat land, je bent een universeel wezen en je
leeft als een universeel wezen.
Eenmaal je een universeel wezen wordt besef je ook dat deze oppervlakkige huidskleur geen verschil maakt in de wereld. Dan
begin je niet zomaar iemand te haten die donkerder is dan jou of blanker is dan jou; het werkt van twee kanten. Het zijn niet enkel
de blanke mensen die de donkere haten, maar de donkere haten in dezelfde mate. En wederzijds geloven ze dat ze het allemaal
totaal bij het verkeerde eind hebben. Als je een fanatiekeling vraagt over een andere religie dan zal hij zeggen dat dit een slechte
religie is, en de zijne is de beste. En als je het een andere fanatiekeling vraagt, dan zal hij zeggen dat de zijne de beste is, en de
rest slecht. Dat wil zeggen dat ze allemaal slecht zijn, in de publieke opinie. Iedereen schijnt slecht te zijn, alle fanatiekelingen
zijn slecht, als je een algemene opvatting aanhoudt, begrijp je. Niemand zal zeggen: "Oké, mijn godsdienst is goed en minstens
één andere is ook goed", niemand.
Als je het een Engelsman vraagt zal hij zeggen: "Moeder, dit is typisch Engels, er is niets aan te doen." Ze worden zo boos, ik heb
de Engelsen boos zien worden op andere Engelsen omdat ze zich misdragen of iets doen tegenover mij, maar ik word niet boos,
want ze zijn blind. Op dit punt moet dus het mededogen in je opkomen, als een universeel wezen, omdat je bij Gods gratie hoger
gegroeid bent in de werkelijke zin van het woord. Het is niet dat je gewoon een officieel attest krijgt dat je een gerealiseerde ziel
bent, nee. Jullie zijn gerealiseerde zielen, zonder twijfel, 'jullie zijn' - sakshat. Dus daarom, op dit moment, worden jullie nu
officieel door God tot gerealiseerde zielen benoemd. Uiteraard moet je alles veranderen. Het heeft geen zin jezelf te typeren,
jezelf te identificeren met iets dat je nu hebt opgegeven. Bijvoorbeeld, vanuit het ei zijn jullie nu de vogels geworden. Nu
identificeren vogels zich niet met de eieren om op één plaats te blijven zitten, maar ze vliegen. Nu zijn het vogels geworden, het
zijn geen eieren meer. Op dezelfde manier zouden we onze positie moeten accepteren. We moeten onszelf accepteren als
gerealiseerde zielen met eigenwaarde en inzicht met betrekking tot wat ons levensdoel nu is; het is compleet veranderd, volledig.
Eenmaal je het doel van je leven inziet, van binnenuit, niet van buitenaf omdat ik het zeg, of onder de vorm van een mentaal
proces, maar van binnenuit, dan voel je je verantwoordelijk. Je hebt je realisatie gekregen om het over de hele wereld te
verspreiden en om de hele wereld te emanciperen. Als je dit punt eenmaal beseft ga je automatisch verantwoordelijkheden
opnemen en de Kundalini zal opstijgen. Ik ken veel mensen die zeiden: "Moeder, wij kunnen niet spreken, weet u, we hebben
plankenkoorts." Goed, je staat gewoon op, meer niet. En ze begonnen lezingen te geven; ik kon ze amper nog stoppen. Er zijn er
veel die zeiden: "We kunnen geen gedichten schrijven, Moeder, we zijn nergens goed voor, we kunnen niet zingen." Ik ken een
meisje dat zo vreselijk slecht zong dat mensen het haar moesten zeggen. Omdat ze altijd vals zong en heel erg hard zong,
moesten ze haar toen zeggen: "Je zou je beter op de achtergrond houden en niet meer zingen." Nu is zij degene die min of meer
de leiding heeft over de groep.
Dus al deze mooie dingen beginnen zichtbaar te worden, waarvan je zou moeten accepteren dat ze naar je toe gekomen zijn, en
geef alles wat je angst noemt op. We hebben allerlei soorten angsten. Dit zijn allemaal dingen van de linkerkant, zoals je gisteren
gezien hebt, wat je zou moeten doen als je een linkse persoon bent. Maar wat een linkse persoon moet weten is dat hij nu een
verlichte ziel is en dat niemand hem kan raken, laat staan vernietigen. Geen enkele heilige zal vernietigd worden. Zij die proberen
je te vernietigen zullen op een heel interessante manier gestopt worden. Ze worden niet vernietigd, maar op een heel boeiende
manier, een heel grappige manier. Je zal erom lachen en je zal genieten van de manier waarop alles uitwerkt. Zoals er een
gezegde is in het Sanskriet: "Vinashkale viprit budhi," dit betekent dat hun ondergang zal plaatsvinden door hun eigen domme
methodes. Ze zullen dom worden. En in elke fase zal je zien dat ze dom worden en door die domheid vernietigen ze zichzelf. Je
hoeft je geen zorgen te maken daarover.
Dat is de reden waarom je geen vernietigende krachten nodig hebt. Het wordt allemaal gedaan door deze allesdoordringende
goddelijke kracht. Dus dat gedeelte moet je opgeven. Je vergeeft die persoon gewoon. Zodra je vergeeft, schuift de
verantwoordelijkheid van je af en dan stijgt de Kundalini op. Je hoeft geen wrok te koesteren, of wat dan ook jegens hen, maar

lach er gewoon om, omdat ze blind zijn, omdat ze dom zijn, ze zijn dwaas. Wat doen we als je een idioot ziet? Misschien lachen
we niet in zijn aanwezigheid, maar we doen het wel, is het niet, achter zijn rug, omdat hij een idioot is. Dus ze worden idioot en je
ziet hoe ze idioot worden en dan begin je gewoon. Zie je, dat is de humor van Sahaja Yoga, je moet ook een beetje humor
hebben, niet? En dan begin je deze grapjassen te zien, hoe ze zich gedragen, en het hele circus dat ze opvoeren is één grote grap.
Dus je hoeft van niemand bang te zijn; hetzelfde geldt voor organisaties of wat dan ook. Natuurlijk moet je één ding weten: dat
aangezien jullie gerealiseerde zielen zijn, jullie de waarheid gezien hebben, jullie je in het licht bevinden, dus ze zullen je
tegenwerken, ze zullen je tegenwerken. Dat hebben ze al gedaan met anderen; iedereen heeft zoveel geleden. Maar nu hoef je
niet meer te lijden, je hoeft alleen maar te genieten van de humor. Begrijp dit punt gewoon, dat niets je kan vernietigen, niemand
kan je raken, ze zijn er enkel om je van wat humor te voorzien. Als je zo'n lichte houding aanneemt tegenover hen, zal alle angst
en linksheid verdwijnen. Wat zijn deze badha's[5], en wat zijn deze bhoots[6], en wat zijn deze tantrika's? Niets. Je bent zo
machtig. Met één enkele blik kan je zien dat ze op hun hoofd staan te dansen, ondersteboven. Zolang je angst hebt zal de
Kundalini niet opstijgen, want ze stijgt niet op voor mensen die lafaards zijn. Lafheid zal ze niet ondersteunen. Als je een lafaard
bent, zegt ze: "Goed dan." Als je op straat loopt, zijn mensen normaal gezien bang als het donker is, bang dat iemand hen zal
aanvallen, maar een Sahaja yogi niet, als het een echte Sahaja yogi is, omdat hij weet dat er gana's[7] en engelen om hem heen
zijn. Niemand kan hem raken, en als iemand dit zal proberen, zullen deze gana's die persoon zo belachelijk maken dat je een
mooie kans hebt om hem uit te lachen. Dus kijk gewoon toe en zie wat er gebeurt. Deze linkerkant of deze angst moet dus
verdwijnen. Zodra deze angst verdwijnt zullen al je geslepenheid, al je verwikkelingen, al je jaloezieën gewoon verdwijnen. En zo
zal de Kundalini heel mooi opstijgen.
Dan is er nog een ander probleem voor de ontwaking van de Kundalini, dat is je ego. Dat is reusachtig, moet ik toegeven,
werkelijk teveel voor mensen die Christus volgen, dit is zeer verrassend, en voor degenen die Boeddha volgen, omdat zij
anti-Christus zijn, omdat zij anti-Boeddha zijn. Hij die aan het kruis sprak: “Oh, Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze
doen”; als je hem volgt, hoe kan je dan ego hebben? Nu zou vergiffenis volledig spontaan vanbinnen moeten plaatsvinden. Er zou
zelfs geen sprankje kwaadheid mogen zijn, want je bent zo sterk. Hoe kan iemand jou kwetsen? Maar als je blokkeert op je
Agnya, dan kwets je alleen jezelf. Als je jezelf wil kwetsen dan kan niemand daar iets tegen doen.
Dus deze kwaadheid, die van de lever komt en zich in je Agnya nestelt, moet onderzocht worden. Dat is een belangrijke reden
waarom de Kundalini stopt, vooral in het Westen. Want deze hele cultuur hier heeft twee problemen gecreëerd. Het eerste is de
bezitsdrang, noem het hebzucht. Hoe meer hebzucht je hebt, hoe meer de machines kunnen draaien en dan krijg je een
industriële ontwikkeling van kunstmatige stoffen, en vervolgens een conferentie tegen de ecologie. In Spanje zag ik, ik weet niet,
er waren zeker wel drie of vier autofabrieken omdat elke auto maar één chauffeur heeft, daarom moest het er zijn. En zoveel
auto's dat je je nauwelijks nog kan bewegen. Ook voor je programma is het onmogelijk, je moet twee uur vroeger vertrekken waar
je er normaal gezien in slechts vijftien minuten zou zijn. In Frankrijk is er nog zo'n plaats: Parijs. Als je in Parijs ergens heen wil
gaan kan je best om vier uur 's ochtends vertrekken, anders kan je die plaats niet bereiken. Hetzelfde geldt voor Milaan en
hetzelfde geldt voor Rome. Het ergste is Zwitserland, ik weet niet wat ik over Zwitserland moet zeggen, de naam op zich is al
zeer gevaarlijk, omdat ze vuil geld verdienen, ze doen al dit soort dingen, ik bedoel, elk soort zonde begaan ze onder het mom van
winstbejag. Voor hen is het geen zonde iemand netjes van zijn geld te beroven, het daar te houden, arme landen geld af te
persen, het bij zich te houden, ze hebben niet het gevoel dat dit verkeerd is, ik bedoel, ze zijn er immuun voor geworden.
Dus deze bezitsdrang die we hebben en die zich heel ver verspreid heeft en die in het Westen tot een soort grote kwaliteit
verheven werd, zouden we duidelijk moeten proberen te zien. In vroegere tijden in diezelfde Europese landen werd dit gebruikt
om kunst te stimuleren, om kunstenaars te vormen, om kunstenaars te ondersteunen. Zelfs in ons land werden kunstenaars
gesteund door de koningen en alle grote heerschappijen die we hadden. Tegenwoordig is hier geen sprake van, geen enkele
overheid is bereid kunstenaars te steunen. Je weet dat Mozart door de koningin in eigen persoon gevraagd werd voor haar te
spelen. De overheden waren dus niet enkel bezig belastingen te innen, maar ze zorgden ook voor de kunstenaars, de muzikanten,
de schilders en mensen die creatieve kunst beoefenden. In Frankrijk kan je bijvoorbeeld zien hoe hun koningin mooie
kunstvoorwerpen verzamelde en kunstenaars aanmoedigde artistiek werk te doen, haar geld hieraan besteedde, en je weet dat
ze gedood werd door de mensen. Door haar te doden, hebben ze de kunst in Frankrijk gedood. En nu zijn de Fransen zelf
bourgeois geworden, ze zijn geworden zoals diegenen die ze verachtten.

Dus de bezitsdrang zou verheven moeten worden naar het aanschaffen van kunst. Maar ook dat zou niet kunstmatig mogen zijn,
anders kan het zijn dat we morgen plastic kunstvoorwerpen beginnen te kopen. Authentiek vervaardigde, handgemaakte
voorwerpen. Of ook de muziek die heel diep is, klassiek, liederen die het Goddelijke bezingen; niet de goedkope soort muziek die
je alleen maar gek maakt of je vervult van lust en hebzucht.
Dit is dus één van de problemen van jullie cultuur die je dit soort van ego geeft. Ik bedoel, als mensen bijvoorbeeld een Rolls
Royce hebben, dan kan natuurlijk niemand hen aanspreken, hun verstand is helemaal uit hun hoofden weggeblazen, volledig.
Maar zelfs de chauffeur van de Rolls Royce, die de Rolls Royce niet bezit, maar hem bestuurt, loopt naast zijn schoenen. Hij heeft
een andere tred, hij loopt op een andere manier, hij spreekt op een andere manier. Deze bezitsdrang geeft je dus zoveel ego. Ik
bedoel, je bezoekt iemand thuis, zoals enkele domme Indiërs die nu in Engeland wonen, ik kwam bij hen thuis; het zijn sadarji's –
dat betekent dat ze het pad van Guru Nanaka volgen – waarbij het drinken van alcohol niet toegestaan is. Dus zodra we
aankwamen toonde hij ons een bar in zijn huis. “Mijn God,” zei ik. Ik deinsde drie, vier stappen achteruit, zie je. Hij zegt: “Kijk, mijn
bar,” zoals hij het noemt, en uit deze bar neemt hij één of ander drankgeval en toont ons hoe het de drank eruit pompt, stel je
voor, en hij zei niets, weet je. En toen wij zeiden: “Wij drinken niet,” beschouwde hij ons als zondaars van de ergste soort, omdat
we niet drinken.
Deze bezitsdrang eindigt dus in iets dat heel goedkoop, ordinair en immoreel is. De voorliefde voor indruk maken is zo groot dat
je soms geschokt bent, over de manier waarop mensen proberen indruk te maken. Bijvoorbeeld een Amerikaanse dame, ze
kwam van Amerika en ze vroeg me: “Mevrouw Srivastava, hoeveel pubs heeft u in Londen bezocht?”
Ik antwoordde: “Geen enkele.”
“Oh, je bent nergens goed voor, waardeloos, absoluut. Je hebt geen enkele pub bezocht. De beste plaatsen in elk dorp, in elke
stad in Engeland zijn de pubs.”
Ik zei: “Ik heb er wel van de buitenkant gezien.” Goed dan, gewoon om haar tevreden stellen; ik dacht dat ze artistiek was.
“Nee, nee, nee, nee. Ken je de beste pub in Londen?”
Ze gaf me de lijst, weet je. Ik vroeg: “Welke is de beste?”
“Er was er één genaamd Hermit's Pub.”
Ik zei: “Wat moet dat dan voorstellen?”
“Weet je, de man die in dat huis woonde stierf, en niemand wist dat hij dood was, dus maandenlang ging er niemand binnen en
het hele huis was gevuld met die stank, en er waren heel veel spinnenwebben. Later haalden ze dat lijk daar weg, maar de stank
is er nog steeds en de spinnenwebben, nog helemaal onaangeroerd, weet je. Je moet oppassen dat je ze niet kapot maakt. En
daar, dat is de beste pub, waarvoor je heel wat moet betalen. En die heb ik gezien.”
Zo trots. Dus waar eindigt het dan? Waartoe leidt deze bezitsdrang? Tot rottende dingen, bedorven, je kan het gefermenteerd
noemen. Het kan niet anders dan daartoe leiden, want er ontstaat een reactie van het ego waardoor je van bedorven dingen gaat
houden. Zoals kaas van Frankrijk, eet daar nooit van, ik zeg het je, je zal je vingers verbranden, je zal je keel verbranden en je zal
je maag verbranden. Het is heel erg bedorven, en hoe meer bedorven het is, hoe beter. De wijn, de wijn is bedorven druivensap,
totaal bedorven, je kan het niet verdragen, het stinkt, ik heb gezien dat het ruikt naar bedorven kurk. Ik vroeg iemand: “Hoe ruikt
het?”
Hij zei: “Heel goed.”

Ik vroeg: “Ruikt het naar bedorven kurk?”
“Ik heb nog nooit een kurk geroken.”
Dat is de reden, zei ik – als hij al eens een bedorven kurk had geroken dan zou hij nooit aan wijn begonnen zijn; dus allerlei
bedorven producten. Weet je hoe kaas werd ontdekt, wat er gebeurd is, hoe het ontstond, weet je dat? Er was een grote
sneeuwstorm en in een grot was melk achtergebleven. Door die sneeuwstorm was iedereen dus die melk vergeten, het bleef
daar achter, en tijdens de zomer raakte de melk bedorven, het raakte meer en meer bedorven. Na een jaar of twaalf ging iemand
erheen en zag dit daar. "Godzijdank, ik heb vandaag nog niet gegeten." En dus namen ze die melk, ze noemden het kaas. In India
wordt het woord 'cheez', vooral in het Urdu, gebruikt voor iets dat, iets dat bijzonder is, iets heel bijzonders, en zoals je weet
gebruiken ze het ook in de muziek voor een speciaal soort van compositie, 'cheez'. Maar hier is 'cheese' melk in de uiterste staat
van bedorvenheid, waar geen mens of dier van zou mogen eten. Wormen wel, dus gaven ze het aan de wormen, en ik weet dat in
Nederland, en ik geloof ook in Zweden, bah, ze hadden kaas met wormen en ze aten deze wormen op; kan je dat geloven, het is
waar; niet alleen de kaas, maar ook de wormen.
Ik bedoel, kijk waar we zijn geëindigd met onze bezitsdrang. Wijn moet honderd jaar oud zijn, gecertificeerd, die is de beste. We
eten zulke bedorven dingen, ze stinken, ik zeg het je, ze stinken ernaar. Dat is de reden, ik was ooit verbaasd dat ze naar het toilet
gaan en hun handen niet eens wassen. Wij krijgen al die vreselijke stank, die zij niet opmerken, want als je die kaas eet ruik je het
niet meer als iets bedorven is. Zelfs als je hen in de goot achterlaat zullen ze geen bedorvenheid opmerken, omdat daar overal
die smerige geur is, die ze gewend zijn. Het is zo smerig, ik bedoel, zelfs als ze naar de hel gaan zullen ze zich niet slecht voelen,
omdat de geur dezelfde zal zijn. Dus waar moeten we ze dan laten? Ze zijn zo immuun voor die smerige geur, die absoluut
beneden menselijk niveau is.
Dus deze bezitsdrang in om het even welke elitaire samenleving – ooit werd de Franse maatschappij als elitair beschouwd – dus
de meest elitaire maatschappij was de Franse maatschappij, het was de meest diplomatieke op elk vlak. Hun voedsel werd
bereid met wijn, alles was met wijn, en die diplomatieke maatschappij van weleer... leidde de volledige diplomatieke wereld.
Maar ze beseften nooit dat hun hele cultuur uit niets anders dan eten en drinken bestond. Niets anders dan eten en drinken. En
later ontstond er misschien wat politiek. Maar dit eten en drinken nam zo'n vormen aan dat ze nu niet langer deel uitmaken van
de diplomatieke wereld; niemand wil hen nog omdat ze nooit op de juiste manier denken. Overal waar een diplomaat, een Frans
diplomaat verschijnt, zeggen mensen: “Is hij een Fransman?” “Ja.” “Nodig hem dan beter niet uit voor deze vergadering, weet je,
hij zal zijn eigen ideeën opdringen.” Ze zijn hun positie verloren.
Dus nu is deze elitaire positie naar Amerika verschoven. Dus de meesten van de elite nemen drugs. Wat blijkt uiteindelijk? Drugs
zijn niets anders dan een gevolg van deze bezitsdrang. Waarom de Colombianen de schuld geven, of wie dan ook? Zij verdienen
er hun geld mee, dat klopt, zoals jullie allemaal doen, maar het land dat zij bevoorraden is Amerika, en Amerika heeft nu de
leiding wat betreft de bezitsdrang. En wat is het dat ze bezitten? Ik ben in die maatschappij geweest, ze praten enkel over drugs.
Oké, ze praten niet enkel over drugs maar het is als een supermarkt voor drugs. Ze weten allemaal waar je drugs kan vinden, al
deze zogenaamde ambassadeurs en dergelijke mensen, en hun echtgenotes. Met hun kledij die nu eenvoudiger geworden is, ze
kleden zich niet meer zoals de ambassadeursvrouwen zich vroeger kleedden. Het zou me niet verbazen als ze in een broek vol
gaten zouden opdagen.
Dus deze bezitsdrang die je bij de elite kan zien is uitgemond in drugs, en zo niet, in guru's – valse guru's. Zij die genoeg hadden
van dit alles gingen naar valse guru's, want ze hebben geen onderscheidingsvermogen om te weten wat juist is en wat verkeerd.
Zie hoe het stap voor stap in een bedorven stadium terechtkwam, dit ego in het Westen. Dat is dus het eerste punt, de
bezitsdrang die je hebt. Hierdoor, wanneer iemands echtgenote mooi is, heeft iedere man het recht naar haar te kijken. Of als een
man er goed uit ziet, het kan de echtgenoot zijn van gelijk wie, – iedere vrouw heeft het recht naar hem te kijken. Ze kijkt niet naar
haar eigen echtgenoot, maar naar een andere man, waarom? Ik heb dat nooit kunnen begrijpen, wat heeft het voor nut naar een
andere man te kijken die je echtgenoot niet is?

Deze bezitsdrang resulteerde in een volkomen immoreel leven, een immorele maatschappij en ze hebben het gevoel van respect
voor hun leeftijd verloren. Een negentigjarige vrouw die een liefdesverhouding heeft met een kleinzoon van achttien jaar; stel je
dat nu eens voor, zo'n stommiteit, zo'n onzin. Hoe is dit anders mogelijk, tenzij doordat we een soort van verdorven bezitsdrang
hebben? Zelfs kunst is verdorven geraakt, alles is verdorven geraakt - want de vloek van de westerse maatschappij is dat er geen
maryada[8] bestaat. En de Kundalini stijgt binnen haar eigen maryada, zij geeft je je maryada's (grenzen) terug, zij houdt je
binnen je maryada's. Je bent een mens, leef dus niet als dieren, of zelfs erger dan dieren. Je hebt het recht niet om dat te doen.
God heeft je niet geschapen om dierlijk te zijn, maar om bovenmenselijk te zijn.
Dus, dit is hoe het werkt. Je kan er nu over nadenken, hoe ver het gaat, deze bezitsdrang, voor dingen. Maar de tweede enorm
zware vloek van de westerse bezitsdrang is dat ze anderen willen bezitten, anderen onderdrukken. Agressie, de agressiviteit. Ze
denken dat ze het recht hebben andere landen te onderdrukken, ik bedoel, ze hebben ons land gedurende driehonderd jaar
onderdrukt. Waarom? Waarom onderdrukten ze ons? Wij zijn geen slechte mensen. Omdat we goud hadden, we hadden
diamanten, we hadden parels, we hadden zoveel dingen, die niets anders dan materiële zaken waren, waarvoor ze ons
onderdrukten, en ze namen niets van spiritualiteit over van India. Dus de Fransen onderdrukten, zij onderdrukten, altijd maar
onderdrukken. De Japanners volgen ook al jullie voorbeeld. Deze agressie beweegt de hele maatschappij in de richting van een
zeer destructieve kracht. Dagelijks kan je oorlogen zien plaatsvinden, deze vecht hiertegen, die vecht daartegen, ze willen dit, ze
willen dat. En deze agressie is ook doorgedrongen in de ontwikkelingslanden, ook in de Derde Wereld. Dus de ziekte zet zich
netjes verder.
Maar de Kundalini vernietigt deze bezitsdrang. Hoe? Door je vreugde te geven. Je geniet overal van. Je bevindt je in de wildernis
en je geniet ervan, hier in oncomfortabele omstandigheden geniet je, omdat je op zoek bent naar voldoening voor je Spirit, omdat
dat je vreugde geeft - en uiteindelijk verkrijg je dat uit alles. Je denkt dat je vreugde vindt door bezit; dat is niet zo. Maar door het
ontwaken van de Kundalini krijg je die vreugde, en in die vreugde verlang je nergens naar, je vraagt nergens om; je geniet gewoon;
je bent de vreugde in eigen persoon. In het Sanskriet zegt men: “Atmanyeva atmane ahrushta” - “De Spirit is voldaan door zijn
eigen spirit.”
In de kleine dingen moet je dus vreugde vinden, en je moet het hele universum met deze instelling bekijken. Ik bedoel, wanneer ik
op reis ben vraag ik soms: “Wat is dit voor boom?”
“Moeder, we weten het niet.”
“Wel, jullie wonen hier al zo lang en jullie weten het niet?”
“Nee Moeder, we weten niet zoveel over bomen.”
Ik vraag: “Wat zijn dit voor bloemen?”
“We weten het niet.” Ik bedoel, wat doe je, wat heb je al die tijd gedaan, je kent de bomen niet, terwijl je ze elke dag ziet; weet je
niet wat voor boom het is?
Maar als je ze vraagt: “Waar kan je dit soort wijn krijgen?” dan zullen ze het weten.
“Moeder, dit is de plaats waar ze de beste wijnen produceren.”
“Goed, dat zullen we nog wel zien.” En het jaar erop hadden ze geen fermentatie.
Dus, dit is die bezitsdrang die zeer, die een soort van politiek aspect wordt, waardoor je andere landen mag onderdrukken,
mensen mag onderdrukken en allerlei methodes mag gebruiken; en dat is werkelijk moordend. De hele houding van de mensen

verandert dus, ze denken dat we God zijn, dat we iedereen mogen haten, dat we iedereen kunnen onderdrukken, dat we tegen
iedereen arrogant kunnen zijn, dat we alles kunnen eisen, we kunnen iemands echtgenote afnemen, iemands kind afnemen, we
kunnen alles nemen wat we willen, we kunnen onze kinderen doden. Het resultaat is dat de liefde verloren is; om nog maar te
zwijgen van het mededogen. De liefde is verloren, het mededogen is verloren; er is geen liefde. En hierdoor ontwikkelden jullie
ook 'mijn' en 'het mijne', het besef van 'mijn en het mijne' - zoals, dit is mijn kind, dit is mijn land, dit is... Je weet bijvoorbeeld wat
ze in Joegoslavië doen. Ik weet niet wie het de naam 'Yugo' gaf, 'Yugo' betekent 'yoga'. Dit is het yoga volk, dat onderling vecht.
Dit heeft dezelfde oorsprong, namelijk: “Dit is van mij, dit is mijn land.” Waarom? Wat maakt het jouw land? Je kan nog niet één
blad creëren, dus wie ben jij? Je kan nog geen klein beetje modder creëren, of wel soms? Hoe kan je dan zeggen: “Dit is mijn
land.” Hoe durf je? Dit alles is eigendom van God. Hij heeft het geschapen, of je kan zeggen dat de Adi Shakti[9] het schiep. Jij
hebt zelfs nog niet zo'n klein beetje gecreëerd; hoe kan je dan zeggen: “Dit is van mij en ik moet het hebben?” Dus dit idee van
'mijn' en 'het mijne' ontwikkelt zich ook, zeer sterk. En hetzelfde gebeurt soms met Sahaja yogi's, heel sterk. 'Mijn kinderen', dit is
de eerste vloek. “Dit zijn mijn kinderen, mijn vrouw, mijn familie”, op die manier begint dit te groeien.
Vervolgens krimpt het hart. Voor iemand met een groot hart is de hele wereld het universum, dit alles zit vanbinnen, dit alles is
van jou. Wanneer je zo'n hart in jezelf ervaart, dan schiet de Kundalini gewoon omhoog, want zoals je weet is de Sahasrara de
Hart chakra. Er is geen sprake van een geblokkeerde Sahasrara als je een groot hart hebt. En om de Sahasrara open te houden ontwikkel dan gewoon dat gevoel, die wijsheid, van: "Niemand is van mij, iedereen behoort God toe. Wie is er van mij? Wat het
ook is dat God wil, laat hem het uitvoeren.”
Dus maak jezelf los van dit bekrompen gevoel. Sahaja yogi's doen dit, moet ik zeggen, ik heb het gezien. Ze raken geketend aan
hun families. “Mijn zoon heeft zijn realisatie niet, mijn broer heeft zijn realisatie niet, mijn dit...” Hierna valt dit weg, als ze hun
realisatie krijgen, “Dit is mijn zoon, mijn broer, mijn zus, dit.” Dit 'mijn' moet verdwijnen, wat een heel, heel subtiel gegeven is, en
dat is de reden waarom de Sahasrara blokkeert. Iedereen is van jou omdat de Kundalini van Sahaja yogi's gemaakt is van liefde,
zuivere liefde. De zuivere liefde kent enkel zuiver verlangen, en dat is het liefhebben, iedereen in gelijke mate liefhebben. Als je
zegt dat dit moeilijk is, betekent dit dat je niet probeert om Sahaja Yoga te doen. Vergroot je hart; je zal je nooit verloren voelen.
Voor mij, toen ik Engeland verliet was ik echt, een beetje, ik bedoel, het gebeurt nu eenmaal zo, zoals de maan de zee aantrekt,
begrijp je, het voelde alsof mijn hart uitgerukt werd, maar nu ik hier aankom zie ik opnieuw mijn kinderen op me wachten, dus het
is weg, verdwenen. Daar voelde ik het, en nu ik hier ben voel ik dat die druk op mijn hart weggevallen is. Jullie hier zijn ook mijn
kinderen en zij zijn evengoed mijn kinderen. Als Moeder, hoe kan ik dan zeggen: “O, dit is van mij, dat is van mij”? Probeer dus zo
komaf te maken met deze conditionering. Ten eerste geven de mensen in het Westen niets om familie; ze zullen tien keer
scheiden en er vervolgens mee te koop lopen: “Ik ben een vrouw die voor de tiende keer gescheiden is.” Maar nu scheiden ze
niet, maar raken ze zo gehecht aan hun gezin, aan hun echtgenoten; als lijm zeg ik je, als lijm. Soms begin ik me af te vragen:
“Wat heb ik gedaan dat ze zo geworden zijn?”
Nu is het dus belangrijk deze zaken in te zien, want uiteindelijk is het hart de Sahasrara, of noem het de Brahmarandra[10],
daarom moeten we tot het niveau van het hart komen. Redeneer hier niet over, argumenteer er niet over, probeer het niet mentaal
op te lossen, met boeken of wat dan ook, maar vanuit je hart, als je er op die manier aan werkt, dan zal je begrijpen dat niets
belangrijker is dan van iemand te houden. En het allerhoogste is van iedereen evenveel te houden. Natuurlijk kan het gebeuren
dat je uit liefde iemand moet terechtwijzen. Onlangs moest ik een Sahaja yogini een opmerking geven, dus mijn echtgenoot zei:
“Zeg het beter niet, want dan zal ze je vijand worden.” Ik zei: “Laat haar dan mijn vijand worden, dat geeft niet. Het is mijn taak
haar te vertellen dat dit verkeerd is, anders zal ik haar vijand worden omdat ik haar niet... de waarheid vertelde en ze hierdoor
schade zal ondervinden.”
Dus dit geeft het je, onderscheidingsvermogen; en liefde is waarheid. Dus voor deze Kundalini, die niets anders is dan, die de
rivier is, zoals ze gisteren nirvaj beschreven, die geen enkele wederdienst verlangt. De rivier van die zuivere liefde die ons heeft
doen ontwaken met zoveel liefde, goedheid en tederheid, deze kracht zouden we moeten proberen in onszelf te gebruiken, om zo
te zijn, omdat onze taak is, zij heeft ons realisatie gegeven voor de bevrijding van de hele wereld, niet alleen die van onszelf. Dus
iedereen moet realisatie geven aan anderen, anders zal hun Kundalini zich weer terugtrekken. Praat over Sahaja Yoga. Sahaja
Yoga is geen deeltijdse bezigheid, het is geen bijzaak, het zou altijd bij je moeten zijn. Waar je maar de kans krijgt moet je over
Sahaja Yoga spreken, je moet eraan werken, je moet zelfrealisatie geven, anders is het zinloos.

Moge God jullie allen zegenen.

[1] tantrika: beschouwt de Kundalini als een seksuele energie; dit idee druist volledig in tegen de leer en de technieken van Sahaja
Yoga

[2] sahaj: sahaja, spontaan, aangeboren, volgens de cultuur van Sahaja Yoga

[3] rishi: wijze, visionair denker, ziener

[4] muni: godvruchtig mens, heilige

[5] badha: subtiele negativiteit, blokkade, hindernis ter hoogte van orgaan of chakra

[6] bhoot: ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven

[7] gana's: engelen, strijders in het goddelijke leger, waarvan Shri Kartikeya de opperbevelhebber is

[8] maryada's: begrenzing van het juiste (rechtschapen) gedrag

[9] Adi Shakti: de oorspronkelijke of primordiale vrouwelijke kracht; oermoederkracht

[10] Brahmarandra: top van de hersenen; plaats waar de Kundalini het fontanelgebied doorboort
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Shri Vishnumaya Puja - “Voel je niet schuldig” - Everbeek, België - 4 juli 1992 NlTVD 2015-0912 Eind versie Vandaag doet zich de
unieke gelegenheid voor om een Vishnumaya Puja te houden, want zij heeft dit huis bezocht. We moeten haar vereren. Maar
eerst moeten we weten wie Vishnumaya is. Het is heel belangrijk dit te weten, want in de Devi Mahatmyam wordt zij enkel
beschreven als de incarnatie van de Godin.Men noemt haar Vishnumaya. Maar laten we eens kijken wie ze eigenlijk is, deze
Vishnumaya. Vishnumaya is de Kali, zo kunnen we stellen, en de dochter van Mahakali. Zij kwam op deze aarde en doodde
ontzettend veel duivels en vele rakshasa's[1], om de heiligen te verlossen van hun agressie. Zij handelt altijd op deze manier, om
zo alle negativiteit in de wereld te vernietigen. Ze doet dit vliegensvlug, moet ik zeggen; ze weet waar de negativiteit zich bevindt
en ze probeert deze negativiteit zo snel mogelijk te verbranden. Haar achtergrond is als volgt: Vishnumaya was de dochter van
Mahakali, die eigenhandig door Mahakali geschapen werd om deze demonen te bestrijden, en om deze taak uit te voeren werd
zij uitgerust met speciale wapens. Maar ze werd ook geboren in de tijd van Shri Krishna, als de zus van Shri Krishna. Terwijl
oorspronkelijk Shri Krishna gedood zou worden door zijn oom – jullie kennen het verhaal wel – werd zij met hem verwisseld. Zij
was dus in werkelijkheid de dochter van Yeshoda, die werd verwisseld met Shri Krishna. En dit pasgeboren meisje werd gedood
door de oom van Shri Krishna, waarna ze de bliksem in de hemel werd en aankondigde: “Shri Krishna is al geïncarneerd; uw lot
ligt in zijn handen en hij zal u doden." Dit vertelde ze Kamsa. Dit is dus Vishnumaya. Vervolgens nam zij opnieuw haar geboorte in
de tijd van Shri Krishna, toen hij koning was van Dwarika, en zij huwde de vijf Pandava's[2]. Want zij was ook Draupadi. Dit heeft
een betekenis, namelijk dat zij degene is die de vijf elementen verenigt. De vijf Pandava’s vertegenwoordigden de vijf elementen,
en daarom verenigde zij hen in de gedaante van één echtgenote. Zij is namelijk degene die alle vijf de elementen waaruit dit
materiële universum is samengesteld met elkaar verenigt. We zien dus dat er een relatie gevestigd is met Shri Krishna, en zoals
je weet behandelde Shri Krishna haar als een zus. Je zult ook wel weten dat toen ze probeerden Draupadi te vernederen door
haar sari af te wikkelen, het Shri Krishna was die haar te hulp kwam, omdat ze zijn zus was en een zeer machtige vrouw. Zij is
ook verantwoordelijk voor de Mahabharata[3]. Zij is degene die het veroorzaakte, want zij was degene die hun zei: “Jullie moeten
in gevecht gaan met de Kaurava's[4].” Ze zei hun heel duidelijk: “Ga in gevecht met de Kaurava's; niet enkel om hen te verslaan,
maar om ze te vernietigen.” Want de kuisheid van de vrouw is van zeer groot belang, en in India geldt dat iedereen die aan de
kuisheid van vrouwen probeert te raken vervloekt en vernietigd moet worden. Dit was dus een heel belangrijke boodschap van de
Mahabharata: enkel doordat men haar zo zwaar had beledigd brak deze oorlog uit waarin ze allemaal werden vernietigd. Dit is de
geschiedenis van Vishnumaya. Maar omdat alle godheden nu in de Adi Shakti[5] verblijven, is zij weerspiegeld in jullie linker
Vishuddhi. En de linker Vishuddhi is heel belangrijk, omdat wij problemen hebben met ons ego. Wij hebben werkelijk iemand
nodig om ons eraan te herinneren dat we dit ego niet hebben om anderen te domineren. En deze herinnering kan tot ons komen
vanuit ons geweten of hoe je het maar wil noemen, uit onze opvoeding, waarna het zich in onze linker Vishuddhi vastzet als
wolken van schuldgevoelens. En zoals je weet beweren ook de katholieke kerk en al deze mensen uit elke religie dat je een
zondaar bent, en dit zet zich allemaal vast in de linkerkant van je Vishuddhi chakra. Deze schuldgevoelens zijn er dus. Er zijn
schuldgevoelens, dan komt zij (Vishnumaya) ook. En als deze schuldgevoelens met elkaar in wrijving komen - zoals de wolken in
de lucht - dan bezorgt Vishnumaya je een brandend gevoel. Zij verbrandt de bhoots daar, ze verbrandt onze schuldgevoelens en
ze neemt de twijfels weg die we over onszelf hebben, met haar licht. Maar als je nog maar pas in Sahaja Yoga bent dan merk je
dat je, als de Kundalini opstijgt, steeds je linkerkant voelt; heel duidelijk, als een pijnlijk of brandend gevoel. Soms zeggen
mensen: "Moeder, waarom voel ik het hier branden als de Kundalini opstijgt?" Dat is Vishnumaya, die alles probeert weg te
branden. Dit branden is een van haar eigenschappen. Zo kan het waterelement dingen in zich oplossen, en ijs kan je kalmeren;
maar Vishnumaya is een element vergelijkbaar met elektriciteit - zij brengt je werkelijk weer in vorm door alle negativiteit in je
weg te branden. Het is erg verrassend dat deze kracht van Vishnumaya in het linkerkanaal werkzaam is, maar toch dit vuur in
zich heeft waarmee ze de bhoots van de negativiteit in het linkerkanaal kan wegbranden. Laten we nu eens nagaan hoe we deze
bhoots in onze linkerkant laten ontwikkelen - dat is zeer interessant. Aangezien we het nu over Vishnumaya hebben, zouden we
namelijk beter met haar samenwerken in plaats van onszelf nog meer leed te bezorgen. Vooral in het Westen hebben we
hiermee te maken; ik bedoel, in India denk ik niet dat er ook maar iemand zich schuldig voelt over wat dan ook. Het is werkelijk
verbazingwekkend: ik heb nog nooit een Indiër gezien die zich schuldig voelde. De reden is dat als iemand in India iets fout doet
– je weet dat men in hun cultuur steeds zegt: ‘dit zijn slechte manieren, dat zijn slechte manieren’, enzovoort. Als iemand dus per
ongeluk iets fout doet, dan kan hij zich misschien knorrig gedragen ten opzichte van de ander, maar hij zou zich nooit schuldig

voelen en denken: “Ik heb die persoon gekwetst,” of: “Ik heb iets verkeerds gezegd,” of: “Ik had dat niet moeten zeggen.” In de
hele cultuur vind je ook geen enkele uitdrukking voor ’sorry’ of ‘dank je’. India heeft een eigenaardige cultuur. Er bestaat geen
woord voor ‘sorry’, en ‘dank je’ zeggen ze ook nauwelijks. En altijd maar ‘dank u’ te zeggen, en ‘goedemorgen’, ‘goedenavond’; ik
bedoel, door dit altijd maar te zeggen wordt het voor ons meer een soort kunstmatige gewoonte. In Maharashtra zeggen de
vrouwen zelfs nooit namaste[6]; tenzij aan de Godin, of God, of aan incarnaties, of in de tempels. Zij zullen nooit tegen om het
even wie ‘namaskar’ zeggen. Ze doen enkel zò, of misschien glimlachen ze even, meer niet. De reden is dat we enkel voor God
hoeven te buigen. Waarom zouden we tegen iedereen ‘goedemorgen’ of ‘goedenavond’ moeten zeggen? We hoeven enkel
‘goedemorgen’ te zeggen aan God. Dat is de situatie, zo wordt het daar gedaan. Als je nu in het Oosten iets verkeerds hebt
gedaan, ik bedoel in India - als je iets hebt gedaan dat je niet had moeten doen - dan zijn er slechts twee manieren waarop men
daarmee omgaat. De eerste is het te gaan opbiechten bij die persoon: “Ik heb deze fout gemaakt, nu mag je mijn keel
oversnijden, doe wat je wilt. Welke straf je me ook oplegt, ik ben bereid ze uit te voeren.” Dit is de eerste manier; het te bekennen:
“Als je vindt dat ik iets fout heb gedaan, dan mag je me nu onmiddellijk slaan; ik zal de klap wel in ontvangst nemen.” Stel dat je
bijvoorbeeld op een brutale manier tegen je vader spreekt - je mag zo niet spreken, het zijn slechte manieren want hij is ouder.
Het is verkeerd een oudere persoon te beledigen, dus ga je naar die persoon toe, je raakt zijn voeten aan en zegt: "Het spijt me
dat ik dit gezegd heb en ik hoop dat u me vergeeft." Waarop de ander zegt : "Ik vergeef het je." Ik zal een voorbeeld geven. We
waren in Rusland en er ontstond een klein probleem tussen twee personen. Een van hen was jonger en de ander was een stuk
ouder - Sahaja yogi's. Ik zal je vertellen hoe ze reageerden. De oudere man kwam om twee uur 's nachts klagen dat de ander had
gezegd: "Je hebt geen idee waartoe ik in staat ben!” Ik vroeg: "Echt waar? Zoiets had hij inderdaad niet tegen u moeten zeggen."
Dus liet ik de ander halen; ik maakte hem wakker rond half drie. En ik vroeg: "Waarom heb je zoiets tegen hem gezegd? Je had
dat niet moeten zeggen. Hij is ouder dan jou, je kunt zo niet tegen hem spreken." Hij zei: "Moeder, hij sprak me aan alsof hij het
tegen zijn bediende had. Hij sprak niet tegen mij zoals het hoorde, en daarom zei ik dat." Maar ik zei: "Toch mag je zo niet
spreken tegen iemand die ouder is; je mag zo niet spreken." Hij zei: "Ja, dat is waar, ik weet dat ik een fout heb gemaakt; en
eigenlijk sliep ik ook niet, ik werd niet wakkergemaakt, ik sliep niet. Ik zat te denken: “Morgenvroeg moet ik hem om vergiffenis
vragen en het weer goedmaken.” Ik zei: "Doe het nu maar." En hij stond onmiddellijk op, raakte zijn voeten aan en zei: "Vergeef
me; want u bent zelf ook te ver gegaan." En hij antwoordde: "Dat is waar, ik ben ook niet correct geweest, dus vergeef jij me ook."
Klaar! En in het Westen was het vroeger ook zo slecht nog niet. Als er toen ruzie was tussen twee mannen gebruikten ze gewoon
hun vuisten. Ze gaven elkaar een stevige boks, en iedereen sloeg er op los. En daarmee was de zaak afgedaan. Maar
tegenwoordig kun je niemand meer slaan, en je kunt ook niet om vergiffenis vragen, want je trots staat op het spel, enzovoort. En
dit kunstmatige gedrag maakt dat je je schuldig voelt, want je zou het wél zo moeten doen. Als iemand - dat is heel normaal - als
iemand iets verkeerds tegen je heeft gezegd, geef hem dan gewoon een boks en vraag hem: "Waarom heb je zo tegen me
gesproken?" En dan zal diegene jou ook een boks verkopen, en daarmee af! Dat was vroeger heel normaal, je ziet het in alle oude
Amerikaanse films – ik heb het de hele tijd gezien! Al deze schuldgevoelens worden veroorzaakt door een gekunstelde houding.
Ik vroeg me altijd af: “Waarom voelen ze zich toch schuldig over van alles en nog wat?” En de belangrijkste reden hiervoor is een
gekunstelde houding. Het komt door het feit dat je het niet kunt opbrengen tegen iemand te zeggen: "Het spijt me dat ik dit
gezegd heb, vergeef me alsjeblieft." En de ander zou je dan misschien niet eens willen vergeven. De reden is een gekunstelde
houding, en een gebrek aan communicatie. Er is geen communicatie. Ik bedoel, in een land als India kunnen mensen met elkaar
vechten, waarna je ze vervolgens elkaar ziet omhelzen. In de meeste gevallen duurt het niet lang. Maar als er werkelijk een groot
probleem bestaat tussen twee families of met een bepaalde persoon - iets dat heel diep ligt - dan houden ze hun been stijf. Dan
zullen ze niet tegen die persoon spreken en ze zullen een afstand bewaren, en dat blijven ze de hele tijd volhouden. Maar hier is
dit niet het geval. Hier houden ze op een oppervlakkige manier contact met iedereen. Op een oppervlakkige manier praten ze met
iedereen, maar van binnen voelen ze zich schuldig. Dus wat er gebeurd is door dit oppervlakkige, kunstmatige gedrag is dat we
problemen krijgen met onze linker Vishuddhi, en dan wordt Vishnumaya kwaad. Dat is de reden waarom de meeste mensen in
het Westen, zoals ik heb gemerkt, last hebben van hun linker Vishuddhi; en zelfs ik heb het van jullie overgekregen. Zo is dat. Er is
dus niets van aan; het is artificieel, het is een illusie, er is niets om je schuldig over te voelen! Per slot van rekening, als je
werkelijk iets verkeerd zou hebben gedaan, dan zou je nu in de gevangenis zitten. Maar jullie zitten hier, dus hoe kun je dan
schuldig zijn? Dit probleem met schuldgevoelens heeft ons groeiproces in Sahaja Yoga nagenoeg onmogelijk gemaakt, dat weet
ik. De vraag is dus nu eerst en vooral hoe je je ego kunt overstijgen. Het ego is er nu eenmaal; en wanneer je dit ego ziet maar je
kan niet toegeven dat je egoïstisch bent, dan moet het resultaat een blokkade zijn in je linker Vishuddhi. Het eerste wat je dus
moet doen is in te zien dat je ego hebt. Goed, ga dan voor de spiegel staan, stel jezelf onafhankelijk op van je spiegelbeeld en zet
je eigen spiegelbeeld maar eens goed op zijn plaats: “Hoe durf je ego te hebben! Je bent een Sahaja yogi, en je hebt het recht niet

ego te hebben.” Maar als je je schuldig voelt zul je zelfs niet merken dat je ego hebt. Je zult de schuld wel voelen, maar je zult
nooit zien dat je ook ego hebt. En zo blijft het ego bestaan en het linker Vishuddhi probleem blijft ook bestaan. Terwijl beide
problemen gemakkelijk kunnen worden overwonnen door jezelf onder ogen te zien - door jezelf te zien zoals je bent: “Was dit
mijn ego? Ja. Waarom heb ik nog ego?” Er zijn verschillende manieren om al deze onevenwichtigheden in onszelf op te lossen,
met behulp van Sahaja Yoga. Het is niet moeilijk. We hebben er al opgelost. Als je weet hoe de rechter- en de linkerkant werken
dan is het doodeenvoudig. Sahaja Yoga is niets anders dan het bewegen van je vingers en je handen - meer niet. De diagnose
wordt niet gesteld door je bloed af te tappen, je tong te verwijderen en je ogen uit te nemen om je vervolgens ‘gezond’ te
verklaren. Zo werkt het niet. Je kunt simpelweg zelf voelen dat je gezond bent, dat je in evenwicht bent. En als dat evenwicht
eenmaal gevestigd is, dan is er geen probleem meer met Vishnumaya. Deze Vishnumaya, die de zus was van Shri Krishna en
later in de gedaante van Draupadi kwam en dat alles, bestaat ook vandaag nog – in dit licht, en in jullie linker Vishuddhi. Maar de
mensen willen niet inzien wat er mis is met hen. Dat is het grote probleem. Zo was er in York een kerk waar de bisschop van
Durham – een waardeloze man - beweerde dat Christus maar een doodgewone man was en dat hij misschien wel homoseksueel
geweest was. Kun je je dat voorstellen? Hoe kan iemand zoiets zeggen? Ik bedoel, het te moeten aanhoren is zelfs al teveel!
En:“We moeten hier onderzoek naar doen, we moeten dit uitzoeken aan de hand van nieuwe ontdekkingen.” Kun je je voorstellen
dat hij zoiets onmogelijks zegt, in een kerk? En nadat hij dit allemaal had gezegd tijdens de mis, was onze aartsbisshop van
Canterbury - nog zo’n type - zo onder de indruk van de nieuwste bevinding van deze man dat hij hem huldigde in een kerk in York.
En na deze ceremonie – toen de dienst bijna voorbij was - zagen ze onweerswolken opdoemen rond de kerk. En toen de mensen
allemaal buiten waren sloeg de bliksem in en verwoestte de hele kerk, behalve het onderste deel. En in plaats van in te zien dat
het verkeerd was wat ze hadden gedaan, zeiden ze: "Aanschouw de genade van God en de genade van ons geloof; het onderste
gedeelte van de kerk is niet afgebrand!” Wat een verklaring! Ze kunnen het mooi uitleggen. Ik heb gezien dat dit hier heel vaak
voor voorkomt, want het verstand is hier heel intelligent: "Ik deed dat omdat ik zus of zo dacht." Je hebt altijd een verklaring voor
alles wat je verkeerd hebt gedaan. "Ja, maar ik dacht..." Maar niemand is geïnteresseerd in de reden waarom jij zo dacht. Als je je
afvraagt: “Waarom dacht ik zo?” dan ontvlucht je het feit dat je ego zich verdedigt nadat het anderen, of zelfs God, heeft
gekwetst. Ze geven een verklaring; zo proberen mensen zich er onderuit te wurmen. En zo heb ik er velen gekend, zoals de heer
Waldheim. Ze proberen zich een weg te banen uit alle problemen die ze hebben gecreëerd, uit alle slechte dingen die ze gedaan
hebben; ik bedoel, op de een of andere manier weten ze zich er onderuit te draaien. En daarvoor hebben ze deze methode
ontwikkeld: om iets te kunnen zeggen dat hun op een of andere manier een kleine ontsnappingsmogelijkheid kan bezorgen.
Maar ze willen zichzelf niet onder ogen zien. Wij moeten nu dus beseffen dat we onszelf onder ogen moeten zien. Ik ken zo zelfs
Sahaja yogi's – er zijn er sommigen die ook nu nog zouden zeggen: "Ja, maar ik dacht..." Maar waarom dàcht je? Je had de
vibraties moeten raadplegen! Je bevindt je niet langer op het niveau van het denken; je bevindt je nu op het niveau van de
vibraties. Waarom gebruik je je vibratorische bewustzijn dan niet? "Ik dacht..." Zodra die gedachte van ‘ik dacht’ bij je opkomt, is
je aandacht op een illusie gericht. De realiteit is dat je een fout hebt begaan; goed, geef toe dat je een fout hebt begaan en dat die
rechtgezet moet worden. Neem nu een auto; als een auto niet goed werkt, dan zegt hij toch ook niet: "Ja, maar ik dacht...", of wel
soms? En wij vragen ons ook niet af wat de auto zal hebben gedacht - nooit! We repareren de auto, en daarmee gedaan. Als we
nog met de auto willen rijden, dan repareren we de auto. Zo zou ook het verstand dat ‘ik dacht’ zegt eigenlijk zichzelf moeten
corrigeren. Deze woorden - ‘ik dacht’ - zouden dus voorgoed uit het taalgebruik van Sahaja yogi’s moeten verdwijnen. Want wij
denken niet, zie je, we verkeren in gedachteloos bewustzijn. En dan evolueert alles op de juiste wijze. Vanaf het moment dat je
begint te denken: "Ik ben hier verantwoordelijk voor”, dan is het afgelopen. Zodra je begint te denken: "Ik ben nergens
verantwoordelijk voor”, dan wordt alles door God gedaan. “Ik ben nergens verantwoordelijk voor. Als er iets fout is gegaan, dan is
dat een fout van God; laat hem dan maar last krijgen van zijn linker Vishuddhi. Maar ik heb niets verkeerd gedaan." Maar als ik
zeg: "Ik dacht..." dan neem ik automatisch de verantwoordelijkheid op mezelf, waardoor ik mijn eigen problemen creëer. Om een
beslissing te kunnen nemen moet je dus in gedachteloos bewustzijn verkeren. Vaak zie ik alles om me heen gebeuren alsof het
een toneelspel is. Dan houd ik me op de achtergrond terwijl ik denk: "Goed, goed; wat er ook gebeurt, het is allemaal in orde. Ik
zal me erbij neerleggen.” Want wat er ook moet gebeuren, het gebeurt toch volgens Gods wil. Maar mensen hebben hier
tegenwoordig geen boodschap meer aan. Vroeger wel, en zo werden ze gecorrigeerd; het loonde, het leverde resultaat op. Nu
hebben ze eindelijk geaccepteerd dat alles wat Moeder beslist het beste is. Maar in werkelijkheid beslis ik niets – om heel eerlijk
te zijn doe ik helemaal niets. Maar ik zie zo klaar en duidelijk dat dit het juiste is om te doen, dus waarom zou je dan nog
verkeerde dingen doen? Op deze manier moet je jezelf ontwikkelen om dit probleem met de Vishuddhi te kunnen overwinnen.
Maar je moet ook Vishnumaya vereren. Je moet haar elke dag gedenken, want hier ligt de oorzaak van een veelvoorkomende
tekortkoming in het Westen. Wat gebeurt er namelijk als je Vishnumaya in slechte staat is en kwaad op je is? Dan blijf je maar de

ene schuld na de andere opstapelen, schuld na schuld, schuld na schuld. Maar als je voortdurend alert bent en je Vishnumaya
ongeschonden houdt, wat gebeurt er dan? Dan zorgt ze voor je, en ze zal geen enkele schuld toestaan binnen te komen. En dan
is de vreugde van je Spirit maximaal. Zolang er nog schuld is, doet die er afbreuk aan. Dan zeg je: “O, ik ben zo gelukkig Moeder!
Ik voel me fantastisch, ik ben zo blij en vreugdevol!” En wat gebeurt er dan plotseling? "O, nu heb ik weer iets verkeerd gedaan." Ik
heb mensen zich zorgen zien maken om de kleinste dingen. Ik bedoel, natuurlijk leid ik ook nog een ander leven in een heel
gesofisticeerde wereld. Op een keer was er een man aan het eten – en alles was in orde, tot plotseling: "Oei!" "Wat is er aan de
hand?" "Ik had naar die persoon moeten bellen, en ik heb hem niet gebeld!" "Maar u bent nu aan het eten... Waarom maakt u zich
daar zo druk om?" "Nee, ik had het moeten doen!" "Maar wat kan er nu gebeuren? U hebt niet gebeld - goed, dan is het niet
anders. Niets aan de hand; eet nu eerst en bel hem later op." En vervolgens kwam hij erachter dat de man in kwestie er helemaal
niet was en dat hij hem dus nooit had kunnen bereiken. Door al dit soort situaties hebben we dus in zekere zin bepaalde normen
gecreëerd in ons leven; en deze normen zijn zo artificieel! Stel dat ik ergens moet zijn om een bepaalde tijd, en ik ben er dan niet
– wat dan nog? Ik had er moeten zijn; maar als je er niet bent, wat heeft het dan voor zin je daar slecht over te voelen? "Ik had er
al moeten zijn!" Je zult versteld staan: de vliegtuigen zullen wachten, de man zal wachten - alles zal wachten, zelfs al kom je acht
uur later. Het zou allemaal zo gebeuren, maar eerst moet je in harmonie komen met deze allesdoordringende kracht - met
Vishnumaya. Als je hiermee in harmonie bent – als je met haar in harmonie bent, dan zul je nooit ergens moeite voor hoeven te
doen; alles zal binnen handbereik zijn. Simpelweg alles staat tot je beschikking, want herinner je, je bent nu in het Koninkrijk van
God binnengetreden. Test het eens! Maar je blijft maar je menselijke onwetendheid gebruiken, waardoor je misleid wordt.
Probeer je ervan bewust te blijven dat jullie verlichte mensen zijn - dat je niet langer zomaar iemand gewoon bent. Maar wat
heeft dit voor zin als jullie je krachten niet gebruiken? Het is alsof je een bedelaar op de troon zet. En als er mensen bij komen,
bedelt hij nog, wat het ook zij. Maar je bent tot koning gekroond, waarom bedel je dan nog?! Dus het is onze religie dat we ons
niet schuldig voelen. Voel je niet schuldig! We moeten onszelf onder ogen zien. Als we een fout hebben gemaakt, dan moeten we
met een open hart aanvaarden dat we die fout hebben gemaakt. Verontschuldig je bij de persoon in kwestie, doe wat nodig is om
het weer recht te zetten, zorg ervoor in plaats van het opzij te zetten en op te bergen in je Vishuddhi. In het Westen is dit een zeer
groot probleem, en het verbaast me te zien dat het alleen maar erger wordt, en dat ze daar nog trots op zijn ook: "O, ik voel me zo
schuldig!" Ga dan maar beter naar de gevangenis. Alle aangename gevoelens, alle gevoelens van vreugde worden vergiftigd door
dit schuldgevoel, dat geen enkel nut heeft. Het kan jou niet helpen en het kan anderen niet helpen. Ik dring hier zo op aan, omdat
ik weet dat – in het begin tenminste - alle Sahaja yogi's die ik in het Westen ontmoette deze schuldgevoelens hadden. En dan
hebben we nog het katholicisme. In de katholieke kerk word je verondersteld te biechten. Maar ik heb evengoed protestanten
gekend die zich vreselijk schuldig voelden. De protestanten zijn al niet veel beter af. Alleen in India maakt het niet uit of ze
katholiek of protestant zijn – niemand voelt zich daar schuldig. Zo vertelde ik jullie laatst een verhaal over mijn kleindochter, die
me vroeg: "Grootmoeder, welke zonden heb ik volgens u begaan?" "Wàt?" vroeg ik. "Ik heb geen zonde begaan, maar kunt u me
vertellen of ik gezondigd heb?" Ik zei: "Ik zie geen zonden in jou." En ze zei: "Maar weet u, in onze school vroegen ze me mijn
zonden op te biechten – dus wat zal ik opbiechten?" Ik vroeg: "Wat ga je zeggen?" "O, het enige is dat ik twee ijsjes heb gegeten."
Dus ik zei: "Vertel ze dat dan maar." Het is zo dom! In de kern is het gewoon ontzettend dom, en Sahaja yogi’s zouden zich niet
mogen laten beïnvloeden door deze domheid. Zorg dat je gelukkig blijft, de rest is van geen belang. Ik maak zelf soms ook
fouten; zo verwarde ik laatst ineens - ik weet niet waarom - Aristoteles met Tolstoj. Ik weet niet waarom, maar plotseling kwam
Tolstoj bij me op, terwijl Tolstoj naar ik weet totaal niets met Aristoteles te maken heeft - en omgekeerd. Maar toch maakte ik die
fout, en ik heb me al afgevraagd waarom dit toch gebeurde. En toch is het een belangrijk onderwerp. Want zelfs als men deze
mensen beschrijft dan zie je dat Aristoteles Tolstoj in geen enkel opzicht heeft beïnvloed – dat is een feit. Hij heeft hem niet
beïnvloed. Aristoteles was een man van de politiek, en zijn filosofie was heel eenzijdig. En aan de andere kant heb je Tolstoj, die
probeerde aan te tonen hoe iemand kan herrijzen. Ik weet niet of je hem al dan niet gelezen hebt, maar naar mijn mening is hij
een van de grootste schrijvers van zijn tijd. En toen ik hen laatst met elkaar vergeleek zei ik: “Kijk nu naar deze man! Hij is totaal
anders dan Aristoteles. Totaal anders! Ze zijn elkaars tegenpolen, zou je kunnen stellen. Maar hoe komt het dat hij nooit
Aristoteles gelezen heeft? Hij was zo'n geleerd man, en toch heeft hij nooit Aristoteles gelezen.” En toen kreeg ik het gevoel dat
zijn Russische geest daar de oorzaak van was, de Russische geest is buitengewoon introspectief. En deze introspectie ontbrak
bij meneer Aristoteles, die eindeloze verhalen uit zijn brein spon en mensen in politiek opzicht volkomen op een andere lijn
plaatste. Plato was in zekere zin zelfs nog erger dan hem, maar ze waren van dezelfde slag. Socrates had dus afgedaan, en Aristoteles werd het grote voorbeeld. Maar aangezien ik hun beide op hun verdiensten beoordeel, hoe staat het dan met Tolstoj?
Omdat Tolstoj een gerealiseerd geboren ziel was. Hij bekeek het leven op een heel andere manier. Als je ‘Anna Karenina’ gelezen
hebt, dan zie je hoe deze vrouw - Anna Karenina - een verhouding heeft met een andere man. Ze was een getrouwde vrouw met

een zeer tolerante man, die door het feit dat hij heel hard werkte niet genoeg tijd met haar kon doorbrengen, waardoor zij dacht
dat ze het recht had om op de romantische toer te gaan. En uiteindelijk liet hij zien dat ze nooit gelukkig was. Haar echtgenoot
was heel vreedzaam en heel vergevensgezind, maar zij was nooit gelukkig, en ten slotte kon ze niet anders dan zelfmoord
plegen. Ik bedoel, de vroegere schrijvers schreven nog zo - vooral de gerealiseerde zielen onder hen. Maar als je hetzelfde
onderwerp door een moderne schrijver zou laten behandelen, dan zou hij de man zelfmoord laten plegen in plaats van de vrouw.
De reden is dat we nu in de moderne tijd leven, want zo zijn we tegenwoordig: we voelen ons schuldig voor fouten die de onze
niet zijn. Als een vrouw vreemd gaat met een andere man, dan denkt haar echtgenoot: "Het is mijn schuld. Ik ben niet
aantrekkelijk genoeg, daarom heeft ze een verhouding met een andere man", en vervolgens pleegt hij zelfmoord. Maar niets is
minder waar: de vrouw is hier verkeerd bezig, niet de man. Er gebeurt dus zelfs een verschuiving van de schuld - of van de fout van de één naar de ander, door de verdraaide werking van onze gedachten. Zo heb ik mannen gezien die zich als echte sukkels
gedragen ten opzichte van hun vrouwen. Vooral in Amerika. Als echte sukkels! Ik vroeg: "Waarom gedragen jullie zich als
sukkels?" En ze antwoordden: "Moeder, de reden is dat we ons schuldig voelen over het feit dat wij vroeger de vrouw hebben
onderdrukt." "Maar waarom laten jullie je dan nu zelf door jullie vrouwen domineren? Dat is al even verkeerd!” Ze aanvaarden dus
dat hun vrouwen hen domineren, om de reden dat hun voorvaderen de vrouw hebben onderdrukt. Ik bedoel, als je nu precies
hetzelfde doet dan breng je jezelf uit evenwicht! En dat enkel en alleen omdat je je schuldig voelt. Maar omwille van wie? Je
voorouders? Die zijn ondertussen dood en begraven - en jullie zijn anders. Zo proberen we onszelf dus schuldig te praten. Dat is
in de mode, net zoals het dragen van vreemde kleding. Deze gewoonte om ons steeds af te vragen wat we fout hebben gedaan is
een typisch kenmerk van de westerse geest. En uiteindelijk word je zoals ‘Les Miserables’. Hoe kunnen jullie zo ooit gelukkig
zijn? Je bent voortdurend bezig jezelf te veroordelen, jezelf neer te halen. Maar al deze ideeën en alles wat je jezelf wijsmaakt
hebben je enkel maar veranderd in mistroostige mensen; zonder gevangenisstraf zit je in de gevangenis. Nu ik het toch over
kleding had: sinds kort bestaan er rokjes van maar vijftien centimeter lang. En nu voelen meisjes zich schuldig als ze geen rokje
van vijftien centimeter dragen. In werkelijkheid is het verkeerd om zoiets te dragen, maar zij voelen zich schuldig als ze het nìet
dragen. Dit komt doordat we het vreemde idee hebben opgevat dat we alles wat designers lanceren slaafs moeten volgen. We
moeten onmiddellijk al onze kleren weggooien en een nieuwe stijl aannemen – en daarna wéér een andere. Als er in Parijs iets
nieuws wordt gelanceerd, dan moet iedereen het dragen. Maar als ze dit in India zouden proberen, dan zouden we dat nooit
accepteren! “Ga weg, we zijn niet geïnteresseerd in die onzin.” Op deze manier gooien we dus alle traditie weg die ons tot dit
niveau heeft gebracht. We verliezen al onze tradities, doordat deze ondernemers op ons inwerken en wij hen klakkeloos volgen.
En al deze mensen die elke dag hun praatjes verkopen en hun theorieën verspreiden accepteren we maar gewoon. En als we ze
niet accepteren, dan voelen we ons schuldig. Het is echt verbazingwekkend hoeveel onzin mensen accepteren. Zo heb ik ooit
een erg pijnlijke ervaring gehad tijdens een van mijn reizen naar Amerika. Er was een klein jongetje van acht jaar, en zijn moeder
vertelde me dat hij drugs gebruikte. "Echt waar?!", vroeg ik. Ik was zo geschokt dat ik het kind direct aan mijn hart nam, en ik
vroeg hem: "Waarom gebruik je drugs?" Hij keek me aan en zei: "Mijn moeder knuffelt me nooit zo." Ik vroeg haar: "Hoe komt het
dat je je kind nooit knuffelt?" Ze zei: "Omdat ik zo een schuldcomplex kan ontwikkelen." "Hoezo?" vroeg ik. "Volgens Freud zou dit
zondig zijn." Freud beweert dus dat het verkeerd zou zijn je kind te knuffelen, en dus ontwikkel je een schuldgevoel. Maar hoe
komt dit schuldgevoel bij jou terecht? Het komt door de boeken die je leest. Deze waardeloze mensen die jou de wet
voorschrijven hebben geen karakter, geen verstand en geen besef van de realiteit; en toch accepteer je hun bevindingen als ware
het de Bijbel. Geen wonder dat je je schuldig voelt! Als er op een feestje een klein beetje koffie wordt gemorst, o mijn God! Dan
ben je nog erger dan een crimineel! Of als je iemand zijn tapijt vuil maakt - dan moet je uiteraard onmiddellijk naar de gevangenis.
Dit soort normen zijn gebaseerd op zeer oppervlakkige ideeën – ze zijn gebaseerd op een zeer oppervlakkige manier van doen,
en toch begin je je er schuldig over te voelen. Je voelt je niet schuldig als je een racist bent; je voelt je niet schuldig over dingen
waar je je werkelijk schuldig over zou moeten voelen. Of over het feit dat je mensen onderdrukt: in Amerika werden er duizenden
en duizenden mensen vermoord - miljoenen mensen - maar dààr voelt niemand zich schuldig over! Of over het feit dat jullie de
hele wereld hebben overheerst – daar voelt ook niemand zich schuldig over. Jullie voelen je alleen schuldig over dingen die
ongelofelijk oppervlakkig zijn. Maar wat Sahaja yogi’s betreft: zij zijn zo diep, zò diep, dat als ze zich al ergens slecht over moeten
voelen,... ik moet nog uitzoeken waarover dat dan zou moeten zijn. Dus heb ik een eenvoudige oplossing gevonden: als je je
slecht voelt, trek dan alsjeblieft aan je oren, en zand erover. En ook als je je schuldig voelt: trek gewoon aan je oren en je
Vishuddhi zal zich weer herstellen. Het is een heel eenvoudige methode: trek gewoon zò aan je oren, meer niet! Maar soms zie ik
dan weer mensen die de hele tijd zò rondlopen. En dan denk ik: "Wat heb ik ze nu weer aangedaan?" Zelfs terwijl ze aan het
dansen zijn doen ze dat! En het is echt teveel voor me om te moeten aanzien dat deze mensen zich steeds zo voelen, dus ik
bedoel, in Sahaja Yoga hebben we nergens strenge vaste regels voor. Ik bedoel, jullie zijn volledig vrije mensen, en je moet

maximaal gebruik maken van al deze vrijheid. Jullie hoeven je niet vast te pinnen op één strenge vaste regel die voorschrijft dat
je constant aan je oren moet trekken. Enkel om deze onzin van schuldgevoelens tegen te gaan heb ik gezegd: “Trek dan nog
liever aan je oren.” Maar vervolgens zie ik mensen alleen nog maar aan hun oren trekken! Gisteren was er een meisje dat heel
grote oorbellen droeg, en zij trok aan haar oorbellen - ik was wat bezorgd dat het zou [... niet verstaanbaar] Sahaja Yoga is niets
anders dan een spel – het is er enkel alleen om van te genieten, en niet om zulke strenge vaste regels en wetten in het leven te
roepen, zie je. Want nu ben je religieus van binnenuit: je hebt je Spirit om je bij te staan. Welke fouten kun je dus nu nog maken?
Maar àls je voorzichtig moet zijn, dan doe je het niet! Zo vraag ik jullie bijvoorbeeld om alsjeblieft je bandhan[7] te maken voordat
je de deur uit gaat. Dit is een kavach, we noemen het een kavach. Kavach wil zeggen... Hebben we daar een woord voor in het
Engels? ‘Bescherming’ is een beetje te abstract. Het is een bescherming van de Moeder, en dat maakt het heel concreet, zie je,
deze kavach. Je neemt dus je kavach. Kavach kun je vergelijken met een harnas dat mensen dragen - van binnen. Daar kun je
kavach mee vergelijken. Je mòèt je dus hiermee beschermen voordat je je huis uit gaat ofvòòrdat je met iemand spreekt. Maar
jullie doen het niet. Als ik soms mensen zie en ik vraag hen: "Waar ben je geweest?" "O Moeder, ik ben naar het kerkhof gegaan."
Ik vroeg: "Waarom?" "Er is iemand overleden, daarom ging ik erheen." "Had je je kavach genomen?" “Nee.” En je kunt de bhoots[8]
zo op hun hoofden zien dansen. Dit is de situatie - en wat voor zin heeft het dan aan je oren te trekken? Het is zo eenvoudig:
neem je kavach voordat je naar buiten gaat! Het is zo eenvoudig, ik bedoel, in Sahaja Yoga hoeven we geen vreselijke rituelen uit
te voeren, zoals andere mensen doen - niets daarvan. Maak gewoon je bandhan voordat je 's ochtends de deur uit gaat. En als
iemand met je begint te discussiëren, maak dan ook een bandhan. De kleinste bandhan kan zòveel bewerkstelligen, maar we
vergeten dat we in het Koninkrijk van God zijn binnengetreden, en dat alle heiligen en alle engelen en gana's tot onze beschikking
staan. Je moet gewoon in jezelf geloven! Hoe kan ik jullie duidelijk maken dat je in jezelf moet geloven? Deze menselijke
nonsens van je schuldig te voelen moet dus uit elke Sahaja yogi verdwijnen. En daarom hebben we het vandaag over
Vishnumaya. Zo is Vishnumaya bijvoorbeeld in dit huis binnengekomen, omdat het een pas gekocht vervallen oud huis is en het
is een brouwerij geweest. Het was verkeerd de havan buiten te houden; jullie hadden het binnen moeten doen. Maar je hoeft je er
niet schuldig over te voelen! Maar ik denk dat het opnieuw zover is. Dit was dus verkeerd. En omdat Vishnumaya had gezien dat
jullie deze fout maakten, kwam ze in eigen persoon om alles uit te zuiveren. Ze vond niet dat jullie je schuldig zouden moeten
voelen, ze dacht gewoon: "Het zijn kinderen, ze weten nog niet veel; ze beseffen niet hoeveel bhoots er binnen hangen. Ik zal het
maar zelf doen." En vervolgens zuiverde zij de plaats uit. Dat is alles, er is niets om je schuldig over te voelen. Uiteraard weet zij
meer dan jullie, daarom heeft zij het gedaan. Een Sahaja yogi is dus niet een persoon die er uitziet alsof er zojuist iemand
gestorven is in zijn familie, zo ernstig dat hij niet eens kan glimlachen - zelfs als je hem kietelt zal hij nog niet lachen, alsof hij zich
daar te goed voor voelt. Zo iemand is hij niet. Hij bruist altijd van geluk, liefde, begrip en vriendschap. Hij geniet van alles - zò is
een Sahaja yogi. En als je je ooit schuldig voelt, trek dan toch maar beter aan je oren; dat zal ik niet terugnemen, want anders zou
het alleen nog erger worden. Maar als je je ooit nog schuldig voelt, vraag je dan af: “Waaròm voel ik me schuldig?” Doe even aan
introspectie. En dit is het verschil tussen Aristoteles en Tolstoj. En zo realiseerde ik me gisteren toch waarom ik aan Tolstoj
dacht in plaats van aan Aristoteles. We moeten er nu op toezien dat ons Vishnumaya principe altijd zeer alert blijft, omdat dit ons
op verschillende manieren tot hulp is. Eerst en vooral helpt het ons boodschappen door te geven van het hart naar het hoofd. Dit
principe maakt ons geïntegreerd. Het Vishnumaya principe verbindt ons hart en ons hoofd met elkaar, meer dan de rechter
Vishuddhi dat doet. De Vishuddhi aan de rechterkant kan het gevoel voor collectiviteit creëren, en begrip voor elkaar, maar aan
de linkerkant helpt het je om een volmaakte integratie te bewaren tussen je hart en je hoofd. Als je je schuldig voelt, denk er eens
over na en analyseer het. Het betekent dat er een gevecht gaande is tussen je hart en je hoofd, nietwaar? Zo eenvoudig is het. Als
ze geïntegreerd zouden zijn, dan zou je je niet schuldig voelen. En als gevolg daarvan zou je alle artificiële theorieën die
uitgekomen zijn en alle artificiële verhalen die je hebt gelezen gewoon vergeten. Je bent een Sahaja yogi, en je bent het
Koninkrijk van God binnengegaan – geniet daarvan! Dat is het enige dat je hoeft te doen. Je zou die staat moeten bereiken
waarin je zozeer geniet en zo’n diep inzicht hebt dat je boven alles staat. Je kunt dit zelfs niet vergelijken met Boeddha die in
stilte zit. Absoluut niet! Boeddha zat alleen stil als hij mediteerde. De rest van de tijd heb je de dikke Boeddha gezien, omringd
door kinderen, en de lachende Boeddha. Dit wil zeggen dat het ego met zichzelf moet kunnen lachen. Zo zal die vuiligheid van de
schuldgevoelens er niet zijn. Lach gewoon om jezelf! “Hoe heb ik dat nu ooit kunnen doen?!” Om jezelf lachen is een uitstekende
manier om jezelf te leren kennen. Probeer te ontdekken welke domme dingen je doet, hoe je je gedraagt. Zo ken ik een vrouw die
zich altijd overal verantwoordelijk voor voelt. Ik noem haar [Govardhari], wat betekent ‘degene die de berg Govardhan in één hand
droeg’, zò zwaar voelt ze zich overal verantwoordelijk voor. En ik probeer haar steeds te slim af te zijn als ze al haar
verantwoordelijkheden probeert na te komen, gewoon om haar te laten inzien dat zij nergens verantwoordelijk voor is. En
doordat ze zich verantwoordelijk voelt, stapelt ze voortdurend schuldgevoelens in zich op. Ze is namelijk in de eerste plaats niet

verantwoordelijk, maar door zich verantwoordelijk op te stellen zal ze hoe dan ook fouten maken, waarna ze de
verantwoordelijkheid voor deze fouten op zich neemt en zich er schuldig over voelt. En dan wordt Vishnumaya kwaad; en als zij
kwaad wordt krijg je problemen met je linkerkant. En de linkerkant is zò belangrijk. Het valt weliswaar niet op, omdat het zich niet
duidelijk kenbaar maakt, maar het bezorgt je veel leed. De linkerkant heeft effect op jezelf: het bezorgt je leed en het brengt je in
moeilijkheden. Als je ego hebt, dan hebben anderen daar last van, maar heb je een probleem met je linkerkant dan voel je je zelf
slecht. Voel je dus nooit slecht over wat dan ook. Ik bedoel, sommige mensen voelen zich bijvoorbeeld slecht omdat ze te laat
waren voor de puja. Maar dat is helemaal niet erg! Dat was precies het moment waarop je had moeten komen. En anderen
vinden het erg dat ze niets hebben kunnen meebrengen voor de puja, maar dat maakt ook niets uit. Ik zal nooit zeggen: "Je hebt
dit niet meegebracht! Je hebt dat niet gedaan!" Ik heb nog nooit commentaar gegeven op de puja, nooit – nog niet één keer.
‘Jullie hebben dit verkeerd gedaan’, of ‘je had dat niet verkeerd mogen doen’, of ‘je had daarvoor moeten zorgen’... Geleidelijk aan
hebben jullie het allemaal geleerd. Het was nergens voor nodig om het jullie te vertellen, anders was er weer een grote golf van
schuldgevoelens ontstaan in jullie hoofden. Jullie hebben nog veel te leren; je hebt nog nooit eerder puja gedaan, je kent de
betekenis van een puja niet en je hebt totaal geen idee hoe het je tot hulp is. Wat jullie dus ook hebben gedaan, jullie zijn aan het
groeien; kinderen maken ten slotte ook fouten tijdens hun groeiproces. Mijn taak is het enkel jullie daarbij te beschermen, en dat
doe ik ook. Maar probeer jezelf niet te ruïneren door je schuldig te voelen. Dat is de reden waarom we vandaag puja doen voor
Vishnumaya. Zij is Kali, de zus van Shri Krishna, die ook Draupadi was. Zij is degene die er voortdurend is om ons te beschermen,
en om ons te vertellen dat we ons niet schuldig moeten voelen en van het leven moeten genieten. Moge God jullie zegenen! [1]
Rakshasa: demon, incarnatie of belichaming van negatieve of duivelse krachten [2] Pandava’s: de vijf broers die in het Indiase
epos van de Mahabharata het juiste gedrag (dharma) en het goede vertegenwoordigen; ze symboliseren ook de vijf elementen
waaruit het materiële universum is opgebouwd [3] Mahabharata: zeer groot, oud episch gedicht, waarvan de ‘gita’ of ‘Bhagavad
gita’ een belangrijk onderdeel is. De gita is een dialoog tussen Shri Krishna en prins Arjuna (vòòr de grote veldslag van
Kurukshetra in India) over het vinden van God en de Spirit (Atma, eeuwige ziel) én daarbij het juiste handelen. [4] Kaurava's: de
vijf broers die in het Indiase epos van de Mahabharata het juiste het adharma en het kwade vertegenwoordigen. [5] Adi Shakti:
ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht, scheppende kracht van het universum, die belichaamd wordt door Shri
Mataji; primordiale (oorspronkelijke) kracht [6] namaste: eerbiedige begroeting, waarbij men beide handen ter hoogte van de
borst of het hoofd tegen elkaar vouwt en het hoofd buigt; het betekent: ‘Ik groet de Spirit in jou’. [7] bandhan: bescherming [8]
bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven
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Gisteren hebben jullie gevraagd om de status van de guru[1]. Het is een staat (toestand), geen status, want een status is uiterlijk
en kan aan om het even wie verleend worden. Om het even wie kan zeggen: dit is jouw status. In ruil voor een externe verdienste
kan men een status toekennen aan een persoon. Het gaat hier over een staat, maar een staat is een innerlijke manier van zijn die
geëvolueerd is tot dat niveau waar je een meester wordt. Natuurlijk moet je om te beginnen eerst je eigen meester zijn. Zonder
twijfel. Als je zelfs je eigen meester niet bent, hoe kan je dan tot die staat komen?
Ik heb dus gezegd dat het aangeboren is. Men kan zich dan afvragen, als deze staat aangeboren is, op een sahaj[2] manier, hoe
kunnen we hem dan verwerven? Om te beginnen moeten we eerst bepaalde vermogens ontwikkelen. Het eerste vermogen is, dat
we gedachteloos kunnen worden. In meditatie kan je gedurende een korte tijd gedachteloos worden. Geleidelijk aan moet deze
korte periode zonder gedachten toenemen. Als dit gebeurt, is het om zo te zeggen ook een staat. Maar hoe bereiken we dat,
want mensen kunnen niet begrijpen dat iets spontaan kan gebeuren. Het moet gedaan worden, iets moet gedaan worden.
In Sahaj(a Yoga) hebben we daarvoor iets heel eenvoudigs, namelijk de mantra van Nirvichara. Als je nu naar iets kijkt terwijl je
de mantra "Om twameva sakshat nirvichara" zegt. Dan begin je dat te zien, ben je er getuige van, als getuige, zonder te denken.
Je ziet het gewoon. Je bent er getuige van. Alleen kijken op zich creëert die toestand binnenin je. De eerste staat. Het is zeer
belangrijk dat je een getuige wordt, een sakshi[3]. Zodra je een sakshi wordt, geeft wat je ziet je een volledig beeld van dat ding,
subtiel zowel als grofstoffelijk. Je ziet het, je kent het en voor een Sahaja yogi wordt dat jouw kennis. In een moderne
terminologie kunnen we het zo uitleggen: je ziet iets en het wordt in je brein geregistreerd. Het veroorzaakt vreugde, het
veroorzaakt kennis, het veroorzaakt mededogen, wat de situatie ook mag zijn, omdat je nu vele dimensies hebt die je moet
ontwikkelen. Deze dimensies moeten ontwikkeld worden.
Veronderstel dat je iemand tegenkomt met wie je moet omgaan. Hij praat, praat en praat maar. Dan moet je alleen maar
gedachteloos worden. Wat zal er dan gebeuren als je gedachteloos wordt? Ten eerste zullen zijn gedachten, zijn bombardement
je niet raken, omdat jij je in een andere sfeer bevindt, maar in die sfeer zal jouw kracht zich manifesteren. Het kan hem (rustiger
maken), afkoelen, het kan hem doen stoppen of misschien zal hij gewoon een grote liefde voor je gaan voelen.
Het woord guru betekent "zwaartekracht". Zoals de Moeder Aarde zwaartekracht heeft, zo moet iemand die een guru is,
zwaartekracht hebben. Maar hoe ontwikkel je die? Sommige mensen worden ernstig (zwaar op de hand) op een kunstmatige
manier en doen zich soms voor als zeer ernstige mensen. Deze zwaartekracht (ernst) bevindt zich binnenin jezelf. In de tweede
staat van de gurupada[4] moet je zwaartekracht zich manifesteren. Naarmate je getuige wordt, zal je zwaartekracht zich vanzelf
uitdrukken. Ze zal niet zichtbaar worden als kwaadheid, ernst of iets gelijkaardigs, maar ze zal zich zo manifesteren dat het
geheel zeer waardig en koninklijk wordt. Ze zal zich gewoon manifesteren uit zichzelf.
De staat waarin je dus groeit, wordt nu heel effectief. Daarvoor was dat niet zo. Je moest de hele tijd manipuleren, dit zeggen, dat
zeggen, maar door je stilte kan jij je ‘zwaartekracht’ manifesteren. En deze zwaartekracht is zeer … ze werkt als een magneet.

Zoals jullie weten is er een magneet in Moeder Aarde. Dit noemen we de zwaartekracht, waardoor de mensen worden
aangetrokken. Moeder Aarde houdt ons vast door de zwaartekracht. Wij verblijven op Moeder Aarde door deze zwaartekracht.
Alles wordt aangetrokken door Moeder Aarde omwille van de zwaartekracht. Zo krijg je een magnetisch karakter, je krijgt een
magnetisch temperament, je wordt een magnetische persoonlijkheid. En deze magnetische persoonlijkheid die je ontwikkelt
toont dat zij onmiddellijk haar kracht manifesteert. Probeer dit te begrijpen. Zoals bijvoorbeeld het licht op mij valt: het geeft
alleen licht, maar het manifesteert niets. We kunnen het zonlicht als beste voorbeeld nemen. Als de zonnestralen op de bladeren
vallen manifesteren de stralen, die heel eenvoudig lijken, hun kracht door ze te transformeren tot chlorofyl. Op dezelfde manier
manifesteer jij, als je op die hoogte of in die staat komt, zonder iets te zeggen, zonder iets te doen, zelfs zonder te kijken, (deze
kracht), maar niet alleen dat, je registreert alles.
Veel mensen is het bijvoorbeeld al opgevallen dat ik zelden iets vergeet. Op een keer was ik op reis en ik zag rode stenen dichtbij
Sangamner en toen ik zei: "Waarom gebruiken we geen rode stenen voor Pratisthan?” Antwoordden ze me: "Er zijn geen rode
stenen in heel Maharasthra." Ik zei: "Toch wel." "Waar?" "Ga naar Sangamner. Niet ver van daar zal je ze vinden.” Ze zeiden: "Wij
hebben deze weg zo dikwijls gedaan, maar rode stenen hebben we nooit gezien." Ik zei: "Ik weet niet waar jullie naar kijken, wat
jullie zien. Ik heb ze in ieder geval gezien." Toen ze er naartoe gingen, vonden ze bergen en bergen van die rode stenen, maar ze
hadden ze nooit opgemerkt.
Als je nu iets begint te zien zonder gedachten, dan is er geen enkele hinderpaal om de kennis hierover te absorberen. Omdat er
geen gedachte is, is er een volledige absorptie en dan manifesteert het zich. Zo werkt de goddelijke kracht in ons. Met onze
zwaartekracht raken we die diepte in onszelf, die de goddelijke kracht kan dragen en manifesteren. Tenzij we deze diepte in
onszelf raken, is Sahaja Yoga zoals Hare Rama, Hare Krishna, niet beter dan dat. Daarom zie ik soms zoveel Sahaja yogi's
plotseling helemaal ontsporen. Zij hebben geen zwaartekracht om binnen in hun eigen wezen door te dringen, de glorie en
schoonheid van hun eigen ‘zijn’ te voelen en deze zwaartekracht te gebruiken om de goddelijke kracht te manifesteren.
We kunnen het zo zeggen: als een voertuig heel broos is, niet goed in elkaar zit, dan kan het niet voor iets zwaars gebruikt
worden. Het meest degelijke (substantiële) in ons leven is de goddelijke kracht, die heel licht lijkt. Je voelt nooit het gewicht van
deze goddelijke kracht. Je zult nooit de druk van deze goddelijke kracht voelen. Als je echter niet zuiver bent, als je kanaal niet
zuiver is, dan kan deze goddelijke kracht niet behoorlijk stromen. Ze kan zich niet manifesteren. Als we dus zeggen dat we
instrumenten zijn van God Almachtig, dan zijn we zoals dit instrument, we zijn nu aangesloten op het net. Als dit instrument niet
in orde is, kan het niet manifesteren wat het zou moeten doen. Maar we staan ver boven al deze gewone instrumenten, zelfs de
meest gecompliceerde, de meest vooruitstrevende die door de wetenschap ontwikkeld werden, omdat we een toestand bereiken
waar we zelf de wetenschap worden. De wetenschap van de waarheid en van de absolute waarheid.
Wat een guru nodig heeft is dus gevoel voor eigenwaarde. Dit is een belangrijk punt dat mensen zich niet realiseren:
eigenwaarde. Om eigenwaarde te bereiken, moeten we aan introspectie doen. Ik weet dat ik vandaag niet degene ben die ik
daarvoor was. Ik ben een gerealiseerde ziel, ik heb krachten, natuurlijk heb ik krachten, de kracht van de liefde, de kracht van het
mededogen, de kracht van het bevattingsvermogen, de kracht van de creativiteit, de kracht om realisatie te geven aan anderen.
Niemand had deze krachten. Maar op de een of andere manier zijn we in Sahaja Yoga niet zelfbewust en we hoeven ook niet zo
zelfbewust te zijn, want dat bezorgt ons ego, maar we zouden eigenwaarde moeten hebben. Ik ben een guru. Ik ben een guru. Ik
ben geen gewone persoon. Ik ben niet zomaar iemand in de straat, ik ben iets speciaals. Ik sta aan de oever van de waarheid. Ik
moet de mensen redden die blind zijn, die gek zijn en zo meer. Deze wereld bevindt zich vandaag de dag in de meest chaotische
toestand. Op dat moment zal er een soort van stilte binnenin je komen. Als er een crisis komt, dan zal je er onmiddellijk zeer stil
bij worden. Maar dit is ook een staat. Als er nu iets is dat je van streek maakt of dat je ongelukkig maakt, probeer dan dat punt te
bereiken, die as die alleen stilte is en deze stilte zal je zeer krachtig maken omdat deze stilte niet alleen de jouwe is. Wanneer je
in die stilte bent, dan ben je in de stilte van de kosmos en de stilte van de kosmos werkt voor jou. Je bent verbonden met die
kosmische kracht. Het is meer dan dat, het is de goddelijke kracht, de goddelijke kracht die in de hele kosmos werkzaam is.
Als je dus stil wordt binnenin jezelf, weet dan dat je in het koninkrijk van God verblijft. Zo is het: als je de grote eer te beurt valt
om, zeg maar, koning te worden, dan ga je naar je troon, je zit neer en kijkt rond en je voelt de stilte van die staat, namelijk dat je
nu een koning bent. Deze stilte is het teken dat je nu zeer zeker in contact bent met het Goddelijke. Je bent stil omdat het

Goddelijke voor jou gaat zorgen. Je moet niets doen, alleen maar stil zijn. Maar niet geforceerd, het is opnieuw een staat. Als er
chaos is, of een probleem, zal je aandacht ineens naar die stilte overschakelen, en eens je in die stilte bent, dan ben je in contact
met de allesdoordringende kracht.
Wanneer ik praat over deze allesdoordringende kracht dan weten we nog altijd niet wat dit betekent, deze allesdoordringende
kracht van liefde. Is het een soort energie die rondom ons stroomt, of een soort van rivier of is het iets zoals de ether. Het is het
complete, de totaliteit van de realiteit, de complete totaliteit van de realiteit, dat is deze allesdoordringende kracht.
Anderen, andere dingen zijn niet echt. En de realiteit is zo efficiënt, zo efficiënt. Ze… [microfoon werkt niet]. Ze faalt nooit, zoals
deze microfoon. Het is zo een enorm, verstrengeld proces, dat we ons met ons menselijk verstand niet kunnen voorstellen hoe
het controleert, hoe het werkt. Je ziet bijvoorbeeld de bomen. De rozenstruik brengt alleen rozen voort, geen appels. Hij zal tot op
een bepaalde hoogte groeien, maar hij zal niet groeien zoals een kokosboom. Al de karakteristieken van de natuur worden
onderhouden, gevoed en er wordt zorg voor gedragen, ze worden onder absolute controle gehouden, op de juiste tijd, in het juiste
seizoen.
Daarom wordt dit in het Sanskriet ruthambara prAgnya[5] genoemd. ‘Ruthu’ betekent ‘seizoenen’ en degene die zorg draagt voor
de seizoenen, de verlichte kennis.
Dit is een eenvoudige definitie, maar het is nog altijd niet duidelijk genoeg. Want het is zo gecompliceerd voor het menselijke
brein dat niet kan begrijpen hoe het werkt. Ik heb al de mirakels gezien die je mij beschreven hebt. Er moeten er nog zoveel
opgetekend worden. Het is een spel van deze kracht, die denkt, begrijpt, samenwerkt, ordent en liefheeft en voor je zorgt. Ze
staat tot je beschikking. Waar je ook gaat, de verbinding blijft behouden. Het is zoals een reizende gouverneur; de
veiligheidsdiensten reizen met hem mee. Ze zijn overal in de buurt. Niet alleen met mij, ook met jullie. Je bent al ingecheckt
(ingeboekt) en zij weten dat jij degene bent voor wie ze moeten zorgen. Ze zullen niet voor iemand anders zorgen, ze zullen niets
doen voor iemand anders, maar voor jullie. Probeer te begrijpen wat eigenwaarde is. Jullie zijn Sahaja yogi's, dit betekent dat
jullie zulke speciale mensen zijn dat deze goddelijke kracht, waar je ook bent, of je nu slaapt, of wandelt, onder een boom zit of in
je huis, waar je ook maar bent, de verbinding wordt in stand gehouden, zoals bij een walkietalkie. Je hoeft niet te praten, je hoeft
niets te zeggen, je hoeft niet te bevelen, je hoeft niet te vragen, niets. Ze staat tot je beschikking, omdat je al één van de
gouverneurs bent in het koninkrijk van God. Je hebt alle protocol die je toekomt. Als iemand je beledigt of je moeilijkheden
berokkent, zal die daarvoor moeten boeten. Je hoeft je dus nooit zorgen te maken. Je hoeft je nooit met deze wereldse zaken
bezig te houden. Integendeel, je kunt beter vergeven, want God weet wat er met die persoon gebeurt die zich verkeerd gedraagt.
Zij (de goddelijke kracht) is niet alleen mededogen, maar ook toornig. Zij is toornig.
Jullie zijn speciale mensen, maar je moet je eigenwaarde hoog houden en je moet trachten je evenwicht in stand te houden. Eens
je in evenwicht bent, is het de taak van een guru om anderen in evenwicht te brengen. Zij (deze kracht) brengt alles in evenwicht:
de natuur, het klimaat, de atmosfeer, de maatschappij, de mensen, zij is er om evenwicht te brengen. Dit evenwicht komt voort
uit het guruprincipe dat je in evenwicht brengt. Als het guruprincipe in je werkzaam is, dan kom je automatisch in evenwicht. Je
wordt automatisch een evenwichtige persoon. Niemand hoeft je te vertellen hoe je evenwicht creëert, je bent zelf in evenwicht.
Hoe moeten we nu dit evenwicht ontwikkelen? Vroeger hadden ze natuurlijk zeer harde methoden: niet veel eten, jezelf
uithongeren en naar de Himalaya gaan, op je hoofd staan en al zulke dingen. Dit zal echter een grote onevenwichtigheid
veroorzaken. Als je een ascetische persoon wordt, zal dat zo een droge persoon van je maken dat niemand nog naast je blijft
staan. Je zou brandend heet zijn. Ik weet niet vanwaar deze ascetische gedachten komen. Misschien omdat ze de mensen meer
aandacht voor hun Spirit[6] probeerden bij te brengen.
Maar een guru is niet ascetisch van nature, maar hij is zo onthecht dat hij ascetisch is. Hij kan een koning zijn of een bedelaar, of
ergens een hooggeplaatste persoon of een gewone persoon. Als hij een guru is, dan is hij altijd volledig in evenwicht. Niets kan
hem verstoren. Veronderstel nu dat je een kroon op zijn hoofd zet, en dan? Of die kroon nu van karton is, van zilver, goud,
diamanten of wat dan ook, het maakt geen indruk op hem en het brengt hem niet uit evenwicht. Voedsel bijvoorbeeld, voedsel is
één van de zwakke punten, denk ik. Een guru kan veel eten of helemaal niet eten, hij kan iets graag eten of ook niet, wat het ook
mag zijn. Niets kan deze guru domineren. Het kenmerk is dat je in evenwicht bent en dat je niet kan gedomineerd worden door

voedsel, macht, weelde of geld of wat dan ook. Niets kan je domineren. Je staat boven al deze dingen en eens je weet dat je
boven deze dingen staat, ben je ook niet bang. Je bent niet meer bang, je bent onbevreesd. Absoluut zonder vrees. Niets kan je
uit evenwicht brengen, niets kan je domineren, niets kan je verzwakken, niets kan je verslaven, niets is verleidelijk. Er is gewoon
geen bekoring meer. Als je deze staat bereikt, voorbij de bekoringen, voorbij alle hebzucht, voorbij alle lust, dan is er geen
probleem. Niets, helemaal niets kan je naar beneden halen. Je kunt een gewone bloemenkrans dragen of parels, of diamanten of
iets anders, het raakt je niet. Maar je loopt van niets weg, want als je wegloopt dan word je een asceet op een kunstmatige
manier. Ascetisme bevindt zich binnenin jezelf, het is aangeboren. Niets kan je dus hinderen, niets kan van belang zijn. Die staat
moeten we zoeken.
Maar wat gebeurt er meestal met mensen: "Moeder, ik denk niet dat ik een guru ben." Ik zeg: "Waarom?" “Omdat al de
symptomen die u noemde, er zijn, ik wil steeds dit eten of dat doen.” Zo doe je het andersom. Je moet niet proberen jezelf af te
wegen volgens wat ik zeg of jezelf te oordelen. Oordeel niet. Je groeit gewoon gestadig. Apprecieer jezelf, geleidelijk aan groei je
en vestig je jezelf op de positie die je bereikt hebt. Je wordt verlegen en depressief als je begint te oordelen: "O, Moeder heeft
gezegd dat we dit moeten hebben, Moeder heeft gezegd dat we dat moeten hebben!" Als je altijd maar oordeelt, zal het niet
helpen. Je bent zelfzeker. Je bent zeker van jezelf. Je mag jezelf niet veroordelen of fouten aanrekenen.
Soms merk ik dat sommige mensen blijven zeggen: "Moeder heeft dit gezegd." Ik kan dat gezegd hebben of misschien ook niet.
Het doet er niet toe, wat het ook is. Wat heb je eraan te weten dat ik iets gezegd heb. Wat zeggen jullie allemaal? Dit is een heel
goede manier om het anderen moeilijk te maken: "Moeder heeft dit gezegd". Wat heeft ze gezegd? Dat je niet elke dag moet
eten? Dit heb ik nooit gezegd. Maar iemand zou zoiets stoms kunnen beginnen. Veronderstel zelfs dat ik zoiets zou hebben
gezegd, het doet er niet toe, wat heb je daarop te zeggen? Je overstijgt zelf dat wat goed is, in je eigen ervaring.
Je kunt niet geloven dat ik als mens nutteloos ben? Het was echt heel moeilijk. Eigenlijk heeft mijn vader me zoveel dingen
gezegd over mensen, hoe ze zijn, en hoe ik moest zijn. Het is heel moeilijk om een mens te zijn, heel erg moeilijk. In het begin
begreep ik hun reacties niet en waarom ze zich zo gedragen en hoe ik moest reageren, wat ik met ze aan moest. Het is erg
moeilijk. William Blake had hetzelfde probleem. Maar wanneer je die staat bereikt, dan geniet je gewoon van jezelf. Jullie kunnen
nog meer genieten dan ik, omdat jullie mensen zijn en je dus mensen begrijpt en dan kan jij je eigen groei zien. Het is veel
gemakkelijker voor jullie om dat te waarderen. Voor mij is het … ik weet het niet want ik heb nooit bekoringen gekend. Ik ken deze
kwaliteiten niet die jullie hebben. Ik weet dus niet hoe ik datgene moet beoordelen, wat er allemaal uit voortkomt. Als je nooit
problemen hebt gekend, als je nooit bekoringen hebt gekend, als je bent zoals je bent, wat is daar zo groots aan?
Maar jullie komen van de menselijke staat tot een hoger niveau en dat is zeer eervol, en je kunt veel meer genieten dan ik kan
genieten, of Christus of Krishna. Want diegene die opgeklommen is, die gegroeid is voelt nu de geurigheid van zijn deugden, van
zijn kwaliteiten en van zijn grootsheid. Dan kan hij genieten van zichzelf. Hij zit hier en hij zal zeggen: "Het is in orde. Ik zit hier.
Waar maak jij je druk over? Ik ben in orde." Hij kan heel goed begrijpen hoe hij veranderd is, en hij kan ook heel goed en veel beter
andere mensen begrijpen, die deze capaciteiten, deze kennis, deze diepte en zwaartekracht niet bezitten. Omdat je zelf ook een
mens geweest bent - nu ben je goddelijk - omdat jij ook een mens geweest bent, kan je ze beter begrijpen, die andere mensen.
Een guru zoals ik, ik weet het niet. Het is een heel moeilijke situatie omdat ik een Moeder ben. Ik heb deze guru’s gezien, de echte
guru’s. Het zijn zeer hardvochtige mensen. Ik kon niet begrijpen waarom ze mensen slaan, waarom ze hen afranselen, boven de
put hangen, al deze dingen. Ik kan niet begrijpen waarom ze dit doen. Maar zij moesten ook boven het menselijke niveau
uitstijgen door moeite en inspanningen. Daarom denken ze: waarom zouden anderen het zo gemakkelijk bereiken? Waarom
zouden zij geen problemen tegenkomen? Maar jullie hebben deze problemen niet gekend. Jullie zijn anders dan deze guru’s.
Jullie kregen het sahaj, op een zeer eenvoudige manier. Jullie moeten er niets voor doen. Jullie kregen het sahaj, jullie deden er
niets voor. Jullie rol als guru is dus héél verschillend van deze guru’s die zo hebben moeten vechten om een geëvolueerde ziel te
worden.
Jullie houding tegenover dingen moet dus uitgaan van meer mededogen, meer begrip, meer liefde. Zoals jullie het spontaan
hebben gekregen, kunnen anderen het ook krijgen van jullie. Het is niet nodig om iets verschrikkelijks te doen, je moet niet naar
ze schreeuwen. Sommige mensen vertelden me, en dat is heel jammer, dat sommige Sahaja yogi's heel ruw met hen spraken en

dat ze daarom Sahaja Yoga verlaten hebben. Een Sahaja yogi mag nooit iets ruw tegen iemand zeggen. Hij heeft het recht niet
om wat dan ook te zeggen, want zonder dat er gesproken werd, heb jij je realisatie gekregen, helemaal gratis. Zonder er iets voor
te doen heb jij je realisatie gekregen en als er iemand naar jou komt om zijn realisatie te krijgen, moet je het op dezelfde manier
doen. Je hebt ze niet gekregen door een ascetische opleiding. Deze houding moet dus veranderen. Ik heb gemerkt dat je met
deze houding een guru kunt zijn, maar geen sahaj guru. Probeer te begrijpen dat er een verschil is tussen een sahaj guru en een
niet sahaj guru. Zij (de andere) zijn heel heetgebakerd, heel erg. Een sahaj guru kan helemaal niet heetgebakerd zijn.
Alles is zo fijn, zo mooi. Wij genieten allemaal van deze mooie atmosfeer, zoveel liefde, zoveel mededogen, zoveel respect voor
elkaar. Geen wedijver, geen politiek. Probeer vooral één ding te begrijpen, namelijk dat je alles gekregen hebt op een sahaj
manier en dat je het op dezelfde spontane manier kan doorgeven aan anderen. Je moet sahaj zijn. Je kreeg het sahaj. Het is dus
niet nodig om ruwe, gruwelijke, heetgebakerde, of strikte guru’s zijn.
Maar af en toe sluipen deze zaken toch binnen (in Sahaja Yoga). Ik heb gemerkt hoe soms een soort van militarisering in Sahaja
Yoga binnendringt: een soort van militaire behandeling. Dat kan niet. Er moet geen discipline opgelegd worden. Ze zullen zichzelf
wel disciplineren, ze zijn guru’s. Wie kan een guru disciplineren. En ze zijn sahaj. Jullie stijl is dus erg verschillend. Geen van deze
guru’s wist zelfs hoe ze realisatie moesten geven. Ik zeg je dit zeer openhartig. Ze wisten niet dat ze de Kundalini[7] kunnen doen
opstijgen met hun handen. Slechts heel weinig mensen hebben in de geschiedenis realisatie gegeven. Maar jullie geven het links
en rechts aan iedereen. Nu zei ik: “Kom hier en kijk naar deze persoon.” Jullie zitten neer en zeggen: “Dit is het, dat is het.” Jullie
hebben de begrenzingen van de wetenschap overschreden. Jullie zijn zelf de wetenschap van het goddelijke geworden, en je
weet er alles van: deze chakra blokkeert, die chakra blokkeert, ik blokkeer, jij blokkeert. Maar de manier waarop we met anderen
omgaan, is de gurupada. Vriendelijkheid, zachtheid, bezorgdheid, dat is wat Moeder je gegeven heeft. Zorg, zorg naar iedereen
toe. Je moet bekommerd zijn. Maar deze guru’s, neen: "Ga, sterf, dood jezelf, eet gras."
Neen, zo niet! Je moet een moederlijke guru zijn, een zachtaardige guru, zeer zachtaardig vriendelijk en begrijpend,
vergevingsgezind. Want wat is het doel? Wat is het doel? Het doel is Sahaja Yoga te verspreiden. Dat is de hoofdzaak, die we
over het hoofd zien, dat het doel van onze realisatie, van ons werk is om realisatie aan anderen te geven, om Sahaja Yoga te
verspreiden, om anderen te emanciperen en daardoor de hele wereld. Dat is onze verantwoordelijkheid. Als je verantwoordelijk
bent, hoe gedraag jij je dan. We hebben geen priesterschap meer. En ook niet één persoon die zus zegt en de andere zo. Niets
daarvan. Als je iets te zeggen hebt, dan zeg je dat aan die persoon en je zal wel zien hoe jouw persoonlijkheid reflecteert op die
andere persoon, hoe hij reageert en hoe hij zich gedraagt. Ik heb gemerkt dat onze collectiviteit dit allemaal geleidelijk aan leert.
Al die verschrikkelijke, dominerende mensen verlaten Sahaja Yoga geleidelijk aan. Ik merk dat de mensen zeer liefdevol en
vriendelijk zijn voor elkaar en ook met anderen. Omdat jullie de belichaming zijn van goedheid, de belichaming van gerechtigheid,
de belichaming van geduld, van mededogen, van liefde en van bezorgdheid.
Het gaat er niet om hoe je het kunt doen, jullie zijn het al. Maar je moet niet opgeven. Kijk gewoon naar iets en neem het waar.
Niemand kan dat, maar jullie kunnen het allemaal. Zelfwaardering en aanvaarding (verantwoordelijkheid). Gebruik jullie krachten.
Als je een guru bent, gebruik dan je krachten. Je gebruikt je krachten niet, je denkt nog altijd: "God weet of ik die krachten wel
heb, of niet.” Dat wil zeggen dat je nog altijd een beginneling bent. Neen: "Ik ben guru, goed dan." We zeggen: "Moeder ik ben mijn
eigen guru" maar enkel met de lippen. Je bent niet alleen je eigen guru, maar die van de hele wereld. Wij hebben een collectief
meesterschap. Collectief. En niets kan ons ontsnappen. We zijn geweldig, absoluut geweldig, niets kan ons ontsnappen. Als we
begrijpen dat we onze krachten moeten gebruiken… Er wordt iemand verkozen die heel wreed is, ze kleden hem om en zeggen:
"Hij is de paus." Goed, hij is de paus, maar hij is het niet. Hij speelt die rol wel, maar van binnen is het niet zo dat hij onfeilbaar is.
Hij is feilbaar, wel honderd keer. Zo is het niet met ons. We hebben al deze zaken allemaal binnenin onszelf. Wij hebben ze, ze
zijn er, wij bezitten ze, we moeten ze alleen gebruiken. Eens jij je krachten gebruikt, zullen alle baddha’s[8] wegrennen, alles zal
ervandoor gaan. Je zult er versteld van staan. Wie kan standhouden tegen een heilige, tegen een guru? En dan nog één die weet
dat hij een guru is. Niemand kan standhouden, ze zullen er allemaal vandoor gaan.
Maar je moet aan introspectie doen om te zien of je zelfwaardering volledig in orde is. Het is niet zo dat je alleen maar moet
denken dat je een guru bent. Ik heb sommige echte guru’s gekend, en ik zou jullie nooit toestaan om naar hen toe te gaan. God
weet of je heelhuids terugkomt of niet. Ik heb hen gezegd dat het echte guru’s zijn, maar kom beter niet in hun buurt. Wat zij

tekort komen, is dit mededogen, deze sahaj stijl, want zij denken: "Wij hebben er zeer hard voor moeten werken, waarom zouden
deze mensen er niet hard voor moeten werken?"
Je kunt om het even wat zijn. Je kunt dit werk doen of dat werk, je kunt geleerd zijn of niet, het maakt geen verschil, of je nu arm
of rijk bent, het maakt helemaal geen verschil, als je maar weet dat je een guru bent en jij je krachten gebruikt. Als je dat
aanvaardt, is het zoals met alle talenten. Als je muziek kent, dan weet je dat je muziek kent; als je kunt koken, dan weet je dat je
kunt koken; als je een administrator bent, dan ken je administratie. Maar dit is misschien nog niet volledig absoluut. Maar je bent
zelf al de absolute totaliteit van de realiteit. De realiteit staat tot jouw beschikking. Maar je neemt je verantwoordelijkheid op.
Jullie zijn helemaal niet gewoon. Je kunt zeggen dat jullie speciaal zijn in het gewone. Zo zal je alle nonsens laten vallen.
Anderen zullen je zien en ze zullen verwonderd zijn. Wat voor mensen zijn dat? Wat voor leven leiden ze? Ze zijn zo vriendelijk, zo
lief! Hun kennis is zo subtiel, zo groot, van zo een hoog niveau. Maar toch voel je nooit een opgeblazen ego. Ik heb nog nooit een
Sahaja yogi gezien die zegt: "Oh, ik weet alles van chakra’s en dit en dat.” Hoe durf je zoiets zeggen! Met een krullende snor!
Neen, met al deze kennis buig je zoals een boom die beladen is met fruit, naar beneden buigt. En deze nederigheid, deze eenvoud
en deze nederigheid geven je die speciale kracht, die in elk hart kan doordringen. Zo worden jullie apostelen van de waarheid.
Jullie kunnen profeten worden, zoals William Blake. Je zou het kunnen. Zoveel dingen zullen zich manifesteren en je zult het zelf
niet geloven. Maar geloof het! Je bent één met die grote kracht die God Almachtig is.
Jaren hebben ze gediscussieerd over de onbevlekte ontvangenis van Christus. Zulke domme mensen heb ik nog nooit gezien.
Hij is God. Hij is God Almachtig. Hij is geen mens. Hij kan alles. Hoe kan je hem beoordelen, zijn krachten en zijn werk
beoordelen, hoe kan je dat? Over God discussiëren? Heb je soms zijn verstand? Het is alsof ik bijvoorbeeld zou discussiëren over
bankieren. Na één of twee zinnen heb ik al gedaan. Zo ook, als je begint te discussiëren over God, moet je weten dat je daar de
capaciteit niet toe hebt. Discussiëren over God: wat zijn relaties zijn, hoe hij een Zoon kreeg, enzovoort. Wie ben jij? Wat is jouw
positie dat je kunt discussiëren? En in je nederigheid, realiseer jij je dat het God Almachtig is. Hij is almachtig. Hij kan om het
even wat. En dan dat geloof! Geen blind geloof maar een echt geloof te voelen dat God almachtig is en dat je de boodschapper
bent geworden van God Almachtig geeft je al de kracht, al de moed, alles, zijn mededogen, zijn liefde, zijn aandacht en zijn
begrip. Dit geloof zou absoluut één met jou moeten zijn.
Ik ben eens naar een echte guru geweest. Hij was een afgrijselijke man. Hij sloeg zoveel mensen, gooide ze van de heuvel af en
dit soort dingen. Maar toch, voor mij heeft hij enorm veel eerbied. Ik ging dus naar hem toe en hij begon met me te praten alsof
hij met een Godin zou praten. Hij zei: "Wat vindt u van al deze wereldse mensen?" Ik zei: "Zij zijn oké, tenslotte heb ik ze zelf
geschapen. "Hij zei: "U bent God, waarom verandert u ze dan niet een beetje met al uw kracht?" Ik zei: "Dat is het probleem. Ik heb
hun vrijheid gegeven. Ik zei: ‘Goed, je hebt de vrijheid, je kunt kiezen of je wel of niet wilt transformeren.’ Ik kan hen niet forceren."
Hij zei: "Maar u bent God Almachtig. U kunt alles. "Ik zei: "Ik kan alles, maar sommige dingen wil ik niet doen en één hiervan is dat
ik hun vrijheid niet wil wegnemen. Het is hun vrijheid om te kunnen kiezen. Ze hebben die gekregen omdat ze, als zij de ultieme
vrijheid willen bereiken, ze die kleine vrijheid intact moeten houden". Zo was hij hierover met mij aan het twisten. Hij zei: "Maar
als u God Almachtig bent, dan moet er toch een andere manier zijn. Hoe moet dat nu met deze verschrikkelijke mensen.” Ik zei:
"Je bezorgdheid is goed en ik begrijp je, want je bent een guru, maar veronderstel dat ik God Almachtig ben, dan betekent dit dat
mijn stijl verschillend is. Ik kan niet zoals jij zijn. Dan zei hij: "Dat is waar. U kunt niet zijn zoals ik."
Dat is wat ik in hem ontdekte. Hij was tegen me aan het praten alsof God voor hem stond. Dan zei hij tegen al zijn discipelen:
"Loof, loof de Heer. Loof Haar. Sutikarra. Want God houdt van lofbetuigingen."
Ik zei: "Echt waar?"
"Ja, als je de Heer prijst, dan geeft hij alles (wat je vraagt). Ik heb dat gezien, ik loof hem altijd. Als ik wil dat iets gebeurt, loof ik
hem en hij doet het voor mij."
Toen zei ik: "Dat is waar. Ik moet dit aanvaarden."

Hij was Bhakti Gamya[9]. Je kunt Moeder niet bereiken tenzij je bhakti[10] hebt vanuit je hart. Het is een soort van ingebouwde
voorwaarde. Wat kan je eraan doen? Als je geen bhakti hebt, kan je Moeder niet bereiken. Dat gaat niet. Je kunt God niet
bereiken. Maar als je bhakti hebt, dan kan je Moeder bereiken. Het is zo neergeschreven: Bhakti Gamya.
Als iemand zegt: "Doe mijn Kundalini opstijgen." Dan kan ik zijn Kundalini niet omhoog brengen. In de volgende zeven levens zal
hij zijn realisatie niet krijgen. Maar als iemand zegt: "Moeder wilt u mij alstublieft mijn realisatie geven?" Eén keer (is dan
voldoende)! Niet alleen nederigheid maar bhakti. En bhakti is alleen mogelijk als je geloof hebt. Dat is het: geloof! En dat geloof
wordt vandaag de dag op de proef gesteld door alle mogelijke domme mensen, intellectuelen, die afschuwelijke mensen die (…),
ook de wetenschap en de zogenaamde Katholieke Kerk, en die kerk en deze kerk. Je geloof in God moet absoluut, absoluut
onbevlekt zijn. Niets kan dat verstoren. Dit is heel belangrijk. Je hebt al de mirakels van God gezien, je hebt gezien hoe jullie zijn
krachten uitwerken. Je kent al deze dingen. Maar toch schiet het geloof in God nog tekort. Wie volledig vertrouwen heeft in God
is zoals God zelf, wordt gezegd. Hij wordt Paramchaitanya[11] genoemd.
Van de guru wordt gezegd dat hij zelf Brahmachaitanya[12] is. Als dit vertrouwen in God dus absoluut gevestigd is, dat er een
almachtige God is, hij is almachtig en dat je de boodschapper bent van deze God, als dit begrip absoluut standvastig in je wordt,
dan ben je in de gurupada.
Ik zegen jullie vandaag, opdat jullie allemaal deze staat zouden bereiken, dat jullie verblijven in die staat van gurupada. Waar je
ook bent, wat ook je positie mag zijn, wat je ook doet, dat het vertrouwen in God Almachtig, dat in jullie aanwezig is, tot
uitdrukking mag komen. En dat niet alleen, maar dat het zich zal manifesteren, dat het zal ageren, net zoals God. Je kunt er
zoveel over vertellen. Ik heb er vroeger al zoveel over gezegd en ik zal er later ook weer over spreken. Maar vandaag moeten we
één ding onthouden, namelijk dat we volledig vertrouwen moeten hebben in het koninkrijk van God en in de krachten van God
Almachtig, volledig vertrouwen en dan vertrouwen in onszelf.
Moge God jullie zegenen.
[1] guru: leraar of meester
[2] sahaj: sahaja, spontaan, aangeboren, volgens de cultuur van Sahaja Yoga
[3] sakshi: getuige; de hoedanigheid om getuige te zijn van de hele wereld, als in een toneelstuk
[4] gurupada: het pad, de voetstappen van de guru - staat van (eigen) meesterschap, waarbij de innerlijke zwaartekracht zich
spontaan manifesteert als absoluut vertrouwen in God, als een magnetische persoonlijkheid, als vriendelijkheid, zachtheid,
bezorgdheid in de omgang met anderen.
[5] ruthambara/rithambara prAgnya: ‘prAgnya’ betekent ‘ware, verlichte kennis’, ‘ruthu’ betekent ‘seizoenen’ en degene die zorg
draagt voor de seizoenen. Innerlijke verlichte kennis die ervoor zorgt dat alles in de natuur op het juiste tijdstip, in het juiste
seizoen gebeurt. Een nieuwe staat van ‘zijn’, mogelijk gemaakt door Shri Mataji, waarbij we overal datgene wat we vereren
kunnen zien, voelen en ervaren.
[6] Spirit: het Atma, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is
[7] Kundalini: primordiale, moederlijke levensenergie, die opgerold in het heiligbeen verblijft
[8] baddha: subtiele negativiteit, blokkade, hindernis ter hoogte van orgaan of chakra
[9] Bhakti Gamya: één van de 108 namen van Shri Mataji: ‘Zij die gerealiseerd is door devotie.’

[10] bhakti: liefdevolle toewijding, devotie
[11] Paramchaitanya: de allesdoordringende kracht van God
[12] Brahmachaitanya: de allesdoordringende kracht en de vibraties van het bewustzijn
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2016-0903 De vorige keer hadden jullie me om de Gurupada gevraagd, en daarvoor moet je weten dat de essentie van een Guru
Shri Ganesha is, de onschuld. Je zult het verhaal wel kennen van een zekere zeer toegewijde vrouw, een trouwe vrouw, een 'sati'.
Haar naam was Anasuya, en ze was zo religieus en zo toegewijd dat het verhaal gaat dat de vrouwen van alle goden – Brahma,
Vishnu en Mahesha – erg jaloers op haar werden. Dus zeiden ze hun mannen: “Jullie moeten haar testen, of zij werkelijk een
kuise vrouw is of niet.” Dus gingen zij allemaal naar haar toe als sadhu's, gekleed als sanyasi's. En toen ze zei dat ze hen graag
wilde bedienen en hen iets wilde geven, zeiden ze: “We willen eten.” Ze zei: “Goed, ga dan maar zitten,” en maakte eten voor hen
klaar. Toen zeiden ze: “We zullen het eten enkel opeten als jij al je kleren uittrekt. We zullen het eten enkel opeten als je al je
kleren uittrekt.” En zij vroeg: “Is dat zo?” Ze zeiden: “Ja.” Toen veranderde ze hen in heel kleine kinderen, drie kleine kinderen, en
trok haar kleren uit, omdat de onschuldigen daar toch geen bijgedachten over hebben. En vervolgens verenigde ze hen; hun
drievoudige onschuld werd verenigd, zodat ze hun Gurupada kregen. Zo werd de Adi Guru gecreëerd. Als je dus je Gurupada wilt,
dan is het eerste vereiste dat je onschuldig bent. 'Onschuld' is een heel vage term, heel vaag, en het is moeilijk om werkelijk te
begrijpen wat onschuld precies is. Wat is nu eigenlijk de natuur van onschuld? Dat kunnen we leren te begrijpen aan de hand van
Shri Ganesha's onschuld. Eerst en vooral is hij begiftigd met wijsheid, en hij schenkt ons ook wijsheid. Het is fijn dat we in deze
moderne tijd de genen hebben ontdekt, genen die ons gedrag en ons ras bepalen. Hij is het die deze genen in ons brengt. Hij
selecteert ze en brengt ze in ons, en als hij wijsheid in ons brengt dan zijn we wijs. Er is absoluut een gen voor wijsheid; En zoals
we duidelijk kunnen zien ontbreekt dat in veel volkeren. Ze hebben geen wijsheid. Ze doen dingen zonder wijsheid. Ze doen
dingen die destructief zijn voor zichzelf en hun maatschappij. Ze beschouwen zich wel als de allerhoogste beschaving en het
zuiverste ras, ondanks alles; je kunt jezelf uiteindelijk alles toedichten wat je wilt, maar aan hun gedrag kun je zien dat ze totaal
geen wijsheid bezitten. Hij is dus degene die deze wijsheid in ons brengt. In sommige mensen, die nog niet zo ver geëvolueerd
zijn – want bepaalde volkeren zijn nog niet zo ver geëvolueerd – ontbreekt deze wijsheid. En daarnaast geeft deze wijsheid ons
ook het gevoel van vrijheid, waardoor we geen toevlucht nemen tot allerlei bedwelmingsmiddelen en slechte gewoontes. We
vinden het dan bijvoorbeeld niet fijn om naar naakt te kijken. Zoiets kan nooit tot de levensstijl behoren van mensen met wijsheid
– nooit. En we laten ons ook niet in met buitenechtelijke nonsens. Alleen dat wat volledig in het midden is, wat dharmisch is,
accepteren we. En we kunnen zien dat het zaad van wijsheid in ons maakt dat we dharmische mensen worden als we opgroeien,
automatisch. We zijn automatisch dharmisch. We vermoorden niemand, we onderdrukken niemand en we martelen niemand.
We bezetten andermans land of huis niet en stelen ook niet andermans bezittingen of eigendommen. Deze wijsheid word je
gegeven door Shri Ganesha. Kort samengevat stoomt hij je helemaal klaar voor de zelfrealisatie. Uiteindelijk is hij het alleen die
zorg draagt voor ons in de tijd van onze nirvana, in de tijd van onze realisatie, want hij stopt alle uitscheiding zodra je je nieuwe
dimensie binnentreedt. Je hebt me hier al voor negen à tien uur aan een stuk zien zitten. Ooit heb ik zelfs achttien uren
stilgezeten zonder één keer naar het toilet te gaan. Want hij is het die al deze activiteiten stopt; het stopt zelfs al zodra de
Kundalini opstijgt. Deze wijsheid is dus innerlijk, en wanneer de Kundalini opstijgt dan manifesteert hij zich in ons; ik zou zeggen
dat hij ons als een kind maakt. En dat is ook wat Christus zei: jullie moeten als kinderen zijn als je het koninkrijk van God wilt
binnentreden. Je wordt het kind; als die tijd is gekomen dan word je een kind. En zodra de Kundalini opstijgt komt die wijsheid in
je hersenen terecht, omdat hij op de Kundalini zit. Hij is de kracht in de Kundalini. Hij geeft het brein wijsheid. En eenmaal je die
wijsheid krijgt, laat je alle slechte gewoontes vallen, alle verkeerde gehechtheden, alle adharmische dingen die je doet – alles valt
van je af. Hij verandert je; je genen worden veranderd. De genen van Sahaja yogi's zullen allemaal gelijk worden, gelijksoortig zou
ik zeggen, en de genen van andere mensen zullen anders zijn. Waarschijnlijk komen die van Indiërs er al dichtbij, want Indiërs zijn
normaal gezien heel wijze mensen. Als je wilt weten welk volk superieur is wat wijsheid betreft, dan zijn Indiërs heel wijs. Ze
zullen gewoon geen domme dingen doen, geen sprake van. Zelfs de kinderen, zag ik – als westerse kinderen in India naar school
gaan, dan doen ze zichzelf de meest destructieve dingen aan; niemand die het kan begrijpen. Op een keer sprongen ze in een
vuile vijver en kregen ze malaria. Daarna ontsnapten ze uit de school en gingen naar buiten de straat op en de winkels binnen.
Dus plaatsten ze een hek. En toen er een hek werd geplaatst kregen we kritiek van de krant, wat helemaal geen steek houdt, want
elke school heeft een hek. Al deze onverstandige, domme dingen doen ze dus omdat ze geen wijsheid hebben. Een kind dat
wijsheid heeft is ontzettend voorzichtig, omdat hij de waarde van zijn leven beseft. Hij respecteert zijn ouders, hij respecteert
iedereen – automatisch, je hoeft het ze niet te vertellen. Automatisch weten ze wat dharma is, je hoeft het ze niet te vertellen. Die

wijsheid, deze grote godheid Shri Ganesha, kwam ook in de gedaante van Jezus Christus. En jullie hebben hem allemaal
geaccepteerd als de Heer, naar waarheid. Maar omdat jullie Ganesha principe nog niet zozeer ontwikkeld was in deze westerse
landen, gingen mensen zich te buiten aan stompzinnige dingen. De pornografie en de interesse in naakte vrouwen laten zien dat
er geen wijsheid in hen is, dat er geen Ganesha in hen is. En al volgen ze Christus, naar de kerk gaan is enkel lippendienst voor
hen. Ik weet niet of de kerk misschien iets van Ganesha in zich heeft, want zelf hebben ze geen Ganesha. Uit hun manier van
leven kan niemand afleiden dat ze ook maar het kleinste benul hebben van heiligheid en zuiverheid. Zodra je wijsheid krijgt,
begrijp je heiligheid en zuiverheid. Vóór die tijd aanbid je gewoon de 'Heilige Vader', en die heilige vader doet wat hij maar kan om
mazen te creëren in het net van de organisatie, die geld aanneemt, zich laat omkopen, bommen produceert en vrouwen heeft;
hoe kan hij na dit alles nog heilig zijn? Deze kwestie van wijsheid is zo ontzettend belangrijk, en daarom moeten we Ganesha
vragen om ons als kinderen te maken. Normaal gezien hebben kinderen wijsheid, maar niet alle kinderen. En dit is het punt: de
kinderen waarin Shri Ganesha geactiveerd is hebben dit gen van wijsheid, het zit in hen. Dit is een van de belangrijkste dingen die
we moeten afwegen: is het wijs, is het verstandig? Je hoeft het niet logisch te kunnen verklaren; als je logischerwijs ergens in
gelooft dan kan het misgaan, omdat er geen kracht vanbinnen is. Maar als het van binnenuit ontstaat, dan zal je het voor geen
goud doen. Nu ken je jezelf, en alle Sahaja yogi's zijn zo anders: ze gedragen zich anders, ze staan anders, ze praten anders, ze
denken anders, alles aan hen is anders. Ze zijn gewoon ineens zo geworden. En je kunt niet verklaren hoe het komt dat we zo zijn
geworden. Vroeger dronken ze, rookten ze, namen ze drugs, alles deden ze. Maar hoe komt het dat je plots veranderd bent?
Omdat Shri Ganesha deze wijsheid in je heeft gebracht. En als je zijn karakter bekijkt, dan is dat heel interessant. Hij is een kind,
en hij is volkomen toegewijd aan zijn Moeder. Hij kent geen enkele andere god, niets anders – volmaakte toewijding. Maar is dat
bij ons ook zo? Ik zie wel eens dat dit bij sommige Sahaja yogi's ontbreekt. Ze missen oprechtheid en trouw. En soms ben ik
geschokt te ontdekken hoe oppervlakkig ze nog zijn, wat wil zeggen dat ze nog veel moeten groeien. Mensen die voor mij
werkten heb ik altijd geprobeerd voldoende te betalen. Maar in dit geval hoef ik niets te betalen, want ik heb zoveel gedaan voor
jullie tempel, voor jullie lichaam; waarom zou ik jullie betalen? Maar ik betaal altijd royaal, ik zorg voor hen en geef hen van alles.
Mijn trouw aan jullie en liefde voor jullie kunnen niet betwist worden. Maar ik zie dat ze soms erg egoïstisch zijn, extreem
egoïstisch. Ze doen het halve werk en zijn dan weg; en ze hebben alleen interesse in hun eigen problemen. Of ze proberen
gewoon het een of andere excuus te vinden. Veel Sahaja yogi's zijn ook zo. Ze zijn niet oprecht. Sahaja Yoga heeft hen zoveel
gegeven. We moeten altijd nagaan of we oprecht zijn ten opzichte van Sahaja Yoga. Wat doen we voor Sahaja Yoga? Wat
hebben we bereikt, en wat doen we? Maar in plaats daarvan worden ze een last voor Sahaja Yoga. Ganesha is nooit een last voor
zijn Moeder. Als er bijvoorbeeld iemand ziek wordt, goed, dan zou Sahaja Yoga je kunnen helpen; misschien, maar misschien ook
niet. Misschien word je genezen, misschien niet. Maar als ze niet genezen dan zeggen ze: “Zie je, ik ben niet genezen. Ik verlaat
Sahaja Yoga.” Zeg dan gewoon: “Ja, vertrek maar alsjeblieft.” Voor het minste of geringste vertrekken ze, niet begrijpend wat
werkelijk van belang is. En ze zijn je tot last; als iemand bijvoorbeeld trouwt dan komt hij klagen: “Ik ben niet tevreden met deze
vrouw.” Wat je ook doet, de vrouw valt me lastig en de man ook. Van alles en nog wat wordt erbij betrokken: “Mijn man beoefent
geen Sahaja Yoga, wat moet ik doen?” Los dat probleem zelf op met je man. Los zelf je problemen met je kinderen op. Jij hebt de
kracht om het zelf te doen; heb geduld en los het op. Ze klagen ons aan, alles. Enkel de Sahaja yogi's kunnen Sahaja Yoga in
moeilijkheden brengen, kun je dat geloven? Niemand anders kan het schade toebrengen. Zolang geen enkele Sahaja yogi zich
misdraagt, kan niemand Sahaja Yoga schade toebrengen. We hebben zo veel gevallen gekend. Ik bedoel, ze hebben mijn foto's
gezien, ze hebben mirakelfoto's gezien, ze hebben hun realisatie gekregen, alles werd hen gegeven, en ze werden zo vaak
geholpen. Maar dan zeggen ze plots: “Ik wil Sahaja Yoga verlaten.” “Heel goed,” zeg ik dan, “wie wil vertrekken moet dat maar
onmiddellijk doen.” Er is namelijk maar heel weinig plaats in de hemel, en voor zulke halfslachtige mensen is er helemaal geen
plaats. Als ze willen vertrekken, dan moeten ze vertrekken. Je moet Ganesha als je ideaal hebben. Je zou niet moeten denken: “Ik
aanbid Ganesha,” zoals jullie ook Christus hebben aanbeden, of wie dan ook hebben aanbeden. Het gaat erom wat er binnenin
jou is gebeurd. Heb je Shri Ganesha in je? Volg je Shri Ganesha met dezelfde devotie en toewijding? Je bent gemaakt naar het
model van Shri Ganesha. Shri Ganesha werd geboren uit onbevlekte ontvangenis. En ook jullie zijn zo gevormd. Je Kundalini
werd tot ontwaken gebracht, je kreeg de realisatie en je tweede geboorte, en nu zijn jullie Sahaja yogi's. Dit alles gebeurde met je
zonder de tussenkomst van een vader. Als ik je niet had verteld dat je een vader had, dan had je het nooit geweten. Andere guru's
daarentegen zouden nooit een ander de eer willen toekennen. Dit is dus werkelijk met je gebeurd, en je wordt gevormd op
dezelfde wijze als Shri Ganesha. Natuurlijk moest je er zelf ook wel een zekere staat voor hebben, zie je, anders had ik je zo niet
kunnen vormen, ook dat is waar. Stel dat de Kundalini niet aanwezig was geweest, wat kon ik dan doen? Of als ze niet zou
ontbreken maar helemaal beschadigd zou zijn, of als ze niet beschadigd zou zijn maar sommige chakra's in vreselijke staat
zouden zijn. Jullie waren dus mensen die helemaal klaar waren voor jullie realisatie, jullie zochten er oprecht naar en hadden het

zuivere verlangen om Sahaja yogi's te worden, absoluut. Maar ook tijdens je groeiproces moet je blijven toekijken en je blijven
afvragen hoe oprecht we geven en met hoeveel toewijding we eraan werken. We hadden ooit mensen die ergens waren gaan
posteren of zo – niet nu, het is al lang geleden – die me zelfs hun koffie lieten terugbetalen. Ik zei: “Goed.” God zij dank rookten
ze niet, anders hadden ze me dat ook nog aangerekend. Vanuit dat niveau zijn we dus al heel wat veranderd, en sommigen zijn
zelfs volmaakte Sahaja yogi's geworden. Maar we hebben ook nog steeds mensen aan de oppervlakte, die zich om het kleinste
zenuwachtig maken. Gisteren was er een storm; er moest wel een storm zijn. Je weet misschien niet dat toen Christus zijn
volgelingen meenam, er een zware storm opstak die hij zelf tot bedaren bracht. Pas toen jullie gisteren liederen zongen stopte de
storm, enkel om te bewijzen dat deze liederen zoveel kracht hebben. Als zulke dingen niet gebeuren, hoe zul je dan weten dat
deze liederen die kracht hebben? Je denkt dat je gewoon maar wat zingt, maar nee: het heeft kracht, het zijn mantra's, dit zijn
allemaal verlichte liederen. Dus toen stopte het. En ze vroegen me: “Moeten we mantra's zeggen?” Ik zei: “Nee, niets.” Ik vertelde
jullie niet wat jullie moesten doen. En plots kwamen ze op het idee om te zingen, en het werkte! Want als ik steeds maar met alle
ideeën kom, wanneer zul jij dan je eigen kracht gebruiken? Al dit soort bijzonderheden gebeuren omdat het Shri Ganesha's
speciale trucs zijn. Hij is de ware rechter voor je. Je zou het kunnen weten, want in de Sixtijnse Kapel zie je hoe hij daar staat en
je naar links en rechts dirigeert. Er is dus wel degelijk een teststadium. In Sahaja Yoga is de deur open, aan deze kant. Maar er is
een nog grotere deur aan de achterkant om mensen eruit te zetten. En dat oordeel wordt niet zozeer door mij geveld als wel door
Shri Ganesha. Hij beoordeelt je, tot je er uiteindelijk uit wordt gezet. En het is heel moeilijk om daarna nog terug te komen. Zelfs
als je terugkomt dan ben je zelf achterdochtig en zijn anderen ook achterdochtig jegens jou. Dus zie je, wat je moet begrijpen is
dat dit een teststadium is. Doe aan zelfonderzoek, vraag je af: “Ben ik wijs? Als ik dit doe, doe ik dan het meest verstandige? Is dit
het meest wijze dat ik kan doen? Is het goed voor mij als Sahaja yogi om dit te doen? Zou ik dit doen of niet?” Elk moment zou je
dat moeten nagaan. Ik bedoel, je weet dat ik geen geld van je wil en ook geen cadeaus. Dat heb ik al honderd keer gezegd, maar
ze willen niet luisteren. Nu zeggen ze: “Moeder, als u stopt ons cadeaus te geven, dan stoppen wij ook.” Ik zei: “Stoppen jullie
eerst, daarna zal ik ermee stoppen.” Maar ondanks deze discussie en onenigheid is er één ding zeker: er is liefde, en jullie willen
die uiten. Maar hier is liefde niet gehecht; het is onthechte liefde, die in haar meest overvloedige vorm stroomt, waar alle
verantwoordelijkheid aan kan worden toegeschreven. Er zijn mensen die steeds maar kritiek blijven uiten op andere Sahaja
yogi's; dat heb ik gezien, het gebeurt heel vaak. Dat is het teken van een Sahaja yogi van een heel laag niveau, want hij ziet niet
wat er mis is met zichzelf. Hij probeert wel kritiek te geven op anderen, maar ziet hij wel wat er mis is met zichzelf? En er zijn
andere Sahaja yogi's die niet beseffen dat ze als gana's zijn. Ze zijn als gana's, en stel je eens gana's voor, hoe snel ze zijn.
Ganesha creëert deze gana's, die eerst in het borstbeen ontstaan en zich van daaruit in het hele lichaam verspreiden. Zodra het
middenhart, de plaats van de Moeder, ook maar een klein beetje trilt, zijn ze waakzaam. Dus ook wij moeten waakzaam zijn. Het
is heel belangrijk dat we waakzaam zijn. Voor ongeveer twaalf jaar van je leven blijven deze gana's daar in het borstbeen, en
daarna verspreiden ze zich in het hele lichaam, omdat ze dan volgroeid zijn. Ze worden daar gehouden totdat ze voldoende
gegroeid zijn om de vijand aan te kunnen. En ze weten welk soort vijanden ze hebben, ze weten alles: welke vechtstijl er nodig is
en wie hun tegenstander is. Ze zullen gewoon onder elkaar een selectie maken en aanduiden wie er met wie zal vechten en hoe
de taken verdeeld worden. Maar ze zitten niet de hele tijd in hun Moeders huis. We moeten dus naar de mensen gaan. We
moeten het lichaam van de Virata in gaan. We moeten allemaal naar buiten, de wereld in. Zonder de minste angst moet je het
gevecht aangaan. Blijf niet thuis zitten huilen als een baby, jullie zijn nu allemaal volwassen mensen. Dit is ook wat geschreven
staat over het toekomstig leven van Boeddha: dat hij Matreya wordt, wat betekent dat hij drie Moeders in zich draagt –
'Ma-treya'. Maar ook dat hij de maatschappij in trekt, dat hij overal heen gaat en de mensen verandert. Toen jullie om de
Gurupada vroegen wisten jullie niet wat je te wachten stond. Een guru blijft niet thuis. Hij moet de wereld in trekken, allerlei
mensen ontmoeten en hen over Sahaja Yoga vertellen, zonder bang te zijn. Je moet in de samenleving leven, niet je eigen
exclusieve samenleving creëren waar je van bhajans en evenementen geniet; dat is nu voorbij. Ik bedoel, natuurlijk zullen we
altijd bhajans hebben, dat is het niet. Maar je moet er bovenuit stijgen. Wees niet enkel bekommerd om je eigen problemen die
nu worden opgelost; blijf niet alleen in Sahaja Yoga, maar trek allemaal de wereld in, ontmoet andere mensen en vertel hen over
Sahaja Yoga. Het beste kun je nog badges dragen, waardoor mensen vragen: “Wie is dat?” En dan kun je met ze praten, met je
vrienden en de rest van je samenleving. Je hoeft er niets voor op te geven, je hoeft niets op te geven. Je bent onthecht, en je gaat
gewoon voor jezelf na wat er verkeerd is. Zoals gisteren, toen ze jullie van alles lieten zien, waaronder disco dans. Je zou naar de
disco moeten gaan en hen flyers geven en hen tonen: “Waar ben je mee bezig, ben je niet goed wijs?” Of je kunt die discostijl wat
overdrijven, totdat ze zelf zeggen: “Wat is er mis met hen?” Dan zeg je: “Wij doen net zoals jullie!” Dat zal ze wel kalmeren. Of als
er een vrouw aan het roken is en een bepaalde houding aanneemt, ga dan voor haar staan in dezelfde houding en doe alsof je
rookt. Dan zal ze ermee ophouden. Dus enerzijds kun je hen nabootsen om hen te laten zien hoe ze zich gedragen, en anderzijds

kun je schrijven. Je moet echt schrijven. Het is ontzettend belangrijk te schrijven en anderen te antwoorden. Ik moet zeggen dat
er een heel mooi artikel over mij is verschenen, en dat de Engelse Sahaja yogi's hiervoor echt in mijn plaats deze man zouden
moeten antwoorden. Dat is heel belangrijk. Het ligt in mijn kamer, ik zal het hen geven. Je moet weten wat er overal gebeurt –
wat er in Bosnië gebeurt, wat er in Italië gebeurt, en wat er hier gebeurt. Je moet de kranten lezen. Je kunt ook tv kijken, nu je
verstandiger bent geworden. Als je voor die tijd tv zou kijken, dan zou je gek worden, zoals andere mensen die tv kijken. Wat
heeft het dan voor nut tv te kijken? Maar als je met een onthechte geest tv kijkt dan zie je onmiddellijk wat er moet gebeuren.
Anders zou je maar warmpjes in huis blijven zitten: “Moeder, Moeder, Moeder, Moeder!” Maar nu niet. Ganesha geeft zijn gana's
krachten, en zij vechten. Daarom wordt hij Ganapati genoemd. Als jullie mij Ganapati willen noemen, dan moeten jullie zoals
gana's zijn, die erop uit trekken en oplossingen brengen. In zoveel opzichten zijn er zoveel trucjes die je met deze mensen kunt
uithalen om te proberen ze bij Sahaja Yoga te brengen. En deze allesdoordringende kracht is met je. Je zou ze niet moeten
vermijden. Zo zijn er verschillende wetten in jullie landen die zo vreselijk zijn; sommige wetten zijn zo vreselijk en eigenaardig. Je
zou erover moeten schrijven. Er is geen rechtvaardigheid en geen logica in zoveel van jullie wetten, omdat ze enkel op geld
gericht zijn. In Frankrijk bijvoorbeeld hebben ze heel vreemde wetten. En ze handhaven de wet ook nooit, omdat ze er niet in
geloven. Er is geen moraal en er zijn geen wetten. Schrijf hen erover. Je moet journalisten ontmoeten en hen erover spreken.
Probeer nu jezelf naar voren te brengen! Zolang je dat niet doet, zal niemand naar Sahaja Yoga komen. Er zouden wel eens zeer
grootse mensen uit kunnen voortkomen. Je kunt mensen bij je uitnodigen, je kunt ze bellen. Ik heb de werkwijze van andere
guru's gezien. Ze schrijven heel mooie brieven naar alle grote bazen, als ze een bepaald huis willen bezoeken. Dan vragen ze om
een gesprek, gaan naar die persoon toe en spreken ermee. Ze gebruiken een soort van... een soort van
onderhandelingsmethode, zo kun je het noemen; of een zekere werkgroep gaat hen opzoeken. Dat is het niveau. En dan laten ze
hen boeken zien: “Kijk, dit is nu populair, waarom begint u er niet mee? We vragen er geen geld voor,” enzovoort. Zo kun je heel
veel mensen aantrekken. Maar je moet hen uitnodigen, want als je hen niet uitnodigt dan komen ze niet vanzelf naar je toe. Je
moet hen dus uitnodigen, en hen zeggen: “We willen u graag ontmoeten.” Van de honderd mensen zullen er ten minste twintig
antwoorden die je wel willen ontmoeten. En dan zeg je: “We hebben dit en dat ontdekt.” Vandaag zouden jullie dus als Ganesha's
gana's dit bijzondere werk moeten doen, namelijk te begrijpen dat je nu volwassen genoeg bent om de maatschappij in te gaan.
En als je van streek raakt – “Moeder, ik ging daarheen en dit en dat gebeurde..” – dan is dat niet erg! Je zult heus niet gekruisigd
worden. Je zult niet vermoord worden. En besef je wel goed dat je voortdurend onder mijn bescherming staat? Als je wilt kun je
een foto zien die we hebben, met, zoals je kunt zien, een complete bescherming. Het volgt je, je hebt het licht gezien op jullie
hoofden. Jullie zijn de mensen die het teken dragen, en jullie bevinden je al in het koninkrijk van God. Waarom zou je bang zijn?
Waarom zou je niet anderen ontmoeten? Ik zei al eerder dat je muziek zou moeten maken. Zoals gisteren; ik vond het prachtig
hoe ze zongen. Ik bedoel, wat het ook was dat ze zongen; het was misschien geen popmuziek, maar het was wel toegankelijk. De
boodschap zou duidelijk moeten zijn – je kunt pop gebruiken, dat is oké; maar de boodschap moet duidelijk zijn, het zou niet zo
moeten zijn dat ik nooit zal kunnen begrijpen waar je over zingt. Elk woord moet dus helder zijn. We kunnen alle middelen
gebruiken om echte publiciteit te krijgen, maar daarvoor hebben we mensen nodig die echt volwassen genoeg zijn. Anders zullen
ze bij de kleinste provocatie hun beheersing verliezen en beginnen te ruziën, en is het afgelopen. Je zou ook nooit mogen
zeggen: “U bent een intellectueel, u zult dat toch niet begrijpen.” Zeg liever: “U kunt dat ook mentaal begrijpen, we kunnen het u
uitleggen.” Bereid je erop voor. We kunnen zelfs een soort seminars of lessen organiseren waar we dit soort dingen kunnen
bespreken. Tijdens de puja's kunnen we – de ochtend is toch altijd vrij – een soort seminar of discussiemoment houden, of een
denktank zoals ze het noemen, of wat dan ook. En daar kun je die dingen bespreken, hoe we vooruitgang kunnen boeken en wat
we kunnen doen. Nu is de tijd rijp. Het is voorbij, alle voorbereiding is voorbij, en je bent nu voorbereid. Nu moet je erop uit gaan
en de mensen erover vertellen. Je weet misschien wat de mensen van de Brahmakumari zeggen: “De doemsdag is gekomen,
iedereen zal verdoemd zijn.” In het openbaar. “Geef ons geld en je zult gered worden.” Nu is het dus aan jullie om te zeggen: “Dit
is het Laatste Oordeel. Neem je realisatie, of je zult verdoemd zijn.” Zolang je je realisatie niet hebt gehad, zonder je spirituele
evolutie raak je je genetische problemen niet kwijt. Al deze genetische problemen kunnen enkel opgelost worden als je je
realisatie krijgt. Je moet anderen dus zeggen: “Maak komaf met je persoonlijke problemen.” “Moeder, mijn vrouw kan geen
kinderen krijgen.” Dat maakt niet uit. Er zijn zoveel kinderen in deze wereld, je doet er goed aan geen kind te krijgen. En als je toch
een kind wilt, dan kun je altijd een kind adopteren. En dan: “Mijn kind doet dit, mijn kind is zo, mijn kind...” Ik heb nog nooit zo'n
grote gehechtheid aan kinderen gezien. Als mensen vóór het huwelijk kinderen hebben, dan zie ik dat ze hen beter behandelen.
Maar als ze getrouwd zijn, dan vermoorden ze hun kinderen. Er zijn zoveel mensen die hun kinderen vermoorden, hun kinderen
misbruiken en wat nog allemaal. Maar zodra ze Sahaja yogi's worden dan raken ze van top tot teen vastgelijmd aan hun
kinderen. Er zou dus een onthechte houding moeten zijn in alle opzichten, zonder gehechtheden. Dan pas zul je vrij zijn. Maar dat

betekent niet dat je je plicht niet moet doen of dat je je niet meer hoeft te verzorgen. Je moet iedereen liefde geven, je moet om
iedereen geven, maar je zou niet gehecht mogen raken. Ik heb mensen gezien die zelfs gehecht raken aan Sahaja yogi's. Eén
Sahaja yogi misdroeg zich en verliet Sahaja Yoga, en tien Sahaja yogi's gingen met hem mee. Ze zijn niet gehecht aan mij, maar
aan die domme Sahaja yogi. Hij ging naar Nepal, leerde de een of andere 'avidya', hij kwam terug en ze vertrokken allemaal
samen met hem. Dat laat zien dat je persoonlijkheid nog niet voldoende ontwikkeld is. Hoe durft iemand je te beïnvloeden en je
te zeggen Sahaja Yoga te verlaten! Als je een volwassen persoonlijkheid en verantwoording hebt, zeg je: “Ik moet het werk van
Sahaja Yoga doen. Dat is mijn allerbelangrijkste taak.” Je moet weten dat, hoewel je er misschien maar gewoontjes uitziet, God
jou gekozen heeft. Als niemand van jullie voor Sahaja Yoga werkt, wie is er dan verantwoordelijk? Op elk niveau van het leven
moet je dit beseffen. Want zie je, ik vraag je niet mij geld te geven of wat dan ook. Ik wil helemaal niets van je, en je weet hoeveel
ik zelf uitgeef. Maar als er ergens geld voor nodig is, dan moeten jullie echt allemaal financieel bijdragen. Mensen geven hun
geld uit aan weddenschappen of in een kroeg. Al dat geld bespaar je nu; je hoeft niet naar de kroeg, niets. Dus als er ergens geld
voor nodig is, dan moet je bijdragen. En verder vragen mensen dan nog: “Waarom is het zo duur, waarom dit, waarom dat?” In
Sahaja Yoga weet iedereen van elke rekening af, er is geen geheim over waar het geld heen gaat en waar we het voor gebruiken.
Waar heb je deze tent vandaan? Hoe kom je aan dit land? Hoe kom je aan Daglio? Denk daar maar eens over na, want dat vraagt
niemand zich af, waar Moeder het geld vandaan haalt om die dingen te kopen. Ik heb helemaal niet zo'n groot kasteel nodig, of
wel? Waarvoor? Ik heb al een ander huis in Londen gekocht, van mijn eigen geld. Waarom? Ik heb al zoveel geld uitgegeven aan
deze Shudy Camps. Zelf geven ze helemaal geen geld. Maar ik heb Sahaja Yoga niet nodig, jullie zijn degenen die het nodig
hebben. En als je daar ook al op wilt besparen, dan weet ik niet wat te zeggen. Dit is niet bedoeld zoals ze in de kerk zeggen dat
je geld moet afstaan, maar het gaat om je toewijding. Als je de toewijding hebt dan zal je zelf bedenken dat het je
verantwoordelijkheid is. Je zult daarentegen zelfs zeggen: “O, heb je geld nodig? Goed!” Nu moet er een school gebouwd
worden. Wie heeft Vashi gebouwd? Wie heeft Ganapatipule gebouwd? Wie heeft de grote ashram gebouwd die je in Delhi ziet?
Wie heeft tot nu toe al het geld aan Sahaja Yoga gedoneerd? Jullie hebben allemaal een overvloedig leven, jullie hebben allemaal
genoeg geld, maar wat doen jullie? Dus ook in dit opzicht moet je erop toezien dat je je uiterste best doet voor Sahaja Yoga. Een
ander aspect is je creativiteit. Er zijn zeer grote artiesten voortgekomen uit Sahaja Yoga. Als zij een cadeau moeten geven, dan
zullen ze het kleinst mogelijke, het goedkoopst mogelijke geven. Het duurste zullen ze zelf houden en verkopen. Als ze zelfs
maar één zo'n werk zouden doneren dan kunnen we het op de markt verkopen, gewoon voor Sahaja Yoga. Maar ze geven iets
goedkoop, dat je nergens voor kunt gebruiken; het vult gewoon mijn persoonlijke archief aan. Als ze nu iets wezenlijks zouden
geven dan kan het verkocht worden. De muzikanten die naar het buitenland gaan kunnen programma's en evenementen
organiseren waar ze geld mee verdienen. En zo nodig kan dat geld ook gebruikt worden. Weet je dat ik maar één keer heb
gevraagd geld in te zamelen voor een Indiaas project? Eén jaar, tijdens Sahasrara. Je moet weten dat er toen maar vijfduizend
pond werd ingezameld, en daar schaamde ik me zo voor dat het nog steeds onaangeroerd op de bank staat. Hoe kun je
vijfduizend pond naar India sturen? Wat zullen ze van je denken? De school is zelfs voor jullie, voor jullie kinderen, niet voor
Indiase kinderen. Maar toch zal ze door Indiërs gebouwd worden, dat weet ik – of door mij. We moeten dus beseffen dat als we
ergens geld aan verspillen, we nog beter wat geld opzij kunnen zetten voor Sahaja Yoga. We hebben geld nodig voor onze
organisatie. Anders moeten we gaan besparen op eten, of wat dan ook; dat zijn maar kleine bedragen, maar toch redden we het.
Elke guru neemt eerst buiten het geld aan, en daarna kun je naar de puja – buiten, en niet al te weinig ook. Zelf heb ik geen geld
nodig. Zelfs jullie pujageld gaat allemaal naar het zilver, want je kunt nu eenmaal geen puja doen met plastic. Om dit te kunnen
begrijpen moet je zuiverheid en heiligheid bezitten. Je noemt me 'Heilige Moeder', maar heb je werkelijk zoveel respect voor mij?
Weet je wat ik ben? Ganesha wist het. Eens zei zijn Vader: “Wie het eerst rond Moeder Aarde gaat, zal een geschenk krijgen van
mij.” Dus zijn broer Kartikeya had een mooie 'vahana', een mooi rijdier – een pauw – terwijl Ganesha maar een kleine rat had, een
muis; hij was dus geen competitie voor hem. Dus hij vroeg: “Wie is er groter dan mijn Moeder? Zij is de allergrootste. Wat is deze
Moeder Aarde, of wie dan ook? Zij kan zoveel Moeder Aardes creëren in een handomdraai.” Dus hij liep gewoon rond haar en
kreeg de prijs, terwijl Kartikeya nog steeds aan het vliegen was. Zo werkt het dus, zo kun je zuiverheid begrijpen. Maar het is
natuurlijk wel zo dat ik Mahamaya ben, dat is niet gemakkelijk. Je zult me nooit volledig kennen, nooit; en dat is ook niet de
bedoeling, want dan zou je hier niet zitten, jullie zouden allemaal wegvluchten. Maar probeer het desondanks toch te begrijpen.
Zoals Ganesha zijn Moeder begreep, zouden jullie mij ook moeten begrijpen. Het is best moeilijk mij in die mate te begrijpen,
maar probeer het toch. Want dit is de Kracht die voor je zit. Hoe we ons gedragen, hoe we praten, hoe we beslissingen maken en
wat we doen is allemaal verkeerd. Als dit niet in je brein kan doordringen dan betekent dat dat je Kundalini daar nooit is geweest.
Mensen konden zelfs niet éénmaal de Kundalini opbrengen, van één persoon. Zelfs de artiest die hier kwam vroeg: “Hoe is dit
mogelijk? Ik ben toch niet zo bijzonder, ik heb niets gedaan. Ik ben geen heilige, hoe kan ik dan de realisatie krijgen?” Ze vroeg

me: “Hoe is dit mogelijk, Moeder?” Maar jullie hebben het allemaal, zonder enige twijfel, en geen van jullie heeft er twijfels over.
En het gebeurt niet enkel via mij, maar je kunt het nu ook zelf doen. Wie heeft dit ooit kunnen doen in de geschiedenis van de
spiritualiteit? Maar ik geef mezelf een zeker imago; ik maak grapjes, ik maak plezier en ik doe alles wat elke andere moeder ook
zou doen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je je alles kan permitteren. Sommige mensen hebben me heel grove brieven
geschreven. Ik moet je zeggen: wees voorzichtig, je kunt me geen grove brieven schrijven. Doe het maar beter niet. Als jij daar
later onder lijdt dan zul je zeggen: “Moeder, dit en dat is er met me gebeurd...” Je hebt het recht niet me grove brieven te
schrijven. Ik lees ze dan wel en vergeef je, absoluut, omdat je onwetend bent. Maar je moet de kennis hebben en goed beseffen
naar wie je schrijft en wat je schrijft. Wat dat betreft moeten we natuurlijk zien dat Shri Ganesha ook een 'parasha' in zijn hand
heeft. Hij is een van de strengste godheden, ontzettend streng. Anderen zullen misschien even twijfelen, maar hij kan niets
tolereren. Daarom heeft Christus gezegd: “Ik zal alles tolereren wat tegen mij in gaat, maar niets wat tegen de Heilige Geest in
gaat.” Hij heeft hier overduidelijk voor gewaarschuwd, want hij heeft een parasha in zijn hand waar mensen mee worden gestraft,
zonder twijfel. Dus dit is weer iets anders dat je moet beseffen, dat Shri Ganesha deze parasha heeft. Maar ook jullie hebben
allemaal deze parasha in je hand, dat wist je nog niet. Al wie jou probeert moeilijkheden te bezorgen zal zelf moeilijkheden
krijgen. Maar wat er mist is het vertrouwen; geen blind, maar verlicht vertrouwen. Als je verlicht vertrouwen hebt, dan werkt het
pas. Er is een man die in de vlieghaven van Londen werkt, hij is een Indiër, maar ik denk dat hij werd opgevoed door buitenlandse
westerse mensen – een heel goede man. Hij kan nooit naar programma's komen, hij heeft het erg druk. Maar als ik in de
vlieghaven ben, dan weet hij dat ik er ben. Toen sommige mensen hem eens lastig vielen, zei hij: “Laat me met rust. Mijn Moeder
is heel sterk, weet je; val me niet lastig.” Drie van hen luisterden niet naar hem. En alle drie verloren ze de volgende dag hun baan.
Hij vroeg: “Hoe komt dat?” Ze zeiden: “We hebben geen idee. De baas zei ons: 'Jullie worden nu ontslagen.' We weten echt niet
waarom we ons werk kwijt zijn.” En vandaag hebben ze nog steeds geen werk. Hij zei: “Ik zei het jullie toch.” Ze vroegen: “Wie is
je Moeder dan? Wij willen haar ook ontmoeten. Nu dit is gebeurd spijt het ons erg dat we je zo behandeld hebben.” Maar nu zit
alles hen tegen. Je moet dus het volste vertrouwen hebben in Sahaja Yoga, in mij, en in jezelf. Als je geen vertrouwen hebt in
jezelf, hoe kun je dan vertrouwen hebben in anderen? Dit is nog iets anders dat je moet beseffen: dat je ontzagwekkende
krachten hebt, ontzagwekkende krachten, als je vertrouwen hebt. Je hoeft gewoon maar te bidden: “Moeder, ik zou graag willen
dat deze man geneest, of dat deze vrouw geneest.” En ze zullen genezen; je hoeft die persoon er niet eens voor aan te raken.
Enkel je vertrouwen is genoeg. Gisteren brachten ze bijvoorbeeld een vrouw bij me. Ik was heel druk bezig met praten en van
alles te doen, want dit waren de enige twee à drie dagen waarin ik eens hard kon werken aan alle problemen, dus kon ik haar niet
ontmoeten. Ik zei: “Waarom genezen jullie haar niet? Jullie kunnen zelf genezen.” Waarom zouden Sahaja yogi's waar dan ook
aan lijden als er andere Sahaja yogi's zijn? Waarom zou ik nog genezen? Strek gewoon je handen uit en kijk of je kunt genezen of
niet. Zelfs je gebeden zijn zo krachtig, je hebt geen idee! Je hoeft maar te bidden. Je hebt de parasha in je hand en niemand kan
je kwetsen. En je hebt ook je andere hand, waarmee je anderen kunt zegenen. Jij hebt dat. Wees gewoon vrijgevig en je zult zien
dat Lakshmi zal stromen. Maar als je niet vrijgevig bent en elke cent omdraait, dan is het afgelopen. Waarom zou je zo zijn?
Lakshmi zal jou bedienen. Ken je krachten, net zoals Shri Ganesha ze maar al te goed kende. Hij maakte zich nooit ergens druk
om. Zelfs met een olifantenhoofd heeft hij nog zoveel voor elkaar gekregen. Met mensenhoofden zouden jullie dat veel beter
moeten kunnen – of hebben jullie daar soms olifantenhoofden voor nodig? Verder heeft hij nog een andere kwaliteit, namelijk dat
hij een heel tevreden persoon is, ongelooflijk tevreden. En wat hij eet is een 'modoka', dat hebben ze me net nog gegeven; hij eet
een 'modoka'. Dat wil zeggen dat hij dingen eet die voedzaam zijn, die allerlei gedroogde vruchten bevatten en dat soort dingen,
zo'n voedsel eet hij. Dat is een andere kwaliteit van hem: eten. Je kunt hem een plezier doen door hem iets aan te bieden. Maar
bij mij is het precies omgekeerd: ik kan niet veel eten, maar toch willen jullie het me geven. Ik weet het niet, volgens mij heeft hij
al mijn etenslust overgenomen. Maar hij kan heel goed eten. En als je bij alles wat je eet aan hem denkt: “Shri Ganesha, ik bied u
ook dit voedsel aan,” dan zul je nooit voedselschaarste kennen, nooit. Wat je maar wilt; laatst was het bijvoorbeeld erg warm, en
ze zeiden: “Moeder, laten we zorgen dat het afkoelt.” Ik zei: “Goed.” En zodra we onszelf afkoelden en de linkerkant naar rechts
brachten, kwam Shri Ganesha in het spel. Hij kwam met volle kracht en koelde alles af, en het regende, regende en regende; en
dat bracht ook het nodige water naar de rivieren, die geen water meer hadden. En jullie moesten je voetbad kunnen nemen, ook
daarom kwam het water. Wat een test is dit, hoeveel dingen gebeurden er in één situatie! Hij testte jullie, hij zag jullie en er
gebeurde niets. Zelfs de kleinste tent werd niet omver geblazen. Er was alleen maar plezier. En zo werkt het, want jullie kunnen
zelf ook anderen testen. Je zult onmiddellijk weten welk soort persoon iemand is. Je bent zo machtig! Gebruik je krachten,
gebruik je krachten. Maar als je aandacht op andere dingen gericht is, dan is die niet zuiver; want de aandacht is ergens anders.
Hou je aandacht op Shri Ganesha gericht, en hou je aandacht op mij gericht. Dan zal alles lukken. Waarom zou jij werken als hij
er is om alles voor jou op te lossen, en als zijn gana's er zijn om alles voor je op te lossen? Gebruik je aandacht dus zo dat je met

zekerheid alert bent, 'daksha'; je bent alert, en je weet waar je aandacht naartoe gaat. En zo zie je hoe je aandacht werkt. Ik had
nooit gedacht je zo snel te zien groeien, maar je bent gegroeid! Maar zolang je zelf niet volledig op de hoogte bent van wat je
hebt, hoe kan ik je daar dan een certificaat voor geven? Zelfs al zou ik je een certificaat geven, dan nog zou je me niet geloven. Zo
zeggen ze ook wel dat je afgestudeerd bent. Maar nu ben je niet alleen afgestudeerd: jullie zijn meesters. Zou je dat niet zijn, dan
had ik je nooit gezegd mij om de Gurupada te vragen. Jullie zijn nu 'praveena's'. 'Praveen' betekent 'meester'. Gebruik je
meesterschap. Maar in plaats daarvan blijf je thuis zitten nadenken: “Mijn vader is ziek.” Ga hem dan behandelen – je bent een
meester! Als zelfs een klein ding als Shri Ganesha een meester is, dan zijn jullie ook meesters. Ook de vrouwen zouden moeten
beseffen dat zij ook meesters zijn. In plaats van je te laten meeslepen door pietluttige dingen, discussies en dergelijke, sta op!
Een andere belangrijke kwaliteit van hem is dat hij zijn tanden gebruikt om te schrijven. Tanden werden je gegeven door Shri
Krishna; de wijsheid van Shri Krishna, die de Virata wordt, het brein. Dus hij gebruikt zijn tanden om te schrijven. Hij schrijft de
Mahabharata met zijn tanden. Dit staat symbool voor het feit dat je je hersenen moet gebruiken, met de verlichting van Shri
Krishna, om te schrijven, te schrijven en te schrijven, en dit tot boeken te verwerken. Alle guru's zijn succesvol geworden omdat
ze boeken hebben geschreven. En mensen lazen deze boeken en waren er enorm van onder de indruk, want alles in zwart-wit
wordt als iets bijzonders beschouwd. Je kunt ook mooie scenario's schrijven, zoals jullie al eerder deden, en daar de televisie
voor aanspreken, bijvoorbeeld: “We hebben mooi verhaal voor kinderen.” Begin nu na te denken over mensen die je kunt
ontmoeten; lééf in de samenleving, leef met hen samen, en bied hen alles aan wat je hebt! Het is je plicht. En dat niet alleen, maar
het is ook jouw speciale privilege. Ik bedoel, vandaag was er wat vertraging, en ik heb geprobeerd jullie enkele punten duidelijk te
maken over Shri Ganesha. Maar ik denk dat ik hier zelfs in honderd lezingen niet alles over kan zeggen, zo'n veelomvattend
onderwerp is het; het voelt voor mij als een oceaan! Ik hoop dus dat je de kern begrijpt, de basisprincipes van Shri Ganesha, en
wat onschuld is. Het belangrijkste is wijsheid. Moge God jullie allen zegenen. Waar is Sandeep? De toren die we hadden, waar is
die? Ik had een ivoren toren, waar is die? Een toren zoals... Volgens mij staat het daar, in de kamer. We moeten het hier zetten.
Vandaag zullen dus enkel de kinderen komen, en de ongetrouwde meisjes; want vandaag huwde zij, ook al is ze de Maagd. Ze
was een maagd toen ze Ganesha creëerde, daarom zullen we ongetrouwde meisjes als Gauri's nemen. Ga nu maar de
muzikanten halen; je kunt de muzikanten laten komen. Je kunt iemand sturen om de muzikanten te halen. Wie heeft er nu de
leiding over de muzikanten? Ze zijn er al. Goed.
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Vandaag is het de eerste dag van Navaratri. Toen ik erachter kwam dat het regende en dat er allerlei problemen waren, en dat
Vishnumaya bepaalde dingen suggereerde, raadpleegde ik gewoon de kalender, en het zal je verbazen te weten dat op de
kalender geschreven stond dat tot kwart voor zes de tijd er niet gunstig voor is - het is niet gunstig. Pas vanaf kwart voor zes
ontstaat de juiste sfeer, dus zo zie je maar dat het uiteindelijk toch het beste bleek te zijn om vanaf kwart voor zes deze puja te
houden, na kwart voor zes. De eerste dag van Navaratri begint dus in Italië, of in Europa vanaf kwart voor zes. Je moet dus goed
begrijpen dat de Chaitanya alles regelt en dat het je allerlei suggesties geeft; want ik had helemaal geen rekening gehouden met
wat je noemt de tithi (het gunstige tijdstip); ik had gewoon een voorgevoel waardoor ik zei dat we het 's avonds moesten doen.
En nadat ik dat had voorgesteld zei ik: "We zullen zien hoe het loopt," en zo kwam het dat dit gebeurde.
Er zijn zoveel dingen die je eerst moet zien, zodat je datgene wat aan jou geopenbaard werd, kunt verifiëren. Ik heb bijvoorbeeld
lang geleden gezegd dat de Muladhara chakra uit koolstof bestaat, het koolstofatoom, en als je dit van links naar rechts bekijkt van rechts naar links, dan zie je aan de linkerkant niets minder dan een swastika[1]. En als je van links naar rechts kijkt dan zie je
de Omkara[2]; en als je van beneden naar boven kijkt dan zie je de alfa[3] en de omega[4]. En Christus heeft gezegd: "Ik ben de
alfa en de omega." Deze swastika verandert dus in de Omkara, en vervolgens wordt het Christus. Je kunt dit heel duidelijk zien.
We hebben hier heel mooie beelden van, die we op videotape hebben en die ik jullie allemaal wilde laten zien, maar ik weet niet
hoe we dat hier kunnen regelen. Maar ik wou dat jullie het allemaal konden zien, het is zo duidelijk. Dus de alfa en de omega, en
ook alle wiskundige formules zijn afkomstig van ons innerlijk, van het Goddelijke. Wij hebben ze niet gecreëerd. Ze werden
ontdekt door een paar wiskundigen die gerealiseerde zielen waren, en zij begonnen deze alfa en omega te gebruiken. Het is
verbazingwekkend hoe duidelijk je kunt zien hoe de swastika in de Omkara verandert en hoe de Omkara vervolgens in de alfa en
de omega verandert. Alles in Sahaja Yoga is dus concreet en verifieerbaar.
Vandaag vereren jullie Durga, of de negen vormen van de Godin. Zij kwam negen keer op deze aarde en ze vocht tegen alle
mensen die de zoekers probeerden te ruïneren, die hun leven tot een hel probeerden te maken. En deze gekwelde heiligen baden
tot de Godin - want geen enkele van de goden was in staat om iets te doen, en Sadashiva laat zich nooit in met de dingen die de
Godin doet - daarom vereerden ze de Bhagawati, en vervolgens kwamen er negen incarnaties van haar op aarde, naargelang de
tijd waarin het nodig was. En elke keer zie je weer dat ze de confrontatie aangaat met mensen die verschrikkelijk arrogant en
zelfingenomen zijn, die helemaal vol zijn van zichzelf; En de bhakta's[5] worden gekweld door deze zelfingenomen, afschuwelijke
rakshasa's[6].
Als we in India van iemand de horoscoop natrekken, dan hebben we drie categorieën van mensen: de eerste zijn de deva's, zij
worden 'dev' genoemd; de tweede zijn zij die manava's zijn, dat wil zeggen mensen; en de derde zijn rakshasa's. Volgens mij heb
ik jullie allemaal in de 'dev' categorie gevonden, want jullie hadden je nooit zo oprecht aan Sahaja Yoga kunnen toewijden als dat
niet het geval was. Waarom zou je me ten slotte ook geloven als ik zeg dat Durga heeft bestaan, en dat dit gebeurde, en dat ze dit
en dat heeft gedaan? Het is niet zo dat je uit een bepaalde geloofsovertuiging komt en dat je nu overloopt naar een andere
geloofsovertuiging; zo is het niet. Het is werkelijk bewezen - je kunt het voelen. Als je bijvoorbeeld de Kundalini omhoog brengt
ter hoogte van het middenhart en je voelt dat er ter hoogte van het middenhart een blokkade is, dan moet je de naam van
Jagadamba gebruiken. Als je haar naam niet gebruikt dan zal het niet opgelost raken. Wanneer ik je middenhart uitzuiver, dan
moet ik ook zeggen: "Nu ben ik in werkelijkheid Jagadamba[7]", en dan ontwaakt de Jagadamba in je.

Jullie hebben dit dus veel meer op waarheid getest dan de wetenschappers tot nu toe hebben gedaan. Wetenschappers bekijken
alles van de buitenkant, en ze zijn geheel niet overtuigend. Als je een probleem hebt dan proberen ze het op te lossen; en daarna
nemen ze een ander probleem - ze lossen problemen op, maar ze hebben de basiskennis niet om te weten waar de problemen
vandaan komen en waar de oplossing ligt. Maar jullie weten dat zodra de Amba[8], de Kundalini[9] die de reflectie is van de
Heilige Geest, van de Adi Shakti[10] in jou, zodra zij opstijgt door deze verschillende chakra's geeft zij ze kracht, want zij is de
kracht, zij is de Shakti[11]. Zij is de kracht van het verlangen van Sadashiva[12]. Zij is de complete kracht van Sadashiva. Dus zij
geeft alle kracht aan elke chakra, waardoor al deze chakra's verlicht worden en alle godheden ontwaken. Stel je voor dat we geen
levenskracht hadden, dan zouden we net als dode mensen zijn. Wanneer alle centra deze kracht krijgen, deze Shakti, dan
ontwaken ze.
En nu jullie hebben gezien hoe het moet, kunnen jullie het zelf doen. Het is allemaal heel concreet, je kunt het op juistheid
controleren. Ik zei jullie al eerder dat zij in het Hart centrum verblijft. En kijk nu eens waar het Hart centrum gevestigd is - dat is
ook heel interessant om te zien. Zijzelf is Jagadamba; maar de Amba, dat wil zeggen de zuivere vorm van kracht, verblijft in het
heiligbeen, net als de Kundalini. Maar in haar gedaante van Jagadamba, waarin ze de Moeder van het universum is, verblijft ze in
het Hart centrum. En dit Hart centrum is heel belangrijk. Ik heb jullie al ooit gezegd dat dit centrum in een kind tot ongeveer
twaalfjarige leeftijd gana's[13] produceert. Gana's zijn de werkers van de linkerkant. Zij zijn als, we kunnen zeggen dat Sint
Michaël hun leider is, maar hun koning is Ganapati, Ganesha.
Dus het eerste wat zij (Jagadamba) doet is ghatasthapana. Ghatasthapana betekent - net zoals jullie hier hebben gedaan, dit is
de ghatasthapana (pot met kokosnoot). Dit is de kumbha[14]. En deze kumbha heeft ze eerst gevestigd: dat is het heiligbeen. Dit
is dus haar eerste werk, om dit te vestigen, je Muladhara. Zij heeft dus de onschuld in je gevestigd. Om te beginnen heeft ze
onschuld in je gevestigd. Daarom heeft ze deze ghata[15] gemaakt waarin zij verblijft in de vorm van de Kundalini. Eerst heeft ze
dus de Kundalini gevestigd in het heiligbeen, en vervolgens heeft ze Shri Ganesha gevestigd. Dit is haar eerste werk, waardoor
alles wat ze daarna zou creëren - alle universums, de aarde, alles - alles wat ze daarna zou creëren zou op die manier vervuld
worden van onschuld.
Als je bijvoorbeeld naar stenen kijkt, dan zie je dat ze onschuldig zijn. Als je een steen slaat dan word je zelf geslagen, ook al
komt hij niet naar je toe om je terug te slaan. Ze zijn onschuldig. Kijk naar de rivieren, zij zijn ook onschuldig. Alle materie die
geschapen werd is onschuldig. Het is niet sluw, het is niet manipulatief, het is niet agressief - niets daarvan. Ze zijn onschuldig,
dat wil zeggen dat ze onder de volledige controle staan van God Almachtig. Ze hebben niet hun eigen vrije wil om te doen wat ze
willen. Alles wat ze doen gebeurt absoluut onder de volmaakte controle van God Almachtig, en daarom kunnen we zeggen dat ze
onschuldig zijn, omdat ze niet de vrije wil hebben om te doen waar ze zin in hebben. En ook als je dieren ziet, zij zijn ook
onschuldig, afgezien van enkele uitzonderingen. De meesten van hen zijn onschuldig, onschuldig in de zin dat ze pashu worden
genoemd - dat wil zeggen dat ze volledig onderworpen zijn aan de controle, pasha, van God Almachtig. Een tijger zal zich als een
tijger gedragen en een slang zal zich als een slang gedragen.
Maar bij mensen zal iemand zich eerst gedragen als een tijger, de volgende dag als een slang en de derde dag als een worm. Er
is geen standvastigheid. Bij dieren kun je nooit zeggen dat iemand die vandaag een tijger is morgen misschien een slang zal zijn.
Zij hebben de vrije wil niet om hun identiteit te veranderen. Ze blijven zoals ze zijn. Het is niet de taak van de Adi Shakti zich met
hen bezig te houden. Ooit werden ze gecreëerd, ze zijn er en ze bestaan. Ze hebben een doel, daarom zijn ze er; en dit doel is
enkel en alleen om mensen te dienen, omdat jullie het hoogtepunt van de evolutie zijn. Zij heeft dus al deze dingen alleen
geschapen om uiteindelijk jou te scheppen en je ten slotte je zelfrealisatie te geven; om je leven zin te geven, om je te verbinden
met deze allesdoordringende kracht, zodat je kunt binnentreden in het Koninkrijk van God. Dit is allemaal haar werk.
We kunnen dus zeggen dat zij negen keer is gekomen, en de tiende keer heeft zij als doel jullie allemaal zelfrealisatie te geven.
Maar de tiende keer zijn ook al deze drie krachten samengebundeld - daarom wordt ze ook wel Trigunatmika genoemd. Dit
bedoelde Boeddha ook met Maitreya[16] - het betekent de samensmelting van de drie Moeders. Als deze kracht dus in werking
treedt dan krijgt ze de volledige controle over alle drie je kanalen en de zeven chakra's - de volledige controle, waardoor je zonder

de toestemming of zonder de naam uit te spreken van deze kracht niets kunt bereiken. Dit is een vaststaand feit, en dat is waar
mensen falen, omdat ze een vrije wil hebben, en omdat ze niet weten waarom ze iemand zouden gehoorzamen of waarom ze
iemand zouden accepteren. En daarom, ondanks het feit dat je je zelfrealisatie moet krijgen, is dit een heel moeilijke taak; want
jullie zijn niet gewend je vrije wil niet te gebruiken. Vooral in de westerse landen, daar hebben de mensen zelfs een enorme keuze
aan ontbijtgranen. Iemand zei me ooit dat ze in Amerika 126 soorten ontbijtgranen hebben. Als je je met dat soort onzin
bezighoudt dan neemt je ego pas echt grote vormen aan, waardoor je denkt: "Wij hebben het recht om zelf alles te beslissen." En
je kunt niet iemand accepteren die je kan vertellen dat dit niet juist is, en dat niet goed is.
Diezelfde kracht is nu dus ontwaakt in de Paramchaitanya[17]. En door deze ontwaking in de Paramchaitanya wordt er werkelijk
fantastisch werk verricht, dat heel duidelijk zichtbaar is. Eerst en vooral heb je mijn foto's gezien. Je ziet mijn foto's en je bent
overweldigd, je bent verwonderd. Ik bedoel, zelf heb ik geen idee waar deze Paramchaitanya allemaal mee bezig is. Ze is zo
ingesteld dat ze voortdurend aan het werk is om jullie te overtuigen van de waarheid. Als ze ook zo actief zou zijn geweest ten
tijde van Christus, dan zou het veel beter zijn gegaan. Maar het heeft zo moeten zijn, want mensen zijn de moeilijkste wezens om
te hanteren. Ze hebben de vrijheid gekregen; maar ook op dat vlak zal het je weer verbazen hoe Adam en Eva hun vrijheid hebben
verkregen, hier moeten we ons zeer goed bewust van zijn.
In de gnostische Bijbel staat beschreven wat ik altijd heb gezegd, namelijk dat Adam en Eva in het begin allebei als pashu's
leefden, onder de volledige controle van God - zonder vrije wil. Zo zouden ze verder hebben geleefd in de tuin van Eden, en het
zou zelfs niet in hen zijn opgekomen om meer kennis op te doen dan nodig is om te eten en te leven als dieren. Ze waren net als
dieren. Toen was het de Shakti zelf die de vorm aannam van een slang en die hen vertelde: "Jullie moeten van de vrucht van
kennis eten." Zij wilde hen laten evolueren. Dit was niet het idee van God Almachtig, want het brengt heel wat kopzorgen met zich
mee, weet je, om zoiets te organiseren. Hij dacht: "Waarom zou ik het mezelf zo moeilijk maken?"
Maar de Shakti vertrouwde op haar eigen stijl. Zij wist dat ze tot vele wonderen in staat was, en dat ze erin zou slagen deze
mensen de kennis bij te brengen en hen tot ware experts te maken. En daarom zei ze: "Je moet van deze vrucht eten, en je moet
proberen de kennis te achterhalen." En hierdoor ontstond er een nieuw menselijk ras, dat de kennis wilde achterhalen. Je weet
dat er voor die tijd allerlei primitieve soorten mensen hebben bestaan. Maar op een bepaald moment begonnen ze te evolueren
en te evolueren.
Nu moet ik ook wel zeggen dat er in de eerste schepping, die voor die tijd plaatsvond, hogere wezens werden geschapen die
waren ontworpen door de Adi Shakti om het hele concept vorm te geven. Zo schiep ze Brahma, Vishnu en Mahesha[18] en ze
schiep hun loka's - hun sferen - of je kunt het ook wel hun gebieden noemen. Op die manier had ze alles gepland om te zorgen
dat deze dieren zouden evolueren tot gerealiseerde zielen - van dieren tot mensen en van mensen tot gerealiseerde zielen. Dit
was een enorme opgave. En daarom hebben ze het zo gemaakt, zie je - zoals je weet had Vishnu zijn eigen loka, Mahesha had
zijn eigen loka en Brahmadeva had zijn eigen loka. En ze beslisten onder elkaar hoe ze alles het beste konden aanpakken. Want
de drie kanalen werden pas later in de mensen gecreëerd. En uit deze drie kanalen ontstonden de drie Shakti's: Mahakali,
Mahalakshmi en Mahasaraswati. Zij kregen twee kinderen, de ene was een shakti en de andere was de broer, en vervolgens vond
er een huwelijk plaats tussen de twee, in zekere zin - niet een huwelijk in de menselijke betekenis van het woord, niet in de
menselijke betekenis van het woord, maar ze werden, de energie werd overgebracht op de potentiële man. Dus de vrouw, die de
energie vertegenwoordigde, werd aan de man gegeven. En nadat dit allemaal volbracht was, besloten ze zichzelf in de mensen
tot uitdrukking te brengen.
En hun eerste werkzaamheden bleken op de een of andere manier heel goed tot hun recht te komen in India. Of misschien
hebben ze er India wel voor uitgekozen omdat het klimaat in India zo aangenaam is. Ik bedoel, daar ben je er absoluut zeker van
dat er zes seizoenen zijn. Het is niet zoals hier, waar de regen altijd zo onvoorspelbaar is; in Londen moeten je zelfs voetballen
met een paraplu boven je hoofd! Maar in India zijn er precies zes seizoenen, die perfect in balans zijn. Om die reden wordt de
Paramchaitanya in India ook wel Ritambhara prAgnya genoemd wordt - hier niet, hier kunnen we haar zo niet noemen.
Ritambhara prAgnya betekent degene die de kennis is, 'prAgnya', het betekent 'de ware verlichte kennis', of ook wel 'degene die
de seizoenen maakt'. Maar hier is de Ritambhara prAgnya helemaal gestagneerd. Ze is totaal niet te begrijpen, door de manier
waarop de mensen hier zijn. Hun hoofden zijn zodanig op hol geslagen, zou ik zeggen, dat zelfs de natuur hier op hol is geslagen,

omdat ze niet meer weet hoe ze met zulke mensen moet omgaan - dit is een feit. Maar in India zijn er zes seizoenen, en van deze
zes seizoenen kun je absoluut zeker zijn.
Hier is de Indiase astrologie niet bekend, maar ze hebben daar hun eigen astrologie - natuurlijk geloof ik daar niet in. Maar op
menselijk niveau kun je zien hoe ze alles beschrijven en hoe nauwkeurig ze kunnen voorspellen wanneer het zal regenen en
wanneer het niet zal regenen; dat er dit of dat zal gebeuren. Zelfs over de sterren, dat er bijvoorbeeld een ster zal ontstaan. En dit
hebben ze duizenden jaren geleden al gedaan. Ze kunnen tot in het kleinste detail voorspellen op welk moment welke ster
dichterbij zal staan, welke sterren er vandaag te zien zijn en welke ster er morgen zal zijn. Al die tijd geleden hebben ze al deze
dingen al bestudeerd. Maar als ik hier kijk dan weet ik niet in welke toestand deze westerse landen zich toen bevonden, ik weet
niet of ze toen al tot mensen waren geëvolueerd of niet; maar historisch gezien was dit gebied volgens mij nog niet ver
ontwikkeld.
Dus toen werden alle voorbereidingen getroffen om mensen te laten inzien dat God er was. De heiligen werden er gerespecteerd,
absoluut - in India werden de ware heiligen gerespecteerd, en zij ontdekten verschillende dingen. Als ik nu bijvoorbeeld Adi
Shankaracharya[19] lees, dan sta ik ervan versteld hoeveel dingen hij over mij wist. Hij wist hoe mijn knie eruit ziet, hij wist
hoeveel lijnen ik op mijn rug heb, hoeveel - ik bedoel, het is echt onvoorstelbaar hoe deze man alles over mij weet. Dat wil zeggen
dat hij met behulp van zijn meditatieve krachten een voorstelling van mij kon maken - want hij heeft mij nooit gezien. Zijn hele
beschrijving, alles is zo duidelijk. En ook als je de duizend namen van de Godin neemt, de duizend namen van de Godin zijn ook
zo nauwkeurig. Ik bedoel, je kunt mij erin herkennen, ik ben precies zo. Alles wat er staat, of het nu goed is of slecht, alles wat er
over mij geschreven staat is waar, het is een feit. En de kennis van deze mensen is nog het merkwaardigste: hoe wisten ze dat
een Godin zo is? Er staan zelfs dingen over mij beschreven waar ik zelf geen weet van had, maar toch kloppen ze, en toch
hebben zij ze beschreven. Het is echt verbazingwekkend.
De meditatieve kracht van de wijzen in India was dus buitengewoon. En de reden waarom onze seizoenen gestructureerd zijn is
dat de mensen er gedisciplineerd zijn. In India staan de meeste mensen 's ochtends vroeg op, ze doen hun puja, alles, nemen hun
bad, ze gaan naar hun werk, komen weer thuis, zijn bij hun familie, ze eten, daarna zingen ze een paar liedjes en bhajans en dan
gaan ze slapen - normaal gezien. Ze zijn heel gedisciplineerd. Ze gaan nooit op vakantie, ze drinken niet of wat dan ook. Normaal
gezien, als er iemand drinkt in de familie, dan wordt hij zonder pardon het huis uit gegooid. Hij wordt verstoten als een lepralijder.
Ze noemen zo iemand 'daruda', dat wil zeggen een dronkaard. Tegenwoordig zijn er ook nog wel enkele mensen die drinken,
maar zelfs nu nog verbergen ze het feit dat ze drinken. Niemand drinkt in het bijzijn van anderen. Ik bedoel, ik weet het niet, als ze
een hogere positie krijgen kunnen bepaalde mensen wel in het openbaar beginnen te drinken, maar normaal gezien doen ze dit
niet.
Omdat deze zes seizoenen volledig gestructureerd zijn weten we dus wanneer we wat moeten doen en hoe we het moeten doen.
Mensen konden zelfs in de oerwouden leven. Maar als je in Engeland even de deur uit moet dan heb je vijftien, twintig minuten
voorbereiding nodig: om je schoenen en je sokken aan te trekken, je jas, onderkleding, enzovoort; anders kun je niet vertrekken.
Je vertrekt op de ene plaats en als je op de andere plaats aankomt dan kom je erachter dat het daar stortregent, en als je je daar
niet op hebt voorbereid dan word je kletsnat. Maar in India is dat niet zo. Het weer is daar zo evenwichtig, jullie zijn er in de winter
geweest, dus jullie hebben het zelf gezien. Het begint er niet onverwacht te regenen, dit gebeurt nooit zomaar op het verkeerde
moment. Je kunt buiten blijven zo lang als je wilt. Deze mensen konden dus in de oerwouden leven, en we hebben er nooit zo'n
grote eisen gehad wat betreft comfort. Ze konden in een eenvoudig klein hutje leven, waar ze enigszins beschermd waren tegen
de zon en waar ze beschermd waren tegen de regen in het regenseizoen, meer niet. En ze hadden heel weinig nodig om in hun
levensonderhoud te voorzien. We gebruikten geen plastic - ik bedoel, toen bestond plastic nog niet, maar zelfs nu nog gebruiken
we geen plastic. We hadden maar een paar thali's (metalen borden) en nog een paar dingen. In een kleine familie hebben ze zelfs
alleen thali's, die altijd in de familie blijven.
Maar nu zie ik zo'n groot verschil. Zie je, als je op een eenvoudige manier leeft dan put je niet alle schatten van Moeder Aarde uit.
Zo ontstaan er geen ecologische problemen. Maar als je, zoals bij jullie het geval is, zoveel glazen hebt voor dit en zoveel glazen
voor dat, dan hebben de dingen die geproduceerd worden geen esthetische waarde meer, en geen duurzaamheid. En zo krijg je
bergen en bergen van enorme stukken plastic die niet verbrand kunnen worden, die niet weggegooid kunnen worden en die

blijven drijven als je ze in de zee gooit, waardoor er grote problemen ontstaan.
Het werk van de Shakti bestond er vroeger dus uit de mensen in zoekers te veranderen; want ze hoefden verder niets anders te
doen, weet je. Je hebt alles wat je nodig hebt: je hebt voedsel om te eten, je hebt een plaats om te slapen en meer niet - meer is
er niet nodig om gelukkig te leven. En omdat dit weinige comfort niet veel van hun tijd vergde hadden ze tijd, zeeën van tijd. En
wat deden ze met die tijd? Ze gingen niet zwemmen of zo, of dansen, niets daarvan. Ze gebruikten die tijd om te mediteren. En
vanaf het moment waarop ze begonnen te mediteren begonnen ze te beseffen wat de goddelijke kracht is, wat goddelijkheid is,
wat God is.
Ik kan je bijvoorbeeld zeggen dat de mensen hier zelfs over het privéleven van Christus discussiëren en de gekste dingen
beweren; ik bedoel, in India is dit ondenkbaar, niemand doet daar zoiets. Ze denken er ook nooit over na hoe het mogelijk is dat
Krishna zestienduizend vrouwen had - er zal wel een bepaalde reden voor zijn geweest, hij is ten slotte God. God is God, jij bent
een mens - hoe kun je God kennen, ken je hem soms omdat hij je hier heeft gebracht? Zij hebben het nooit over zulke onzinnige
dingen, dat is een feit. Toen ik hun vertelde dat dit zijn krachten zijn, zijn zestienduizend krachten, zeiden ze: "Ja." Toen ik zei dat
zijn vijf vrouwen de vijf elementen waren: "Ja." Het is God. Niemand heeft het over dit soort dingen. God is - hoe kun je God ooit
begrijpen? Kun je mij soms begrijpen? Je kunt het niet. Je kunt het proberen - maar je kunt me niet begrijpen. Het is heel moeilijk.
Je kunt hem dus niet begrijpen, je kunt God niet begrijpen. Begrijp alsjeblieft één ding, dat het onmogelijk is om God te begrijpen.
Maar je kunt wel verbonden zijn met God, je kunt je in het gezelschap van God bevinden, je kunt gezegend worden door God, je
kunt beschermd worden door God en je kunt veel dingen over God te weten komen; maar je zult hem nooit kunnen begrijpen.
Dit is weer iets anders dat je moet beseffen, dat je niet kunt begrijpen waarom God bepaalde dingen doet, waarom hij dit doet en
waarom hij dat doet. Je kunt het niet begrijpen, je kunt het niet verklaren. Ik bedoel, je zou zelfs kunnen zeggen: "Waarom heeft
hij de swastika gemaakt?" En dan: "Waarom heeft hij de Omkara gemaakt?" Ik bedoel, hier zijn de mensen zo arrogant dat ze
zelfs nog aan God zouden vragen: "Waarom bestaat u?" Zo ver zouden ze gaan, weet je, het zou me niet eens verbazen. Dus deze
arrogantie, dit ego heeft ons gescheiden van God. We zijn zo vol van onszelf, we zijn zo zelfingenomen, en dat terwijl we er
helemaal niets vanaf weten. Deze kracht, deze Shakti, zij die jou de zelfrealisatie heeft gegeven, zal jou ook de Godsrealisatie
geven; maar dan nog zul je God niet begrijpen. Je moet voorbij God gaan om hem te kunnen begrijpen. Hoe kunnen jullie hem
dus ooit begrijpen? Als iets zich op een lager niveau bevindt, dan kun je het begrijpen; maar hoe kun je iets begrijpen dat zich
boven je bevindt? Stel dat iemand beneden in Cabella staat en mijn huis wil leren kennen, hoe kan hij dat dan ooit doen? Hij moet
uit Cabella naar boven komen om mijn huis te kunnen zien.
Dus de bron waaruit we zijn voortgekomen kunnen we niet begrijpen. We kunnen hem niet beoordelen, we kunnen niet vragen
waarom dat wat hij doet de wens van God is, of het verlangen van God. En daarom moeten we besluiten dat we gelukkig zullen
zijn met wat hij ook wenst. En de kracht die in jou schuilt is Amba, en zij is het verlangen van God in eigen persoon. Het maakt
dus niet uit wat jouw verlangen is, maar zijn verlangen is dat je zou binnentreden in zijn Koninkrijk. Je treedt nu dus binnen in het
Koninkrijk van God. En vervolgens zorgt de Shakti ervoor dat jullie allerlei bewonderenswaardige posities krijgen, waarbij
sommigen in het Hart van God zitten en sommigen in de Sahasrara van God, in het Koninkrijk van God.
Maar nu moeten jullie je kracht nog aanvaarden. Nu, tijdens Navaratri, moet je begrijpen dat we de grens voorbij zijn, waardoor
we ons op het tiende niveau bevinden, waarop je je positie moet aanvaarden. Ik heb het jullie al zo vaak gezegd: geloof gewoon
dat jullie Sahaja yogi's zijn. Geloof dat je het bent, geloof dat je in het Koninkrijk van God bent binnengetreden. Je kunt God niet
beoordelen, je kunt niet vragen: "Waarom doet ze dit, waarom doet ze dat, waarom doet hij dat?" Dat kun je niet vragen - dat is
iets anders. Maar als je hier zit, dan is het niet zoals in een vergadering, dan hoef je niet als een politicus te vechten voor je
positie, nee; je bent werkelijk binnengetreden in het Koninkrijk van God, je wordt door God gezegend, verzorgd, beschermd,
gevoed en hij geeft je kennis.
Maar nu moet die arrogantie nog verdwijnen, waardoor we willen begrijpen waarom bepaalde dingen gebeuren. Die nederigheid
is van heel groot belang voor ons; want zonder nederigheid kan deze kracht je niet verder brengen. Op dit moment heeft ze de
Sahasrara doorbroken, maar nu moet deze kracht nog hoger en hoger gaan. Maar daarvoor moet je eerst nederig zijn. En
'nederig' betekent niet de kunstmatige nederigheid van een zakenman of een politicus. Het gaat om de nederigheid die zich in je

hart bevindt, waardoor je zegt: "O God, het is ons verlangen niet u te begrijpen, want u bent te groots. Maar laat u ons alstublieft
onszelf kennen." En dan zal het je verbazen hoezeer hij jou naar zijn beeltenis heeft gemaakt. Dat betekent dat hij je alle krachten
heeft gegeven. Hij heeft je geschapen. En omdat hij jou geschapen heeft, zul jij hem nooit kunnen scheppen. Hij is de bron, je
kunt hem niet scheppen. Hij heeft jou naar zijn eigen beeltenis gemaakt. En wat jij nu kunt doen is anderen naar zijn beeltenis
maken. Deze krachten zitten in jou. Maar het eerste dat je daarvoor moet hebben is persoonlijke discipline, daar ontbreekt het
nog aan. Mensen kunnen zichzelf niet disciplineren - en als ze zichzelf niet eens kunnen controleren, hoe kunnen ze dan anderen
controleren? Als je geen discipline hebt dan heb je ook geen controle over jezelf. De discipline zou er dus in moeten bestaan dat
je eerst en vooral leert jezelf onder controle te krijgen, want je bevindt je nu in het Koninkrijk van God.
Heb je ooit een film gezien van 'Mister Bean', waarin ze een dwaze man laten zien? Zo gebeurt het dus ook als je naar het hof van
de Godin komt: als je binnengetreden bent in het Koninkrijk van God dan krijg je een troon waar je waardig op mag plaatsnemen.
Maar vervolgens begin je je als Mister Bean te gedragen, zie je. Je weet niet hoe je op de troon moet zitten, je wilt op de
leuningen gaan zitten, je wilt op de muur gaan zitten en je doet de gekste dingen. Er is geen discipline. Je moet discipline
hebben. Waar ben je? Je bent in het Koninkrijk van God. Je zou dus die waardigheid moeten hebben, je zou die genegenheid
moeten hebben, je zou dit mededogen moeten hebben, je moet die liefde hebben en die toewijding.
Maar als dat er allemaal niet is, dan heeft deze kracht helemaal geen nut, want jij bent het voertuig van die kracht. Stel dat ik
water wil drinken, dan heb ik een glas nodig dat leeg is van binnen. Als het al vol is met ego, wat kun je er dan nog in doen? Of als
het een steen is, dan kun je er ook geen water uit drinken, je moet er eerst een holte in maken om er water in te kunnen gieten.
Als je dus al vol bent van je eigen ideeën, je eigen voordelen, je eigen ontwikkeling of wat dan ook, als je alleen dat in je hoofd
hebt, dan kun je niet zo ver komen. Op dat vlak moet je je volledig overgeven, je moet kunnen zeggen: "Moeder, het is uw
verlangen dat telt, zelf willen we geen individuele verlangens meer hebben." En dan zal het verlangen van God zijn werk beginnen
doen. Je wilt dat de Kundalini het werk voor je doet, die het verlangen van God is, niet je eigen verlangen, dat slechts afhankelijk
is van jouw verlangen, maar dat verlangen dat al jouw zogenaamde verlangens zal vervullen, zonder dat je je daar zelfs maar
bewust van bent.
Het ene wonder na het andere zal zich voordoen, zoveel wonderen dat we niet eens zullen weten hoe we ze ooit allemaal in een
boek kunnen bundelen. Maar deze wonderen overkomen je omdat jullie gerealiseerde zielen zijn. Je aandacht zou dus op de
juiste plaats moeten zijn, en je moet jezelf steeds gadeslaan en introspectie plegen: "Bevind ik me in het Koninkrijk van God, of in
welke situatie bevind ik mij? Is dit het waard, ben ik het waard, gedraag ik me nog steeds zoals vroeger, of is mijn geloof nog
steeds niet sterk genoeg?" Hoe kun je ooit ver komen als je niet gelooft? 'Geloven' wil zeggen dat je iets met je eigen ogen hebt
gezien, dat je iets te weten bent gekomen dat tastbaar is, iets dat je zelf hebt ervaren. Maar nog altijd heb je je niet overgegeven.
Als je je overgeeft aan de wil van God, dan wordt er overal voor gezorgd. Hij zal je nooit in de steek laten, absoluut niet; en alles,
alle situaties die als bergen van moeilijkheden en hindernissen op je af komen zul je te boven komen, net zoals een vliegtuig dat
er overheen vliegt. Je zult in het geheel geen problemen meer kennen.
Met één ding ben ik vandaag heel gelukkig, namelijk het feit dat deze puja gehouden wordt door mensen van een land waar
discipline van zeer groot belang is - en dat is Zwitserland. Maar zij gebruiken hun discipline voor verkeerde dingen, niet voor het
goede. Zo hebben ze bijvoorbeeld een leger; maar wie gaat er nu naar zo'n afgelegen plaats om een aanval te plegen? Niemand.
Waarom hebben ze dan een leger? En dat leger (legerdienst) is verplicht, weet je dat? Ze hebben de mensen van hun geld
beroofd en het daarvoor gebruikt, als criminelen. Al dat geld zit dus opgeslagen in hun banken, en ze zijn bang, omdat er elk
moment iemand kan opduiken om zijn geld op te eisen en hen met vernietigende kracht te lijf kan gaan. Het feit dat ze verkeerde
dingen doen is dus de reden dat ze een leger hebben - uit angst, gewoonweg uit angst. Er is hier helemaal geen leger nodig. Maar
toch heeft iedereen dienstplicht en moet iedereen zich aansluiten bij het leger, alleen omdat ze dieven zijn van de ergste soort.
Ten tweede zijn ze ook zwaar verslaafd aan hun horloges, die maar gewoon door mensen zijn gemaakt. God heeft ze niet
gemaakt. Maar horloges zijn heel belangrijk voor hen, omdat ze zelf horloges maken. En als ze niet verslaafd zouden zijn aan de
horloges die ze zelf maken, wie zou er dan hun horloges kopen? Mensen zouden zeggen: "Waarom hebben jullie allemaal
horloges nodig, als jullie zo zijn?" Ze zijn dus heel gedisciplineerd. En dat niet alleen, ze zijn ook ontzettend, ik bedoel, zoals ze
gisteren ook hebben laten zien, zijn ze echt veel te netjes. Een paar meisjes die getrouwd zijn - ik moet zeggen, het spijt me dit te

zeggen, maar het is een feit - een paar meisjes uit Zwitserland zijn getrouwd, en achteraf werd me verteld: "Moeder, het lijkt wel
of ze allemaal dienstmeid zijn geweest, of serveerster."
Dus ik vroeg: "Hoezo?"
"Als er ergens iets op de grond valt dan rapen ze het onmiddellijk op en leggen het weg. Zelfs als er bijvoorbeeld gasten zijn, dan
zitten de gasten er, maar ze hebben geen tijd om met hen te praten. Het is ondenkbaar dat ze met elkaar zullen praten, niets
daarvan; in plaats daarvan maken ze zich voortdurend zorgen over dit en dat, dit wordt vuil, dat wordt vuil, alsof het dienstmeiden
zijn." Kun je je dat voorstellen? Dit gedrag is een ander gevolg van dezelfde afschuwelijke vorm van discipline die ze daar
hebben. Deze discipline is geen goddelijke discipline. De natuur gedraagt zich niet zo. Als je naar de natuur kijkt, dan zie je hoe
mooi de natuur is - je zult er nooit een onaangename geur ruiken. Ha, maar als er mensen gaan wonen, dan begint het er te
stinken. Maar normaal gezien stinkt het er nooit. De natuur zorgt voor zichzelf, ze zuivert zichzelf, ze doet alles zelf.
Alles gebeurt dus op zijn tijd, en je kunt bepaalde dingen doen als de gelegenheid zich voordoet. Ik bedoel, als het huis eens
schoongemaakt moet worden, maak het huis dan schoon. Maar als je aandacht constant bij het schoonmaken is - ik moet dit
nog schoonmaken, ik moet dat schoonmaken, dit goed zetten - dan ben je nergens goed voor, dan ben je net een stofzuiger! En
wie kan er nu van een vrouw houden die zich de hele tijd als een stofzuiger gedraagt?
Maar zoals je weet heeft de Devi alle uitersten in zich, dit is dus het ene uiterste. En het andere uiterste is dat je echt de
slonzigste mensen hebt in Engeland - echt verschrikkelijk slonzig. Ze kunnen in de meest vuile omstandigheden leven, en zoiets
gaat echt te ver. Je moet dus tussen de twee uitersten zitten. Netheid is er voor ons, maar wij zijn er niet voor de netheid. Je
wordt er niet voor betaald of zo, jullie zijn geen dienstmeiden. Natuurlijk moet het netjes zijn. We kunnen het netjes maken omdat
we dat fijn vinden, maar het zou niet zo moeten zijn dat iedereen erover in paniek moet raken, zodat je een situatie krijgt waarin je
zelfs niet de tijd hebt om tegen iemand te praten, om vriendelijk te zijn tegen iemand, of waarin je zelfs geen tijd hebt om te
mediteren. Zelfs tijdens het mediteren, blijven ze voortdurend om zich heen kijken en als er iets op de grond valt, "O mijn God!"
zullen ze direct opstaan om het op te rapen. Het zou me zelfs niets verbazen als ze zoiets in de kerk zouden doen!
Er is geen discipline in de meditatie, geen discipline met betrekking tot meditatie en goddelijk werk, geen discipline om de wil van
God te volgen - het is er gewoon niet. Zolang die discipline er niet is zijn de dingen die je doet oppervlakkig en dom, vergooi je je
leven en heb je geen eigenwaarde. Als Sahaja yogi's moeten we nu dus die discipline hebben met betrekking tot meditatie. En
deze kracht, deze Amba, zij kent je zo goed: ze kent je verleden en ze weet wat voor soort persoon je bent. Zorg dus dat je aan
introspectie doet en ga voor jezelf na: "Wat is er mis met mij?" En om deze staat van volmaakt evenwicht te bereiken, wat moet je
daarvoor doen? Je moet eerst en vooral mediteren. Er is geen andere uitweg, dat moet ik je zeggen, er is geen andere weg.
Iemand zei me ooit: "Moeder, ik ben gestopt met dit te eten en ik ben gestopt met dat te eten" - het heeft geen nut. "Moeder, ik
doe dit en ik sta op mijn hoofd" - het heeft geen nut. Je moet mediteren, en die meditatie zou 's ochtends even en 's avonds even
moeten gebeuren. En kijk niet op de klok als je mediteert. Je moet hoe dan ook voldoende tijd nemen om te mediteren. Maar het
neemt nauwelijks tijd in beslag. Ik bedoel, ik heb vrouwen gezien die zoveel tijd nodig hadden om zich op te maken dat, als je
zelfs maar één tiende van die tijd aan meditatie zou besteden, je zelfs amper nog make-up nodig zou hebben. Je huid zal mooier
worden, je haar zal mooier worden, je gezicht zal mooier worden, alles zal vanzelf gebeuren. Je hoeft niets meer te gebruiken,
zelfs geen parfum of wat dan ook, want je lichaam zal uit zichzelf parfum verspreiden. Je zult van alles worden voorzien.
Wat we dus moeten doen is ons eerst en vooral overgeven aan de wil van God. Dit is zeer belangrijk voor Sahaja yogi's. Eenmaal
je je overgeeft zullen al je problemen opgelost worden. Geef je problemen dus ook over. "Ik laat het over aan God. God, lost u het
probleem alstublieft op. Doet u dit alstublieft." Het is zo'n nauwkeurige, zo'n doelgerichte en zo'n efficiënte kracht. En bovenal
houdt ze van je, ze zorgt voor je, ze vergeeft je. Zelfs als je fouten maakt vergeeft ze je nog: "Het is niet erg, het zal wel goed
komen." Ze wil dat jullie allemaal op de juiste manier op jullie tronen gezeten zijn en van jullie kracht genieten. En alles wat
daarvoor nodig is doet ze met de grootste zorg.
Wat Navaratri betreft is het nu dus de tiende dag van Navaratri, de belangrijkste dag voor jullie allemaal, omdat op deze dag de

Paramchaitanya in beweging is gekomen. En haar activiteit zou je ervan bewust moeten maken dat ze ontzettend machtig is
geworden, en als er ook maar iemand je gemeen probeert te behandelen of je probeert lastig te vallen: "Ik hoef me totaal geen
zorgen te maken." Zij zal zich ermee bezig houden. Alle slechte dingen die je ooit hebt gedaan, alle slechte karma's[20] die je je
op de hals hebt gehaald daar zul je je verdiende loon voor krijgen, absoluut. Maar als je een gerealiseerde ziel bent dan is dit niet
langer het geval; omdat je je niet langer op dat niveau bevindt. Gewone burgers kunnen bijvoorbeeld beschuldigd worden van
criminaliteit, maar als je opklimt tot het niveau van koningschap dan kan niemand je nog ergens van beschuldigen. Je staat
boven de wet. Je hebt dus een status verkregen waarin niemand je kan hinderen, niemand je kan vernietigen en niemand je kan
belemmeren in je groei. De enige die dit kan doen is jijzelf.
En het is ook zo dat niemand mij kan kwetsen, geen enkele rakshasa kan mij kwetsen of heeft mij ooit kunnen kwetsen. Maar
jullie kunnen me wel kwetsen; want in dit leven heb ik jullie in mijn lichaam opgenomen, en ik doe al het werk in mijn lichaam,
alles, je reiniging, alles, wat een zeer moeilijke taak is. In het begin kwam deze kracht dus naar Adam en Eva en vertelde hen:
"Jullie moeten de kennis hebben." Die belofte moet dus vervuld worden en daarom moet dit werk gebeuren, ook al is het een zeer
gewaagde onderneming. Vooral in het Westen vind ik het een heel gewaagde onderneming om mensen te laten inzien dat ze een
deel zijn van het geheel; het is een zeer moeilijke taak.
Ze spreken over de grootste dingen. Tegenwoordig zie ik dat mensen artikelen schrijven zonder enige solide basis; de
wetenschap is zo beperkt, ze heeft onze problemen niet opgelost. Ze schrijven de dikste boeken. Maar als je hen bericht over
onze ontdekking dan willen ze je niet eens ontmoeten. Ze willen je gewoon niet ontmoeten. Ze willen er niets mee te maken
hebben. Dus ik weet niet wat voor soort zoekers het eigenlijk zijn, ze hebben een enorme egoballon op hun voorhoofd en toch
zijn het zoekers. Maar wat zoeken ze? Dit ego, deze ballon - als je bijvoorbeeld een grote ballon hebt en die in het water gooit,
dan zal die ballon naar alle kanten drijven, zonder bestemming. Zo hebben zij ook geen bestemming, ze zeggen wel: "We zoeken,
we doen dit, we doen dat" - maar ze hebben geen bestemming, ze hebben geen inzicht, hun leven heeft geen betekenis, dus zijn
het absoluut nutteloze mensen. Ze zijn niets waard.
We moeten proberen om zoveel mogelijk van hen te redden; maar voor degenen die niet willen komen is het niet nodig, we
hoeven het niet te doen. Zij moeten er in alle nederigheid om vragen en zij moeten zeggen: "We willen ons graag bij jullie
aansluiten" - dan pas zullen we hen helpen. Ik schrijf nooit brieven naar mensen waarin ik ze vraag of ze alsjeblieft naar mijn
programma willen komen. Er zijn zoveel guru's die alle acteurs en muzikanten hebben aangeschreven; maar ik schrijf nooit. Ik
maak gewoon zelf publiciteit, met de boodschap dat je kunt komen als je wilt komen. En zelfs dat soort van publiciteit wilde ik
vroeger niet.
Je kunt het dus zo zien dat we nu de belofte hebben waargemaakt die lang geleden werd gedaan, de belofte dat je de kennis zult
krijgen. En je hebt de kennis. Maar je zou je moeten identificeren met deze kennis, en je zou je ervan bewust moeten zijn dat je
die kennis hebt, en dat je die kennis kunt doorgeven aan anderen. En zo kunnen we deze wereld transformeren tot een prachtige
wereld, en het visioen van de Adi Shakti in vervulling brengen. Zij heeft je geschapen omwille van dit doel, zij heeft je doen
evolueren van menselijk niveau tot bovenmenselijk niveau omwille van dit doel, dus dit is jouw missie. En als jullie mij vandaag
eren in de vorm van Jagadamba, weet dan dat Jagadamba in wezen niets anders is dan de Adi Shakti.
En zolang jullie mensen niet opklimmen naar dat niveau waarin je jezelf op goddelijke wijze disciplineert - sommige mensen
roken bijvoorbeeld nog steeds: "O, het is niet erg, weet je, we zijn toch maar gewone mensen, we kunnen er niet mee stoppen."
Goed, laat ze dan maar doen. Maak je niet druk om dat soort mensen. Zij zullen achterblijven, het zijn waardeloze mensen, waar
zullen ze heengaan? Ze zullen waarschijnlijk in het voorgeborchte van de hel blijven hangen, want zelfs in de hel is er niet veel
plaats meer over, dus wat zal er van hen terechtkomen? Maar al deze kennis staat tot je beschikking; het enige dat je moet weten
is hoe je jezelf moet controleren, hoe je je zintuigen kunt controleren. Bij de onbenulligste dingen kunnen we onszelf niet
controleren. En als wij onze eigen paarden niet eens kunnen mennen, hoe kunnen we dan ooit dat niveau bereiken waar we
moeten zijn?
Verspil je energie dus niet aan allerlei onbenullige dingen. Zorg er gewoon voor dat je mediteert, dat je groeit en dat je het
doorgeeft aan anderen. Dit is heel goed mogelijk als je werkelijk van jezelf houdt. Als je van jezelf houdt, dan begrijp je

vanzelfsprekend: "Kijk naar mijn lichaam, kijk naar mijn geest, alles werd mij gegeven door God. Het is zo ongelofelijk mooi. En
dit prachtige wezen zal nu gebruikt worden door God voor zo'n verheven doel." Jullie zijn helemaal gevormd, jullie zijn helemaal
klaargestoomd tot dit punt; maar nu is het een kwestie van jouw eigen vrije wil, en het is met behulp van deze vrije wil dat je moet
groeien. Met deze vrije wil moet je begrijpen wat er moet gebeuren en hoe je deze staat kunt bereiken.
De natuur zal hier ook op reageren. De natuur reageert altijd op de mensen. De natuur heeft geen vrije wil, maar het is God die
reageert, en als er een reactie van God ontstaat dan zie je al dit soort dingen gebeuren. Ik zou graag hebben dat je naar mijn
lezing over Vishnumaya luistert, waarin ontzettend goed wordt uitgelegd waarom al deze rampen gebeuren, waarom mensen
sterven door toedoen van natuurrampen. Dit was een heel goede lezing, ik hoop dat jullie er allemaal naar zullen luisteren,
telkens weer opnieuw. Mijn lezingen moeten niet slechts voor één avond worden gebruikt, maar je zou ze moeten proberen te
begrijpen. Alles wat ik zeg berust op de waarheid, het is de absolute waarheid, en het is een heel subtiel onderwerp, waar
niemand tot nu toe al ooit over gesproken heeft. Omdat jullie zelfrealisatie hebben en omdat jullie Sahaja yogi's zijn, kan ik dit
aan jullie vertellen.
Moge God jullie zegenen.

[1] Swastika: eeuwenoud, voorspoedbrengend symbool van zuiverheid en wijsheid; symbool van de Muladhara chakra

[2] Omkara: letterteken in het Sanskriet dat de Om of Aum klank voorstelt (\). Aum is de oerklank die ontstond bij de splitsing
van Sadashiva en de Adi Shakti aan het begin van de schepping. De essentie van dit woord wordt uitgedrukt door Shri Ganesha
in de Muladhara, de manifestatie is de Heer Jezus Christus in de Agnya

[3] alfa: eerste letter van het Griekse alfabet (α)

[4] omega: laatste letter van het Griekse alfabet (ω)

[5] bhakta: toegewijde volgeling

[6] rakshasa: demon, incarnatie van negatieve of duivelse krachten

[7] Jagadamba: de Moeder van het universum

[8] Amba: de zuivere vorm van kracht

[9] Kundalini: primordiale, moederlijke levensenergie, die opgerold in het heiligbeen verblijft

[10] Adi Shakti: ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht, die belichaamd wordt door Shri Mataji; primordiale
(oorspronkelijke) kracht

[11] shakti: ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke kracht

[12] Sadashiva: God Almachtig

[13] gana's: engelen, strijders in het goddelijke leger, waarvan Shri Kartikeya de opperbevelhebber is

[14] kumbha: zie ghata

[15] ghata: pot die de Kundalini in zich heeft, de pot die het primordiale verlangen in ons bevat om God te bereiken –
symboliseert de baarmoeder van het universum en wordt gebruikt tijdens puja’s

[16] Maitreya: 'Ma' is de Moeder, die uit drie vormen bestaat: Mahakali, Mahalakshmi en Mahasaraswati

[17] Paramchaitanya: de allesdoordringende kracht van God

[18] Mahesha, Maheshwara: naam van Shri Shiva

[19] Adi Shankaracharya: Indische heilige, filosoof en dichter (788-820); schreef de ‘Saundarya Lahiri’, waarvan elk couplet een
mantra is ter ere van de Moeder.

[20] karma: de gevolgen van onze vroegere daden
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Ik heb eerder vast al heel veel gezegd over Christus, en hoe Jezus Christus is verbonden met Shri Radaji, dat hij de incarnatie is
van Shri Ganesha, die de zoon was van de Adi Shakti om te beginnen, maar daarna was hij aan Shri Radhaji gegeven en Shri
Radha, schiep als Mahalaksmi, als Moeder Maria deze grote incarnatie van Christus. Nu is het voor het westerse brein
onmogelijk om te begrijpen hoe er een onbevlekte ontvangenis kan zijn, omdat ze helemaal geen besef hebben, helemaal geen
gevoeligheid voor spiritueel leven. Wij Indiërs kunnen het begrijpen, het is heel makkelijk voor Indiërs te begrijpen, want bij ons
was Shri Ganesha ook zo geschapen. Wij geloven het gewoon, we twijfelen niet aan deze dingen.
Wat er ook over God gezegd wordt zou niet betwijfeld moeten worden met dit beperkte brein, dat wordt in India niet gedaan.
Maar in het Westen, zelfs vanaf de geboorte van Christus hadden ze discussies, discussies, discussies, discussies met dit
beperkte brein van hen, en de hele religie in de naam van Christus is gewoon een perversie, zulke verschrikkelijke dingen zijn
gezegd dat het ongelooflijk is. zijn zuiverheid, zijn heiligheid, zijn welwillendheid is nooit begrepen in het Westen, denk ik. Zij die
het Christendom volgen, hoe kunnen zij zo verlaagd zijn in hun morele aard. Ze zijn in orde als het gaat om hun politieke, hun
economische, je kunt zeggen, hun wettige kant, maar hun moreel begrip is helemaal afwezig. Het is heel verrassend, zij die
volgelingen van Christus zijn zouden de hoogste moraal moeten hebben. Hij zei dat gij geen overspelige ogen moet hebben, zo
iets subtiels, zelfs het oog zou mag niet overspelig zijn, zou geen lust en begerigheid moeten hebben. Zo iets subtiels heeft hij
gezegd, en dan te bedenken dat de westerse mensen het niet konden volgen omdat de hele religie pervers gemaakt is onder de
invloed van Paul en Peter. Het is een heel ernstige zaak die ze tegen Christus begaan hebben, en het is nog steeds gaande.
Nog steeds gaat deze katholieke kerk, ook al is er al zoveel onthuld, het is nog steeds gaande, in India ook overal het is onnozel
en de protestantse kerk doet het ook nog steeds overal. Wat voor goede naam hebben zij Christus gebracht? Daar moet je naar
kijken. Het allereerste wat hij gezegd heeft is dat je het koninkrijk van God binnen moet gaan, dat je opnieuw geboren moet
worden. Dus het is allemaal mentaal, je bent wedergeboren, je hebt een certificaat, je bent wedergeboren, klaar. Dus deze
mentale houding van het Westen is verantwoordelijk voor het vermoorden van de grote incarnatie van Christus, ik denk dat het
nog een kruisiging is. Mentaal kun je spiritualiteit niet begrijpen. Dus ze vertelden je de experts te vertrouwen, intellectuelen, Ik
zei vertrouwen op intellectuelen - dat kan ik niet begrijpen in Sahaja Yoga. Hoe kun je nu op intellectuelen en hun expertise
vertrouwen in Sahaja Yoga? Waar zit het brein? Waar is het brein in gedachteloos bewustzijn? Dus werken met expertise van
intellectuelen kan prima zijn voor elke andere plek dan voor Sahaja yoga, ik begrijp nog steeds niet wat je doet met intellectuele
expertise. Wat sommige mensen willen is op het podium komen en spreken, zie je, zij hebben een soort krankzinnigheid, waar ze
niet overheen komen. Dus zij komen misschien naar de intellectuele expertise, maar het is niet het brein, het is het hart, het is het
hart dat geopend moet worden, want met het brein kunnen we allemaal materialistische dingen doen.
Allemaal soorten nonsens komen alleen maar vanuit het menselijk brein, niet zo zeer van het dierlijke brein. Je kunt het zien als
je naar een of ander bos gaat, het is schoon, mooi, ruikt zo lekker, maar plaats er een mens en je zult weten dat deze troep,
viezigheid van een mens moet zijn. Dus zoals het nu staat, hebben ze een rommeltje gemaakt van alle grote incarnaties maar het
ergste is gedaan jegens Christus en ik voel dat dat een enorme verspilling was. Dus we moeten Christus begrijpen op de goede
manier, hij is het eeuwige kind, hij is de onschuld zelf, hij is de bron van de onschuld en hij is de schenker van alle zegeningen in
alle chakra's. Maar dat betekent niet dat jullie Christenen zijn, je zou heel erg trots moeten zijn, dat oh, ze spreekt over Christus.
Ik heb gezien dat veel Sahaja yogi's nog steeds geïdentificeerd met Christus terwijl ze helemaal niets met Christus te maken
hebben. Nu moet je begrijpen dat hoe Christus in zijn wonderbaarlijke leven zoveel wonderen heeft getoond. Ten eerste was zijn
geboorte onbevlekt. Dus nu zijn ze over de geboorte van Maria aan het discussiëren of het onbevlekt was of niet. Voor alle
incarnaties is elke manier van geboorte onbevlekt, ze staan boven zonden, ze zijn speciale personen.

Ze mogen dan als mensen komen, ze mogen als engelen komen, ze kunnen als wat ook komen, ze zijn goddelijk en wij moeten
begrijpen dat dit kleine brein van ons niet over hen kan discussiëren en over hen praten, maar je kunt je alleen overgeven en hun
aanbidden. Zij zijn veel verder dan ons. Dus is het belangrijk voor het westerse brein te begrijpen dat het leven van Christus een
grote zegening voor hen was dat ze het verloren hebben, ze hebben het verspild en ze hebben nooit begrepen hoe ze het moeten
respecteren. Het geheel werd tot een politiek, economisch en onzinnig bedrog. Ik heb jullie lang geleden verteld hoe we kunnen
bewijzen dat Christus Ganesha was en dat hij het woord was, hij was wat we het Brahmanat noemen, het eerste geluid. Als je van
je linkerkant naar de rechterkant kijkt, als je de Mooladhara ziet, zul je swastikas zien, omdat het van het koolstofatoom gemaakt
is. Als je van links naar rechts kijkt, kun je Omkara zien en als je van onder naar boven kijkt, lijkt het op Alpha en Omega. In die
dagen zei Christus dat ik ben de Alpha en ik ben de Omega"" en nu hebben we de animatie gemaakt, we hebben geen
mogelijkheid om het daar te laten zien, ik weet niet of je dat op een of andere manier kunt regelen, maar je kunt het duidelijk zien,
wat ik heb gezegd kan bewezen worden. Dus zoals je Ganesha aanbidt, moet je Christus ook aanbidden op dezelfde manier voor
al degenen die Ganesha aanbidden.
Want ik heb gezien dat Hindu's vastgeplakt zijn aan Ganesha en Christenen zijn vastgeplakt aan Christus, zelfs nadat ze naar
Sahaja Yoga gekomen zijn dragen ze die eigenschappen. Ganesha is prima tot op zekere hoogte en dan is het belangrijk dat we
bidden tot zijn incarnatie, die Christus is. Op dezelfde manier moeten degenen die Christus aanbidden ook Ganesha aanbidden,
want hij is de bron, hij is het potentieel van Christus. Dit was allemaal in het goddelijke plan, gedaan met goddelijke tact, alles
was zo mooi gedaan, maar zoals ik jullie verteld heb zijn mensen goed in het vermoorden van alles wat mooi is en dat is hoe het
gebeurd is. Het is heel, heel verdrietig en op zijn verjaardag, vandaag, moeten we beslissen dat hij weer in ons geboren moet
worden, op een goede manier, dat hij de Alpha en de Omega is. Op dat moment in zijn tijd wist ik niet dat iemand wist van deze
symbolen. Deze symbolen moeten ook gekomen zijn vanuit het onbewuste tot een aantal van de grote wiskundigen vroeger en
dat is waarom deze symbolen precies gebruikt zijn als Alpha en Omega, je ziet hem duidelijk.
Het is zo duidelijk nu in Sahaja Yoga, we kunnen zoveel dingen bewijzen, allemaal tastbaar; hoe Christus mensen genas, wat
deed hij, het is allemaal tastbaar, we kunnen het nu in Sahaja Yoga bewijzen, hoe het uitwerkt, hoe deze krachten uitwerken,
maar we moeten allereerst onze levens reinigen, we moeten een heel eerlijk, krachtig en zuiver leven leiden. Ik heb die stalletjes
gezien buiten, ik heb ze gezegd dat ze hier geen stalletjes op mogen zetten, want ze verdienen voor zichzelf en niet voor Sahaja
Yoga. Christus zag dat eens en hij nam een zweep en sloeg ze allemaal, maar dat kan ik niet doen. Je moet deze mensen niet
aanmoedigen, het is geen winkelcentrum, je bent voor meditatie gekomen. Het is prima als je iets nodig hebt, we hebben dingen
voor jullie gekocht, als je die koopt, zou er een kleine winst kunnen zijn, mischien ook niet, maar dat zal naar Sahaja Yoga, het
wordt niet gebruikt voor een persoonlijk doel. Maar deze mensen van buiten komen en zetten een stalletje op en jullie rennen
allemaal rond betekent dat jullie nog steeds daarin verstrikt zijn, waarom ben je hier gekomen? Je zou de hele tijd meditatief
moeten zijn in Ganapatipule, je zou de hele tijd in een meditatieve staat moeten zijn en je zou je niet bezig moeten houden met
deze mondaine dingen die je buiten ook altijd doet.
Maar deze mensen weten dat je deze zwakheden nog steeds hebt, daarom hebben ze hun stalletjes opgezet. Leiders zouden al
deze nonsens moeten stoppen, ik heb gezegd dat jullie niet buiten moeten eten. De laatste keer hebben jullie daardoor allemaal
geleden, maar de stalletjes zijn er nog steeds, dat betekent, zie je, dat ze weten dat er een paar boosdoeners zijn die iets van hun
willen kopen en ziek worden en Sahaja Yoga een slechte naam geven. Dus het eerste ding van Ganesha is die wijsheid, en die
wijsheid zien we in het leven van Christus, helemaal vanaf het begin, hij was er zo van overtuigd dat hij op een leeftijd van 12 jaar
naar de farizeeërs ging om te praten, dat zijn de mensen die priesters zijn; we hebben nog steeds priesters en mullah's en van die
burgees en allemaal, en die zogenaamde dharmamantandas, overal, maar hij ging naar ze toe en argumenteerde met hen op die
leeftijd en hij zei gewoon: wat doen jullie hier. Wat is dit? Wat zeggen jullie allemaal, allemaal gebabbel. Hij discussieerde en
sprak tegen hen maar zijn ouders waren misschien, waren bang dat deze mensen hem zouden doden, dus ze brachten hem naar
India, hij kwam naar India voor wijsheid.
Ik weet niet waar die wijsheid nu is, het mist nu in de Indiërs, maar dit land moet vol wijsheid geweest zijn toen hij kwam en in
India verbleef en we hebben veel herinneringen over hem, zelfs de koning Shalivahan ontmoette hem, is beschreven in zijn boek
dat hij een man ontmoette in Cashmir, die heel vroom was en hij vroeg hem 'Wat is je naam'? Hij zei 'mijn naam is Isa', zie nu stel

je voor - Isa. I is het woord dat in de Vedas gebruikt wordt voor de Adi Shakti - Sa betekent met. Hij zei 'mijn naam is Isa', Hij zei
'uit welk land kom je'. Hij zei 'ik kom uit een land dat vreemd is voor mij en dit is mijn land'. Dus dit India, de Bharat, de Hindustan
was het land van spiritualiteit, en je zou niet moeten proberen te wedijveren en minderwaardig te voelen ten opzichte van andere
landen die materieel hoger gestegen zijn, je weet niet waar ze zijn, maar wij zouden spiritueel hoger moeten zijn, dat is wat
Christus zei.
Dit is mijn eigen land, het is duidelijk geschreven, dat betekent dat Christus herkende dat dit land van spiritualiteit zijn eigen is.
Dus wij behoren tot dat land van spiritualiteit en niet tot het materialistische of tot het mondaine of het lagere type van leven. In
zijn leven, dat zo heel kort was, wat hij ook gezegd heeft, elk woord was belangrijk, maar zoals ik jullie heb verteld dat deze Paul
geprobeerd heeft om de bijbel geheel te veranderen, te herbewerken en hij heeft er heel veel dingen in gezet, welke zwakheden
hij ook had, heeft hij er netjes in gestopt. Nu heb ik onlangs een boek gekregen dat verstopt was in een pot in Egypte al ongeveer,
tot ze het vijftig jaar geleden ontdekten, en dit boek wordt de Bibliotheek van Hamadhi genoemd. De plaats wordt Hamadhi
genoemd waar het ontdekt is, en wat Christus heeft gezegd, wat Thomas geschreven heeft, toen Thomas naar India kwam heeft
hij al deze dingen daar opgeschreven, het is heel interessant. Over drinken, hij zei dat drinken losbandingheid voortbrengt, het is
een slecht woord om te gebruiken en dat terwijl Christenen het niet weten. In tegendeel denken ze dat drinken toegestaan is in
het Christendom, heel aardig. Was hij gek om drinken toe te staan? Hoe kan hij drinken toestaan als dat tegen je bewustzijn
werkt, maar zij dachten dat het lekker was, en dat is wat mensen als een grote aantrekkingskracht hebben gebruikt dat je kunt
drinken in het christendom.
Dus in de andere godsdienst, zoals het katholieke geloof, kun je maar één huwelijk aangaan. Dus hebben ze één huwelijk en tien
minaressen, dat is in orde, toegestaan, is geschreven in de bijbel, je kunt maar één huwelijk hebben, je kunt niet scheiden, doe
wat je wilt. Geen gevoel voor moraal en alles kwam als een ontsporing ten opzichte van zichzelf en ze accepteerden de een na
de ander, allemaal onzin, en de kern van het leven van Christus is moraliteit. Hij is aan de linker kant zoals je kunt zien, komt hij
van Shri Ganesha en dan vestigt hij zichzelf in de Agnya, maar moraliteit is de essentie van zijn leven, wat we in de Indiase taal
als zijn karakter noemen. Ons karakter is hoe we een leven van zuiverheid leiden. We geven ons over aan alle mogelijke onzin, Ik
bedoel, als je naar het Westen gaat, zal je versteld staan van de dingen die ze doen. Ik bedoel, je kunt niet eens geloven en ik kan
het niet eens tegen jullie zeggen, je zult het niet geloven dat deze zogenaamde ontwikkelde landen zich ontwikkelen naar wat?
We kunnen het onszelf niet eens voorstellen, zo'n onzuiverheid, zo'n verschrikkelijke, vernietigende onzedelijkheid, en ik weet niet
waar het vandaan komt, ik denk dat er iets verkeerd is gegaan met de genen, waar krijgen ze deze ideeën vandaan.
De een na de ander het is onmogelijk te geloven dat deze mensen al deze dingen doen en zich dan netjes aankleden en naar kerk
gaan op zondag, tot God bidden en terug komen. Het is nu aan jullie om te beslissen, jullie moeten deze mensen eruit trekken in
jullie eigen landen en je moet ze vertellen dat dit allemaal nonsens is in de naam van Christus, in de naam van God. Jullie moeten
opstaan en erover praten, hetzelfde met Shri Ganesha. Ik zag in Poona, ik was verrast, er was Ganesh Mahotsav en iedereen zat
lekker te drinken, de verschrikkelijke vieze liedjes, sommige westerse liedjes, een aantal verschrikkelijke bioscoopliedjes werden
daar gespeeld en iedereen gebruikte het als een disco voor Shri Ganesha. Sahaja yogi’s zouden bezwaar moeten maken en zulke
onzin afkeuren waarbij ze drinken in het bijzijn van Shri Ganesha. Geen wijsheid over Shri Ganesha, geen respect voor zijn
voorspoed.
En niet alleen drinken, ze doen van alles. Shri Ganesha wordt getoond door deze tantrika's als iets zo verschrikkelijks, wat ook
gedaan wordt door vele psychologen, zogenaamd, in het westen. God zij dank is een van hen, die meneer Freud, ontmaskerd.
Een andere kwaliteit van Ganesha, wordt getoond in het leven van Christus, de toewijding aan Moeder. In dat boek vertelt Maria
hen over kennis, maar deze Paulus maakt er bezwaar tegen, en zij zegt dat dit is wat je moet bereiken. Maar hij wil het niet, hij
strijdt met haar, maar dan zegt Thomas dat wat Christus gezegd heeft aan het kruis: “Aanschouw de Moeder". Ze is de moeder
van Christus en hoe durft hij haar te beledigen, maar zelfs het tegenovergestelde, Paulus heeft vrouwen nooit gerespecteerd, dus
hij benoemde, ik bedoel, hij noemde haar zomaar een vrouw. Geen respect voor Mahalakshmi, geen respect. Kun je je het
voorstellen, zomaar een vrouw, en een grote controverse is bezig door deze zogenaamde geavanceerde mensen of de vrouwen
als priesters zouden moeten worden gewijd of niet. We denken dat wij gek zijn, maar ik denk dat ze op het vlak van religie
onderontwikkeld zijn, nonsens. Wij hadden zulke heiligen als Gandhi en zulke mensen hier en wij respecteren de Moeder als de
Adi Shakti, zij is degene, wij noemen haar degene die ons geschapen heeft. Zij is degene die voor ons zorgt, voor ons is ze heel

belangrijk, Shakti is belangrijk, zij noemen haar geen Shakti maar een vrouw, en zij zouden zeer geavanceerde mensen moeten
zijn, en alle andere nonsens die ze doen in de naam van vooruitgang.
Het is onmogelijk te zeggen, mijn woorden schieten te kort, ik voel me zo beschaamd. In de naam van Christus! Nu vandaag,
wanneer we het zuivere leven van Christus vieren, hij kwam op deze aarde. Ze kunnen niet geloven dat hij zo zuiver geweest kan
zijn. Een misdadiger kan niet geloven dat anderen geen misdadigers hoeven te zijn. Dus wij moeten, in onszelf, zien of we
ontwikkeld hebben die zuiverheid van het brein die zich uit door onze ogen. Ogen moeten onschuldig worden, anders hebben ze
geen effect. Als je hunkert naar het aantrekken van andere mensen en andere mensen te charmeren en zulke dingen, dan ben je
geen Sahaja yogi, het is niet nodig. Zodra het licht in jezelf is, zullen mensen het weten. Als Sahaja yogi’s moet je het licht van
Christus in je eigen leven hebben. Hij was een jonge man die op deze aarde kwam. En hoe hij leefde? Hij had niets te maken met
Maria Magdalena, die een prostituée was, maar hij stond bij de waarheid, en toen mensen haar begonnen te stenigen stond hij
op en zei dat zij die geen zonde begaan hebben, kunnen de steen naar mij gooien. Wat een kracht van waarheid. Dus niet alleen
dat hij een zuivere persoonlijkheid was, maar zuiverheid is ook uitgedrukt in waarheid en zijn medegevoel en liefde. Zo'n
medegevoel heeft hij uitgedrukt, zo'n medegevoel. Ik denk dat Shri Ganesha een kleine transformatie gekregen heeft.
Shri Ganesha is zeker heel mededogend jegens mensen die hem aanbidden, maar zij die tegen hem ingaan treft hij hard ... zij
moeten lijden, AIDS, dit, dat, alles komt. Maar zij die zuivere mensen zijn beschermt Shri Ganesha. Maar Christus is mededogend,
hij vergeeft, omdat hij gelooft dat er een transformatie plaats kan vinden. Shri Ganesha op zijn niveau denkt dat ze beter gedood
en daarna opnieuw geboren worden, omdat ze zo onzuiver zijn. Maar Christus had hoop dat hij mensen kon transformeren, maar
dat kon hij niet, ze kruisigden hem. Wat een fantastische mensen moeten dat geweest zijn om Christus te kruisigen. Hersenloos
zouden we ze moeten noemen, absoluut zonder enig begrip over spiritualiteit, heel ongevoelig voor echte kennis. Dus voor
Sahaja Yoga, kunnen alleen de wijzen volgen. Het is niet bedoeld voor stomme idiote mensen en ook niet voor de hele slimmen.
Sommige mensen denken dat ze heel slim zijn, omdat ze succesvol zijn in het leven, ze kunnen wat slimme zinnen zeggen, ze
kunnen iets heel, opmerkelijk heel scherp zeggen.
Daar is het niet voor bedoeld. Daarover heeft Christus gezegd dat de zachtmoedige harten de aarde zullen erven. De
zachtmoedige harten, niet degenen die teveel van zichzelf denken, maar voor de zachtmoedige harten zullen de aarde erven. Zo
ook onder Sahaja yogi’s zullen alleen de zachtmoedige harten de zegen van Moeder erven. Je moet zachtmoedig zijn, je moet
wijs zijn en met wijsheid zul je zachtmoedig worden, omdat je zult zien waar we zijn in deze grote kosmos, dat, je zult voelen dat
je in dit Koninkrijk van God binnengekomen bent. Waarvoor? Hoe? Hoe zijn we hier gekomen? Hoe zijn jullie hier
binnengekomen? Zo velen hebben het geprobeerd, al duizenden jaren, dit opgeofferd, dat geofferd, op hun hoofden staand,
vastend. Hoe hebben we deze zegen plotseling gekregen? Hoe zijn we daar gekomen? Als we hier naar gaan kijken, worden we
zachtmoedig. Het is de zegen, de genade. Het is niet door je ego, door je conditioneringen, maar gewoon de genade, het
medegevoel, de liefde, de Sandrakaruna, en dan geniet je van je getransformeerde leven, de nieuwe dimensie van spiritualiteit die
in de werkelijkheid is. Nu ken je de werkelijkheid, je kent de totaliteit, je weet alles, maar degenen die zich zelf niet kennen, zijn
geen Sahaja yogi’s geworden.
Tukarama heeft het in eenvoudige woorden gezegd [...], degene die zichzelf gekend heeft is de laatste. Je kunt de chakra's van
anderen beoordelen, maar je kunt je eigen chakra's niet beoordelen, je kunt anderen [doordenken], je kunt anderen beoordelen,
maar je kunt jezelf niet beoordelen. Je weet alles over anderen, maar over jezelf weet je niets, dan zijn jullie geen Sahaja yogi’s.
Als eerste moet je jezelf kennen. Wat voor ego toestanden doe ik. Wat voor soort conditioneringen heb ik. Zelfs nu hebben
mensen zoveel conditioneringen. Dus er is een nieuwe discipline van Sahaja Yoga, in de nieuwe discipline moet je zachtmoeding
zijn, nederig en je moet wijs zijn. Elke stap die je zet, alles wat je zegt, alles zou wijsheid uit moeten drukken en de Sahaj
discipline die je automatisch weerhoudt van het doen van verkeerde dingen. Stel nu dat ik ergens loop en een vrouw valt
plotseling aan mijn voeten, zonder te begrijpen dat ik gewoon loop, dan zou ik kunnen vallen of mijn voeten zou vastpakken. Het
is allemaal zelfgeoriënteerd.
Ik moet Moeder zien, ik moet haar opzoeken, ik heb haar voeten aangeraakt, is allemaal ego. Een Sahaja yogi’s staat op de
achtergrond, een echte Sahaja yogi’s is op de achtergrond. Van daar kan hij genieten, want hij weet dat ik overal ben. Hij wil me
niet zien, niets, gewoon zo, daar staan. Hij dringt niet naar voren op wat voor manier ook. Moeder is hier. Maar dit is wat Christus

gezegd heeft, zachtmoedig. Het is een heel groot woord zachtmoedig" en mensen begrijpen zachtmoedig niet," want als je in het
Westen zachtmoedige mensen bent, vinden ze je zwak, je moet agressief zijn. Als ze iemand moeten prijzen zeggen ze, 'oh, hij is
heel goed, hij is heel agressief'. Ik denk dat hun genen wat lager zijn dan normaal, het moet iets dierlijks in hen zijn, want hoe
kunnen zij anders denken dat agressief zijn iets hogers is. Het is onmogelijk, hoe kan een persoon die geacht wordt een hogere
persoon te zijn, een duivel zou kunnen zijn. Hoe kon Hitler zeggen dat hij een hoger ras was terwijl hij zelf een duivel was? Het is
heel mooi voor een duivel om te zeggen dat hij van een hoger ras is. Dus in de omgang in Sahaja Yoga, de beminnelijkheid van
natuurlijke zachtaardigheid, niet kunstmatig van een zakenman, maar een natuurlijke die je laat stralen met je grote, grote
spiritualiteit. Niemand kan je raken, dat heb ik je gezegd, behalve jij. Jij kunt alleen naar beneden vallen, maar niemand kan je
raken, jullie zijn allemaal van alle kanten beschermd.
Maar als je jezelf wilt slaan, kan ik het niet helpen. Dus weer komen we bij wat Tukarama zei, zoals Christus gezegd heeft ken
jezelf"." Het allereerste van introspectie is: Ken jezelf"." Wat je doet, probeer je naar jezelf te kijken of niet? Hij heeft ook gezegd
dat we een grote balk in de ogen van anderen zien, dan dat is prima, maar de balk is in jouw ogen en je begint de balk in de ogen
van anderen te zien en dat is het punt. Dus in je meditatie moet je gaan zitten en allereerst aan introspectie doen: Oh Christus,"
Oh Shri Ganesha, geef me alstublieft wijsheid om mezelf te zien en te begrijpen wat er mis is met me, en te begrijpen waar ik alle
kwaliteiten van een goede Sahaja Yogi mis. Gewoon door te mediteren en je voelt je zo blij, zo vreugdevol, want deugdzaamheid
binnen in je geeft je vreugde. Maar je zegt niet: ik ben deugdzaam, dat zeg je niet, maar de deugdzaamheid binnen in je, als je die
ontdekt, geeft je die vreugde en niet je slechte kwaliteiten en je hunkeringen, je lust en gierigheid, nee, dat niet. Dus we moeten
ons echt concentreren, zelfs als we naar Sahaja Yoga komen denken mensen hoe ik dit bijvoorbeeld voor roem kan gebruiken?
Leiderschap is nog zo'n mythe. Dan denken ze soms waarom gebruiken we het niet om op de een of andere manier wat geld te
verdienen. Dan beginnen ze een of andere zaak.
Doe geen zaken met Sahaja Yoga of Sahaja yogi’s, Ik heb het honderd keer gezegd, als je het doet, zul je de problemen komen en
kom dan niet om me het probleem te vertellen. Sahaja Yoga is alleen God's werk, dat is alles. Alles wat je doet is voor God en dat
is waarom je het voor jezelf doet. Dus introspectie is heel belangrijk, anderen bekritiseren zou minder moeten zijn en jezelf
bekritiseren en lachen om jezelf is het beste. Ik lach vaak om mezelf en zeg veel zulke dingen, als je het hebt gemerkt, dat maakt
het leven zo interessant. Dat zal je ego vernietigen. Hoe probeer ik mezelf te doen gelden en waar is de zachtmoedigheid waar
Christus over sprak. Het is een natuurlijke goedheid in ons. Zodra het schijnt en zicht toont, word je zo mooi, zo lieflijk. Of je nu
hier dichtbij me zit of daar ik weet wie zo is. Mijn hart gaat gewoon open voor zo'n persoonlijkheid.
Ik weet wie ze zijn. Maar zelfs als ik het weet, zal ik het je nooit vertellen, het is beter dat je jezelf kent. “Ken jezelf" is zijn
boodschap, in het echt, niet met bedrog, want je houdt jezelf voor de gek, wie houd je voor de gek, ken jezelf zonder enig bedrog,
zonder enige leugens, met volledige concentratie. Kijk waar je aandacht naartoe gaat, dat is hoe je zult opstijgen, je gaat niet
opstijgen door de fouten van anderen te zien, maar je zult alleen opstijgen door je eigen fouten te zien. Precies dat wat Christus
heeft gezegd, ik vertel het jullie in hele, hele eenvoudige woorden. Dan heeft hij gezegd dat je van je naaste moet houden als van
jezelf wat een heel, heel groot ding is om te zeggen. Nu is het alleen mogelijk in Sahaja Yoga, omdat jullie collectief zijn, degenen
die niet collectief zijn hoe kunnen zij hun naaste liefhebben. Niemand is de naaste, ze zijn buitenstaanders, maar zodra je
collectief wordt, zie vandaag zijn er vijfenvijftig landen, jullie zijn allemaal zo collectief, zo moreel, zo mooi, geen complicaties,
niets, ik ben zo dolbij om dat te zien, maar om het perfect te maken, zouden we aan introspectie moeten doen. Sociaal, collectief
zijn jullie een stuk beter geworden, maar ook individueel binnenin jezelf moet je beter worden voor je eigen goedheid.
Dus bij deze grote gelegenheid moeten we vieren, want echt zo'n grote hoeveelheid werk was verricht door Christus hoewel
geneutralizeerd door deze verschrikkelijke priesters, in elk land , in elke religie, maar nu zouden we een gelofte af moeten leggen
om anderen te redden die de naam van Christus in hun mond nemen en iets doen wat het tegenovergestelde is. Als dat gedaan
zou kunnen worden, als dat bereikt kan worden door onze levens, dan is het werk van Christus gedaan. Jullie moeten nu Christus
uitdragen door jullie leven. Dat is wat het is. Door jullie leven kunnen jullie het uitdrukken, door de zuiverheid, door de
zachtmoedigheid, door het medegevoel en de wijsheid van Christus. Hij was absoluut onbevreesd en dat is waarom jullie
onbevreesd moeten zijn, want je moet alleen voor God bang zijn en niemand anders, dat is alles en als je niets verkeerds gedaan
hebt dan is er ook niets om bang te zijn voor God, want hij houdt heel erg van jullie. Dus wees overal duidelijk over, wees
begripvol, jullie zijn ongetwijfeld lieflijke mensen, maar je zou zo moeten zijn dat je jezelf kunt aanbidden en liefhebben vanwege

de deugden die je hebt.
Moge God jullie allen zegenen.
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Het is zelfs voor mij moeilijk om te spreken, om zoveel Sahaja yogi's te zien die hier met stralende gezichten zitten van over de
hele wereld, alsof mijn visie vandaag vorm heeft genomen. Ik zie in jullie de redders van morgen die deze wereld gaan redden
van alle onheil van de Kali Yuga[1] die ons omgeeft. Het komt van alle kanten, terwijl jullie werkelijk jullie tweede geboorte
genomen hebben uit deze vijver van de Kali Yuga en werkelijk mooie lotussen zijn geworden met verschillende kleuren,
schakeringen, geuren en schoonheid. Eerder dan dat jullie mijn verjaardag vieren, zou ik beter jullie verjaardag vieren.
Zoals ik jullie eerder vertelde dat het (door) jullie, die zo'n grote zoekers zijn, zoekers naar waarheid, naar liefde, kon uitwerken,
anders was het onmogelijk geweest. Zelfs één persoon transformeren is moeilijk, maar jullie waren zo gevoelig en zo diep dat
deze subtiele kennis, ik weet niet hoe zij jullie wezen binnendrong. Het is ongelooflijk. Ik kan zelf niet geloven welke geweldige
mensen in deze Kali Yuga geboren werden. Niemand kan geloven dat zoveel heiligen voor mij zitten, zoveel Wali's[2]; zoveel
Nali's zitten voor mij.
In de geschiedenis van de spiritualiteit kwam dit nooit voor. Zelfs in de hemel zijn er weinig devata's[3] en deva's[4], het zijn er
niet zoveel. De ene is al beter dan de andere, zo'n mooi hart, zo'n briljant brein en zo'n actieve aandacht, werkelijk, ik dank jullie
allen dat ik op deze zeventigste verjaardag kon zien dat er zoveel mensen waren, dat had ik nooit verwacht.
Weet je, Sahaja Yoga startte met één persoon en dan kwamen ook deze, waarvan sommigen gericht waren op macht, op geld,
allerlei mensen brachten ons problemen. Het ene na het andere, er kwamen zoveel problemen en er waren er ook zoveel die
zoekers waren van een heel laag niveau. Maar ik vind dat ze vandaag allemaal goed vooruitgekomen zijn. Ik kan ze niet uit elkaar
houden, zoals het gebeurd is. En jullie toewijding voor Sahaja Yoga is de grootste zegen voor deze wereld. Ik had het niet alleen
kunnen doen, dat weten jullie. Als ik het had gekund, dan had ik jullie niet nodig gehad Jullie zijn de kanalen en jullie moeten het
steeds verder uitwerken.
Het is echt opmerkelijk hoe de mensen van Delhi alles georganiseerd hebben. Eerst en vooral was iedereen erg gericht op de
zeventigste verjaardag. Ik weet niet wat de reden was, maar hoe dan ook, de mensen van Delhi zeiden:
"Deze keer gaan we, Moeder, uw verjaardag in Delhi vieren"
Ik zei: "Iedereen is ermee bezig, wees dus voorzichtig, het gaat niet gemakkelijk zijn. Het is een grote zorg. Zoveel mensen zullen
er naartoe komen." Maar ze hadden er niet zoveel verwacht, ik ben er zeker van (…) mensen komen. Honderden komen van daar,
honderden van daar. Ik vroeg: "Maken jullie je zorgen?"

Ze zeiden: "Neen, het maakt ons heel blij."
Ik zag hun enthousiasme, hun organisatie, de manier waarop ze het deden. Het mooiste is dat Delhi een plaats is waar alle
soorten politici leven, er groepen zijn en politiek en zomeer, maar in Sahaja Yoga in Delhi is er geen politiek. Er wordt niet
geruzied. Er wordt niet gepest. Het is zeer merkwaardig dat dit in een plaats als Delhi gebeurt, waar je elke dag hoort dat het
zelfs in het parlement tot handgemeen komt. Misschien was het nodig dat alleen in deze hel, deze goedheid geboren moest
worden om door de Sahaja yogi's gemanifesteerd te worden. De kennis van Sahaja Yoga is, zoals je wel weet, uiterst, uiterst
subtiel en het is niet gemakkelijk om door te dringen in de mensen die zichzelf intellectuelen noemen of zij die absoluut
overgeleverd zijn aan hun conditioneringen.
Aan de ene kant hebben we de menigten die onwetend zijn, aan de andere kant staan de gemeenschappen die leven in het kader
dat zij met hun intellect hebben uitgebouwd. Op beide manieren zijn ze, denk ik, zeer grof. Maar de manier waarop ze deze
subtiele nectar van goddelijkheid geabsorbeerd hebben, is ongelooflijk. Niemand kan zelfs begrijpen dat er na mijn geboorte
zovelen geboren werden op deze aarde, sommigen misschien ook daarvoor, heel weinig. Juist na mijn geboorte werden ze hier
geboren, in deze wereld, om tot Sahaja Yoga te komen. Maar toen ik de wereld zag, was ik geschokt, meer nog dan Kabira[5] zelf.
Ik zei: "Hoe zal ik er ooit met iemand over kunnen spreken?" Mijn familieleden, ik wist niet hoe hen het onderwerp aan te brengen.
Het was onmogelijk, zo erg was de duisternis van de onwetendheid. Hoe zouden ze geloven dat goddelijkheid echt bestond, dat
het allesomvattende op hen wachtte? Ze geloofden allen in een soort van religie, die geen enkele connectie had met de realiteit.
En het was onmogelijk om me voor te stellen op welke manier ik met hen zou praten.
Ik herinner me het eerste incident toen we naar Nargol gingen, waar ik de Sahasrara had geopend. De eerste persoon die
realisatie kreeg was afkomstig uit Gujarat en was een juwelier. Alle anderen, er waren amper vijfendertig mensen, begonnen te
zeggen dat: "Natuurlijk, hij is een rijke man, hij is een juwelier, dus heeft Moeder hem realisatie gegeven." Ik denk dat dit de eerste
en laatste keer was dat ik echt kwaad werd. Ik begon naar hen te roepen: "Jullie zijn nietsnutten, waardeloze mensen, jullie
kunnen nooit goddelijkheid bereiken." en ik dacht echt van "Hou er nu mee op." Ik moet een ander leven opnemen, op een ander
moment, wanneer mensen zullen begrijpen wat Sahaja Yoga is. Maar na dit voorval, plots, begonnen de mensen de koele bries in
hun handen te voelen, onmiddellijk na mijn uitval. Stel je voor. En ze zeiden,
"Moeder, weet u, het werkt. Het werkt in ons en door ons."
Zo kregen we twaalf mensen en één dame aan wie ik voorheen zelfrealisatie had gegeven, zij was de veertiende. Zo hadden we
eerst alleen deze veertien Sahaja yogi's, voor wie het iets was dat hen overkwam. Ze waren allemaal overdonderd. Ze wisten niet
wat het was. En dan, als bij wonder, tijdens één van onze programma's, kwam er een dame die bezeten was door een
Brahmaan[6] en ze begon "Jagadamba, Jagadamba" te zeggen. Zij konden het niet begrijpen, ik had hen nooit gezegd wat het
was, nooit. Ik heb ook nooit iets anders verteld. Dan citeerde ze een gedicht van de Saundarya Lahari[7] in het Sanskriet en zij
was gewoon een bediende; ze sprak met de stem van een man. Iedereen was dus geschokt dat de bhoots[8] dit alles zouden
zeggen. Toen ging ze weg. Daarna begonnen deze mensen er zich in te verdiepen. En ze wilden mijn puja doen, voor de eerste
keer in mijn eigen huis. Toch waren de mensen er niet heel zeker van dat ze het juiste deden. Zelfs de Brahmanen die ze erbij
hadden geroepen zeiden:
"Deze Saptasadi is een zeer moeilijke puja en er zal iets met ons gebeuren." Maar na de puja zeiden ze: "Er is niets gebeurd en we
voelen ons zoveel beter."
Ze voelden allemaal de koele bries en de hele atmosfeer veranderde. Ze begonnen te begrijpen dat Sahaja Yoga de yuga dharma
is, het dharma[9] van deze yuga[10], deze Kali Yuga, zo werd het sahaj dharma[11], het dharma van deze yuga. Deze yuga is
zonder twijfel zeer moeilijk. Maar alleen door moeilijkheden worden we intense zoekers en dat is wat met jullie allemaal
gebeurde, dat jullie ondervonden dat overal mensen, wat ze ook volgden, nergens geraakten. Zoals de pop van een vlinder stoten
ze hun hoofd hier en daar. Ze kregen hun zelfrealisatie zo snel en toen ze mij vertelden hoe ze aan het zoeken waren, wat er met

hen gebeurde, was ik verbaasd. Hoe dit zoeken in hen werkte en hen naar Sahaja Yoga stuwde. Ik moet ondertussen ook wel
zeggen dat zovelen verloren raakten in de greep van valse guru's. Ondanks dat hebben we vandaag zoveel Sahaja yogi's. Jullie
vertegenwoordigen gewoon jullie land, maar er zijn veel meer mensen in jullie landen. Zelfs in India zijn er veel meer. Jullie zijn
hier gewoon gekomen om hen te vertegenwoordigen. Dus, met een veelvoud van dit aantal, ik weet niet hoeveel er zouden zijn.
Zoveel mensen vroegen me: "Hoeveel Sahaja yogi's zijn er?" Ik zei: "Ik weet het niet."
"U weet het niet?"
Ik zei: "Neen." "We hebben het nooit bijgehouden." Ze kunnen het dus niet begrijpen. Ik zei: "We hebben geen kantoor, geen lijst.
Ik heb geen secretaris. Ik kan niet typen. Ik weet zelfs niet hoe een cheque uit te schrijven."
Ze kunnen het niet begrijpen hoe iemand zoals ik in deze moderne tijden kan bestaan. Maar alles gebeurt op één of andere
manier. Ondanks mijn moderne onwetendheid, wordt alles absoluut gedaan op de meest perfecte manier zoals met een
afstandsbediening. Zo gaat het helemaal, ik heb er nooit iets over gezegd, echt niets. Ik speelde geen enkel idee door over hoe
het zou moeten. Ik zei hen zelfs niet hoeveel mensen we verwachtten. Maar kijk hoe alles spontaan uitgewerkt is omdat jullie
allen engagement hebben en dat engagement geeft jullie al deze vaardigheden van organisatie.
Jullie hebben gezien dat zoveel zaken georganiseerd werden omdat ook deze paramchaitanya[12] in de Krita Yuga[13] is
binnengetreden waar ze het uitwerkt. Ze ageert. En deze activiteit is ook absoluut ondersteunend voor jullie. De politie vertelde
ons bijvoorbeeld dat er hier moslims wonen en dat ze voor jullie een gevaar zouden kunnen zijn. Ze zouden jullie kwaad kunnen
doen. Ik zei: "Welke moslims zijn het?"
Dus zeiden ze: " Hier zijn mensen van Nizamuddin Aulia."
Ik zei: "Ze zullen ons nooit kwaad doen."
Ik zei: "Waarom?
Omdat hij een soefi[14] was en hij was een geweldige gerealiseerde ziel en de mensen hier, de meesten van hen, moeten ten
minste in het soefisme geloven. Hoe kunnen ze ons kwaad berokkenen?" Dus zei ik: "Morgen, heel vroeg, gaan jullie er naartoe
en draag allemaal een chador[15] zoals ze dat noemen." en ze waren zo onder de indruk dat jullie zagen dat ze 's avonds
helemaal hierheen kwamen, in de voormiddag, en ze waren zo respectvol. Dan nodigden ze mij uit en gaven me nog een chador,
dit en dat en ze zeiden wij staan tot uw beschikking, dit en dat, allerlei dingen. En zijn discipel was Amir Khusrau, hij was een
andere zeer, zeer grote soefi en ik heb altijd zijn dichtkunst bewonderd evenals de manier waarop Nizamuddin zijn leven waardig
en goddelijk leidde. Al deze moslims stonden daar met hun handen zo naar mij gericht en ze zeiden: "Wij voelen de koele bries."
Ik zei: "Dit is de Ruh[16]."
"Ah, dit is de Ruh."
Eens deze mensen de Ruh beginnen krijgen, zullen ze allemaal zeer snel Sahaja yogi's worden en het kan zijn dat je dan moet ….
[applaus]
Er zijn zo veel soefi's in de hele wereld en we gaan hun adressen noteren en hen ontmoeten; dan zullen jullie misschien een
andere grote tent nodig hebben, tweemaal, driemaal zo groot denk ik. Als de mensen van Delhi zich niet laten afschrikken door
grote formaten, denk ik dat we het opnieuw alleen in Delhi zullen doen. In deze tijden, verkeert Delhi ook in een toestand van
beroering en we zouden hier moeten zijn om vrede te brengen, het tot rust te brengen, wijsheid te geven aan die mensen die
verondersteld worden aan het hoofd te staan. Het zal werken, het zal zeker werken. Met al deze Sahaja yogi's die zo'n mooie
vibraties uitstralen. Kijk, boven jullie hoofden beweegt dit doek de hele tijd op en neer, hoewel er buiten geen wind is, de bladeren
staan stil, maar vanuit jullie hoofd, zie je, bewegen jullie dit alles. Ik ben dus zeker dat deze vibraties verkoeling en vrede zullen

brengen aan de politici en de mensen die aan het roer staan.
In de huidige omstandigheden, terwijl er in de hele wereld zoveel zaken gebeuren die onzekerheid voortbrengen, laat ons zeggen
dat er in Rusland onzekerheid is, in Bosnië is er onzekerheid, in Engeland is er recessie, in Amerika is er recessie, in Spanje is er
recessie, iedereen lijdt onder de gevolgen van een soort extreem gedrag dat ze aannamen. Ik ben er dus zeker van dat de
polariteit die ze nu zien, verbetering zal brengen in hun houding tegenover materialisme en ik ben er zeker van dat er een
evenwicht zal komen.
Met jullie goede wensen, met jullie gebeden, zal deze wereld zo mooi zijn, zo betoverend dat in de geschiedenis de mensen
zullen beschrijven dat de wereld zelf een lotus werd, vervuld van de geur van goddelijkheid. Jullie zijn de bloembladen, jullie zijn
de kroon, jullie zijn de kleur, jullie zijn de schoonheid, jullie zijn de pollen van die mooie lotus die mijn visie van deze wereld is.
Vandaag hoop ik dat jullie allemaal zullen beslissen om voor Sahaja Yoga te werken, om Sahaja Yoga te verspreiden en ook voor
jezelf te werken. Het enige gevaar is dat men het ego niet zou mogen toestaan de overhand te nemen. Dat is het enige paard. Als
je zelf kan rijden en het paard niet toelaat met jou te rijden, dan zal je zeer snel vooruitgaan, op een mooie manier. Zo ben ik er
zeker van dat Sahaja Yoga zich zal verspreiden. Bij elke verjaardag moeten we een gelofte afleggen. Ik weet niet welke gelofte ik
zou moeten afleggen. Mensen vertelden me dat ik niet zo hard zou mogen werken, ik werk zeer hard, maar ik heb de gelofte
afgelegd dat ik dubbel zo hard zal werken.
Op dezelfde manier moeten ook jullie, jullie allemaal, vandaag de gelofte afleggen dat we voluit zullen gaan in ons engagement
om voor Sahaja Yoga te werken. We zullen er aan denken. Er zijn wetenschappers die boeken zouden moeten schrijven, er zijn
dokters die boeken zouden moeten schrijven, men zou moeten schrijven, rondgaan, met collega's praten, vergaderingen
organiseren, seminaries met de collega's. Er zijn architecten en mensen in andere beroepen die hun collega's zouden kunnen
bijeenroepen en hen realisatie geven. Zelfs de mensen die te maken hebben met financiën zouden Sahaja Yoga moeten
beoefenen. Het is zeer belangrijk want financiële problemen kunnen alleen door de goddelijke kracht opgelost worden. Niemand
anders kan het oplossen.
Iedereen in deze wereld, of het nu gaat om wetgeving of een ander gebied, iedereen zou Sahaja Yoga moeten beoefenen en ook
creatief werk moeten doen. Ook moet je Sahaja Yoga brengen naar je omgeving, naar dorpen, steden, waar het ook mogelijk is,
waar je het ook kan organiseren je moet Sahaja Yoga overal verspreiden.
Wat genezing betreft, raad ik jullie aan om niemand aan te raken. Gebruik alsjeblieft alleen mijn foto. Zo zal je meer Sahaja yogi's
krijgen en minder zieke mensen. Alle mensen zullen ook genezen worden en ze zullen allemaal Sahaja yogi's worden. Ook op het
gebied van landbouw hebben we iets gedaan, maar in de landbouw kan veel gedaan worden. Men zou contact moeten leggen
met de regering en hen vertellen wat er in de landbouw kan gebeuren. Je kan ook een groep vormen en hen gaan vinden en
vertellen hoe Sahaja Yoga in de landbouw kan helpen.
We moeten onze kinderen helpen. We moeten voor hen zorgen want jullie weten wat voor een toekomst hen omringt, wat voor
een atmosfeer op hen afkomt, zelfs in India. We moeten er dus voor zorgen dat onze kinderen degelijk opgroeien in de sahaj
cultuur. Het is zeer belangrijk want zij zijn de Sahaja yogi's van morgen. Zoveel van hen zijn gerealiseerd geboren, We moeten
hen dus degelijk opvoeden en we moeten van hen aala maken, aala darza, Sahaja yogi's, zoals het in de Qawwali[17] beschreven
wordt.
Ons gezinsleven is ook zeer belangrijk. Het is schokkend te zien hoe het gezinsleven vandaag een soort van stompzinnige zaak
wordt. Niemand begrijpt het belang ervan. In Sahaja Yoga moeten we dat begrijpen. Kleine ruzies, conflicten, zou men moeten
stoppen. Hardvochtigheid moet gestopt worden, wreedheid moet gestopt worden en er zou een goede verstandhouding moeten
zijn om te beginnen tussen man en vrouw, zodat er samenhorigheid is en de kinderen ook die samenhorigheid zien en ervan
genieten.
In onze kleding, in ons leven, moeten we waardig en fatsoenlijk zijn, ons lichaam respecteren. Het is zeer belangrijk. We zouden

moeten dragen wat ons past, in welk land we ons ook bevinden. Ik bedoel, stel je voor dat in een warm klimaat iemand een
driedelig pak wil dragen, wat zal er met hem gebeuren? Wat ons ook maar past, wat ook maar past bij onze cultuur, men zou
moeten proberen waardige kleding te dragen, traditionele kleding. Vooral voor vrouwen is het zeer belangrijk kleding te dragen
die hen er waardiger doet uitzien.
Een ander punt dat ik ook zou willen duiden, is dat dames in het bijzonder, zouden moeten lezen, ten minste kranten. Als je
aandacht komt op de problemen van deze wereld, dan is dat zeer efficiënt want je weet dat je aandacht werkt als ze actief is.
Gebruik dus je aandacht. Je ziet de kranten, je kijkt -ik weet dat het soms verschrikkelijk is- je kan een bandhan geven, maar je
moet zien wat en waar er iets gebeurt, het is zeer belangrijk. De mannen zouden niet alleen sensationele zaken mogen lezen,
lees over iets wat gebeurt en denk ook aan wat de oplossing kan zijn. Hoe kunnen jullie als Sahaja yogi's helpen, op een
collectieve of individuele manier. We moeten de vele problemen van deze hedendaagse wereld oplossen.
Men zou ook goede boeken moeten lezen goede films bekijken en erover reflecteren. Blijf alert. Er zijn veel mooie gedichten die
ik recent gelezen heb die komen van mensen waarvan ik nooit zou verwacht hebben dat zij gedichten zouden schrijven, mooie,
hoogstaande gedichten. Deze gedichten gaan we dus ook samenbrengen. We gaan alle mirakelfoto's samenbrengen van overal.
Ze trachten het nu te systematiseren. Als jullie nu in dit systeem allemaal spontaan kunnen meehelpen, dan zou dat een
geweldige prestatie zijn want tot hiertoe zijn we nog niet in staat geweest al deze data te verzamelen en samen te brengen.
Het beste is dat jullie allemaal zouden mediteren. Jullie moeten allemaal mediteren. Alleen in meditatie ben je in het heden en
groei je in je spiritualiteit. Ik heb het al dikwijls gezegd, maar de mensen doen het gewoon niet. Als je ongeveer tien minuten kan
mediteren voor je gaat slapen, dan zal het je al veel helpen, zonder twijfel. We groeien echt snel. Ik weet onmiddellijk of deze man
mediteert, de manier waarop hij veranderd is. En dan, eens je eraan gewoon wordt, zal je het nooit meer opgeven. Het is een zeer
eenvoudige meditatie. Je neemt een voetbad of zoiets en ‘s morgens zou je je ego moeten shoebeaten dat is alles. Het is niet
dat je een lakh japas[18] of zoiets moet doen. Niets van die aard. Het is zeer eenvoudig. Maar dit moet je voor jezelf doen, om
jouw zelfrealisatie en je groei naar goddelijkheid te respecteren.
We hebben veel voordelen ten opzichte van anderen. Maar één ding moet ik je zeggen, mensen die niet geneigd zijn om te
zoeken, spreek hen alsjeblieft niet over Sahaja Yoga. Verspil je energie niet aan zo'n mensen die discussiëren en argumenteren,
want er kan niet veel gediscussieerd worden. Vergeet ze en laat ze. Ik zal voor hen zorgen. Blijf bij eenvoudige mensen, goede
mensen, die de waarheid zoeken. Ik wil niet dat je je nek breekt met deze mensen die alleen geloven in discussie, argumenten en
shabda jaal.
Vandaag manifesteert de sahaj cultuur zich zodanig dat, eens de mensen jullie zien, ze onmiddellijk weten dat er iets speciaal is
en dat er unieke kwaliteiten aanwezig zijn die je zelden bij normale mensen vindt. Je zou moeten begrijpen dat al deze zaken
spontaan van binnenuit tot jou gekomen zijn, maar je moet ze behoeden en je zou er nooit verlegen over mogen zijn. Je zou nooit
verlegen mogen zijn over je deugden. En wat mensen ook proberen zeggen dat je beter dit of dat doet, als het verkeerd is, zou je
het nooit mogen doen. Je moet gewoon zeggen: "Ik wil dat niet doen." Want nu ben je zeer sterk en jij moet mensen leiden en
mensen moeten jou niet leiden. Mode mag jou niet leiden, maar je moet mode creëren. Je moet een weg voor hen creëren. Het is
niet zo dat jij moet lopen op de weg die zij hebben gemaakt. Probeer te begrijpen dat jouw eigen persoonlijkheid ligt op een
niveau van waar je zoveel subtiele dingen kan zien die anderen niet zien en je bent zo krachtig en dan moet je automatisch hun
leiderschap overnemen. Neem geen ideeën van hen over en wees niet bang als ze proberen je iets te zeggen tegen jezelf of
tegen Sahaja Yoga. Wees zeker van jezelf. Heb vertrouwen. Zo gaat het uitwerken.
Nu ben ik gewoon een vrouw en een huisvrouw, maar ik was zo zeker over Sahaja Yoga dat het uitwerkte. Ik moest als het ware
niet denken of ik het wel of niet zou doen. Ik begon er gewoon mee. Hoewel het in de familie niet zo gerespecteerd werd, er niet
zodanig mee akkoord gegaan werd, het geeft niet. Ik begon zelf met de hele zaak, ik werkte het alleen uit, want ik had volledig
vertrouwen in de waarheid, dat als ik voor de waarheid stond, ze mij zou helpen en al diegenen die naar mij toe zouden komen.
Het gebeurde.
Voor jullie zou het dus helemaal niet moeilijk moeten zijn. Jullie zouden allemaal eerst en vooral moeten zien dat je geen

geconditioneerde persoon bent en dat je geen ego hebt en dan zou je aan de slag moeten gaan en je zal er versteld van staan
hoe de dingen uitwerken.
De puja van vandaag is zeer kort. Daarom gaf ik jullie een lange lezing. Er zijn zoveel dingen die ik jullie niet kan vertellen op deze
korte tijd maar als je gaat zitten, kan je er gemakkelijk zelf één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht maken.
Zet er nu je aandacht op, op zo'n manier dat jij de organisator bent. Wat zou je dan moeten doen? Wat kan je doen? Wat ga je
bereiken? Probeer het alsjeblieft en het zal uitwerken. Jullie kunnen het allemaal doen. Ik denk dat het beste is een dagboek voor
jezelf te maken en daarin neer te schrijven wat je gedaan hebt, hoeveel mensen je zelfrealisatie gegeven hebt, hoeveel er
genezen werden, wat je erover denkt. Als er nu geen dagboek is, dan kunnen yogi's zeggen: "Moeder, wij hebben geen dagboek,
we zullen dus morgen starten." Neen, je begint er vandaag aan.
Het enige probleem met Sahaja yogi's is dat zij de zaken wat licht opvatten. Dat is natuurlijk hun karakter. Maar niet met Sahaja
Yoga. Andere zaken kan je licht opvatten. Als iemand tegen je roept, als iemand kwaad op je wordt, zelfs als iemand je slaat,
neem het dan licht op. Het geeft niet, het maakt voor jou geen verschil want je bent de Spirit. Niets kan de Spirit vernietigen.
‘Nainam Chidanti Shastrani.' Maar als het over Sahaja Yoga gaat zou je houding anders moeten zijn. Als je aan de ene kant
ontspannen bent, dan moet je aan de andere kant dynamisch zijn en daarmee breng je de theorieën van Sahaja Yoga naar voor,
als je met mensen moet praten, als je een persconferentie moet organiseren of wat je ook wil doen. Op welk niveau je het ook wil
uitwerken, maak alsjeblieft een degelijk plan en doe het gewoon. Het zal allemaal uitwerken. Ik ben er zeker van dat het zal
uitwerken.
Met al deze ideeën die ik heb, jullie hebben er veel meer en ik hoop dat we er volgend jaar de manifestatie van zullen zien. Ik
hoop dat veel mensen boeken zullen schrijven zoals U. C. Rai dat heeft gedaan. Ik ben er zeker van dat elke dokter boeken kan
schrijven. Dokter U.C. Rai heeft het alleen gedaan. Alles heeft hij alleen gedaan. Hij heeft het zo mooi uitgewerkt. Iedereen kan
een boek met zijn ervaringen publiceren, met hun begrip van Sahaja Yoga, wat Sahaja yogi's ook zal helpen. Maar het zou een
eerlijk, zeer eerlijk boek moeten zijn. Ik ben er zeker van dat zo'n boek erg gewaardeerd zal worden in Sahaja Yoga en we zouden
zo'n boeken ook graag publiceren.
Al diegenen die zulke ideeën hebben zouden een inspanning moeten doen om nieuwe boeken te creëren, nieuwe ideeën, nieuwe
creaties. Dat is zeer belangrijk want in deze moderne tijden willen mensen iets nieuws doen, iets ongewoons. In deze
omstandigheden ben ik zeker dat jullie het allemaal zullen uitwerken. We moeten dus voortdurend aan Sahaja Yoga denken en
eender welke ideeën die er in ons opkomen, neerschrijven, en deze kunnen dan netjes samengebracht worden om een mooi boek
over Sahaja Yoga te maken. Vrouwen hebben ook zo veel gelegenheden om vanalles voor Sahaja Yoga te doen.
Het is een zeer geschikt moment. Ik denk dat de Satya Yuga[19] morgen start. Zonder twijfel.
En het teken zal zijn dat nu de satya[20] zal zegevieren, vijaya[21]. Wat de mensen ook mogen proberen, uiteindelijk zal satya,
vijaya zijn. ‘Satyame vijayate.’ Dit zal gebeuren en jullie zijn verantwoordelijk. Hiervoor feliciteer ik jullie En ik hoop dat jullie het
engagement hebben om dat te doen.
Moge God jullie zegenen.

[1] Kali Yuga: ‘Dark Age’; de donkere tijden van (moreel) verval en vernietiging

[2] Wali: moslimheilige; heilig persoon

[3] devata: godheid; aspect van het Goddelijke

[4] deva: goddelijk of hemels wezen; godheid

[5] Kabir(a): gerealiseerde heilige en dichter die leefde in Bihar, India, in de 16de eeuw. Hij gebruikte veelvuldig sahaj termen in
zijn liederen en gedichten.

[6] Brahmaan: betekent letterlijk ‘diegene die tweemaal geboren is en de brahmananda of goddelijke zegen kan voelen’. Ook:
hoogste kaste in het vroegere kastensysteem in India.

[7] Saundarya Lahari: lofzang geschreven door Adi Shankaracharya, een Indiase heilige, filosoof en dichter (788-820); elk couplet
is een mantra ter ere van de Moeder.

[8] bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven; negativiteit die soms ons
subtiele systeem binnendringt.

[9] dharma: afgeleid van Sanskriet ‘dhr’: ondersteunen. Geheel van leefregels die ervoor zorgen dat de harmonie tussen alles wat
leeft gerespecteerd en ondersteund wordt; spirituele wetten die de mens(heid) op het middenpad van groei en evolutie houden;
rechtschapen gedrag; de wezenlijke natuur van iets.

[10]yuga: cyclisch weerkerend tijdperk van duizend jaar; de vier tijdperken waarin de evolutie van het leven verdeeld is volgens de

hindoe filosofie.

[11]sahaj dharma: dharma dat zich spontaan begint te manifesteren na de zelfrealisatie; cultuur van Sahaja Yoga

[12]Paramchaitanya: de allesdoordringende kracht van God

[13]Krita Yuga: overgangstijdperk tussen Kali Yuga en Satya Yuga; Aquariustijdperk of ‘Blossom time’

[14] soefi: aanhanger van het soefisme, een mystieke traditie die zijn oorsprong heeft in de vroege islam

[15] chador: Perzisch gewaad dat het gehele lichaam behalve het gezicht bedekt; wordt gedragen door islamitische vrouwen

[16] Ruh: ‘Heilige Adem’ uit de Koran; stemt overeen met de ‘Heilige Geest’ of ‘Sanctus Spiritus’ uit de Bijbel

[17] Qawwali: devotionele muziek van de soefi’s; muzikale traditie die meer dan 700 jaar oud is

[18] lakh japas: het herhaaldelijk reciteren van mantra’s of de namen van God; 1 lakh is gelijk aan 100000 (honderdduizend)

[19] Satya Yuga: ‘Golden Age’ of ‘Gouden Tijdperk’. De laatste van een cyclus van yuga’s of tijdperken van elk duizend jaar waarin
de mensheid zijn volledige glorie bereikt; tevens het begin van een nieuwe cyclus.

[20] satya: waarheid

[21] vijaya: overwinning, zegevieren
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Vandaag zijn we hier allemaal samengekomen op de top van deze prachtige berg, om de wederopstanding van Christus te
vieren.
Het is voor Sahaja yogi's heel belangrijk om de grootse gebeurtenis van zijn verrijzenis te begrijpen, waarbij hij liet zien dat de
Spirit[1] nooit sterft. Hij was - hij was de Omkara[2], hij was de Logos[3] en hij was de Spirit, en dat is ook waarom hij over water
kon lopen.
We hebben nu ook een film gemaakt waarin we hebben getoond hoe in de Muladhara het koolstofatoom te zien is, en als je van
rechts naar links kijkt zie je daar heel duidelijk een swastika[4] in de juiste richting; en van links naar rechts zien we de Omkara.
Maar als je van onder naar boven kijkt, zie je de alfa[5] en de omega[6]. Dat bewijst zonder twijfel dat Christus, toen hij zei: "Ik ben
de alfa en ik ben de omega," dit toont duidelijk aan dat hij de incarnatie van Shri Ganesha was.
Het is een wetenschappelijk bewijs dat we nu in ons bezit hebben, en zo kunnen we de mensen duidelijk maken dat het een feit
is. Ik weet niet of in de tijd van Christus deze alfa en omega bekend waren bij de wiskundigen, maar voor hem was dat zeker het
geval toen hij zei: "Ik ben de alfa en de omega."
Zijn incarnatie was een heel opmerkelijke incarnatie, die een grote rol heeft gespeeld in onze spirituele evolutie. Als hij zijn
wederopstanding niet had bewerkstelligd, dan hadden we onze spirituele groei niet kunnen volbrengen. Hij heeft hier dus een
grote bijdrage aan geleverd. De wederopstanding van Christus is nu ook zichtbaar in je eigen leven: in het verschil tussen degene
die je eerst was en degene die je nu bent. Het is zo'n grote verandering, zo'n groot verschil, zo'n grote transformatie. Het waren
zijn eigen opoffering aan het kruis en zijn eigen wonderbaarlijke wederopstanding die voor ons allemaal de mogelijkheid hebben
gecreëerd om deze nieuwe getransformeerde staat te bereiken. Het bereiken van deze staat is voor mensen een ander verhaal
dan voor Christus. Christus was heiligheid en zuiverheid in eigen persoon.
Dus zijn verrijzenis is slechts een fysieke gebeurtenis, kunnen we zeggen, want hij had geen transformatie nodig, hij hoefde geen
enkele vorm van zuivering te ondergaan. Wat er in zijn geval gebeurde was dat hij opstond uit de dood - dit symboliseert het feit
dat het menselijk leven zonder spiritualiteit als de dood is; zo doen ze namelijk alles zonder enig inzicht in het geheel, in de
realiteit, in de absolute waarheid. Alles wat ze doen leidt uiteindelijk naar hun vernietiging.
Zelfs de religies die werden gegrondvest door al deze grote incarnaties, gaan er duidelijk op achteruit. Je vindt geen spoor van
godsdienstig leven in al dit soort mensen die beweren dat zij degenen zijn die deze incarnaties kunnen vertegenwoordigen.
Als je het op een subtiele manier bekijkt dan is het ook heel pijnlijk te zien wat voor soort werk mensen doen in naam van al deze
grote incarnaties; de activiteiten die ze ondernemen zijn echt van onvoorstelbare aard, omdat ze geen vrees hebben voor God. In
de naam van God doen ze de meest afschuwelijke dingen over de hele wereld.

Natuurlijk kan je zeggen dat hier de katholieke kerk al ontmaskerd is geworden. Overal zien mensen hoe al deze bedrieglijke
praktijken aan het licht zijn gekomen. En ze hebben deze bedrieglijke praktijken verricht onder het mom van God, spiritualiteit en
schoonheid. Dat is de beste manier om het te verbergen. Alle wreedheid, al het geweld, alle afschuwelijke praktijken - zo hebben
ze dit vermomd. En het is zo ver gegaan dat je zelfs nog niet het kleinste sprankje religieus leven zult vinden onder deze mensen.
Het is alsof alle dieven van de wereld, alle grote schurken van de wereld en alle geslepen geesten van de wereld het hebben
overgenomen.
En dit is enkel te wijten aan het feit dat datgene wat in alle boeken en in alle geschriften beschreven werd, namelijk dat je jezelf
moet vinden, nooit gedaan werd. “Je moet jezelf kennen”, dat werd nooit opgevolgd. Hoe vaak heeft Christus niet gezegd: "Ken
jezelf." En hij zei ook: "Je moet opnieuw geboren worden." - dus gaven ze zichzelf meteen een certificaat: "Ik ben opnieuw
geboren," en ze begonnen misbruik te maken van dit zogenaamde certificaat. Maar ze vragen zich niet af wat dit hen eigenlijk
heeft opgeleverd. Ze zullen er hoogstens wat geld aan hebben verdiend, het zal hen hoogstens een oppervlakkige vorm van
macht hebben bezorgd, maar het heeft hen niets gebracht, als je het op innerlijk vlak bekijkt. Je kunt alleen maar medelijden
opbrengen voor hun waanzin, voor de manier waarop ze het leven van Christus hebben misbruikt, of de levens van anderen met
hetzelfde edelmoedige en hogere waardensysteem, om al deze verschrikkelijk laaghartige dingen te doen.
In Sahaja Yoga hebben jullie jezelf nu getransformeerd. Ik zou zeggen dat jullie Kundalini hiervoor verantwoordelijk is. Maar het
verschil tussen Christus en jullie ligt nog steeds in het feit dat jullie uit dat milieu komen, uit die levensstijl, uit die manier van
denken die alleen naar jullie vernietiging leidde. Als je er nu op terugkijkt, leidt dit allemaal naar je vernietiging.
Dus als je hier vandaan komt, hebben deze dingen nog steeds vat op je, je wordt er nog steeds door beïnvloed. Zelfs als je hoger
en hoger klimt merk je dat je plotseling opnieuw naar beneden wordt getrokken, in de een of andere ongezonde situatie, naar
bepaalde lagere zaken. Natuurlijk ben je soms geschokt over jezelf; maar soms accepteer je het ook allemaal.
Daarom is het voor een Sahaja yogi zeer belangrijk om na het verkrijgen van zelfrealisatie heel grondig aan introspectie te doen.
In plaats van de fouten van anderen te zien, moet hij proberen te zien wat er mis is binnenin zichzelf. Het is heel belangrijk om te
weten hoe ver je staat in je spirituele ontwikkeling. Want Christus had dit niet nodig, hij hoefde helemaal niet aan introspectie te
doen. Hij was iemand die boven alle verderf stond; voor hem was het gewoon een fysieke transformatie, in de zin dat hij vanuit
zijn dood zijn eigen verrijzenis bewerkstelligde.
Maar voor ons ligt dat heel anders. We zijn nu Sahaja yogi's, maar ooit waren we gewone mensen. Toen hadden we het licht nog
niet in ons. En nu het licht in ons ontstaat en we het licht zien, wat worden we dan? We moeten het licht zelf worden. Christus
was het licht. Hij hoefde het niet meer te worden. Maar wij moeten dus het licht worden. En nu moet je jezelf behoeden voor
dingen waardoor dit licht gehinderd, verzwakt of misschien zelfs volledig uitgedoofd kan worden.
Nu je dus zelf voorwaarts gaat met dit licht, moet je eerst en vooral weten dat het niet goed is om het licht te zien - dat wil
namelijk zeggen dat je het licht niet bent. Je moet het licht worden. Als je het licht bent, dan kun je in dat licht gemakkelijk zien
hoe je verstand werkt, welke ideeën het je geeft en wat er allemaal je geest beïnvloedt tijdens je spirituele groei. Is het iets dat je
zorgen baart of is het een bepaalde verantwoordelijkheid die je draagt? Of zijn het de slechte gewoonten die je had die een
belemmering vormen voor je groei als spirituele persoonlijkheid?
Zo moet je jezelf voortdurend in de gaten houden, en zelf beoordelen in welke mate je vooruitgang boekt. En dit is een
ongelofelijk mooie reis - echt een ongelofelijk mooie reis. Gisteren deed het me veel plezier het lied van de Russen te horen dat
de reis beschrijft, de reis van de Kundalini.
Dit is de waarheid, ongetwijfeld, dat je een gerealiseerde ziel bent. Oorspronkelijk was je geen gerealiseerde ziel, maar nu ben je
wel een gerealiseerde ziel. Je bent geëvolueerd. Wat er nu nog moet veranderen is de gedachte dat er helemaal niets mis is met
ons en dat niets ons kan raken, dat niets ons naar beneden kan halen. Als je zo'n egoïstisch idee ontwikkelt zal dit je helemaal
niet helpen. Wat je wel moet doen is voortdurend aan introspectie doen. Daar is meditatie voor bedoeld, om zelf te kunnen

oordelen hoe je vordert in je spirituele groei. Dat kan niemand anders doen, het is je eigen individuele taak. Natuurlijk, als je naar
de collectiviteit gaat, dan zullen ze onmiddellijk weten welke chakra's er bij jou blokkeren, zonder twijfel. Misschien zeggen ze
het niet, misschien laten ze je het niet weten, maar ze zullen absoluut weten dat deze-en-deze chakra blokkeert, en dat die
persoon dit bepaald probleem heeft. Maar zij zullen dan weer niet weten waar zij zelf op blokkeren, wat hun eigen probleem is.
Dus als iemand je zegt: "Ik denk dat deze chakra blokkeert bij jou," dan zou je je hier nooit, maar dan ook nooit slecht over mogen
voelen, want door die blokkade in stand te houden ruïneer je je eigen leven. Wat je dus moet doen als iemand je zegt: "Ik denk dat
er met deze chakra iets mis is," is diegene te bedanken: "Ik ben blij dat je me dat hebt verteld." Net zoals een spiegel - als je in de
spiegel ziet dat er iets mis is met je gezicht, dan kan je het onmiddellijk corrigeren. Als iemand je hier dus op wijst, zou je dus ook
volwassen genoeg moeten zijn om in te zien dat het een grote zegen is dat je hierop wordt gewezen.
Laatst was er bijvoorbeeld een ruzie tussen de twee leiders. Dit gebeurt altijd - als er twee leiders zijn, ontstaan er altijd ruzies.
Dit zou niet mogen gebeuren. Twee ogen maken bijvoorbeeld geen ruzie, twee handen maken geen ruzie, twee benen maken
geen ruzie. Maar waar er twee leiders zijn, is er altijd een probleem. Daarom kan er maar beter één leider zijn, anders is er een
groot probleem. Ze waren dus met elkaar in discussie, zie je, de twee leiders waren met elkaar in discussie, en ze kwamen bij mij.
Ik zag direct dat een van hen helemaal gespannen was. Ik zei: "Richt je handen naar mij." toen hij zijn hand naar mij richtte, trok
hij hem onmiddellijk weer terug.
"Wat gebeurde er?" Hij zei: "Ik krijg een brandend gevoel, Moeder."
Ik zei: "Dat klopt. Weet je nu wat er mis is met je?"
Hij zei: "Ik ben heel opvliegend, dat weet ik. Ik ben heel egoïstisch. Ik had me zo niet moeten gedragen." En dat terwijl hij zich net
zo goed heel slecht had kunnen voelen, omdat ik dit tegen hem zei. Maar dat deed hij niet, omdat hij een Sahaja yogi is die weet
dat het voor zijn eigen bestwil is, dat het goed is voor hem. Hij voelde zich helemaal niet slecht. Integendeel, hij was me zo
dankbaar: "Moeder, door u ben ik hier achter gekomen. Anders was het nog langer verborgen gebleven."
Nu is het probleem met ons dat we binnenin onszelf een hele ontwikkeling hebben doorgemaakt, en dat we dit stevig hebben
gevestigd. Daarnaast hebben we ook een grote collectieve kracht, dat kan ik zien, in elk land. We kunnen zoveel mensen
zelfrealisatie geven en we kunnen werkelijk al deze grote waarheden in onze levens vestigen. Dat kunnen we. We zouden er
steeds mee bezig moeten zijn dit te vestigen. Maar er is één punt waar je niet al te zeker van mag zijn: dat je de allerhoogste
waarheid hebt bereikt. Op dit punt moet je heel voorzichtig zijn. Ik heb mensen heel hoog zien klimmen in Sahaja Yoga, heel erg
zien groeien, en plotseling vallen ze heel diep omlaag. Dit maakt me heel bedroefd, ontzettend bedroefd. De reden is dat ze geen
vertrouwen hebben - geen vertrouwen in zichzelf en geen vertrouwen in Sahaj. Het komt door een gebrek aan vertrouwen. Je
moet vertrouwen hebben in jezelf en vertrouwen in Sahaj.
'Sahaj' wil zeggen dat er een goddelijke kracht is, en dat deze allesdoordringende goddelijke kracht voor ons zorgt. Je kunt het nu
ook voelen, je hebt het gevoeld. Er is niet alleen gezegd dat het bestaat - je weet ook dat het waar is. Maar zelfs terwijl je dit weet,
is dit nog geen sterk vertrouwen geworden in jou. Maar dit is het vertrouwen waarover Christus heeft gesproken. Dit is het
vertrouwen van een verlichte geest, het is geen blind vertrouwen. Met blind vertrouwen kun je nog fouten maken, terwijl je met
een verlicht vertrouwen ontzettend machtig kunt worden, echt ontzettend machtig. Er kunnen geen problemen meer bestaan als
je vertrouwen verlicht is.
Je ziet dus nu in Sahaja Yoga verschillende mensen die heel standvastig zijn, die rechtschapen zijn, die heel waardevol zijn. Zij
zijn als het ware de mensen die weten dat ze op de rotsen staan. Maar zij die nog niet zo standvastig zijn, zijn de mensen die nog
steeds het gevoel hebben dat ze zich in de onzekere wateren van dit leven bevinden. Maar de rotsen zijn er altijd al geweest, je
staat op de rotsen; en die wetenschap is ook ontstaan uit het vertrouwen dat niets ons uit ons evenwicht kan brengen, dat
vertrouwen dat niets ons kan hinderen. Wat Christus betreft, natuurlijk, ik bedoel, hij wist alles al, daarom was hij er zeker van. Hij
maakte zich nooit zorgen, hij was nooit onzeker, hij twijfelde nooit. Hij wist dat hij de Zoon van God is, het was nu eenmaal zo dat
hij dit heel goed wist. En hij stelde dit nooit in vraag, hij twijfelde hier nooit aan, niets. Het is een feit. En dat is de reden waarom ik

zeg dat hij op de rotsen stond; terwijl andere mensen, zelfs Sahaja yogi's, moeten worden zoals Christus, wat hun vertrouwen
betreft.
Je moet de aard van dit vertrouwen begrijpen. Dit is een verlicht vertrouwen. Net als Christus - hij liet zich kruisigen, hij begaf zich
in allerlei soorten situaties, gewoon omdat hij wist dat het slechts een spel was en dat hij met dit alles gewoon het spel
meespeelde; en dat er niets ernstigs aan was, dat het er allemaal niet toedeed, en dat hij weer zou opstaan uit de dood. Hij
speelde het spel mee.
Voor hem was het niets ernstigs. Hij zag hoe de mensen hem belachelijk maakten, hem bespotten. En in zijn hart wist hij heel
goed: "Deze mensen die mij bespotten weten niet wie ik ben." Maar tegelijkertijd was hij ook de belichaming van vertrouwen:
vertrouwen in zichzelf en in deze allesdoordringende kracht. Deze kracht zal je nooit in de steek laten, maar om dat te weten
moet je echt een rotsvast vertrouwen hebben.
Als ik bijvoorbeeld vertrouwen heb in iemand, dan zal ik hem vanzelfsprekend al het werk geven, ik zal hem alles toevertrouwen,
ik zal hem de sleutels meegeven, of hem het geld laten bijhouden, ik zou nooit aan zo iemand twijfelen. Als jij op dezelfde manier
vertrouwen hebt - vertrouwen in jezelf, vertrouwen in Sahaja Yoga waarin je gevestigd bent - dan zul je versteld staan van de
manier waarop alles zal uitwerken en hoe je leven zal verbeteren, en dan zul je voelen dat je op de rotsen staat. Je zult geen
twijfels meer hebben, je zult geen problemen meer hebben, geen ziektes.
Dus dit is zo'n mooie staat - die je alleen met vertrouwen bereikt. Maar hoe krijg je nu dit vertrouwen? Het probleem is: hoe
ontwikkel je dit vertrouwen? Er bestaat geen cursus voor, er bestaat geen literatuur over, er bestaat geen enkele lezing over.
Maar er is iets ontwaakt in jou dat zal vragen: "Wat ben ik?" - dat wat ontwaakt is zal vragen: "Wat ben ik? Wat heb ik bereikt?"
Begrijp je, het zal zich afvragen: "Wat heb ik tot nu toe bereikt? Wat heeft Sahaja Yoga me gebracht?" Al deze vragen zullen in je
opkomen. Maar als je vertrouwen hebt, geen blind vertrouwen maar verlicht vertrouwen, dat gevestigd wordt door vele wonderen
die zich voordoen in je leven, vele gebeurtenissen in je leven; dan zul je in heel kleine dingen wonderen ontdekken, in heel kleine
dingen. Er zijn zelfs grote wonderen gebeurd, op zoveel vlakken, terwijl je nooit verwachtte dat het zo zou gaan.
Dus nu weet je dat je een goede plaats hebt gevonden, dat je helemaal deel uitmaakt van Sahaja Yoga. Stel nu bijvoorbeeld dat
het begint te regenen. Dan zou de helft van jullie je zorgen maken over waarom het regent, maar ze zullen ook weten dat er een
heel mooi dak is, en dat er niets kan gebeuren. Laat het maar regenen. En je zult erop vertrouwen dat het hier binnen niet zal
regenen, dat we niet nat zullen worden. Op dezelfde manier moet dit vertrouwen binnenin ons rotsvast zijn, en dat maakt je
ongelofelijk sterk, en het maakt je ook verantwoordelijk voor de wedergeboorte van duizenden en duizenden en duizenden en
nog eens duizenden mensen.
Dit leven dat we leiden - waarbij we enkel door onze eigen instelling, door ons eigen inzicht, door onze eigen waarneming ons
kunnen vestigen in onszelf, en ons kunnen vestigen in Sahaja Yoga - dat is een buitengewoon gegeven, maar het moet zo zijn,
het is al gebeurd, het gebeurt nog steeds, en het moet met jullie allemaal gebeuren. Jullie zouden allemaal de kans moeten
krijgen om je Spirit te leren kennen en om jezelf te leren kennen.
Je moet dus vertrouwen hebben in jezelf. Ik heb sommige Sahaja yogini's gezien die altijd zeggen: "Moeder, ik ben nergens goed
voor, ik ben waardeloos. Ik werk niet. Ik ben echt een luilak," of wat dan ook. Dat is oké, als jij zo denkt - dan vraag je erom. Wat
wil je? Zelfs als je er niet om vraagt werkt het uit, zelfs al vraag je er niet om. Zelfs als je er gewoon nog maar aan denkt dan
werkt het al uit. Zelfs als je er alleen je aandacht op zet dan werkt het uit, omdat deze allesdoordringende kracht de enige
werkelijke kracht is, alle andere krachten zijn niets waard. En zij is zo efficiënt, zo vol mededogen dat ze in een fractie van een
seconde dingen kan oplossen.
Laatst was er iemand uit Australië die bedrogen was door iemand die hem een stuk grond en een huis had verkocht aan een veel
te hoge prijs, waarvoor hij helemaal het geld niet had. En deze man zei: "Het maakt niet uit als je geen geld hebt, niemand zal er
iets van zeggen." En hij geloofde hem - hij had het verkeerd soort vertrouwen, zou ik zeggen, en toen zei hij: "Goed dan." Hij
betaalde al het geld dat hij had, gewoon om het te reserveren. En er ging iemand heen, er was een puja, dus er gingen veel

mensen heen. Er waren zoveel puja's, zie je, en er vonden evenementen plaats, waardoor er zoveel mensen kwamen die dit
zagen. Maar deze man was zo van streek, hij was zo van streek, hij kon het niet begrijpen: "Waarom is mij dit overkomen,
waarom word ik in zo'n moeilijke situatie geplaatst?" En hij werd bedrogen en hij was, ik bedoel, hij was totaal ontzet. Hij had
geen idee hoe hij ooit uit deze chaos zou komen. Hij had er al zijn geld in geïnvesteerd, alles was eraan op gegaan, en als hij het
geld niet betaalde zou hij in de gevangenis terechtkomen. Ik schreef hem gewoon: "Heb vertrouwen in jezelf." Meer niet - "Heb
vertrouwen." En toen gebeurde er een wonder: iemand anders bood er een veel hogere prijs voor. En die man zei hem: "Natuurlijk
zal ik het bedrag betalen dat ik u beloofd heb. Ik zal u terugbetalen en ik zal u zelfs nog meer betalen, ik wil het betalen." Het is
ongelofelijk. Er waren al zoveel mensen heen gegaan om het probleem op te lossen, ze deden alles, gingen naar de verkoper en
zeiden dat hij niet kon betalen. Niets werkte, helemaal niets - alleen zijn vertrouwen. En kun je je dat voorstellen: nu wordt hij
zelfs een rijk man. Hij was bijna in de gevangenis beland, en nu wordt hij een rijk man.
Er gebeuren veel van zulke wonderen. Dit is alleen nog maar op financieel vlak, maar ik weet dat jullie weten dat er nog zoveel
andere wonderen plaatsvinden. Als je na je zelfrealisatie geen vertrouwen hebt, dan toont dat aan dat je een heel zwakke
persoonlijkheid hebt. Na de realisatie zou je ten minste moeten zorgen dat je vertrouwen hebt. Dat is werkelijk verbazend, dat
mensen hun realisatie krijgen en alles, en dat ze nog steeds geen vertrouwen in zichzelf hebben. Zij die het wel hadden hebben
echt al zoveel bereikt.
Nu is het verschil tussen ons en Christus dat vertrouwen deel uitmaakte van zijn wezen. Hij moest geen vertrouwen meer
ontwikkelen - hij wàs vertrouwen. Nu moeten wij dit nog hebben. We moeten in onszelf geloven.
Er zijn zoveel gebeurtenissen waarover ik je kan vertellen en waarover jullie mij zelfs kunnen vertellen, zoveel gebeurtenissen
waarbij enkel vertrouwen heeft geholpen. Als jullie in Roemenië waren geweest, volgens mij was het daar gebeurd dat er een
vrouw op het podium kwam die niet kon lopen, ze moesten haar brengen in een rolstoel. En ze zei: "Moeder, ik weet dat u me
kunt genezen. Niemand kan mij genezen; maar ik weet dat u me wel kunt genezen." Dat zei ze drie keer. Ik zei: "Dus u gelooft dat
ik u zal genezen." "Ja." Ik zei: "Sta dan op." Ze stond gewoon op en liep weg. En toen begon ze te rennen, en iedereen begon te
lachen. En ze zeiden: "Moeder, ze is niet eens een Sahaja yogini!" Ik zei: "Maar kijk wat een vertrouwen ze heeft!" Want als er
vertrouwen is dan nemen alle godheden het over: dan voelen ze zich verantwoordelijk, dan moeten ze het gewoon doen. Omdat
er iemand vertrouwen in hen heeft gesteld. Zoals ik jullie altijd al heb gezegd vertrouwen we mensen in Sahaja Yoga, we
vertrouwen. Ook al worden we door één op de honderd bedrogen, dat maakt niet uit, we vertrouwen ze. Dat vertrouwen dat je in
die persoon stelt werkt ook in zijn gedachten: "Ze hebben zoveel vertrouwen in mij gesteld." Maar hoe zit het met de godheden?
Als je hen vertrouwen schenkt dan werkt dat, dan beginnen ze onmiddellijk te werken. Guido vertelde me bijvoorbeeld: "Moeder,
ze hebben gezegd dat er hevige regenval zal zijn de komende twee dagen." Ik zei: "Goed. Maak je maar geen zorgen." En waar is
de regen? Hij is verdwenen. Je hebt alles onder controle als je je vertrouwen onder controle hebt.
En als we het over vertrouwen hebben, dan weet je dat dit een uitdaging is voor deze allesdoordringende kracht, die alles
organiseert, die alles weet, die zo intelligent en efficiënt is - en bovenal houdt ze van je. En dan schenk jij haar je vertrouwen.
De wedergeboorte in Sahaja Yoga bestaat in een rotsvast vertrouwen. Dit moet je bereiken: een rotsvast vertrouwen. Dan voel je
je niet meer slecht, zelfs al zou ik niet meer naar jullie komen, zelfs al zou ik zeggen: "Goed, kom. Deze keer zal ik waarschijnlijk
niet komen." Dan maakt dat helemaal niet uit, of Moeder nu naar ons komt of niet, of een bepaald voorval gebeurt of niet. Alles
gebeurt voor ons welzijn, voor onze bestwil. Stel dat je verdwaald bent onderweg, weet dan dat je op die weg moest zijn.
Als je kijkt naar het leven van Christus, dan moest hij gekruisigd worden. Hij moest het kruis dragen, hij moest al deze dingen
doen - het maakt niet uit, wat het ook is. "Het is zo voorbestemd. Ik zal het doen." Hij klaagde er nooit over, hij deed nooit iets met
tegenzin, hij wilde niemand deel maken van zijn problemen. Maar dit vertrouwen in zichzelf gaf hem zo'n ontzagwekkende
krachten. Hij had alles kunnen doen. Hij had al deze mensen kunnen vernietigen die hem probeerden te vervolgen, met gemak wat zou dat uitmaken? Met één enkele blik had hij hen kunnen vernietigen. Maar nee, hij wist dat hij dit alles moest doorstaan, en
hij doorstond het. En uiteindelijk is hij de overwinnaar, hij is degene die alles heeft overwonnen.
Op dezelfde manier moet een Sahaja yogi zijn eigen leven bekijken. Het is heel kostbaar, het leven in deze wereld is heel

kostbaar. Hoe velen zijn er Sahaja yogi's in deze tijden? Hoe velen er gedurende het evolutieproces Sahaja yogi's zullen worden,
dat kan ik niet zeggen. En als je kijkt naar de wereld dan krijg je het gevoel dat het grootste gedeelte ervan vernietigd of
tenietgedaan zal worden, dat de meeste mensen er niet bij zullen zijn. Niet omdat we niet open staan voor hen, maar omdat ze
niet voorbestemd zijn om naar Sahaja Yoga te komen, het is niet de bedoeling dat ze naar Sahaja Yoga komen.
Jullie hebben dus zoveel geluk dat jullie je realisatie hebben verkregen, je wedergeboorte. Maar heb nu vertrouwen in die
wedergeboorte van je, in je wedergeboorte die je nu eigen is. En hiermee zul je erachter komen hoe kostbaar jij bent voor de hele
wereld en dat je gewoon geen materiële doelen voorop moet stellen, geen lichamelijke doelen of emotionele doelen, maar
spirituele doelen.
Wat hebben we al gedaan voor spiritualiteit, die van ons en van anderen? Dit is het enige waar je nog aan moet denken, en dan
zul je verbaasd zijn hoe alles georganiseerd wordt, hoe alles op zijn plaats valt, hoe alles op zijn eigen tijd de juiste resultaten
oplevert.
Nu ben ik er zeker van dat minstens tachtig procent van jullie gelooft wat ik zeg - of misschien, zeg maar, negentig procent. Maar
er kan ook ongeveer tien procent zijn die nog denkt: "Oké, Moeder zegt dat wel. Maar waarom is dit dan gebeurd, waarom is dat
dan gebeurd?" Laatst ontmoette ik bijvoorbeeld een journalist, een heel bekende man, en hij zei: "Ik kan niet in God geloven."
Ik vroeg: "Waarom niet?"
"Hoe kan er anders zoveel ellende zijn in deze wereld? Hoe kunnen er kinderen bestaan die blind zijn, hoe kan dit en hoe kan dat?"
Toen begon hij me allerlei voorbeelden te geven.
"Goed dan," zei ik, "Heeft u me nu alles gezegd?"
"Ja."
Ik zei: "Stel nu dat we zeggen dat je nu op het niveau van de regering leeft, van jullie Andreotti regering, of hoe je het ook noemt.
Dan is de situatie te verklaren; je hebt namelijk nog niet het rijk van God bereikt. Als je die staat nastreeft, en als je die bereikt en
je daarin vestigt, vertel me dan maar, heb je dan nog problemen?
“In het geheel niet."
Ik zei: "Waarom kijk je naar de negatieve kant? Je zou net zo goed kunnen zeggen dat er een uitweg is en dat er een oplossing is,
en dat er een tijd zal komen waar er in dit volk van Sahaja yogi's geen ziektes meer zullen zijn, geen moeilijkheden, niets, geen
problemen; waarom zou je dit niet zien? Waarom wil je alleen zien dat een bepaalde jongen blind is? Maar waarom zie je niet dat
er blinden genezen worden?"
Dit soort negatieve houding hebben Sahaja yogi's soms ook. Ik heb hen gezien: als er iemand ziek is dan zeggen ze: "Moeder, hij
is ziek. Ik moet hem bij u brengen. U moet deze mensen ontvangen." Maar dat is helemaal niet nodig. Jij kan hen genezen, jouw
vertrouwen kan hen genezen. Je kent het verhaal wel van iemand waarvan de oom ziek was, die overigens geen Sahaja yogi was.
Hij ging erheen om hem op te zoeken en de vrouw van zijn oom zei: "Jij hebt de mogelijkheid om tot Moeder te bidden. Waarom
vraag je haar niet om mijn man te genezen?" Hij was een kankerpatiënt die op sterven lag.
En hij zei: "Oké." Hij boog gewoon en begon te bidden: "Moeder, geneest u alstublieft mijn oom." Drie dagen later mocht hij het
ziekenhuis verlaten en nu reist hij de hele wereld af. Zelfs terwijl hij geen Sahaja yogi was heeft het nog gewerkt; alleen omdat
een Sahaja yogi het overliet aan de godheden om het op te lossen. Zelfs al was hij geen Sahaja yogi, dat maakt niet uit. Het zijn
de godheden die hiervoor zorgden.
En zo moet je in jezelf geloven, volledig, want als deze krachten met ons zijn, waarom zouden we ze niet gebruiken? Waarom

ontwikkelen we niet dat onwrikbaar vertrouwen in het feit dat we nu Sahaja yogi's zijn, dat we in het Koninkrijk van God leven en
dat deze kracht voor ons zal zorgen? Dan zullen we geen keuzes meer moeten maken, we zullen geen twijfel meer kennen. We
zullen ons niet meer druk maken of we bijvoorbeeld naar Singapore moeten gaan of naar Afrika of waarheen dan ook - wat
maakt het uit? We leven nog steeds in het Koninkrijk van God, waar we ook gaan, het is allemaal perfect in orde. En we maken
ons hoegenaamd geen zorgen. We zijn slaaf van zoveel dingen: van onze horloges, we zijn slaaf van onze conditioneringen,
enzovoort. Dat zal allemaal wegvallen. Het is niet belangrijk. Wat maakt het uit? Niets is belangrijk. Zolang je gelukkig bent met
jezelf, is alles in orde.
Mensen vragen me bijvoorbeeld: "Moeder, u reist zoveel. Hoe doet u dat?" Ik zei: "Ik reis nooit. Zoals ik hier op een stoel zit, zit ik
daar ook op een stoel, meer niet; ik ben alleen van zitplaats veranderd. Ik heb nooit het gevoel dat ik reis. Ik zit gewoon rustig op
mijn stoel en ik voel me goed, en daarom ben ik niet vermoeid."
Als je dus een onwrikbaar vertrouwen hebt in jezelf, dan maak je je niet langer zorgen. Veel mensen zoeken eerst uit: "Als ik
daarheen ga, zal er dan een badkamer zijn of niet, zal er een slaapplaats zijn of niet?" Niets daarvan. Je bent alleen
geïnteresseerd in de voldoening van je Spirit. Als je het krijgt dan is dat mooi, maar zo niet dan kan je overal slapen. Niets kan je
binden, niets kan je omlaag trekken, geen enkele gewoonte kan je opnieuw in zijn greep krijgen; want vertrouwen zal je volledig
zuiveren, het zal je verlichten, het zal je voeden.
Dit vertrouwen is niet iets dat in jullie hoofden of in jullie harten kan worden geplaatst, dat is niet mogelijk. Het is een staat die je
moet bereiken, en die je kunt bereiken met behulp van Sahaja Yoga. Alleen dan zou onze wedergeboorte compleet zijn, gevestigd
zijn en effectief zijn, en het zal een voorbeeld vormen voor de hele wereld.
Moge God jullie allemaal zegenen.
Er zijn alleen maar kinderen, er zijn zoveel kinderen. Vandaag is de dag van Christus, dus er moeten in ieder geval kinderen zijn
om mijn voeten te wassen.
Zou dat daar passen, of moet je het verplaatsen?
Deel 2

Het was een prachtig concert vandaag, en ik ben er zeker van dat we het ons altijd zullen herinneren, hoe mooi het allemaal
gespeeld werd. En ik heb echt geen woorden om mijn vreugde te beschrijven.
Jullie zijn nu ook allemaal Indiase klassieke muziek beginnen te waarderen. Dit betekent heel veel voor deze grootse vorm van
kunst. Ik was bang dat het ooit zou verdwijnen, omdat mensen niet die diepte hadden om de schoonheid te kunnen voelen van
deze prachtige muziek. Maar het doet me veel plezier te kunnen zeggen dat alle Sahaja yogi's over de hele wereld zoveel van
klassieke muziek kunnen genieten.
Ik wil in het bijzonder mevrouw Rajam bedanken, haar dochter, en meneer Ram Kumar Mishra, om ons zo'n mooi, prachtig idee te
geven van de hoge kwaliteit van de muziek in ons land. We moeten dit over de hele wereld verspreiden en mensen zelf laten zien
hoe rustgevend het is, aangenaam en verzachtend, en ook hoeveel vreugde deze muziek brengt.
Ik ben blij dat ze heeft gezorgd dat ze er kon zijn, hoewel ze eigenlijk ergens anders heen moest. Ze is de hele nacht wakker
gebleven, en ondanks dat heeft ze toch het hele stuk gespeeld met zo'n grote concentratie en met zoveel creativiteit, het is
onvoorstelbaar. Met haar dochter gaat het nu ook heel goed. Ze heeft een klein dochtertje van drie maanden. Ze heeft haar
achtergelaten en is hierheen gekomen, alleen om voor jullie te spelen. Dit was een zeer vriendelijk gebaar van hen.

Daarnaast is meneer Ram Kumar Mishra nog zo jong, zou ik zeggen, en toch speelt hij zo goed. En hij volgt de muzikanten ook zo
goed, hij probeert echt nergens mee op te scheppen, of met hen te concurreren. Dit is zo mooi, we noemen het 'sangat', de
manier waarop hij begeleidt. Je moet echt begrijpen dat de manier waarop hij begeleidt met zoveel geduld en evenwicht gebeurt.
Ik hoop dat al deze concerten jullie ook zullen inspireren om klassieke Indiase muziek te leren, en om je waardering te tonen door
het ook te leren.
Moge God jullie allemaal zegenen.

[1] Spirit: de Atman, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

[2] Omkara: letterteken in het Sanskriet dat de Om of Aum klank voorstelt (\). Aum is de oerklank die ontstond bij de splitsing van
Sadashiva en de Adi Shakti aan het begin van de schepping. De essentie van dit woord wordt uitgedrukt door Shri Ganesha in de
Muladhara, de manifestatie is de Heer Jezus Christus in de Agnya.

[3] Logos: het ‘Woord’ uit het Johannes evangelie; Om, Aum, Amen, de Logos of het Woord hebben dezelfde betekenis.

[4] swastika: eeuwenoud, voorspoedbrengend symbool van zuiverheid en wijsheid; symbool van de Muladhara chakra.

[5] alfa: eerste letter van het Griekse alfabet (α)

[6] omega: laatste letter van het Griekse alfabet (ω)

1993-0426, Shri Pallas Athena Puja, Je moet oprecht en eerlijk zijn
View online.
Shri Pallas Athena Puja - Athene, Griekenland - 26 april 1993 EnTvd2016-0114 NlTVD2020-0308 Het is een geweldige dag voor
mij om zoveel Sahaja yogi’s te zien die uit Griekenland komen. Toen ik voor het eerst naar Griekenland kwam zei ik tegen mijn
echtgenoot dat dit land vol vibraties is er zijn veel geëvolueerde zielen in dit land geweest, maar misschien hebben de mensen
hun erfgoed verloren, maar de vibraties zitten in de atmosfeer en op een dag zal Sahaja Yoga hier geweldig opbloeien. En hoe
dan ook, wij hebben sommige Griekse bureaucraten ontmoet. De ervaring met hen was niet goed, mijn echtgenoot zei: “Als je
zegt dat Grieken echt religieuze mensen zijn kijk dan naar deze mensen- wat doen ze mij aan?” Ik zei: ”Het kunnen bureaucraten
zijn en over het algemeen genomen kun je niet zeggen wat voor soort mensen het kunnen zijn.” Maar over het geheel genomen,
waren de vibraties zonder twijfel erg goed. En ik ging hier naar veel plaatsen, ik ging naar Delphi, ik ging daar naar boven om
Athena’s tempel te zien. Naar alle interessante plaatsen brachten ze mij, omdat mijn echtgenoot druk was met zijn conferentie.
Daarom reden ze met mij rond. Overal voelde ik dat alles zo mooi was, zelfs de zee. Ik denk dat ik hier tenminste vijftien jaar
geleden geweest ben, misschien veertien jaar terug en ik voel nu de vibraties via jullie terugkomen, de hele locatie vibreert
opnieuw. Nu, moeten jullie begrijpen dat jullie een grote verantwoordelijkheid hebben omdat jullie een strategische plaats
innemen in Griekenland. Giekenland, Italië en Turkije, zijn allen heel belangrijk. Allereerst zijn jullie de brug tussen het Oosten en
het Westen en eenieder is geïnteresseerd in het beheer van deze twee zones, en daardoor de Oosterse en de Westerse zijde te
controleren, ik bedoel vooral de Westerse landen. Het grootste gevaar voor jullie is nu dat deze Westerse cultuur je kan proberen
te grijpen, te bemachtigen en dat is enorm gevaarlijk. Om dit te begrijpen dien je te weten dat jullie mensen zijn, die voortkomen
uit een zeer grote traditie met klassieke voorouders precies als de Indiërs. En er is zoveel dat jullie kunnen doen om de Europese
cultuur te verbeteren met jullie eigen gedrag. Zoals al die mensen die hier heen zijn gekomen, ook toeristen en zij zien hoe de
Grieken zich gedragen, de Europeanen denken dat zij de Grieken gemakkelijk kunnen beïnvloeden met hun cultuur, met hun
goedkope manier van leven. Daarom als jullie zulke traditionele mensen zijn, met beide voeten op de grond, die zoveel goede
dingen geleerd hebben in het leven, is het allereerst heel belangrijk om de historische achtergrond van jullie land te begrijpen.
Voor Sahaja yogi’s is het heel belangrijk om op die manier opgeleid te zijn. Want morgen moeten jullie met andere mensen
spreken. Jullie moeten hen vertellen over Athena, over jullie tradities, over jullie achtergrond en hoe het aansluit met Sahaja
Yoga, de verbinding met moeder Maria, de samenhang met Christus en al deze zaken. Hiervoor is het heel belangrijk dat we
allemaal proberen de historische achtergrond van dit land te begrijpen en leer jezelf op een bepaalde manier te spreken over
Sahaja Yoga. Zoals het is weten jullie dat Athena de Kundalini in haar hand houdt en jullie kunnen duidelijk zien dat zij de Adi
Shakti was. Feitelijk betekent atha in Sanskrit oorspronkelijk, (oer-). Dus zij was de oer-moeder. Omdat er geen verbinding meer
was tussen de Grieken en de Indiërs was er geen vertaling en wisten zij niet wat Athena betekende. Maar de Indiërs weten dat
deze plaats de manifestatie is van de Adi Shakti omdat in de Devi Mahatmyam, als je die leest zul je zien dat zij Griekenland
beschreven hebben als de Manipurdwip. Dat betekent het eiland in de Manipur. Manipur is de Nabhi chakra. Daarom in de Nabhi
is er een eiland dat jullie Griekenland is, waar de Godin verblijft. Manipur chakra is waar zij verblijft. En dus is Athena zo
beschreven. Toen ik naar haar tempel ging ontdekte ik dat er een kleine tempel was voor het kind God. Dat was Shri Ganesha.
Toen ik ook naar Delphi ging was ik verbaasd te zien dat zij mij een berg lieten zien en zeiden, “dit is de Nabhi, navel van het
universum. ” Ik zei, “dat is correct” maar toen ik mij omdraaide waren er veel vibraties en ik zag dat er daar een Ganesha
standbeeld is. Grégoire kwam hier heen en nam foto’s en zo en hij zag het ook. Dus nu zijn jullie de Nabhi. Jullie zitten hier in de
Nabhi van het hele universum. Dus hoe belangrijk is de Nabhi? Jullie weten heel goed dat als de Nabhi wordt beschadigd, het
hele leven voor mensen ellendig wordt. Daarom, aan de rechterkant van de Nabhi zoals jullie zien is de lever en omdat, natuurlijk
hadden we veel filosofen die heel veel nadachten en veel tragedies creëerden, de Griekse tragedies zijn wel bekend, waar er een
enigszins uitdagend huwelijkssysteem was, bijvoorbeeld twee mannen, één vrouw, of misschien twee vrouwen en één man,
maar ze waren nooit gelukkig met het huwelijk. Daarom werd de linker Nabhi onophoudelijk aangevallen. Om zo’n tragedie te
hebben en ze schreven er vele, zou ik zeggen, zo veel drama’s die hier en daar gespeeld werden, voorstellingen met twee
mannen en één vrouw of twee vrouwen en één man en geen enkele relatie tussen man en vrouw was zuiver. En dat was de
tragedie. Het is overal bekend als de Griekse tragedie. Het is allemaal denkbeeldig en om te beginnen werden mensen heel
linkszijdig. Ze begonnen als volgt te denken. Oh, dit leven is een ellende. Het is een tragedie. Wat moeten we doen? Waarom
zouden we? Waarom zullen we doen alsof we gelukkig zijn. We zijn zeer ongelukkige mensen. En al deze dingen begonnen hier.
Dan kwam dit er nog bij, jullie Orthodoxe kerk. Wel deze Orthodoxe kerk is me er ook één, één die vrouwen slecht behandelt alsof

ze de hele tijd onheilig zijn. Op bepaalde tijden mogen ze niet naar de kerk gaan en mogen ze geen mensen aanraken, allerlei
onzinnige ideeën hadden ze. Dat maakte vrouwen ook erg linkszijdig. Dan, daar bovenop terwijl dit allemaal gebeurde met deze
tragedies en zo. Plotseling kwam er het economisch probleem bij en de mensen voelde een soort walging op komen zetten.
Daarom werd de linkerkant er erg prominent en ik denk dat daarom veel van deze linkszijdige, ‘bhootish’ organisaties hier van
start gingen en er kwamen vele guru’s om jullie jezelf miserabel te laten voelen. Maar het ergste werd gedaan door de Griekse
kerk waardoor jullie jezelf zo schuldig voelden. Daarom werden jullie zo linkszijdig. Nu deze linkszijdigheid kreeg door mensen
als tegenwicht dat zij overactief werden; te veel denken, te hard werken en zo voort. Maar nog steeds denk ik dat ze niet zo hard
werken als ze zouden moeten werken. De Grieken zijn aan de luie kant. Ze zijn aan de luie kant. Natuurlijk zijn de Sahaja yogi’s
dat niet. Sahaja yogi’s hebben hard gewerkt ik kan dat allemaal duidelijk zien, maar anders. Om nu Sahaja Yoga in Griekenland
naar buiten te brengen is het allereerst belangrijk te weten wat onze historische achtergrond is. Ten tweede, zullen zij goed
uitgerust dienen te zijn betreffende de kennis van chakra’s en centra en hoe deze centra te verbeteren. Als je die kennis niet
bezit, kun je geen mensen onder ogen zien. Het is niet zo dat alleen mannen dit moeten weten, ook vrouwen dienen er alles over
te weten. Wat de chakra’s zijn, hoe ze werken en wat zijn de resultaten, waarom lijden we, omdat onze chakra’s in gevaar zijn. Al
deze kennis staat vrij tot jullie beschikking. Jullie hoeven niet te betalen voor deze kennis. Alleen in het dagelijks leven, als jullie
Sahaja Yoga beginnen uit te werken zullen jullie zien dat alles wat ik zeg absoluut tastbaar is. Je kunt het controleren. Het is zo.
Het is niet zo maar iets. Het is absoluut aanwezig. We kunnen alles waarin we geloven bewijzen en we kunnen anderen ook laten
zien dat dit de waarheid is. Het is een absolute waarheid. We zijn hier niet om fanatisme, radicalisme of wat dan ook te
verspreiden maar we zijn hier om de hele wereld te verenigen onder één begrip; dat we tot één universum behoren en we één
universele religie hebben. Nu, mensen zullen je dan vragen “moeten we dan onze religie opgeven?” Je hoeft hen niet te zeggen,
dat ze hun religie moeten opgeven, Dat moet je niet zeggen. Je dient in het geheel niet hard tegen ze te zijn. In tegendeel, nee,
nee, nee, niets hoeft gedaan te worden. Kom gewoon naar Sahaja Yoga en begin met jouw Spirit. Geleidelijk zal het zich
openbaren. Het is met jullie allemaal gebeurd, toen voor het eerst naar Sahaja Yoga kwam was je in een andere conditie. Nu
geleidelijk stelde je jezelf open, je werd volwassen en je begreep Sahaja Yoga heel goed. Op dezelfde manier moet je het aan
anderen leren, met hetzelfde begrip, compassie en liefde. Anders denken mensen meestal dat iemand voor altijd veroordeeld is.
Natuurlijk, met sommige mensen, die onder slechte invloed verkeren, kun je niet opschieten, maar de meesten onder jullie
zouden moeten weten dat we meer mensen in Sahaja Yoga moeten krijgen via onze compassie, liefde en heel veel begrip
betreffende andermans gevoelens. Ik heb gezien dat in landen waar Sahaja Yoga al voor heel lange tijd bestaat er plotseling
iemand problemen begint te geven en ‘bhootish’ of zo iets wordt en zich misdraagt. Plotseling gebeurt zoiets. Zo iemand, weet
je, als het is overlegd kunnen we hem uit Sahaja Yoga zetten. We kunnen hem zuiveren. Maar jullie allemaal moeten één ding
zeker definitief weten dat jullie allen deze krachten hebben om jezelf te genezen, verbeter, correct jezelf om anderen te helpen.
Jullie kunnen alles zelf doen. Jullie hebben allemaal deze krachten en het enige is, jullie dienen oprecht en eerlijk te zijn. Als jullie
niet oprecht en eerlijk zijn, zal het nooit werken. In tegendeel het zal zich tegen jullie keren. Daarom, in Sahaja Yoga is
oprechtheid van het doel erg belangrijk. Jullie moeten complete oprechtheid voor het doel hebben dat jullie hier zijn om allereerst
je eigen zelf-emancipatie te bereiken, en ten tweede, ben je hier om anderen te helpen. Alle mensen in de hele wereld hebben er
nu behoefte aan geholpen te worden. Er zijn zoveel problemen, zoveel rampen, zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren er
dagelijks. Daarom hebben we nu solide mensen nodig die in balans zijn, die vreedzaam zijn, die begrijpen wat goed en wat fout
is. Maar afgezien daarvan, jullie dienen te weten dat je nu het koninkrijk van God bent binnengetreden. Veel mensen zullen
zeggen, oké, we waren zo religieus, we baden tot Christus, we baden tot die en die. Wat hebben we ervoor terug gekregen? Je
kunt het niet krijgen omdat je niet verbonden bent. Je moet verbonden zijn. Zodra je daarmee verbonden bent dan zul je zien dat
dingen gaan ordenen, in het reine komen. Maar oprechtheid is heel belangrijk en vertrouwen in jezelf. Je moet vertrouwen in
jezelf hebben en weten dat je best capabel bent, een heel capabel mens en dat je een zeer hoge graad van bewustzijn kunt
bereiken waarmee je vele dingen kunt uitwerken. Het maakt niet uit van wat voor soort achtergrond je komt. Het maakt niet uit in
welk land je geboren bent, van welk ras je bent. Jullie allen kunnen het heel goed doen en we hebben het in zo veel landen zien
gebeuren waar we helemaal geen hoop in hadden. Bijvoorbeeld Rusland stel je voor, zij hebben nooit ook maar enige God
aanbeden. Ze wisten niets van God. Het was hun niet toegestaan om ook maar iets over religies te weten, niets, maar plotseling
ging ik er naartoe, ik weet niet zij herkenden mij, opeens herkenden ze mij, gewoon door mijn foto. Zo trof ik ze daar. Ik stond
versteld, omdat de eerste keer dat ik naar Leningrad ging er twee duizend stoelen in de hal waren, maar er stonden er zoveel
buiten. Ik zei “waarom staan ze allemaal buiten?” Ze zeiden, “alle stoelen zijn bezet, moeder, en dit zijn extra mensen, er zijn meer
dan twee duizend mensen buiten.” Dus zei ik, “dit is te veel.” En dus zeiden ze, “Moeder, hoe zit het met ons?” Ik zei, “oké, laat mij
het programma afwerken.” Ik ging naar binnen, deed het programma, alles gebeurde en jullie zullen versteld staan maar toen het

programma bezig was stonden de mensen die buiten waren nog steeds te wachten. Ik gaf realisatie aan de mensen en zij
stonden te wachten, te wachten. Toen ik naar buiten kwam zei ik, “nu wat te doen, ik kan jullie nu geen realisatie geven.” Dus
zeiden ze, “oké, wat kunnen wij doen?” Ik zei, “kunnen jullie morgenochtend komen?” Zij zeiden, “oké.” Zo al diegenen die binnen
waren en al diegenen die buiten waren kwamen allemaal en gingen op de open grond zitten en ik gaf hen realisatie. Dus dit is het
begin maar nu in Moskou of welke andere plaats moeten we een groot stadion reserveren, een groot stadion. Er zijn daar
veertien tot zestien duizend mensen en realisatie is gegeven. Maar ze zijn zo snel in het accepteren van Sahaja Yoga, zo snel om
mij te accepteren, zo snel om Sahaja Yoga te begrijpen. Ik kan mij niet voorstellen hoe deze Russen deze kwaliteit hebben
verkregen. Geen sprake van dat ze teruggaan. Geen sprake van dat hun oprechtheid in twijfel wordt getrokken. Er is geen sprake
van dat ze aan zichzelf twijfelen, niets van dat alles. Alleen daar en zoveel dat ik soms denk dat deze democratie ons heeft
benadeeld. Natuurlijk konden we vanwege democratie Sahaja Yoga gaan doen, oké, maar hoe de mensen zijn, absoluut soms
erg idioot. Zoals in Amerika, vind ik dat daar erg idiote mensen leven, en ze waren er alleen druk mee om hun badkamers uit te
zoeken en hun gordijnen en hun zepen en de hele tijd maar keuzes maken, alleen druk met deze onzinnige dingen. Ze gedragen
zich zo idioot, terwijl de mensen in Rusland zo verstandig zijn, zo diep, zo introspectief, zelfs de artiesten en wetenschappers. Ik
had een conferentie met wetenschappers. Er waren er ongeveer drie honderd en ik begon met hen over wetenschap te spreken.
Ik dacht het is beter om met wetenschap te beginnen. Zij zeiden, “Moeder niets meer over wetenschap, geen wetenschap meer,
vertel ons over de wetenschap van God”. Zulke ruimdenkende mensen. We hebben twee honderd dokters in Rusland die Sahaja
Yoga beoefenen en het heeft zich tot Siberië uitgebreid. Nu, wat is het nut van deze democratie die ons niet naar God brengt. Het
geeft ons geen gevoel dat we op zoek moeten naar God en dat we nederig naar God toe moeten zijn. Daarom wat heeft het voor
zin om deze soort democratie te hebben en en deze vorm van vrijheid die ons gek en idioot gemaakt heeft? En dat is echt waar
voor ieder democratisch land want jullie moeten weten dat democratie geld georiënteerd is. En weet je, Grieken zijn ook erg geld
georiënteerde mensen. Natuurlijk zijn ze niet zo erg als Amerikanen, maar ze zijn behoorlijk geld georiënteerd. Ook Italianen zijn
erg geld georiënteerd, maar het ergste is de corruptie. Nu wordt het in Italië ontmaskerd. Ik ben er zeker van dat jullie land ook
ontmaskerd wordt. Al deze landen zullen ontmaskerd worden. Maar, allereerst moeten Sahaja yogi’s krachtige mensen zijn. Zij
moeten zeer, zeer krachtdadig zijn en dienen te weten dat Sahaja Yoga alleen Spirit georiënteerd is, niets anders dan Spirit
georiënteerd, dat je Spirit verlicht moet zijn, dat jouw Spirit al het werk doet, dat je niet dit lichaam bent, dit geld, deze positie,
deze krachten, niets. Maar je bent de Spirit. Dit is wat men dient te weten. Er is mij verteld dat het erg moeilijk voor jullie is om
naar puja’s in Cabella te komen, jullie kunnen misschien allemaal één week komen, die jullie bijvoorbeeld met Guru puja kiezen,
denk ik. Dan kunnen jullie met de boot komen of zoiets. Het is makkelijk om samen naar Genua te komen, en dan organiseren we
hoe jullie naar hier kunnen komen. Met Guru puja, zouden jullie allemaal moeten komen. Zie je, Sahasrara puja en Guru puja zijn
heel belangrijk en het zou een heel goed idee zijn als jullie met Guru puja kunnen komen. Ik denk dat het geregeld en
georganiseerd kan worden dat jullie naar Guru puja komen. Ik weet dat het overal kan plaatsvinden, veronderstel dat ik het hier
doe, dan is het voor de rest van de mensen ver weg. Daarom dacht ik aan Milaan, dat is nogal in het centrum, het is dichter bij
Engeland, dichter bij alle Europese landen. Zien jullie, de Amerikanen en de Zuid Amerikanen vinden het erg moeilijk, daarom
deze keer moeten we alle Zuid Amerikanen voorzien van een ticket om te komen. Maar het zijn erg diepe mensen. In Columbia
was ik verrast dat het zulke goede Sahaja yogi’s zijn, heel mooie Sahaja yogi’s. Heel eenvoudig, heel goed, goed opgeleid. Drie of
vier van hen zijn getrouwd in India en ze zijn heel gelukkig. Nu, daarvoor moeten twee dingen gedaan worden. Het eerste is dat
jullie naar de collectiviteit komen. Het is erg belangrijk. Jullie moeten allemaal naar de collectiviteit komen en richt alsjeblieft
jullie aandacht naar mij, niet naar hen, oké. Alsjeblieft richt jullie aandacht naar mij, draai niet te veel met je aandacht. Jullie
moeten je aandacht in orde houden. Het is heel belangrijk. Zo jullie dienen één ding te doen en dat is naar de collectiviteit komen
en let op jullie aandacht. Waar is jullie aandacht? Waar kijk je naar? Draaien jullie te veel met je hoofd of houden jullie je aandacht
puur? Het is heel belangrijk jullie je aandacht absoluut te concentreren op de bijeenkomsten hier die jullie voor jullie collectiviteit
houden. Op die manier, als je aandacht is vastgesteld zul je merken dat jullie definitief in gedachteloos bewustzijn opstijgen waar
je spiritueel groeit. Jullie moeten opstijgen naar die staat van gedachteloos bewustzijn waar je spiritueel groeit. Als jullie je niet
in gedachteloos bewustzijn bevinden kun je niet spiritueel groeien. Daarom is het heel belangrijk om te zien waar je aandacht op
gevestigd is. Waar zet je je aandacht op? Als je de aandacht onder controle hebt zullen dingen in orde zijn. Hij huilt, het kind huilt,
misschien kun je hem even naar buiten brengen, hij voelt warm aan, ... ik denk dat hij zich nu goed voelt bij de moeder. Daarom
het allereerste is om in de collectiviteit te zijn. Het is erg sinister, ook een idee van sommige mensen om de collectiviteit af te
breken, om problemen te veroorzaken, de leiders te veronachtzamen. Met als resultaat dat de leiders het beu worden, ze geven
het op, zie je. Ze willen er niets meer mee te maken hebben. Zo, men komt met eigen ideeën, ze proberen de leiders problemen te
geven, ze creëren problemen voor hen, ze proberen overal op te vallen alsof ze alles weten. Al dit soort mensen vormen groepen.

Dus pas voor hen op. Je moet je altijd vasthouden aan de collectiviteit en helemaal niet aan iemand die een soort van groep wil
vormen of die problemen geeft of die de dingen moeilijk maakt. Jullie moeten begrijpen dat alleen zij die collectief zijn zullen
groeien, zij die dat niet zijn groeien niet. Omdat, zoals bij een nagel, als die breekt dan zal deze niet verder groeien. Op dezelfde
manier, als je deze dingen niet doet en je hebt enige problemen met de leiders, dan kun je mij altijd schrijven, je kunt het mij
vertellen, ik zal het uitwerken. Maar altijd op deze manier doorgaan en groepen vormen zal het stuk gaan en er zal iemand zijn
die dit doet. Er zal een negatief persoon zijn die dat probeert te doen. Daarom moet je heel voorzichtig zijn om niet uit de
collectiviteit te gaan. Jullie moeten altijd de collectiviteit ondersteunen, de collectiviteit helpen en voeden. Zoals jullie weten zei
ik hem ook dat wanneer hij geldproblemen heeft kunnen we geld vanuit Cabella geven, omdat in het verleden ik op eigen kosten
reisde. Zelfs naar Griekenland, kwam ik op eigen kosten en betaalde alles zelf. Daarom, zie ook, dat Stomatis iets moest betalen
wat mij helemaal niet beviel. Hij betaalde zo veel, omdat we zo’n kleine groep hadden. Maar nu jullie met een grote groep zijn
voelen jullie je verantwoordelijk, jullie willen ervoor betalen. Oké, het maakt niet uit. Maar jullie betalen niet voor Sahaja Yoga, niet
voor jullie realisatie, niet voor de kennis van Sahaja Yoga. Dit is er. En dus zullen er mensen zijn die beginnen met ideeën in jullie
hoofd te brengen zoals, “waarom dit? Waarom dat?” Dat allemaal. Zulke mensen moet je buiten houden omdat jullie hier zijn om
jullie spiritualiteit te ontwikkelen en niet om te luisteren naar deze domme mensen die lastig zijn geweest. Het beste is bij jezelf
te blijven, jullie eigen ontwikkeling en jullie eigen voeding. Dat is heel belangrijk. Het is in zekere zin collectief, maar ook
individueel, omdat wat jullie verkrijgen vanuit de collectiviteit, daarbij moet je goed opletten, jullie moeten voor jezelf zien wat win
ik vanuit de collectiviteit. Dan ten tweede, thuis, moet je iedere dag, opnieuw zeg ik het, iedere dag, om het niet te missen, ‘s
avonds voor je gaat slapen moet je mediteren. Je kunt jezelf wassen, zoals, wat jullie noemen de water behandeling of zoiets, ga
daarna tien minuten zitten om te mediteren. Je moet vijftien minuten voor jezelf hebben en ga dan slapen. Veronderstel dat je
het een avond niet kan doen, dat maakt niet uit, maar probeer het elke avond te doen. Als het niet mogelijk is, als je het op een
avond niet doet, dan kun je het in de ochtend doen. Maar het is heel belangrijk. Ik kan met gemak onderscheid maken wie
mediteert en wie dat niet doet. Het maakt verschil, zo’n verschil. Ik weet onmiddellijk of iemand elke dag mediteert aan zijn
gezondheid, aan zijn gezicht, in zijn gedrag, in alles, hij is heel anders. En zij die geen enkele meditatie doen, zie je niet alleen dat
zij raar zijn, maar hun kinderen zijn raar, hun verhoudingen zijn raar, alles is raar. Daarom is de meditatie een heel belangrijk deel
voor jullie. Want ook de vrouwen die in verwachting zijn, wanneer zij, als zij niet mediteren dan zullen hun kinderen erg lastig
blijken te zijn en heel raar. Zo iets is het. Het beïnvloedt alles. Maar de aard van het meditatieve, jullie karakter van Sahaja Yoga
helpt iedereen, jullie kinderen, jullie familie, jullie samenleving, iedereen, en iedereen kan zien wat voor soort familie jullie zijn, wat
voor soort mensen jullie zijn, wat voor soort persoonlijkheid jullie zijn. En via jullie komen zij naar Sahaja Yoga. Daarom is het ook
zo belangrijk in het individuele leven om gewoon te mediteren, niets anders. Jullie moeten in een staat van gedachteloos
bewustzijn komen. Dus de mantra is, zoals jullie weten, Nirvichara. Jullie moeten de mantra van Nirvichra gebruiken om in de
staat van gedachteloos bewustzijn te komen en probeer dit gebied te doen toenemen, deze ruimte van gedachteloos bewustzijn
en zo zul je ondervinden hoe je heel veel zal groeien. Nu als je veel krachten krijgt, als veel mensen via jullie hun realisatie hebben
gekregen, door jullie genezen zijn, kan het soms effect hebben op jullie ego. Jullie kunnen in ego dingen gaan. Voor zulke
mensen, zou ik zeggen, dat jullie introspectief moeten zijn en kijk voor jezelf. Je kijkt in de spiegel en vraagt hoeveel ego je hebt,
Lach om jezelf. Zodra je begint te lachen om jezelf, je ego zal verdwijnen en je zult begrijpen dat het onecht was dit ego in je te
hebben. Er zijn zovele wegen en manieren om over jezelf te weten te komen. Geef jezelf een bandhan en richt je handen naar de
foto, onmiddellijk kun je voelen welke chakra’s blokkeren en jullie weten hoe ze uit te klaren. Je voelt het eveneens soms
vanbinnen. Als jullie chakra’s blokkeren, kun je het van binnen voelen en je kunt het voelen, de verschillende centra op je
vingertoppen over jezelf. Dus het gaat over jezelf dat je zult weten over anderen, weet je, je zou alleen over chakra’s moeten
praten. Je moet niet zeggen, hij is bhootish, of hij heeft ego, niets daarvan. Maar jullie moeten zeggen, zijn Agnya blokkeert, dat
betekent dat hij ego heeft. Jullie kunt zeggen, zijn Nabhi is slecht, dit of dat is niet in orde. Dus de taal moet nu veranderen. We
dienen nu de taal van Sahaja Yoga te spreken. Het dient begrepen te worden dat we nu Sahaja yogi’s zijn. We hebben de
krachten gekregen, we hebben vibratorische krachten. Maar als jullie deze vibratorische krachten niet gebruiken, wat gebeurt er
dan? We moeten ze gebruiken, dat is het punt. We vergeten het steeds. Ik heb het gezien, gisteren, ze konden niets openen. Ik
zei, “geef een bandhan. ” Geef een bandhan en het werkt onmiddellijk, zien jullie. Ook kleine, kleine dingen je zult verrast zijn dat
als het niet werkt, jullie het gewoon een bandhan moeten geven en dan werkt het wel. Het is belangrijk te weten dat jullie Sahaja
yogi’s zijn, dat jullie heiligen zijn, dat jullie veel dingen kunnen doen en jullie moeten dat niet vergeten. Jullie moeten niet vergeten
dat jullie Sahaja yogi’s zijn. Nu zijn jullie geen gewone mensen meer. Jullie zijn nu heiligen en er zijn veel dingen die jullie kunnen
doen. Dit alles, wanneer het uitwerkt, zullen jullie van jezelf versteld staan hoe jullie dit allemaal bereikt hebben. En ik kan jullie
vertellen dat mensen mij zeggen dat jullie er als rozen uitzien, alle gezichten schitteren, zij zien er zo mooi uit en ze kunnen zien

dat jullie Sahaja yogi’s zijn. Ik heb op het vliegveld gezien dat vele mensen zeiden, “wie waren deze mensen die er zo mooi en lief
uitzien, schitterend. Wie waren dat?” Dus als ik ze vertel dat zij heiligen zijn, zullen ze niet geloven dat er zoveel heiligen kunnen
zijn, maar ze zijn er en dat hebben we wereldwijd bereikt. Wereldwijd zijn er nu zoveel Sahaja yogi’s dat ik niet eens kan zeggen
met hoeveel zij zijn, met duizenden en duizenden. Dus, opnieuw zeg ik jullie dat Griekenland een plaats is waar jullie veel kunnen
doen. Allereerst moeten jullie jezelf vestigen in Sahaja Yoga en jullie dienen te weten wat jullie zijn, altijd te herinneren wat jullie
zijn. “Je bent een Sahaja yogi,” Zelfs tegen kinderen moeten jullie zeggen, “je bent een Sahaja yogi,” zodat zij ook de
persoonlijkheid ontwikkelen waarbij ze zich behoorlijk gedragen en ze zich gedragen op een manier waarop een Sahaja yogi zich
zou moeten gedragen. Dus al deze zaken zijn een voorbereiding voor Sahaja Yoga, maar ik ben er zeker van dat jullie mijn tapes
uit Cabella moeten krijgen en jullie moeten alle diepere dingen met betrekking tot je zelf en Sahaja Yoga weten. Het is een nieuw
tijdperk dat begonnen is. Gisteren zei ik dat Satya Yuga nu begonnen is. Dus zal het beginnen met alles dat a-satya is bloot te
stellen, alles wat onjuist, onecht is. Al diegenen die gemene mensen zijn worden blootgesteld en jullie zullen er versteld van
staan hoe al deze dingen zullen uitwerken. Het is zulk een geweldig tijdperk waarin jullie geboren zijn en het is zulk een
geweldige zaak dat jullie naar Sahaja Yoga zijn gekomen en dat jullie je realisatie hebben gekregen en dat je er één van bent die
het hele universum naar een hoger bewustzijn dient te tillen. Natuurlijk kunnen we niet zeggen hoeveel er gered zullen worden.
Het is een ander punt want zover ik weet is het in het evolutionair gedeelte zo, dat stel dat we van chimpansees komen, er
tussendoor vele verloren gingen, weet je er zijn nu zoveel chimpansees over en daar is het midden, de mensen gingen verloren.
En op dezelfde manier zullen er misschien vele mensen verloren gaan vanwege hun domheid, vanwege hun zelfvernietigende
gewoontes die ze gevormd hebben. Maar jullie verantwoordelijkheid is heel groot. Denk niet ik ben maar halfbakken. Ik ben
nergens goed voor. Nooit. Denk nooit zo. Jullie zijn allemaal heiligen en bekwaam grote dingen te doen. Moge God jullie
zegenen. Nooit. Denk nooit zo. Jullie zijn allemaal heiligen en bekwaam grote dingen te doen. Moge God jullie zegenen.

1993-0427, Interview
View online.
Short Interview on TV, Athens, Greece, 1993-04-27 Sahaja Yoga betekent: "Saha" betekent "met", "ja" betekent "geboren met". Het
is dus een recht, dat ieder mens heeft om verbonden - dat is yoga - te zijn met de goddelijke kracht. En het is binnenin jezelf
"Sahaj", met je geboren, spontaan. Leg ons uit wat Kundalini is? Kundalini is, zoals ik je vertelde, de reflectie van de
oorspronkelijke moeder in ons. En ze is individueel de moeder van iedereen. Ze verlangt ernaar om je je wedergeboorte te geven.
Als ze in je heiligbeen ontwaakt is, stijgt ze omhoog en doorkruist zes centra, en doorboort je gebied van je fontanel en bereikt
een punt waar je verbonden wordt met de allesdoordringende kracht. Het is als - je kunt zeggen dat het is als een kabel die je aan
moet sluiten op het net. Dus, voordat je aangesloten bent op je net, weet je niet wat je bent! Wanneer je verbonden bent, begin je
te ontdekken dat je de Spirit bent. Op dezelfde manier, stijgt ze, als ze ontwaakt is, op - heel eenvoudig. Maar daarvoor moet je
iemand hebben die de autoriteit heeft om haar op te doen stijgen; een spirituele autoriteit. Stel dat je morgen je realisatie krijgt,
dan kun jij het ook doen. Wat zijn de relaties tussen de Kundalini en de Godin Athene en Moeder Maria? Nu "ata" betekent in het
Sanskriet "oorspronkelijk". Dus, volgens ons was Athene de oorspronkelijke moeder en de Kundalini is de reflectie van de
oorspronkelijke moeder die we Adi Shakti noemen in het Sanskriet. En Moeder Maria is een van de vormen van Athene, een van
de vormen van deze Adi Shakti, de oorspronkelijke moeder. Hoe geneest het ontwaken van de Kundalini ongeneeslijke ziektes?
Dit is de energie die natuurlijk in Griekenland werd het bot sacrum genoemd, wat het heligbeen betekent. en het heiligbeen bevat
deze energie binnenin onszelf, die bekend is als Kundalini. Dat betekent dat de Grieken ervan wisten. En als ze dan opstijgt, gaat
ze door je subtiele centra, waarvan er zes zijn boven de Kundalin, en terwijl ze deze centra voedt en je ook verbindt met de
allesdoordringende kracht die de essentiële kracht is. De allereerst voedt ze die centra en dat is hoe je geneest fysiek, mentaal,
emotioneel. Al onze problemen komen van mensen en de problemen van de mensen komen door hun centra. Dus als deze
centra gevoed zijn, zijn ze in orde. Dat is ho ehet werkt. En dan verbindt het met deze allesdoordringende kracht die we de
goddelijke kracht noemen, die al het levende werk doet, zoals deze blomen; alles komt daarvandaan. Dus zij stroomt de hele tijd
binnenin ons. Dan worden we niet ziek, we voelen ons niet moe, we worden niet oud. Kan deze filosofie de oplossing geven voor
de problemen van onze samenleving en een betere of een nieuwe wereld scheppen? Ja, natuurlijk, want wat er mis is met ons,
heb ik je net verteld, zijn al deze problemen die door de mensen komen, omdat ze onwetend en blind zijn. Maar zodra ze het licht
krijgen, worden ze als engelen. En wanneer deze engelen terugkomen, dan zullen er geen problemen zijn. Onze hele samenleving
is verwoest, omdat we geen idee hebben wat het doel van ons leven is. Het doel van ons leven is dat we de Spirit worden, en
zelfkennis hebben. En als je zelfkennis hebt, ben je verbaasd om te zien hoe waardig je bent en hoe glorieus je van binnen bent.
Als je dat eenmaal ontdekt, verdwijnen al deze dingen en word je een prachtig persoon. En ook over anderen, omdat je een nieuw
bewustzijn ontwikkelt, een nieuwe dimensie die we het collectieve bewustzijn noemen waardoor je de centra van anderen kunt
voelen. Ale je eenmaal weet hoe je deze centra kunt genezen, kun je anderen ook genezen. Dank u wel. Moge God je zegenen.

1993-0509, Sahasrara Puja - Bereik de perfecte staat
View online.
Sahasrara Puja - Bereik de perfecte staat - Cabella, Italië - 09/05/1993
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag zijn we hier om Sahasrara dag te vieren. Het was niet moeilijk voor mij om de Sahasrara de openen omdat er zovele
zoekers in de wereld waren. Omdat Ik, natuurlijk, ook de permutaties en de combinaties is hebt bestudeerd waarvan jullie in
zekere zin onder lijden. Ook was die tijd gekomen, omdat ik voelde dat vreselijke goeroes, die werkelijk duivels waren, de zoekers
probeerden in de palmen.
Ik bedacht dat het de hoogste tijd was dat de Sahasrara zou geopend worden. Het was niet zoals de kruisiging van Christus of
één van de andere werken. In die dagen moest iemand zeer veel boetedoening verrichten, en dat was waar hij doorheen ging.
Maar in deze moderne tijden, is wat je weet veel belangrijker dan wat je doet. Het is nu zo'n universeel bewustzijn, misschien
door de media, door communicatie of door reizen dat de menselijke geest nu zoveel weet. Soms weet hij zoveel dat zijn brein het
nog nauwelijks kan dragen. Het is zo overladen met ideeën, en de menselijke geest is steeds verlangend om alles wat hij denkt
dat kennis is, te grijpen, absorberen en op te nemen.
Maar het ontbreekt hem aan onderscheidingvermogen, dus alle soorten van zaken worden opgestapeld in zijn brein, speciaal in
deze moderne tijden, door de opkomst van alle soorten media zoals tv en computers. En de mens verlangde ernaar om al de
technieken van al die dingen de begrijpen, veel meer dan zijn voorvaders konden doen. Dit materialisme begon zich te
ontwikkelen in het brein van de mensen.
Toen ik voelde dat de Sahasrara moest geopend was materialisme op dat ogenblik de vloek van menselijke wezens. Daarvoor
waren mensen onschuldig en eenvoudig, zij geloofden allen in God, ze hadden daarover geen twijfels, en zochten niet eens naar
de waarheid.
Maar dit materialisme creëerde een zodanige competitie onder menselijke wezens, zulke schijnheiligheid dat mensen begonnen
te ontdekken dat dit niet oprecht was. Materialisme is niet vreugdegevend. Je kan geen vrede onttrekken uit materialisme. Zo
begon het in hun bewustzijn te ontwikkelen dat dit niet het einde van onze doelstellingen kon zijn, dit is niet wat me moeten
weten, dit is niet hetgene dat ons vreugde en vrede zal geven.
Speciaal na een oorlog begon dit bewustzijn zich sterk te ontwikkelen bij jonge mensen. Dat komt ook doordat het menselijk
bewustzijn het niveau van het brein heeft bereikt. Daardoor begonnen ze alles beter te weten, te absorberen en onthouden. Neem
een klein kind van vandaag en je ziet dat hij veel meer weet dan jij op een leeftijd van 25 jaar. Omdat hij verondersteld wordt
kennis te hebben over alles en nog wat, en daardoor is er dus geen beweging om de waarheid te kennen.
Maar meer en meer toenemen van dit bewustzijn, werden vele bezoekers gecreëerd op deze aarde. Vele zoekers die niet wisten
dat ze zoekers waren, werden plots zoekers. Het is een atmosferisch effect, zou ik zeggen. Een nieuwe kattenvoer die van
mensen werd al zo geboren, bewust wordend dat zij de waarheid moesten zoeken.
Het gebeurde allemaal tegelijkertijd, in overeenstemming met de tijd dat de Sahasrara geopend zou worden. En zo gebeurde het.
Voor ons, Sahaja yogi's, is de Sahasrara natuurlijk de grootste gebeurtenis. We kunnen zeggen dat dit het hoogtepunt was van al
het werk dat alle incarnaties, alle zieners, heiligen en profeten gedaan hebben.
Zij deden het voor het individu, maar om dit te doen voor de massa, dat het zich zou uitstrekken naar elke hoek van deze wereld,
dat is het ultieme einde van onze spirituele groei in het algemeen. In elke religie hebben alle grote incarnaties en profeten,

wanneer ze spraken over de toekomst, aangegeven dat je jezelf moet kennen, jezelf moet vinden, dat je een gerealiseerde ziel
moet worden, dat je absoluut moet worden, en heiligen moet worden (wali). Zelfs de Boeddhisten weten dat Maitreya. Maitreya
betekent moeder drie maal. Trigunatmika. Zelfs de Grieken hadden Athena met drie krachten in haar. Allen hebben zij deze tijd
voorspelt. In deze tijd is gekomen en daarom noem ik het de bloeitijd, en het fruit, dat zijn jullie. We zouden kunnen zeggen dat
dit alles gebeurt in de kosmische cyclus van verschillende seizoenen.
Deze mooie tijd is aangebroken. En zoals het wiel van de tijd moet het verder en verder ronddraaien. Natuurlijk starten Sahaja
yoga op een kleine schaal, maar is nu zo veel gegroeid over heel de wereld.
Hier is nu een andere zaak gebeurd die eerder merkwaardig is, namelijk dat tot dusver, mensen gewoon waren om alleen te
mediteren.
En misschien verkreeg een van hen zijn realisatie, maar er was geen fenomeen van massa realisatie, of massa meditatie in die
tijd.
Ze verdwenen gewoonlijk in een gezellig groepje van een stille plaat, waar ze gingen zitten en mediteren.
Maar deze massa realisatie, massa meditatie en massa begripsvermogen over je eigen wezen was kon ik mezelf niet
voorstellen. Dat het zover en zo grensverleggend zou gaan. Speciaal dit jaar heeft het een zeer nieuwe dimensie gekregen. In de
meeste landen is alles ontmaskert wat negatief was.
Op die manier, wanneer de Sahasrara geopend is, beweegt de kundalini zich naar deze goddelijke kracht, verbindt er zich mee, en
vloeit heel de tijd in je, waardoor de Nirvikalpa staat wordt bereikt. Wanneer de kundalini doorheen de Sahasrara stroomt, moet
men weten dat de Sahasrara moet gezuiverd worden, zodat de vloed van goddelijke kracht doorheen je kan penetreren zonder
enige obstakels, zonder onzuiver te worden, zonder in moeilijkheden raken. Dus, om tot die staat te geraken, om tot dat niveau te
komen, proberen alle Sahaja yogi's, en ik ben blij omdat te weten, het ook uit te werken in hun eigen individuele meditatie,
zodanig dat hun groei zou blijven voortgaan.
Je krijgt dus volledige verlichting, maar men zou zich moeten afvragen: "waarom? Waarvoor? Wat is het doel? Wat is het
streven?"
Het streefpunt is, dat het streefpunt er niet meer is. Je zoekt niet meer naar streefpunten. Deze tent was gebouwd met zo'n grote
bekwaamheid, waar we niets voor moesten betalen. Iedereen was hier aan het werken, dag en nacht, in het regenseizoen, en ik
was vrij bezorgd over hen. Ik zei: "wat gebeurt er?" "Moeder, we genieten er zo van, we genieten van de regen, we genieten van de
kou, het opheffen van deze zware gewichten, we genieten van alles!"
Ik was zo verbaasd, niemand was aan het klagen, iedereen was op het oorlogspad om deze tent voor jullie te bouwen. Dus eens
je Sahasrara server is, laat deze vloed van vreugde je niet meer toe om zelfs maar te denken dat je je inspant, of dat je aan het
werken bent. Normaal als je tegen iemand zegt: "dit moet opgezet worden", zullen sommigen reeds flauw vallen! Anderen zullen
zeggen: "dat duurt zeker een jaar".
Ze zullen uit vluchten beginnen te zoeken: "deze paal is niet goed, dat is niet goed, dat zal niet blijven staan, dat werkt niet."
Uiteindelijk merk je dat er niets gedaan is, het zal er jaren zo blijven liggen.
Je zo beter iemand anders, als wordt steeds uitgesteld en niets wordt gedaan. Maar hier voel je niet dat je iets doet. Wanneer je
niet voelt dat je iets doet, hoe kan je dan zeggen: "waarom?" Dat is de staat waar je werkt in het goddelijke plan. Je doet een
heleboel werk, maar niemand voelt dat hij iets doet. Dit soort van staat is de zegening van de Sahasrara, omdat je enkel in je
brein deze dingen denkt, werk-besparende uitvluchten. Bijvoorbeeld, je zegt tegen iemand:"Telefoneer eens naar die persoon", en
als deze zo een persoon is zal hij zeggen:"Hij is er misschien niet, zijn telefoon werkt misschien niet". Maar kijk, waarom zie je
niet of zijn telefoon werkt, hij geeft 101 verklaringen over wat er niet in orde zou kunnen zijn, de werk besparende dingen eerst.

Dat is één van de trucs van het brein. Dan is er die intelligentie je de hele tijd bedriegt, het geeft je rationaliteit voor alles. Zoals,
als je vraagt aan een persoon die zijn vader gedood heeft: "waarom heb je hem gedood?" Antwoordt hij: "waarom niet?
Hij was oud, hij leed veel, hij wilde alle eigendommen voor zichzelf, dus dacht ik dat het beter was om hem te doden." Zoals toen
koningin Victoria zeer oud begon te worden, haar zoon dacht: "als deze dame zo blijft voortgaan, word ik nooit koning!" En dan
begint het brein vele verklaringen en misleidingen te geven, omdat rationaliteit, rationaliteit voortbrengt. En rationaliteit is niets
anders dan je ego en conditioneringen. Je ego vertelt je: "nee, dat is niet goed!", Dus hou je je daar aan."En als iemand je vraagt:"
Waarom? ", Zeg je:"Het is niet goed, ik denk dat het niet goed is, of, ik geloof dat het niet goed is".
Maar waarom? In Sahaja yoga is het antwoord eenvoudig. Als men vraagt: "waarom doe je dat?" Is het antwoord: "ik geniet er
van". " Waarom ben je bezorgd?" " Ik geniet er van. Maar mensen kunnen dit ook zeggen door hun conditioneringen. Iemand kan
zeggen dat hij van zijn drank geniet. Een andere kan zeggen dat hij geniet van naar de kerk te gaan, of zulke zaken meer. Ze
genieten van dingen waar wij, overeenkomstig met Sahaja yoga, nooit van kunnen genieten, omdat dat plezier niet verbonden is.
Het wordt door niemand ondersteund. B.v., iemand zegt: "ik geniet van drinken. " Niemand heeft ooit een tempel of een
standbeeld opgericht voor een dronkaard! Heb je dat al ooit ergens gezien? Dus, hij kan zeggen dat hij ervan geniet, maar
daardoor is het nog geen zegening voer de samenleving. Mensen kunnen zeggen: "ik geniet van stelen, ik geniet om te doden..."
maar dat is zeer willekeurig, het is zeer individueel en nooit ondersteund door de samenleving, zelfs deze moderne samenleving,
en er zullen altijd reacties tegen zijn.
Maar Sahaja yoga is niet zo. Wanneer je zegt dat je er van geniet, zeg je dit omdat je geen ego of conditioneringen hebt. Het is nu
een andere situatie omdat de Sahasrara geopend is. Aan de ene kant is je ego verminderd en aan de andere kant zijn nieuwe
conditioneringen verdwenen. Toen ik laatst met een katholiek begon te praten over Christus, zij deze onmiddellijk: "moeder, stop
alstublieft" ik zei: ik spreek over Christus, niet over het katholicisme, waarom ben je zo bang om over Christus te spreken? "Ze
antwoorden:" Moeder, we moeten toch niet opnieuw katholieken worden? "Maar Christus heeft nooit het katholicisme gestart. Ze
zijn met een soort van deconditionering van hun brein begonnen, waardoor ze beginnen te zien dat al wat deze mensen tot
dusver gedaan hebben verkeerd is een dat alles wat zij gedaan hebben absoluut verkeerd was, en nu zouden ze dat terug gaan
doen. Dit komt veel voor. Ik heb mensen gezien die Christus vereerden, maar nu verkiezen om Ganesha te vereren. En ook
andersom.
Het is net hetzelfde! De naam is verschillend, maar dat vinden ze beter omdat zij Christus relateren naar priesters, biechten,
rozenkransen en begrafenissen. Dat willen ze niet hebben.
Deze conditioneringen op zichzelf beginnen hun duivelse vormen te laten zien, en Sahaja yogi's willen die vermijden, ze willen er
niets mee te maken hebben. Ik herinner me het begin, we hadden toen zes of zeven Sahaja yogi's uit Engeland die vroeger
hippies geweest waren.
Zij kwamen naar Rahuri, en we hadden daar een programma, waar vijf of zes echte hippies aanwezig waren. Toen ik daar zat
hoorde ik plotseling:" Oh, neen!"Ik zei: wat is er gebeurd? Is er een slang binnen gekomen? Er waren hippies! Door hun
deconditionering van hun conditioneringen, komen ze niet verdragen dat dezelfde hippies die zij eens waren, binnen kwamen.
Omdat je heel duidelijk begint te zien, zeer duidelijk, dat al deze conditioneringen ons volledig hebben verblind, en ons hebben
misleid naar de wildernis. Maar over ego zijn westerse mensen uiterst bewust. Toen ik eens aan de vrouw van een leider vroeg:"
Waarom help je je echtgenoot niet? ", Antwoordde ze:" Moeder, ik ben bezorgd voor mijn ego, als ik dat werk zou beginnen te
doen, zou dit ego zich misschien terug beginnen te ontwikkelen, en zo hoef ik heb me er geen zorgen over maken. "Ze zijn zich zo
bewust dat dit ego niet zou terugkomen. Een man waarmee ik praatte die naar me toegekomen was, liep plots weg. Toen ik
vroeg wat er aan de hand was, kwam ik te weten dat hij zei:" Al die mensen die dicht bij moeder komen, ontwikkelen altijd een
groot ego, dus wil ik niet dicht bij haar komen." Zo'n geest die krankzinnigheid ziet, die waanzin ziet, onvolwassenheid, vulgariteit,
bedrog, schijnheiligheid, die alles zo duidelijk ziet, wordt verward. Het is zo absurd. Van zulke mensen zou men moeten
weglopen. Dan hebben we ook nog Sahaja yogi's die zo'n grote problemen hebben, die naar Sahaja yoga komen met problemen.
Ook bij het zien van dat, blijven deze mensen op dezelfde manier reageren. De Sahasrara wil je niet aanvaarden. Het is

verschrikkelijk!" Ik was ook zoals hem! Nee, nee, niet meer, ik wil niet meer zo zijn! "Zij verfoeien de persoon die net zoals hun is.
Ze kunnen niet verdragen. Ze kunnen het niet tolereren. Dan zou ik zeggen dat ze nog moeten groeien, nog steeds moeten
groeien. Je Sahasrara moet gezuiverd worden met zulke snelheid, op zo'n niveau en in zo'n stadium, dat het zoals zeep alles
reinigt, het zou al het andere moeten reinigen.
Het zou van niets bevreesd mogen zijn. Het zou geen zorgen mogen hebben over het ego of de conditioneringen van anderen.
Dat is de staat die we nu moeten bereiken. Vandaag is de 23ste Sahasrara dag, en ik zou niet veel mogen verwachten, ik zou er
niet te veel over willen zeggen, maar ik wens en ik hoop dat al de duizend petalen van je Sahasrara zo gezuiverd mogen worden,
zodat je nooit meer door iemand kan beschadigd worden of dat je nooit meer bang van iemand zult zijn. Jullie zullen meesters
worden van alle soort van geneeswijzen.
Jullie zullen degenen zijn die vertroosting en vrede aan anderen zult geven. Jullie zullen degenen zijn die programma's zullen
organiseren, die verantwoordelijk zullen zijn voor Sahaja yoga, en wanneer dat gebeurt, kunnen we zien dat deze duizend petalen
van de Sahasrara zijn geopend. Deze duizend petalen zijn nog niet ontwaakt.
Zijn duiden de duizend verschillende krachten van de godin aan, dit is het minimum van het minimum. Deze duizend kan jezelf
openen door introspectie, door naar jezelf te kijken, door met jezelf te lachen. "Ken je zelf "betekent jezelf kennen met al de
fouten die je hebt, maar ook het potentieel en al de goede punten je hebt. Maar, voor zover het jullie betreft, wanneer je naar
jezelf kijkt, zou je moeten zien welke fouten je hebt. Waarom gedraag ik me zo? Waarom zoek ik zo erg? We is het probleem?
Waarom kan ik mezelf niet de duidelijk zien door de doorzichtigheid van de Sahasrara? Ik kan je hart zien, je kan je geest zien, je
kan volledig en duidelijk zien wat er verkeerd is met je.
Deze doorzichtigheid kan enkel komen wanneer je werkelijk het zuivere verlangen hebt, Shuddha Ichha. Dan is er geen
competitie tussen A en B. Dan zeggen we niet:"Jij krijgt de eerste prijs omdat je Sahasrara open is" of niet "jij krijgt de tweede
prijs." Het gaat er niet om, om eerste of tweede te zijn in Sahaja yoga, we doen geen wedstrijd.
Er is geen competitie tussen ons.
Alles wat we doen is voor onze eigen tevredenheid. Stel je voor, dat er vijf mensen aan het lopen zijn. Zij moeten denken, wie van
de vijf zal de eerste worden. Hier is het tegenovergesteld. De vijf mensen mediteren. En iedereen moet individueel voor zichzelf
uitmaken of hij tevreden is met zichzelf of niet. Niemand anders zal hem een attest geven.
Het ben jij, je zelf eerlijk een attest zult moeten geven. Er zijn vele verschillende posities. Het ben jij, je Sahasrara en je aandacht,
en jij moet naar binnen kijken: "In hoeverre heb ik mijn eigen krachten gerealiseerd, mijn eigen mededogen, mijn eigen
persoonlijkheid?" Je moet jezelf onderwijzen, jij bent degene die beslist. Wanneer jij het bent die aan het lopen is, ben jij het ook
die beslist om te stoppen.
Dus waar is de vraag van competitie? Alles verdwijnt in het niets.
Zoals ik jullie reeds verteld heb, wanneer je in de spiegel kijkt, ben jij degene die observeert. Je reflectie is het geen de dat ge
observeert wordt een er is ook de actie van het zien. Dus, je bevindt je in drie dimensies. Maar veronderstel dat jezelf de spiegel
wordt.
Dan wordt het hele proces omgekeerd, dan zie je jezelf. Je hoeft te er niet meer naar te kijken, je ziet het de hele tijd, het gebeurt
spontaan. Op dezelfde manier, wanneer het de Sahasrara bereikt, is het de Sahasrara zelf je volledig laat zien wie je bent.
De diagnose komt van je eigen Sahasrara.
Je eigen Sahasrara vertelt je welk je centra blokkeren, omdat al de pitha's ( zetels) zich in de Sahasrara bevinden, en alsof de
Sahasrara je nu gadeslaat, en aan jou rapporteert wat er verkeerd met je is.

Dus, doorheen de Sahasrara is de beste manier om de juiste informatie over jezelf te verkrijgen, en het beste is om jezelf te
corrigeren en zo die perfecte staat te bereiken. Dat is wat je moet doen. Maar eens je de die perfecte staat bereikt hebt en je je
doel bereikt hebt, heb je geen doel meer over. Net zoals de lichten. Om lichten te maken, moet je hard werken. De lichten
fabriceren, ze op de juiste plaats zetten, alles doen wat nodig is. Maar eens het gemaakt is en het licht begint te schijnen, is het
werk van het licht enkel nog licht geven. De eerste functie is afgelopen. Nu is de tweede functie om het terug te geven. Je bereikt
je doel, de eindbestemming. Bijvoorbeeld, ik moest naar hier komen, dus ik kom de hele week vanaf mijn huis, stap in de auto,
loopt tot hier en zet me neer. Dat gedeelte heb ik gedaan, nu hoef ik niet meer te lopen, anders zou ik niets anders doen dan
lopen. Dus die gekke wedloop van dit brein stopt. Waar kan het nu voor gebruikt worden?
Om van de vrede te genieten. Om van de vreugde te genieten.
Om van de collectiviteit te genieten. Dus de inspanning van het harde werk, of je kan ook zeggen, de planning van de toekomst
eindigt. Het enige dat je nog rest is om ervan te genieten. Het is zoals je van buiten komt, je hebt gelopen, je bent hongerig, en je
wilt thuis komen. En als thuis komt, en het eten is voor je geserveerd, wat is je doel dan nog? Niets anders dan van het eten te
genieten waar je voor gelopen hebt. Maar als je daarna terug begint te lopen, zou men kunnen zeggen dat dit absolute domheid
is. Maar de bekwaamheid van het genieten komt enkel wanneer je Sahasrara volledig geopend is, anders is die bekwaamheid om
te genieten veel minder. En je wordt als een persoon die heel de tijd achter iets aan het lopen is wat hij nooit bereikt.
Zo zijn er velen. Heel hun leven zijn ze als bezeten, ze werken van 's morgens tot 's avonds, elke dag, en ze bereiken niets, ze
blijven rennen totdat ze zelfs reeds een voet in hun graf hebben. Maar eens je naar Sahaja yoga komt, stop je al deze activiteiten
en laat je het aan de Sahasrara over om het uit te werken. En het werkt uit, je hoeft je niet te haasten, je hoeft niet zeer bekwaam
te zijn, je hoeft niet alles meer te schrijven. Je hoeft niet alles te plannen. Het werkt gewoon uit op een mooie manier. Het enige
dat men moet doen, is aanvaarden dan alles gebeurt voor je eigen welzijn. Zelfs in zeer kleine zaken.
Maar de vertraging vandaag in de Puja is te wijten aan het verlangen van bepaalde mensen die jullie een soort van schouw
wilden geven.
En ze wilden geen licht hebben. Dus begonnen ze te denken wat er zou gebeuren.
De Puja het zou gedaan zijn rond vijf of zes uur, dan zouden we eten hebben, maar de zon zal er nog tot 9.00u zijn, dus hoe
kunnen we dit nu doen? In orde, doe het dan in de nacht. Dan zal je elk klein detail kunnen zien. Een aantal mensen kwam van
India en zij brachten twee grote dozen van mij met zich mee. Op de luchthaven wilden ze deze twee dozen niet toelaten, ze
zeiden dat het overgewicht was.
De mensen wisten niet wat te doen. Ze dachten dat ze ze terug moesten sturen. En later zouden ze ze dan naar de Guru Puja
sturen. Maar ze bedachten dat er toch een soort van plan, een soort van drama achter zou zitten. Het vliegtuig was 19 uur te laat,
dus moest er een soort van spel zijn. Ze werden voor één nacht in een soort van toeristenhotel geplaatst. De volgende morgen,
ontmoetten ze twee Sahaja yogi's van Poona, twee jongens. En zo werd het opgelost, mijn bagage konden ze registreren en
inchecken op hun naam.
Maar gedurende die negentien uren hebben ze zich nooit verveeld.
Ze vertelden dat ze samen praatten een ervan genoten. Niemand voelde dat de tijd verstreek. Iemand anders zou reeds lang al
het luchthavenpersoneel hebben uitgescholden en alle telefoons afgebroken hebben. Negentien uren wachten! Mijn God, het zou
in de dagbladen hebben kunnen staan als de grootste misdaad, maar zij genoten rustig van het leven. We hebben het gevoel
verloren om naar een doel toe te leven we willen. We hebben geen doelen meer. We willen enkel nog vreugde beleven. Hetgeen
er gebeurd is, is een zeer belangrijke zaak, omdat, zoals je weet, de vreugde in de Sahasrara, Nirananda genoemd wordt. Zoals je
weet is Nira mijn naam, wat betekent, absoluut vreugde. En deze vreugde heeft geen andere keuze, het is enkel vreugde, zuivere

vreugde. Zonder te denken vloeit het. Want uiteindelijk dient alle activiteit om een soort van plezier of van sensatie te verkrijgen.
De sommige mensen denken ook dat het om vreugde te verkrijgen is. Het is enkel na het openen en zuilen van de Sahasrara dat
je zult weten wat vreugde is. Je kan het niet uitleggen. Je zou het uren kunnen proberen, mensen zouden het niet begrijpen.
Zoals onze burgemeester me vertelde doel: "wij kunnen in de kerk niet langer dan 15 min blijven zitten, hoe kunnen jullie daar zo
vele uren blijven zitten? Wat doen zij daar? Waar amuseren zij zich mee? Hoe kunnen ze daar uren blijven zitten, zonder iets te
zeggen en zonder zeuren. Wat heb je hun gegeven? Wat is er met hen gebeurd?"Het is verrassend en merkwaardig dat mensen,
die zelfs geen Sahaja yogi's zijn, duidelijk kunnen zien dat dit jullie onberoerd laat. Jullie genieten volledig van het leven. Wat je
ook mag doen is niet belangrijk. Jullie zijn vol vreugde en genieten van alles. Dit is het belangrijkste in het leven, wat je enkel kan
hebben door Sahaja yoga, omdat je Sahasrara reeds geopend is.
Er is nog één zaak die ik je moet vertellen. Het is zeer belangrijk voor jullie om dit te onthouden. Dat terwijl we in deze oceaan van
vreugde leven, we moeten onthouden dat er nog velen zijn die daar nog niet zeggen ingesprongen. We moeten ze er dus
inbrengen, en het is zo'n plezier, en het geeft zoveel vreugde om iemand realisatie te geven.
We hebben mensen nodig die naar voren treden, en eens dit gebeurt zal je verbaasd zijn om te zien hoe de zaken uitwerken. Er
zijn er reeds vele, dat weet ik, die naar overal gaan en Sahaja yoga verspreiden.
Het is voor jullie zeer belangrijk om te weten dat je het licht hebt gekregen om aan anderen door te geven. Treedt naar voor, wees
niet bevreesd voor je ego, Je conditioneringen, of iets anders. Kom maar voor! Je allen de kracht, je hebt alles in je en je zal alles
doen met zo'n grote geluk en vreugde. Overal, in elk land, doen mensen het. Sommigen doen het in sommigen niet. Maar jullie
zijn allemaal bekwaam om het te doen. Dus treedt naar voren en zien voor jezelf waar je bekwaam voor bent. Eerst en vooral
moeten we geloof in ons zelf hebben. Als je geen geloof in jezelf hebt, kan je niets doen.
Heb geloof. Je zou geen enkele soort van angst mogen hebben. Wees ook introspectief. Zie binnenin jezelf wat er gebeurt. Om
eerlijk te zijn, ontdek Ik dat mijn brein absoluut leeg is. Hoe spreek ik vanuit die leegheid? Ik weet het niet. Ook jullie zullen
merken dat je brein volledig leeg is, maar dat je zelfs met dat lege brein zoveel kunt bereiken. Het is zeer merkwaardig om te
zien, dat je zelfs van een kaars, een koele bries kan ontvangen. Hoe kan dat? Maar het gebeurt. Dus is het belangrijk om jezelf te
herkennen als een Sahaja yogi en in te zien wat je reeds gedaan hebt voor Sahaja yoga. Zonder te handelen voor Sahaja yoga
kun je niet van het leven genieten. Onmogelijk. Veronderstel dat ik gekomen ben om op deze troon te zitten, en ik ga er niet op
zitten, waarom moet ik dan naar hier komen? Ik ben naar hier gekomen om jullie iets te vertellen over de Sahasrara; maar als ik
het jullie niet vertel komen wat is dan de zin om naar hier te komen en Sahasrara dag te vieren. Op dezelfde manier, wanneer je
nu deze staat bereikt hebt, moet je het niet gebruiken voor je eigen voordeel. Je hebt het reeds veel gebruikt komen voor je
gezondheid, voor je welzijn er nog meer.
Wat ga je nu doen met Sahaja yoga? Wat heb je reeds gedaan voor Sahaja yoga? Na enige tijd, zal je veel doen en toch niet weten
wat je hebt gedaan hebt voor Sahaja yoga. Zeer verrassend, dat is reeds bij velen van jullie gebeurd en het zou met jullie allen
moeten gebeuren.
Ik hoop dat jullie allen zullen beseffen dat jullie Sahasrara 's volledig zuiver zijn, ze zijn perfect in orde. Je hoeft er je geen zorgen
over te maken en je kan er volledig uitgaan om Sahaja yoga te verspreiden.
Moge God jullie allen zegenen.
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Shri Fatima Puja - Istanboel, Turkije - 18 mei 1993
Het is in orde. Ik hoop dat jullie me kunnen horen van zo ver weg, lukt dat? Kom anders een beetje naar voren. Vandaag is een
zeer vreugdevolle gelegenheid, nu we hier allen in Turkije zijn om de puja van Fatima te vieren. Jullie weten over haar dat zij de
dochter was van Mohammed Sahib, dat ze getrouwd was met Ali en dat ze twee kinderen had, Hassan en Hussein, die later in
Karbala werden vermoord door fanatici die zichzelf destijds Soennieten noemden. Dit alles gebeurde doordat er fanatisme
heerste, en fanatisme laat mensen in de waan dat zij ten allen tijde gelijk hebben, en dat ze het volste recht hebben om kwaad te
zijn, en om de andere partij te overreden en te overtuigen - of een andere persoon. En dit fanatisme ontstond al lang geleden, het
is geen nieuwigheid. Het is nu overduidelijk dat ons grootste probleem in deze wereld fanatisme is. Fatima verloor haar twee
kinderen, en zij was de belichaming van Gruha Lakshmi. Zij verblijft in onze linker Nabhi, dus alle ziektes die in verband staan met
de milt en alle problemen die in verband staan met je linker Nabhi kunnen alleen rechtgezet worden door Fatima. Je moet dus
zorgen dat Fatima in ontwaakte staat blijft in jezelf.
We bevinden ons hier in de islamitische cultuur - we kunnen zeggen dat in deze plaats de islamitische cultuur heerst - en in de
islamitische cultuur heeft men de huisvrouw altijd een ontzettend hoge positie toegekend. In de tijd van Mohammed Sahib
waren er geschillen, gevechten en oorlogen tussen verschillende stammen. Als gevolg daarvan stierven talloze jongemannen.
Alleen oudere mensen bleven in leven, en met hen vele vrouwen. Dat is de reden dat Mohammed zei: "Je mag vier of vijf vrouwen
huwen; dat liever dan toe te staan dat ze ongetrouwd blijven of buitenechtelijke relaties aangaan. Dat zou leiden tot de grootste
val van de islam - van deze religie." Hij begreep dus dat, zolang vrouwen niet volmaakt rein worden gehouden, volmaakt zuiver,
het Koninkrijk van God niet kan bestaan. In Sanskriet bestaat het gezegde: "Yatra narya pujyante, tatra ramante devata", oftewel:
"Waar de vrouwen gerespecteerd worden, eerbiedig worden behandeld en eerbiedwaardig zijn" - niet in de zin dat ze aanbeden
moeten worden, maar dat ze respectabel zijn - "alleen daar bestaat het Koninkrijk van God."
Zoveel verantwoordelijkheid ligt er dus bij vrouwen. En uit Fatima's leven moeten we leren dat zij nooit het huis uit ging en dat ze
een huisvrouw bleef, en dat ze haar twee kinderen zo opvoedde dat ze later zouden kunnen vechten in de oorlog tegen het
fanatisme. Zelfs haar man vocht mee. Zo zie je hoe een vrouw, een huisvrouw, ontzettend machtig blijkt te zijn; hoewel ze thuis
blijft en hoewel het lijkt alsof ze slechts een moeder is, is ze ongelofelijk machtig! Maar tegenwoordig heeft men hier andere
ideeën over gekregen. Mannen zijn dan ook verschrikkelijk wreed geweest, en zeer agressief ten opzichte van vrouwen. En het
resultaat daarvan is een hevige verzetsstrijd tegen mannen, waardoor er een grote kloof is ontstaan tussen mannen en vrouwen.
Doordat mannen ook nog eens overspelig en pervers begonnen te worden en zich met verdorven vrouwen inlieten, dachten de
fatsoenlijke vrouwen: "Waarom zouden wij ons niet ook zo gedragen?" En toen begonnen ze verkeerde dingen te doen, die ze
nooit hadden mogen doen. Als gevolg daarvan stortte de hele samenleving in. Nu is het zo dat mannen verantwoordelijk zijn
voor de politiek en de economie, en ook voor het land als leiders, maar de vrouwen dragen de verantwoordelijkheid voor de
samenleving.
Ongeacht of ze thuis is of in de buitenwereld, of ze nu binnenshuis of buitenshuis werkt, zij is verantwoordelijk voor het behoud
van de samenleving. En al kan het voor een vrouw soms lijken alsof ze gedomineerd wordt - door haar man, of door de familie
van haar man - is het de kwaliteit van een vrouw die het niveau van de samenleving omhoog brengt. En niet alleen op dat niveau,
maar zo wordt ze ook door haar gezin gerespecteerd. De rol van een huisvrouw is ontzettend belangrijk; misschien realiseren we
ons dat nooit. Nu zien we hier bijvoorbeeld zoveel lichten, waar elektriciteit doorheen stroomt. Maar wat is de bron van deze
elektriciteit? Is die niet veel waardevoller dan deze lichten? Mannen zijn dus enkel maar, we kunnen zeggen, de energie van de
beweging; maar het potentieel is de vrouw in huis. Maar vandaag de dag wordt de situatie alsmaar erger. Zelfs toen ik naar Italië
ging stond ik versteld hoe goedkoop vrouwen zich daar hebben gemaakt.
Ze willen door elke man aantrekkelijk worden gevonden. Waar is dat voor nodig? Mannen verliezen zich in een vreugdeloze jacht,
en vrouwen maken zichzelf zo goedkoop mogelijk. Dit goedkope gedrag van vrouwen zal hen nooit kracht geven, of vreugde. Ik

weet dat ze heel ongelukkig zijn met de manier waarop mannen hen behandelen, maar je moet je eigen persoonlijkheid hebben;
je moet een eigen inzicht hebben in het feit dat je een vrouw bent, dat je een 'shakti' bent, en dat niemand een 'shakti' kan
onderdrukken. Maar als je niet trouw blijft aan je eigen persoonlijkheid of aan je eerbaarheid, dan kun je je levensdoel niet
waarmaken. En jouw levensdoel is kracht te geven aan je zoon, aan je man - de vrouw geeft kracht aan de hele samenleving.
Zoals je weet ben ik ook een vrouw, en ik heb ook een gezin. En al mijn krachten ten spijt heb ik hen nooit laten zien dat ik deze
krachten heb. Ik heb altijd naar mijn man geluisterd en hem gehoorzaamd, ook al was hij soms erg onredelijk. Hij is ook
afkomstig uit een samenleving die eerder islam georiënteerd was.
Maar ik nam dat allemaal niet zo serieus, want ik dacht: "Hij is gewoon als een kind, en ik moet veel geduld hebben met hem." Hij
zegt altijd dat hij door mijn krachten alles in zijn leven heeft kunnen verwezenlijken. Hij zegt dit altijd, waar iedereen bij is. Ik weet
niet of dat waar is, maar ik ben wel degelijk heel tevreden met mijn eigen getrouwde leven. Ik denk nooit, zoals anderen wel doen,
dat we moeten proberen onze mannen te domineren, dat we ze moeten tegenspreken en dat we het recht hebben dit te doen.
Ons recht ligt in onszelf, in onze krachten. Maar mannen moeten ook inzien dat ze vrouwen moeten respecteren. Ik bedoel, niet
in zulke mate dat zij je vraagt iets verkeerds te doen en je dat maar klakkeloos doet - dat is niet de bedoeling. Dat is
onderdanigheid. Mannen moeten mannen zijn. Maar dat betekent in geen enkel opzicht dat vrouwen gedomineerd worden door
mannen - zo zie ik het niet; want als jij je eigen krachten hebt dan maakt het niet uit wat voor man je hebt, maar uiteindelijk zal hij
moeten aanvaarden wat je bent. Hij zal er hoe dan ook achter komen wat je bent. Ik heb vaak genoeg in mijn eigen leven gezien
dat het zo gaat. Ik heb nooit ergens commentaar op gegeven.
Als hij bijvoorbeeld kwaad werd dan hield ik me stil. Het is niet erg. Uiteindelijk moet hij in de buitenwereld redetwisten, maar zijn
humeur moet hij op mij afreageren. Op een andere manier kan hij dat niet doen, want als hij dit bij anderen doet dan zullen ze
hem slaan. Daarom is het maar beter dat hij zijn humeur op mij afreageert. Maar ik kreeg hierdoor nooit, maar dan ook nooit het
gevoel dat hij me domineerde. Ik dacht gewoon: "Hij is zich aan het afreageren." Maar ik zag wel dat als ik iets tegen hem zei, hij
daarover nadacht. In zijn leven heb ik elf beslissingen genomen, en al deze beslissingen herinnert hij zich nog steeds één voor
één, en hij weet dat ze van onschatbare waarde waren. Maar voor de rest vertel ik hem nooit wat te doen. Alles draaide om dit
principe. En hij besefte ook dat ik een heel belangrijke missie heb. Dus gaf hij me geld, hij gaf me tijd en hij gaf me alle vrijheid.
Maar eerst moest ik mezelf vestigen als een zeer praktische, toegewijde echtgenote. Mannen hebben op zich al een heel andere
aard, dat moet je begrijpen. Zij zijn extravert, en alles waar vrouwen enorm veel om geven, daar hebben zij geen oog voor. Maar
dat is niet erg, want vrouwen en mannen vullen elkaar aan.
Zo werkte Ali aan de situatie buitenshuis, terwijl Fatima Bi in huis bleef, thuis, en nooit naar buiten ging; maar hij wist waar zijn
bron van kracht vandaan kwam. Maar doordat vrouwen nooit gerespecteerd werden als shakti raakten ze in de ban van deze
westerse moderne ideeën, van: "We moeten strijden tegen mannen; ze creëren problemen, ze maken ons het leven zuur en we
moeten ons op hen wreken." Zo kan de samenleving er nooit beter op worden. De verantwoordelijkheid van de vrouwen is veel
belangrijker dan die van de mannen. Mannen moeten gewoon naar hun kantoor gaan, hun werk doen en terugkomen. Vrouwen
moeten levenslang de energie voorzien voor het grootbrengen van de kinderen, het beschermen van de echtgenoot en alle
andere praktische dingen die ze moeten doen.
Daarom zeggen we in India: "Een vrouw moet in alle opzichten gerespecteerd worden, en zij moet ook respectabel zijn."
Bovendien is dat niet alleen in India het geval; ik heb over de hele wereld gezien dat vrouwen altijd gerespecteerd worden als ze
huisvrouwen zijn. Als ik bijvoorbeeld met mijn man naar de een of andere plechtigheid ga, dan word ik evenzeer gerespecteerd
als hij. Zo wordt zijn afgevaardigde niet zozeer gerespecteerd als ik, en zijn secretaris evenmin - niemand. Ik, zijn vrouw, word in
dezelfde mate gerespecteerd als hij, omdat ik zijn vrouw ben. Niemand kijkt op me neer omdat ik maar iemand zijn vrouw ben.
Dit is overal zo. Ik zal je nog een voorbeeld geven van een vrouw die ik kende. Zij dacht dat ze heel mooi was, weet je, en ze was
altijd met haar lichaam bezig, om slank te blijven en zo, en ze wilde de aandacht trekken van alle mannen - daar deed ze alles
voor. Ze droeg jeans, weet je, een oudere vrouw. En haar man had een hoge functie, hij was de eerste minister van het kabinet,
veel hoger in rang dan wij. Op een dag waren we dus allemaal uitgenodigd voor een diner.
Maar zij was er niet. En veel mensen, echt ontzettend veel mensen vroegen hem: "Waar is uw vrouw? Waar is uw vrouw?" Hij zei:
"Ik heb geen idee waar ze is... Ze zou hier normaal gezien moeten zijn." En ik vroeg me zelf ook af waar ze was, waar ze naartoe

was gegaan, want er was een plaats voor haar vrijgehouden, een speciale plaats. Dus voordat ik ging zitten voor het diner ging ik
eerst naar de toiletten. En daar zat het arme ding, in een hoekje. Ik vroeg: "Waarom zit u hier?" Ze zei: "Ze dwongen me om hier te
zitten. Ik weet niet wat ik moet doen." Dus ik nam haar mee naar buiten en ik zei: "Waarom hebben jullie haar hier laten zitten?"
En zij dacht maar dat ze beeldschoon was - ze had haar haren mooi opgestoken en ze zag eruit als een actrice. "O, is zìj zijn
vrouw?!" Ik zei: "Ja." "O mijn God! We dachten dat ze zijn secretaresse was!" Maar hoe kon het ook anders? Ze zag er helemaal
niet waardig uit, ze was zo raar gekleed. Hoe hadden we ooit kunnen weten dat zij zijn vrouw was? Ze heeft niet de waardigheid
die de vrouw van een zo hooggeplaatste Indiase heer hoort te hebben."
En het arme ding zat daar ondertussen een half uur lang, al rokend. En ze wilden me maar niet geloven. Ze bleven me vragen:
"Bent u er absoluut zeker van dat zij zijn vrouw is?" Ik zei: "Ja, ik weet het zeker." En zelfs toen ze daarna aan de tafel arriveerde
stond niemand voor haar op. Alle anderen dachten nog steeds dat het zijn secretaresse was die was gekomen. Dus moesten we
hen zeggen: "Dit is zijn vrouw." En zij verkeerde in de waan dat ze een mooie jonge vrouw was, weet je; ze gedroeg zich zo dom,
en dat op oudere leeftijd. Zelfs in het Westen wordt een vrouw dus gerespecteerd als ze een goede huisvrouw is. Overal wordt ze
gerespecteerd. Ik was ook verrast toen ik iemand leerde kennen met een zeer hoge positie, een minister in het kabinet van
Engeland.
En hij had de reputatie enigszins onbetrouwbaar te zijn, waardoor niemand hem een blik waardig gunde. Niemand. "Kijk niet naar
hem!" En ik was niet zo goed op de hoogte van de schandalen die hadden plaatsgevonden in de diplomatieke kringen, dus ik
vroeg: "Waarom spreken jullie niet tegen die man?" "Hij is het niet waard." Ik vroeg: "Waarom?" Ze zeiden: "Hij is afschuwelijk. Het
is geen goede man." "Ja, maar waarom dan? Wat heeft hij gedaan?" Ze zeiden: "Hij is een flirt, hij kijkt naar andere vrouwen en hij
doet allerlei van dat soort dingen." En toen vertelden ze een paar verhalen over hem. Mijn God! Een man met zo'n hoge functie,
een minister - waarom gedraagt hij zich zo? Zo dom als een ezel loopt hij rond. Niemand wilde hem de hand schudden. Zelfs
mannen wilden niet naar hem kijken. Nu is er zich natuurlijk een nieuwe samenleving aan het vormen uit al deze domme
mensen. Dat is een andere zaak. Maar als een Sahaja yogi deze plaatsen zal aandoen dan zal hij versteld staan van hun
domheid. Zij kunnen het aanvoelen. Ze hebben allemaal een blokkade op hun linker Nabhi, zowel vrouwen als mannen.
Maar voor mannen is het gevaarlijker zo'n vrouw te hebben. Want als de linker Nabhi blokkeert, wat gebeurt er dan? Welke
ziektes krijg je? De eerste en voornaamste is bloedkanker. Door linker Nabhi kun je bloedkanker krijgen. Vrouwen denken dat ze
hun mannen naar believen kunnen domineren, dat ze hun man van alles kunnen aandoen en dat ze hem kunnen bijschaven, maar
ze beseffen niet dat ze zo een ernstige ziekte als bloedkanker veroorzaken. Ik ken iemand die leed aan bloedkanker, maar we
hebben hem genezen; en daarna zagen we dat zijn linker Nabhi nog steeds in slechte staat was. Hij herviel keer op keer. En toen
kwamen we erachter dat zijn vrouw de oorzaak was. Zij was een ontzettend gevaarlijke vrouw voor hem. Maar hij wilde haar niet
verlaten, hij weigerde haar te verlaten. Dus ik zei hem: "Ik zal je niet opnieuw behandelen zolang je met die vrouw samenleeft. Zet
haar aan de deur of stuur haar ergens anders heen. Maar zolang je blijft samenleven met die vrouw zal ik je niet behandelen."
Toen hij haar ooit belde heb ik haar rechtstreeks gezegd: "Je bent een verschrikkelijk dominante, vreselijke feeks, en als je je man
zo blijft martelen dan kan hij nooit genezen." Maar ze ging er gewoon mee door.
En het eindresultaat was afgrijselijk, echt afgrijselijk. Zijn milt werd zò groot en moest helemaal worden verwijderd; en de dokters
zeiden hem: "Binnen zes maanden is het met je gedaan." Het werkte dus van beide kanten, zou ik zeggen: de vrouw probeerde
haar man te domineren en de man bleef gehecht aan zijn vrouw. Het is nog niet zo lang geleden gebeurd. Maar we zijn man en
vrouw omdat we van elkaar houden, en we vullen elkaar aan: een vrouw is een vrouw en een man is een man. Mannen mogen
niet van vrouwen verwachten zoals zij te zijn - heel snel; en vrouwen mogen niet van mannen verwachten zoals hen te zijn - heel
edelmoedig, zou ik zeggen. Er zijn typisch vrouwelijke en typisch mannelijke kwaliteiten. Maar de grootste kracht van een vrouw
is haar eerbaarheid. Als haar kuisheid is aangetast dan is ze een gevaarlijk persoon, heel gevaarlijk. Ze kan dan niet alleen haar
man schade toebrengen, maar ook haar kinderen en haar samenleving. Wij komen uit een cultuur die heel sterk verwant is met
de islamitische cultuur. De Indiase cultuur is zo. In de Indiase cultuur respecteren vrouwen hun eerbaarheid meer dan wat ook ter
wereld.
Ze kunnen alles opgeven, maar niet hun eerbaarheid (kuisheid of reinheid). En ooit... Ik moet jullie een verhaal vertellen, heel
interessant, over een heel mooie vrouw genaamd Padmini. Zij was de vrouw van een koning. En er was een vreselijke

moslimkoning die deze vrouw wilde zien, omdat hij had gehoord dat ze beeldschoon was. Het was een heel vreemde situatie.
Dus ging hij naar haar koninkrijk en zei: "Ik moet deze vrouw zien, anders zal ik het hele koninkrijk ruïneren." Maar de mensen
zeiden: "Hij kan dit niet doen, ze is onze koningin. Dat kan niet, hij mag onze koningin niet zomaar te zien krijgen." Maar zij dacht:
"Goed. Hij hoeft me niet in persoon te zien, maar hij mag wel mijn spiegelbeeld zien." Dus ging ze voor de spiegel staan,
waardoor hij haar spiegelbeeld zag. En toen raakte hij nog meer bezeten, en zei: "Ik moet deze vrouw hebben! Als jullie haar niet
aan mij geven, zal ik jullie allemaal met de grond gelijk maken." Stel je voor dat een koning zich zo belachelijk maakt om een
vrouw - het bewijst alleen maar wat voor een waardeloze man hij was.
Dus hij liet zijn hele leger oprukken met alles erop en eraan, om halt te houden nabij het fort waar deze mensen zich bevonden,
waarna hij hun de boodschap stuurde: "Als jullie mij niet deze vrouw geven dan zet ik de aanval in." Ze waren hier niet op
voorbereid en ze wisten niet wat te doen, dus zeiden ze: "Laten we de strijd met hem aangaan. We kunnen niet toestaan dat onze
koningin in hun handen valt. Dit is een kwestie van prestige." Dus ze namen honderd palankijnen - weten jullie wat een palankijn
is? (een soort draagstoel) Ze namen honderd palankijnen. En in elk van die honderd palankijnen zaten vier strijders, met hun
wapens en hun machines, en elke palankijn werd door twee man gedragen. Toen zeiden ze: "Goed, de koningin is op komst met
haar honderd dienstmeiden." En de moslims - de moslimkoning zat daar met zijn drank en zijn spullen, en hij was zeer tevreden
dat de koningin onderweg was. Maar toen kwamen de mannen eraan, ze sprongen uit hun palankijnen en ze begonnen te
vechten. En ze hadden tegen de achterblijvende vrouwen gezegd: "Als we winnen dan zullen we om vijf uur 's ochtends een vuur
aansteken, en als jullie dat vuur zien, weet dan dat we de strijd hebben gewonnen.
Maar als dat niet het geval is, ga er dan met zekerheid vanuit dat we de strijd hebben verloren." Zij bestonden slechts uit zo'n
vierhonderd tot zeshonderd man, tegen de duizenden van de andere man, die ook geweren had en kanonnen, enzovoort. Dus ze
gingen de strijd met hem aan. En in dat gevecht won de moslimkoning, omdat hij zoveel macht had, en de meeste mannen
stierven. Zelfs de koning werd gedood. Er werd dus geen vuur ontstoken om vijf uur. En toen de vrouwen zagen dat er geen vuur
was maakten ze een reusachtig platform, een brandstapel, en ze klommen op die brandstapel en staken hem in brand, waarop
ze allemaal stierven. Drieduizend vrouwen stierven, omdat ze niet door andere mannen aangeraakt wilden worden. Als er een
andere man zou zijn gekomen die hen had aangeraakt dan betekende dat het einde van hun eerbaarheid. Er bestaan ontzettend
veel dergelijke verhalen in India. Je ziet dus hoezeer ze hun kuisheid respecteren! Het is heel gemakkelijk om ten prooi te vallen
aan een verleiding van buitenaf, maar als dit jouw kracht is, waarom zou je jezelf dan overgeven aan iets dat zo betekenisloos is?
In Sahaja Yoga moeten we dit beseffen. En ook mannen moeten inzien dat als hun vrouwen zo rein en zo waardevol zijn, ze hen
moeten respecteren.
Verder moeten ze zich ook realiseren dat ze nog rakhi zussen hebben, wat betekent dat we heel zuiver zijn. We respecteren de
kuisheid van een rakhizus, en we willen hoe dan ook niets te maken hebben met iemand die deze kuisheid niet respecteert. Zo
worden mannen ook eerbaar. Als de vrouwen eebaar zijn, dan worden mannen ook eerbaar. En deze eerbaarheid is de grootste
kracht die je hebt; deze kuisheid is namelijk de kracht van Shri Ganesha. En pas als je deze kracht van Shri Ganesha ontwikkelt
besef je hoe machtig je wordt door de onschuld die in je ontluikt. Zonder eerbaarheid of kuisheid kunnen vrouwen dus absoluut
niets verwezenlijken in Sahaja Yoga. Je moet al je oude ideeën loslaten, alle dingen die tot het verleden behoren, ook al worden
we nog zo gebombardeerd door de kranten, de media, enzovoort. Laatst las ik een prachtig boek, het was zò dik, genaamd
'Media Versus Amerika'. In dit boek onthullen ze hoe de media vrouwen en mannen valse denkbeelden hebben ingegeven, door
het nut van het huwelijk in twijfel te trekken, en hoe ze zo het huwelijksleven hebben kapotgemaakt.
Ze trouwen en ze scheiden weer; ze trouwen en scheiden weer. Zo gaat het steeds maar door. Natuurlijk gaat het in Sahaja Yoga
zo slecht nog niet. We hadden deze keer zesentachtig huwelijken. Zesentachtig, waarvan er één op een mislukking is uitgelopen
- maar dat is nu ook geregeld. In Sahaja Yoga loopt het veel beter. Mensen begrijpen hier het belang van het huwelijksleven. Het
is een spel, maar tegelijkertijd is het ook 'tapas': het is een vorm van 'tapasya', waardoor je je eigen krachten leert kennen. Ik zou
zeggen dat een man als de zon is, maar een vrouw als Moeder Aarde. Het is verschil is dit: de zon schijnt, ze geeft licht, en in
zekere zin geeft ze Moeder Aarde ook kracht; maar Moeder Aarde geeft alles, en ze verdraagt ongelooflijk veel - ze verdraagt al
onze zonden. Een huisvrouw is dus als Moeder Aarde. Ze geeft vreugde aan iedereen: aan haar man en aan haar kinderen. Ze
denkt niet aan zichzelf. Ze denkt niet: "Hoe kan ik grote dingen verwezenlijken met behulp van mijn schoonheid, of misschien
met mijn lichaam, met mijn opleiding, of met de krachten die ik heb?" - nee, zo denkt ze niet. Ze denkt: "Hoe kan ik anderen

krachtig maken? Hoe kan ik hen kracht geven? Hoe kan ik hen helpen?" Dit is het ware ideaalbeeld van een vrouw. Als ze niet zo
is, dan is ze geen vrouw. Ik bedoel, als iemand zegt: "Ik zou graag eens bij je komen eten," dan is ze dolblij. "O, dat is fantastisch!
Goed, wat zal ik koken? Wat kan ik doen?" Dat is het karakter van een vrouw.
We hadden ooit eens een groep mensen; er waren er vijfentwintig bij me op bezoek. Ik zat met hen in een open ruimte, en ik liet
mijn dochter weten dat ze er waren en dat het vrij laat kon worden, en of ze eten voor hen wilde klaarmaken. Na de bijeenkomst
zei ik dus: "We hebben nog eten over voor jullie." Ze vroegen: "Echt?" Ik zei: "Zeker." En ze was dolgelukkig, mijn dochter. Ze had
van alles klaargemaakt, en haar vriendinnen waren ook gekomen om haar te helpen. En ze waren zo verrast, al deze
buitenlanders: "Moeder, hoe kan het dat ze daar zo blij om is? Als ik tegen mijn vrouw zeg..." - dat was wel in het begin van
Sahaja Yoga - "...dat er zelfs maar drie personen zullen mee-eten, dan draait ze helemaal door!" Ik vroeg: "Waarom?" "En ze
moppert en zeurt, en ze zou haar slechte humeur niet verbergen voor de gasten." Ik was erg verbaasd. Want kijk, zo leven we nu
eenmaal in Sahaja Yoga.
We willen liefde geven, zodat mannen die liefde kunnen appreciëren en van die liefde genieten; of je nu een broer bent of een
echtgenoot of een zoon, de liefde van een vrouw komt je sowieso altijd toe. En zij geeft je een liefde die je niet alleen vreugdevol
maakt, maar ook heel eerbiedig. Want het is allemaal aan elkaar gerelateerd. Als een vrouw zich begint te misdragen dan is de
samenleving er erg aan toe, want dan beginnen mannen zich ook te misdragen. Mannen zijn extravert, dat is nu eenmaal zo. Om
hen te controleren en om hen de rol van gezinshoofd toe te kennen moeten vrouwen dus weten hoe ze hen moeten hanteren. Het
is niet gemakkelijk om het huishouden te runnen, je gezin te runnen en je kinderen te verzorgen - het is heel moeilijk. En zij die
deze kwaliteiten bezitten zijn de meest waardevolle vrouwen, die werkelijk hun potentieel kunnen waarmaken. Ik bedoel, jullie
kunnen je allemaal jullie moeders voor de geest halen, hoeveel ze van jullie hielden - zowel alle mannen als alle vrouwen.
Waarom? Waarom denk je zo vaak aan je moeder? Omdat zij alles voor je opofferde, hoewel ze nooit liet merken dat ze zich
opofferde. Zij deed zoveel voor je, opdat je zelf ook een vrouw zou worden. Het vermogen van een vrouw om lief te hebben is
enorm, echt enorm! En dit is wat we moeten leren van Fatima. Zij zond haar twee kinderen de dood in. Ze wist dat, want ze was
ten slotte Vishnumaya; ze was de incarnatie van Vishnumaya. Ze wist dat haar kinderen gedood zouden worden, maar toch zond
ze haar kinderen erheen: "Goed. Het moet nu eenmaal. Ik weet dat ze zullen sterven, maar ik leg me erbij neer." Wat een
dapperheid, wat een moed, en wat een diep inzicht in de plicht van haar kinderen. Vandaag herinneren we hen als Hassan en
Hussein. Maar stel dat ze had gezegd: "Nee, nee, nee, nee! Ga niet naar de oorlog! Blijf thuis!" en hen had gedwongen niet te
gaan, dan zouden ze niet zijn gegaan. En dan zouden wij vandaag de dag nooit over hen hebben gesproken, nietwaar?
Ze zouden hoe dan ook ooit zijn gestorven, maar een heldendood kregen ze dankzij hun moeder. Natuurlijk waren zij in zekere
zin ook wel incarnaties, maar zij was het die hen absoluut de nodige moed insprak: "Ga, en vecht voor het goede." Want de
fundamentalisten probeerden hun fanatisme te verspreiden. Vandaag is dus een dag waarop ik ook mannen op het hart druk dat
ze moeten leren een reine vrouw te respecteren. Begrijp dit alsjeblieft; als je echtgenote een reine vrouw is, dan heb je niet het
minste recht het haar lastig te maken. Ze moet niet alleen zelf respectabel zijn - want dat moet ze zijn - maar jij moet erop
toezien dat iedereen haar respecteert en dat niemand haar beledigt, en je moet haar bijstaan, je met haar vereenzelvigen. Maar
als ze geen reine vrouw is, als ze van die slag is, neem dan maar beter afstand van haar. Ik heb niet de moed om te zeggen:
"Goed, blijf maar bij haar, ik zorg wel dat het goed komt." Want dat is heel moeilijk. Ik weet niet welke complicaties zich allemaal
zouden kunnen voordoen. Door al deze ervaringen wordt één ding heel duidelijk, namelijk dat een vrouw veel meer naar binnen
gericht is, dat ze veel meer krachten heeft en dat ze veel wijzer is dan andere mensen als ze haar eerbaarheid trouw blijft.
Dat is de as waar al haar bewegingen omheen draaien, waar haar hele persoonlijkheid omheen draait. Ze zou alles kunnen doen.
Er waren vrouwen - zo was er bijvoorbeeld een vrouw die nog maar zeventien jaar jong was en weduwe werd. Ze werd weduwe
op zeventienjarige leeftijd, en ze vocht tegen een vreselijke koning genaamd Aurangzeb; zij maakte hem eigenhandig verlamd.
Haar naam was Tarabai. Zo hebben we in India verschillende vrouwen met de meest uiteenlopende karakters, in zekere zin; ze
hadden heel verschillende methodes, maar in de eerste plaats waren ze huisvrouwen. Ze hadden alle krachten van een
huisvrouw. Kijk dus niet neer op een huisvrouw. Als ik met het vliegtuig reis dan vragen ze me: "Moeder, wat is uw beroep?"
"Huisvrouw." Mijn beroep is huisvrouw. Ik ben huisvrouw voor een ongelooflijk grote familie. Ik zorg voor mijn kinderen - ik hou
van hen en zij houden van mij - dus wat mij betreft is dit het beste beroep dat je maar kunt hebben, omdat het zoveel vreugde

geeft, het is zo mooi. Het is liefde. Het geeft zoveel energie. En zelfs op deze leeftijd voel ik me nooit zo oud als ik ben, omdat ik
de Moeder ben van zovelen van jullie.
Het komt dus nooit in mijn hoofd op dat ik nu oud ben en dat ik dit of dat moet doen, dat ik rust moet nemen en dat ik moet
stoppen met dit werk. Allemaal dankzij dit gevoel van liefde voor mijn kinderen: ik moet hen verzorgen, ik moet hen beschermen,
want ik moet hen al mijn krachten geven. Ik probeer hoe dan ook nooit mijn krachten te etaleren naar jullie toe. Jullie zijn het die
al mijn krachten in je op moeten nemen. Dat is het enige verlangen dat ik heb: dat jullie even machtig zullen zijn als ik. Natuurlijk
ontdekken jullie wel dat ik krachten heb, dat is een ander verhaal; maar wat mij aangaat wil ik dat jullie vergeten welke krachten ik
heb, en erop toezien dat jullie al deze krachten in jezelf tot uiting laten komen, zodat jullie de wereld kunnen redden. Dat is het
enige dat ik jullie wil geven. En ik wil jullie ervan verzekeren dat jullie allemaal alles kunnen hebben wat ik heb; je moet enkel
maar trouw blijven aan één eenvoudig principe in het leven: dat we rechtschapen mensen moeten zijn.
We kunnen niet de dwaas uithangen, we mogen ons niet misdragen. Vandaag de dag ontstaan er zoveel nieuwe dingen - dingen
die mannen doen en dingen die vrouwen doen; maar wij doen ze niet. Over het evolutieproces zegt men dat er enkele apen waren
- chimpansees - die in mensen veranderden. Maar nee: voordien deden er ook andere menselijke wezens hun intrede, die
vervolgens weer verdwenen. Er zullen dus maar zeer weinig mensen Sahaja yogi's worden, en gered worden. Alle anderen zullen
er niet langer zijn; ze zullen noch aap noch mens zijn - verloren. Dit komt allemaal door zelfdestructieve zaken die moordend zijn
voor het gezin en moordend voor de kuisheid in ons, waarna we hulpeloos achterblijven. We zijn verloren. We hebben ziektes, we
hebben moeilijkheden en we hebben problemen. Dus wees voorzichtig, wees ontzettend voorzichtig. Deze bijzondere puja voor
Fatima Bi is ook een puja voor Vishnumaya.
De schuld, die invloed heeft op de linker Vishuddhi, kan ook gezuiverd worden als je je kuisheid ontwikkelt. Dan zul je je nooit
schuldig voelen, omdat je zo'n grote kracht hebt. Met die kracht zul je je nooit ofte nimmer schuldig voelen, en je zult het hoofd
kunnen bieden aan de grootste nonsens, omdat je sterk staat in de waarheid van de eerbaarheid. Vandaag is het een speciale
dag, zou ik zeggen, nu we dit grote ideaalbeeld van kuisheid eren in de vorm van Fatima Bi.
Moge God jullie zegenen.
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Vandaag gaan we allemaal mij vereren, voor het eerst. Tot nu toe deden we altijd puja voor een aspect van mij, of een deel van
mij. Nu moet je heel duidelijk weten wat Adi Shakti[1] is. We noemen haar ook wel het zuivere verlangen van God Almachtig, van
Sadashiva. Maar wat is het zuivere verlangen van God Almachtig? Als je naar je eigen verlangens kijkt, waar komen die dan uit
voort? Niet uit goddelijke liefde, maar uit vleselijke liefde, uit materiële liefde, uit machtsgerichte liefde. Achter al deze verlangens
is liefde. Als je ergens niet van houdt, dan zul je er niet naar verlangen. Deze aardse vormen van liefde die jullie voelen - waar we
zoveel van onze tijd aan besteden, zonder enig nut, geven je in werkelijkheid geen voldoening, want het is geen ware liefde die je
voelt. Het is kalverliefde die slechts tijdelijk is, waarna je er weer genoeg van krijgt en overspringt naar iets anders, en dan weer
iets anders, en daarna nog iets anders. Adi Shakti is dus de belichaming van Gods goddelijke liefde. Zij is Gods zuivere liefde, en
waar verlangde hij in zijn liefde naar? Hij verlangde ernaar mensen te creëren, die heel gehoorzaam zouden zijn en volmaakt,
zoals engelen. Dat was zijn idee: Adam en Eva scheppen.
Engelen hebben dus geen vrijheid. Engelen zijn zo gemaakt. Ze zijn gebonden. Ze weten niet waarom ze de dingen doen die ze
doen. Dieren weten ook niet waarom ze sommige dingen doen. Ze doen het gewoon, omdat ze gebonden zijn aan de natuur. Ze
zijn gebonden aan God Almachtig. Men zegt dat Shiva pashupati is, dat wil zeggen dat hij alle dieren controleert; hij is pashupati.
Hij controleert alle dieren, dus alle verlangens van de dieren zijn er wel, maar zij voelen geen berouw, ze hebben geen ego en ze
hebben geen besef van 'dit is slecht' of 'dit is goed'. Ze hebben geen karmaprobleem, omdat ze geen ego hebben, doordat ze
geen vrijheid hebben.
Op dit punt kwam de Adi Shakti in het spel, die zuivere liefde was. Stel je dus een Vader voor die al zijn liefde aan één
persoonlijkheid heeft gewijd, waarna er niets meer in hem overbleef en hij alleen nog maar toekijkt. En het enige waar hij aan
denkt is gewoon te kijken naar het spel van zijn verlangen, van zijn liefde. Hij kijkt ernaar, hoe het werkt. En terwijl hij toekijkt is hij
ook heel voorzichtig, omdat hij weet dat deze persoonlijkheid die hij heeft gecreëerd niets anders is dan liefde en mededogen. En
mededogen is op zich al van zo'n edele diversiteit dat hij het niet kan verdragen dat iemand dit mededogen in vraag zou stellen,
dit mededogen zou tegenwerken of op welke manier dan ook zou onteren, neerhalen of beledigen. Hij is zo alert op dat punt. En
hij is ontzettend waakzaam.
Er heeft dus een splitsing plaatsgevonden, kunnen we stellen, van hem en zijn eigen verlangen van liefde. Nu kreeg dit verlangen
van liefde zelf ook een persoonlijkheid, oftewel ego, en dit ego moet dus ook zelf handelen. Het werd een soort volledig
onafhankelijke persoonlijkheid, die vrij was om te doen wat ze wou. Ik bedoel, in ons aardse leven kunnen we ons niet voorstellen
dat een man en vrouw volledig vrij zijn om te doen wat ze willen; want er is geen samenhorigheid, er is geen begrip, er is niet die
eenheid en die verstandhouding. Maar dit is als de maan en het maanlicht, de zon en het zonlicht: zo'n samenhorigheid dat de
één geniet van alles wat de ander doet. En in die mooie splitsing besloot Adi Shakti zijn plannen te wijzigen. Zij staat bekend om
haar sankalpa vikalpa karoti: als je ergens teveel je zinnen op hebt gezet, stuurt zij het in de war; zoals de puja van elf uur
vandaag.

Toen het verhaal van Adam en Eva dus vorm begon te krijgen wist zij dat ze precies zo zouden zijn als andere dieren en engelen,
en wat had dit voor zin? Ze moeten weten wat ze doen, en ze moeten weten waarom ze het doen. Ze moeten de vrijheid hebben
om te begrijpen wat de kennis is. En het leven als een afgestelde machine dat de dieren leidden, waarom zouden zij zo moeten
leven? Dus met haar onafhankelijke kracht, die haar natuurlijk wel was toegestaan, was zij het die in de vorm van een slang
kwam en hen aanmoedigde: ''Proef van de vrucht der kennis". Nu is het zo dat je dit aan mensen die geen Sahaja yogi's zijn niet
kunt vertellen. Ze zouden geschokt zijn. Maar deze slang, die kwam om hen te testen en hen zei dat ze eens van de vrucht
moesten proeven, deze slang vertelde dit aan de vrouw, niet aan de man; want een vrouw accepteert dingen veel gemakkelijker.
Ze kan zelfs bhoots[2] accepteren, en misschien ook nonsens, maar zij is degene die accepteert. De man daarentegen
accepteert niet zo snel, hij beredeneert en hij discussieert; daarom vertelde hij het aan de vrouw, of 'zij' vertelde het de vrouw, zou
ik moeten zeggen. De Heilige Geest is in principe vrouwelijk, en staat dus veel dichter bij een vrouw. En deze vrouwelijke kracht
kwam in de vorm van een slang en zei dat ze beter eens van de vrucht der kennis zouden proeven.
Nu was het de taak van de vrouw, Eva, om haar man hiervan te overtuigen; want vrouwen weten hoe ze dat moeten doen. Soms
overtuigen ze hen van het verkeerde en vertellen ze hen dingen die heel slecht zijn en heel sinister. Je weet wat er in Macbeth
gebeurde. We hebben zoveel situaties gezien waarin vrouwen hun mannen misleidden. Maar mannen kunnen zowel misleid als
geleid worden, en ze kunnen verlost worden als ze een goede vrouw hebben. Hij had dus alle vertrouwen in zijn vrouw, hij
geloofde haar, en samen proefden ze van de vrucht der kennis, onder toezicht van de Heilige Geest, die een vrouwelijke
persoonlijkheid van God was.
Dit kan gewoonweg niet bevat worden door mensen die maar een glimp opgevangen hebben van Christus, of een glimp van
Mohammed Sahib, of een glimp van Nanak Sahib. Ze kunnen het niet bevatten. Ze hebben maar een glimp van hen opgevangen.
Als het hen verteld was geweest dan hadden mensen gezegd: "Bah, wat is dit?" Ze zouden er nooit naar hebben geluisterd. Dus
in die tijd, met dit soort aandacht en dit soort bevattingsvermogen, sprak men over dharma[3], en over spirituele groei. Maar in
India had men het al heel lang over de Kundalini[4], en over het feit dat zij de Adi Shakti is die in ons weerspiegeld is. En nu zie je
dat zij het al voor jullie heeft voorspeld: dat ik in hen allemaal zal zijn. Je moet begrijpen dat deze Adi Shakti de kracht van liefde
is, van zuivere liefde, van mededogen. Er is niets anders dat ze heeft dan de zuivere liefde in haar hart. Maar deze zuivere liefde
is zo krachtig, zo krachtig; het is de liefde die zij aan deze Moeder Aarde heeft gegeven. Zo komt het dat deze Moeder Aarde,
hoeveel zonden we ook mogen begaan en wat we ook doen, haar liefde laat stromen naar ons allemaal, via deze mooie dingen.
En deze schoonheid komt ook tot uiting in elk aspect van haar liefde; in de sterrenstelsels en de sterren die je ziet. Als je dit nu
op een wetenschappelijke manier wilt bekijken, dan betekent 'wetenschap' al dat het geen liefde bevat, dat er geen sprake is van
liefde. Mensen spreken zelfs over yoga zonder liefde en mededogen te vermelden. Als er geen liefde en mededogen is, dan kan
er geen goddelijke vonk zijn in iemand. Alles is volledig ondergedompeld in deze goddelijke liefde. Alles wat werd geschapen op
deze aarde, alles wat werd geschapen in dit universum, en in vele andere universums, is enkel uit liefde van de goddelijke
Moeder. Deze liefde van de Adi Shakti is dus iets dat zo subtiel is, zo subtiel dat je het soms niet kunt begrijpen.
Ik weet dat jullie allemaal heel veel van mij houden. Jullie voelen een heel diepe liefde voor mij, en als ik jullie vibraties voel dan
zijn die als golfjes die de oevers raken en weer terugkeren, waarbij er kleine, schitterende druppeltjes op het strand
terechtkomen. Op die manier voel ik in mijn hart hoe jullie liefde de pracht van deze schittering terugkaatst naar deze goddelijke
liefde, en dat is een ervaring waarvan ik jullie niet kan beschrijven wat het allemaal teweegbrengt. Het eerste dat het creëert is
dat er tranen in mijn ogen komen. Want het is het mededogen, sandra karuna[5], die aadr is: niet droog. Het mededogen van een
vader kan bijvoorbeeld heel droog zijn: "Goed, doe dit, anders schiet ik je neer, of doe ik je iets," zal hij zeggen. En de moeder zal
ook iets zeggen, maar zij zou nooit iets zeggen dat zo kwetsend is. Soms zal ze wel moeten spreken, om je te corrigeren. Maar
haar manier van spreken is heel anders dan die van de vader, omdat zij sandra karuna heeft. ‘Aadr'... 'aadr' wil zeggen dat het niet
droog is. En dit type hart heeft zij ontwikkeld, door deze goddelijke liefde waarvan zij de drager was. Dus elk deeltje van haar
lichaam, alles werd gecreëerd uit goddelijke liefde. Zelfs het kleinste deeltje straalt niets dan goddelijke liefde uit. Vibraties zijn
niets anders dan goddelijke liefde.
Nu vertelde ik jullie al eerder dat deze incarnatie moest komen. De tijd was gekomen; het was allemaal voorzien, de tijd was rijp.

Maar er is een verschil tussen een vast tijdstip en een tijdstip dat sahaj[6]' is. Van een vast tijdstip kun je zeggen: deze trein
vertrekt om die tijd en hij zal om deze tijd aankomen. Zo kun je ook spreken over een machine die iets produceert: in deze
bepaalde tijd zal het zoveel voorwerpen produceren. Maar voor levende processen die spontaan plaatsvinden en die sahaj zijn,
kun je geen tijdstip vastleggen. Hetzelfde geldt voor dit proces van vrijheid: je hebt de maximale vrijheid, dus je kunt niet
vastleggen op welk moment het zal gebeuren dat de mensen zich open zullen stellen om deze subtiele kennis van goddelijke
liefde te ontvangen. Ook kennis kon heel droog zijn. We hadden verschrikkelijke mensen in India, die zich bezighielden met het
aflezen en het citeren van mantra's en zulke dingen, en zij werden zo vreselijk droog! Ze waren als skeletten, alleen hun
beenderen waren nog van hen over. En ze waren zo heetgebakerd dat ze door naar iemand te kijken die persoon tot as konden
reduceren. Ik bedoel, is dit waarom je op deze aarde bent gekomen, waarvoor je al je tapasya[7] hebt gedaan en alles, gewoon
om iemand tot as te kunnen herleiden? Maar zij beschouwden zichzelf hierdoor als heel machtig; omdat ze maar naar iemand
hoefden te kijken waarop die persoon verdween of in as veranderde. Bhashimat noemen ze het. Maar ze hadden het idee van
welzijn niet in hun hart. Het eerste dat bereikt wordt door deze goddelijke liefde is dus jouw welzijn. Nu is 'welzijn' op zich al in
zekere zin een verkeerd geïnterpreteerd woord. Welzijn wil zeggen: dat wat goed is voor je Spirit[8]. Zoals je weet is de Spirit de
reflectie van God Almachtig, dus wanneer de Spirit in jou zichzelf begint te reflecteren in zijn volle schoonheid dan word je de
gever; je bent niet langer iemand die iets wil nemen, maar je wordt enkel de gever. Je bent zo tevreden.
Nu kwam deze Advent in een tijd waarvan werd voorspeld in welke periode het zou gebeuren. Zoals ik al zei hadden jullie vrijheid:
mensen raakten buiten hun zinnen en deden wat ze wilden. En je kunt nagaan dat we juist vóór die tijd een groot probleem
hadden met mensen die hun macht wilden tonen. Zo gingen mensen naar India om het gebied van India te bezetten, of naar
China, en aan de andere kant gingen ze naar Afrika en al deze plaatsen. Zelfs de Amerikanen - zogenaamde 'Amerikanen' gingen naar Amerika en bezetten het. In deze tijd gebruikten ze hun vrijheid dus enkel voor machtsdoeleinden. Dat was niet de
tijd waarin de Adi Shakti geboren moest worden. Zij waren de mensen die machtsgeoriënteerd waren. Niet dat we die vandaag
de dag niet hebben; nu zijn ze er ook. Maar zij streefden enkel naar macht, en naar het vergaren van gebieden, wat van geen
enkel belang is. Dus in die tijd was het niet mogelijk. In die tijd moest je vechten voor je vrijheid, om uit de klauwen te raken van
deze imperialisten en mensen die probeerden te overheersen. Maar geleidelijk aan veranderde dit.
Het veranderde, en veranderde op een heel vloeiende manier. Het is echt verbazingwekkend, ik heb de verandering zelf zien
gebeuren. Het loste zichzelf op. Zoals je weet nam ik zelf ook deel aan de vrijheidsbeweging in India - dat is belangrijk. India
begon ermee, in India begon het. Eerst de vrijheid van het imperialisme, en vervolgens begon deze bevrijding van imperialisme
zich langzaam maar zeker te verspreiden naar alle andere landen. Mensen begonnen erover na te denken en ze zagen plots in
dat het geen zin had kolonies te hebben en dergelijke; dat het beter was om naar je eigen positie terug te keren. En toen dat
gebeurde - ik bedoel, dit gebeurde tijdens mijn eigen leven - stierven eerst de mensen die vrijheid in ons land nastreefden. Er
stierven er zoveel, weet je, mensen zoals Bhagat Singh. In elk land werden alle revolutionairen buitengegooid, mishandeld en
gedood. Dat was niet alleen in India zo. Maar ze moesten er doorheen. Hun vrijheid werd dus op de proef gesteld. Hierdoor
beseften ze dat het onzin was wat ze deden, en dat dit geen vrijheid was. Want uiteindelijk begonnen ze na dit alles te doen,
berouw te voelen en ontwikkelden ze een soort angst, een vrees van anderen, en je kunt wel stellen dat ze een heel verstoorde
linker Vishuddhi ontwikkelden. Ze voelden zich verschrikkelijk schuldig, omdat ze zo'n slechte dingen hadden gedaan die ze
nooit hadden mogen doen. Daarnaast bestonden er in die periode nog andere problemen; we hadden het kastensysteem en de
problemen met de slavernij en nog allerlei andere dingen; ongelijkheden, waarbij bepaalde mensen als minderwaardig werden
behandeld en anderen als superieur - hogere rassen en lagere rassen; dit soort dwaze toestanden waren er gaande. In hun
vrijheid creëerden ze dit, in hun vrijheid. Het is niet zo, het is niet het geval; het is niet de waarheid. Maar zij creëerden deze
situatie. Stel dat ik bijvoorbeeld hier iets wil creëren, en dat ik zeg: "Goed, dit is geen tapijt", en ik blijf je zeggen: "Dit is geen tapijt,
het is geen tapijt", dan raak je gehersenspoeld, zie je, totdat jullie allemaal denken: "Dit is geen tapijt, dus moet het wel iets
anders zijn." Het is een vorm van hypnose, als je het mij vraagt, waaronder mensen deze racistische onzin aanvaardden,
waardoor er zoveel ongelijkheid ontstond: de slavernij, het kastensysteem, en vooral de slechte behandeling van vrouwen.
Dit alles kwam voort uit de keuze die hen werd gegeven om een onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. In hun
ogen was het dus heel goed, begrijp je, het was juist om dit te doen. Onder deze omstandigheden zou mededogen verspild zijn
geweest aan deze mensen. Goddelijke liefde zou aan hen verspild zijn geweest. Mentaal was men namelijk nog niet voorbereid
dit te begrijpen. Je kon hen niet vertellen: "Het zijn enkel en alleen jullie eigen blindheid en onwetendheid die maken dat jullie dit

doen; het is niet juist dat jullie dit doen, het zal je niet edelmoedig maken. Het is laag, jullie doen laaghartige dingen." Natuurlijk
kwamen er ook zovele heiligen, die over edelmoedigheid en vergiffenis spraken, over eendracht en eenheid; overal hebben ze
over gesproken. Grote zieners werden geboren, en ook zij bereikten het punt waarop zij erover spraken. Maar toch waren de
mensen hier niet voldoende op voorbereid. Al denk ik dat hun lessen geleidelijk aan toch begonnen te werken in de mensen.
Maar het grootste probleem ontstond met deze zogenaamde religies die ze startten. Al deze religies ontspoorden uiteindelijk, en
er ontstonden kleine poelen, zie je, met hier moslims, daar christenen, en daar hindoes; deze hoort hier, en die hoort daar. Wat
jullie werkelijk nodig hadden is de brenger van leven, om al deze poelen op te vullen en ze met elkaar te verenigen. Het is pure
onwetendheid en je reinste dwaasheid te denken dat de ene mens hoger is dan de ander. Wat je wél kunt zeggen is dat je je in
een andere staat bevindt. Sommigen bevinden zich in een andere staat; sommigen hebben een hogere staat, maar in het
algemeen kun je over iemand niet oordelen dat hij nergens goed voor is, of dat een gemeenschap niet deugt, of een andere
gemeenschap - in het algemeen! Over een individu kun je zoiets wel zeggen, maar in het algemeen kun je het niet zeggen. Maar
deze onwetendheid was zo duister, omdat ze collectief werd; het is een collectieve onwetendheid. Collectieve onwetendheid! Ze
verenigden zich allemaal, collectief, om te bepalen dat één religie de beste is; 'wij zijn de enigen die gered zullen worden'. En een
ander zegt dan weer: "Nee, nee, nee, nee, dit zijn absoluut vervloekte mensen, wíj zijn de beste." En in de naam van religie, in de
naam van God Almachtig, begonnen ze met deze onzin.
Daarom moest nu Adi Shakti op de voorgrond treden, met alle kracht. En het eerste dat zij zich realiseerde, is dat men zou
moeten weten wat een familie is. Een kind groeit op in een familie, en als de kinderen niet de juiste aandacht krijgen van hun
vader of moeder - als ze bijvoorbeeld verwend worden, of als ze niet verwend worden, maar overbezorgd worden behandeld, of
als ze verwaarloosd worden - dan weet het kind niet wat liefde is. En als een kind niet weet wat liefde is… Liefde betekent niet dat
je het kind verwent, of dat je het een hele hoop speelgoed geeft zodat je er vanaf bent, maar het betekent dat je aandacht
voortdurend bij je kind is. En die aandacht is geen bezorgdheid, maar aandacht voor het welzijn van het kind. Je ziet dus de hele
tijd toe op zijn welzijn. Ik bedacht dus dat het familieleven eerst en vooral goed onderbouwd zou moeten zijn. Dat is heel
belangrijk, want tegenwoordig hebben ze in de naam van religie zelfs nonnen uitgevonden, en priesters, en sanyasi's[9], en al dit
soort baba's. Ze zijn zo droog! En ze misleiden mensen zo dat mensen zich gingen toewijden aan dit soort sanyasa, waarop ze
hun huizen uit gingen en hun vrouwen en kinderen verlieten.
Het eerste dat ik me dus realiseerde, is dat mensen geen liefde kunnen voelen als ze zelf niet weten wat liefde is. En deze liefde
is veel effectiever als ze collectief is. Kijk, je zult al hebben gemerkt dat in India mensen in een familie werkelijk van elkaar
houden. Ik bedoel, er zijn zoveel familieleden waarvan we niet weten hoe we aan elkaar gerelateerd zijn, we noemen hen gewoon
'broer', 'zus', enzovoort. We weten niet wat de relatie met hen is, wie wiens vader is en wiens zuster, niets. We voelen gewoon: dit
is onze broer; en als je vraagt: 'Hoe gaat het met je broer?' dan weten we dat niet. Dit komt doordat we een verenigd
familiesysteem hebben; een verenigd familiesysteem, precies zoals een collectief systeem. Niemand wist dus wie zijn echte
broer was, wie zijn stiefbroer, wie zijn neef, niets. Ze leefden allemaal gewoon als familieleden samen. Maar later viel dit ook
uiteen, dit verenigde familiesysteem viel ook uiteen, onder meer om economische redenen, of wat de reden ook was. Dus in dit
tijdperk, dit zeer cruciale tijdperk, moesten mensen liefde leren kennen, aangezien de familie in elk land uiteen begon te vallen;
vooral in de Westerse landen, waar mannen en vrouwen nooit het belang van het familieleven hadden ingezien. Ze hadden nooit
vertrouwen gekend in het familieleven. Dus bevonden de arme kinderen zich in een heel onzekere situatie, ze voelden de grond
niet meer onder hun voeten en ze konden niet naar behoren groeien. Zo creëerde men een generatie van gewelddadige,
afschuwelijk bezeten kinderen. Deze generatie begon oorlog na te streven; ze wisten niet waarom, maar ze wilden vechten. Ik
heb kinderen met een boom zien vechten. Ik vroeg: "Waarom vechten jullie?"
"Het is leuk om te vechten, weet je." "Maar waaróm vechten jullie?" Ze wisten het niet. De reden is dat er geen liefde is, waardoor
je een hekel hebt aan alles wat je ziet: "Ik hou hier niet van, ik hou daar niet van," hebt een hekel aan alles. Je probeert uit
frustratie alles wat je ziet kapot te maken. Zo ontstond er weer een nieuwe trend. En na de oorlog, toen het voorbij was, viel
vanzelf het waardensysteem uiteen. Mensen dachten: "Wat heeft het voor zin, zie je, we hadden al deze waarden, en wat kregen
we ervoor terug? Oorlog en nog eens oorlog; en wat is oorlog? Het heeft onze volledige maatschappij geruïneerd, het heeft onze
kinderen gedood, iedereen; wat is er eigenlijk zo geweldig aan oorlog?" De instelling van de mensen in het algemeen was er dus
op gericht om op de een of andere manier te moeten vechten. Het recht van de sterkste: degene die kan domineren en degene
die zich opdringt, is de beste. Nu was dus de dominantie van de imperialistische stijl van de regering voorbij, maar er startte een

proces van individuele dominantie. En in dit proces van dominantie begon het ego zich te ontwikkelen. Ze onderwezen kinderen
zelfs zo dat deze kinderen ontzettend arrogant werden. Heel gekunsteld, verschrikkelijke arrogant en gekunsteld. Het was
onmogelijk te begrijpen waarom deze kinderen totaal niet werden gestuurd en werden gewezen op wat slecht voor hen was. Dit
kwam mede door de enorm defensieve houding van de ouders. Ze wilden hun kinderen niet in de ogen kijken en hen zeggen wat
ze verkeerd deden. Ze waren zo gehecht aan het idee dat hun kinderen hen zouden verlaten dat ze zeiden: "Goed, doe wat je wilt,
als je maar bij ons blijft." Onder deze omstandigheden begonnen zelfs mensen te schipperen tussen een goed gezinsleven en
scheidingen, en een verknipte maatschappij, waar men gelooft in het delen van vrouwen of het delen van mannen en dat soort
dingen. Wat was het dus een vreselijke situatie voor Adi Shakti om in naar voren te treden!
Bovendien was er ook een groot probleem met de religies, die zichzelf, hun eigen ideeën en hun eigen conditioneringen aan
mensen opdrongen en hen helemaal verblindden. Er heerste dus een staat van verwarring; er heerste verwarring, en enkel in deze
staat van verwarring moest Adi Shakti komen om het dharma te vestigen. Zij moest dit oplossen om het dharma te kunnen
vestigen. Het was een zeer onstabiele plaats, de grond was zeer onstabiel. Maar toen ik geboren werd, was ik geschokt over hoe
de mensen waren. Ik geloof niet dat ik in die tijd veel zoekers heb ontmoet. Natuurlijk kwam ik wel een of twee gerealiseerde
zielen tegen, maar de meesten waren alleen bekommerd om hun verzekeringen, hun geld en hun bezittingen. Ik bedoel, als je met
hen praatte dan wist je niet waar je was terechtgekomen; misschien in de een of andere wildernis. Je wist niet wat je tegen hen
moest zeggen. Hoe kon je hen vertellen over goddelijke liefde terwijl ze niet eens zoekers waren?
Maar dan kreeg ik geleidelijk aan meer vertrouwen. Eerst dacht ik: "Ik ben wat te vroeg gekomen, ik had iets langer moeten
wachten, dat zou beter zijn geweest. Want hier haten de mensen iedereen, en ieder individu is tegen een ander individu, en ze
bedriegen elkaar, zijn jaloers op elkaar en zijn alleen maar uit op een hogere positie. En anderen willen dan weer iedereen voor de
gek houden. Misschien is de tijd nog niet gekomen voor Sahaja Yoga om van start te gaan." Maar toen zag ik al die afschuwelijke
valse guru's die hun charmes op de mensen uitspeelden en hen probeerden onder de duim te krijgen. En dat maakte dat ik
besloot me niet langer zorgen te maken om de atmosfeer, of me zorgen te maken om het soort mensen dat er waren, maar
gewoon te beginnen. En zo vond de eerste Brahmarandra Chhedan plaats in India. Dat was op 5 mei. 5 mei 1970, 's ochtends.
Natuurlijk waren er bepaalde omstandigheden die maakten dat ik me moest haasten om het te doen. Ik was er helemaal klaar
voor; ik kende de problemen van de mensen, maar ik dacht dat er een kans was dat ze nooit zouden aanvaarden dat ze hun
zelfrealisatie konden krijgen.
Nu is deze incarnatie werkelijk zeer uniek in zijn soort. Er zijn al zoveel incarnaties gekomen. Ze kwamen en vertelden jullie alles
in woorden, en zeiden: "Dit is goed, dat is goed en dat is goed." Sommige mensen, die van hen onder de indruk waren, volgden
hen. Maar er gebeurde niets in hun hart; alles wat ze hoorden was als een preek, een lezing, een Gita[10], meer niet. En het leven
van zo iemand bevatte niet dat vonkje van goddelijke liefde in die persoon. We hebben vele uitstekende mensen gehad in deze
korte tijd, als je nagaat. Zo had je bijvoorbeeld Mahatma Gandhi, en Martin Luther. Allerlei mensen over de hele wereld: er was
Abraham Lincoln, er was George Washington. We hebben… William Blake was er, we hadden Shakespeare. Ze kwamen allemaal
in die tijd, in de literatuur en in elk domein. We hadden Lao Tse, en later Socrates. Van de tijd van Socrates tot vandaag zijn er
veel filosofen geweest, ontzettend veel mensen die over een hoger leven spraken. Maar ondanks dat vonden mensen hen maar
een stel absurde mensen, waar ze niets van begrepen. Niemand las bijvoorbeeld de Guru Gita; ze deden het niet. Ze dachten:
"Wat een onzin. Wat heeft het voor zin, een hoop gedoe om niets."
Terwijl deze opvatting overal heerste keek ik ernaar en zei: "O, hoe moet ik ze ooit vertellen wat je bent, wat zij zijn, en wat ze
moeten vinden?" En ik had werkelijk het verlangen dat er een zekere ijver in mensen zou ontstaan, al was het maar een klein
beetje. Als ze me een minieme kans gaven dan is deze goddelijke liefde zo subtiel dat ze zou doordringen in hun harten. Maar ze
deden het niet; ze waren net als stenen. Je kon niet tegen ze praten, je kon ze niets vertellen. En ze waren zo vol van zichzelf, dat
is nog het allerergste. Onder deze omstandigheden nam Sahaja Yoga zijn aanvang. En toen ontdekte ik dat de krachten van Adi
Shakti veel groter zijn dan de problemen, weet je. Ik zag het zelf heel duidelijk, want deze krachten doen de Kundalini ontwaken.
Ik wist dat ik de Kundalini kon doen ontwaken, absoluut. En ik wist ook dat ik op massale schaal realisatie kon geven. Maar ik
had nooit gedacht dat de mensen die ik ontwaakt had terug zouden komen; want het waren nu eenmaal onwetende mensen. Ik
had nooit gedacht dat ze terug zouden komen, dat ze Sahaja Yoga zouden beoefenen en dit niveau zouden bereiken. Nooit,
nooit, nooit, nooit gedacht. Had iemand het me verteld, ik had hem uitgelachen.

Wat er precies gebeurde was dat toen ik de eerste lezing gaf - overal - de zaal niet meer beschikbaar was. Er was niets meer
beschikbaar en we hoorden niets meer van de zaal. En toen ik eens ergens anders was en er een zaal huurde om een
vervolgcursus te geven, kwamen er maar heel weinig. Dus ik dacht: "Het komt niet in hun hoofden binnen, ik denk dat het hun
verstand te boven gaat. Ze willen er niets van begrijpen." Ze begrepen er niets van. En ik stond onder grote druk, zie je, ik had
problemen met mijn familie, enzovoort. Maar dat was niet zo belangrijk. Het belangrijkste was in de menselijke geest door te
dringen. Dus de enige oplossing was hun eigen Kundalini omhoog te brengen; dat kleine lichtje in hen te creëren. Want als ik hier
zou blijven zitten vanuit de gedachte dat ze mij wel zouden komen vragen om de Kundalini-ontwaking en dat ik hen dan wel zou
ontwaken, dat was geen goed idee. Dat zag ik wel in.
Dus ging de massale realisatie van start. En dit verbaasde mensen echt. Het was geen magie, het waren geen sterke verhalen,
maar het was de waarheid. Ze konden het voelen op hun vingertoppen, ze konden het voelen boven hun fontanelgebied. Het is
de verwerkelijking van Sahaja Yoga die wonderen heeft bewerkstelligd. Anders zou het onmogelijk zijn geweest. Alle wonderen
die je vandaag ziet zijn het gevolg van jullie reactie; door de manier waarop jullie reageerden en het in ontvangst namen. Wat is
anders de Adi Shakti? Ze zou nutteloos zijn. Als jullie het niet accepteren dan ben ik niets. In feite is het opnieuw, ik benadruk:
jullie wijsheid, jullie inzicht, en jullie zoektocht die je naar Sahaja Yoga heeft geleid. Ik schrijf nooit brieven naar wie dan ook en ik
bel nooit iemand, en je weet dat alle guru's dat wel doen. Als ze naar een stad gaan dan schrijven ze de namen op van alle
belangrijke mensen daar die ze vervolgens brieven sturen, zodat er minsten twee of drie van hen naar hun programma komen.
Maar zonder dit alles te doen zie je toch dat we deze massale Kundalini ontwaking hebben verwezenlijkt, waardoor mensen
Sahaja Yoga begonnen te begrijpen. Het begon tot hen door te dringen.
En daarvoor moet ik ook mijn eigen Kundalini omhoog brengen. Tijdens een publiek programma breng ik mijn Kundalini ook altijd
omhoog. En in mijn eigen Kundalini vang ik al jullie problemen op. Dat is pijnlijk, en daarom word ik na de puja in zekere zin als
een steen, moet ik zeggen, voor een tijdje. De reden is dat ik alles absorbeer wat zich in jullie bevindt. Alsof ik jullie allemaal in
mijn lichaam heb opgenomen. Jullie maken allemaal deel uit van mijn lichaam. Elke cel die ik heb is voor jullie, als een
onderkomen voor jullie. En jullie moeten zo subtiel zijn te begrijpen dat als we iets bezitten, of als we iets willen doen voor Sahaja
Yoga, of wat dan ook, als we een ashram willen starten - wat het ook is, ik weet het onmiddellijk. Ik weet het omdat jullie je in mij
bevinden. De meeste dingen weet ik heel goed.
Maar van sommige dingen ben ik niet zo goed op de hoogte, door één ding: de relatie tussen jou en mij. Deze relatie is natuurlijk
heel intiem, omdat je je in mijn lichaam bevindt; maar als jullie niet mediteren - een heel aardse gewoonte, moet ik zeggen,
dhyanagamya - als je niet mediteert, dan heb ik geen relatie met je. Dan ben je niet verbonden met mij. Je hebt geen recht op mij.
Je mag me geen vragen stellen, waarom dit gebeurt en waarom dat gebeurt. Dus als je niet mediteert - ik zeg altijd dat je moet
mediteren - dan heb ik niets met je te maken. Voor mij ben je er niet meer. Er is geen verbinding met mij. Dan ben je zoals alle
andere mensen. Je mag dan nog een Sahaja yogi zijn, misschien heb je wel een bepaalde positie in Sahaja Yoga die je van je
leiders hebt gekregen, ik weet het niet, en misschien word je wel gezien als een heel belangrijk persoon. Maar als je je meditatie
niet doet, elke dag, 's avonds - 's ochtends of 's avonds - dan zul je echt niet meer in de dimensie van Shri Mataji leven. Want de
verbinding is er alleen door gyana, door meditatie. Ik heb mensen gekend die niet mediteren: zij en hun kinderen lijden eronder,
en dan gebeurt er iets en komen ze bij mij hun verhaal doen. Maar ik zie duidelijk dat die persoon niet mediteert, dus heb ik geen
relatie met hem. Hij heeft het recht niet mij wat dan ook te vragen. Natuurlijk heeft meditatie in het begin wat tijd nodig. Maar
zodra je eenmaal weet wat meditatie is zul je zo genieten van mijn gezelschap, zul je zo één zijn met mij en zullen we zo'n goede
wederzijdse communicatie hebben! Er zijn helemaal geen andere bijkomstigheden voor nodig, zoals het schrijven van brieven of
misschien de een of andere speciale verbinding, niets!
Het enige dat je nodig hebt is de meditatie. In meditatie groei je. Je bereikt er spiritueel een hoger niveau mee. En als dat gebeurt
dan begin je min of meer - ik zou zeggen wanneer je een staat van, ik zou zeggen, volwassenheid bereikt in Sahaja Yoga - dan
kun je je meditatie niet meer missen. Want in die tijd ben je volmaakt één met mij. Dat wil niet zeggen dat je drie of vier uur lang
moet mediteren. De hoofdzaak is hoe intens je bij mij bent, niet hoe lang je bij mij bent. En dan ben ik verantwoordelijk voor jou,
voor je kinderen, voor iedereen. Ik ben verantwoordelijk voor je spirituele groei, je bescherming en om je te verlossen van al je

negativiteit.
Het is dus niet zoals bij een vader, die je onmiddellijk zal straffen, zo werkt het niet, maar gewoon: "Goed, jij bent niet verwant
met mij, ik ben weg." Dat is het enige dat er kan gebeuren. Als je niet mediteert, goed, dan kan ik je niet dwingen, maar dan heb ik
niets met je te maken. Misschien heb je een andere, uiterlijke relatie met mij. Maar deze innerlijke relatie, waarmee je je welzijn
bevordert, kun je niet hebben zonder meditatie. Ik heb jullie allemaal al vaak gezegd: "Mediteer alsjeblieft, mediteer alsjeblieft
elke dag." Maar ik denk dat mensen zelfs het belang van mijn woorden niet beseffen, want ze vertellen mij: "Moeder, wij
mediteren niet."
"Waarom niet?"
"We zijn gerealiseerde zielen, dus waarom moeten we nog mediteren?" Dit apparaat is ook helemaal volledig, maar als het niet
voortdurend verbonden is met de bron, wat heeft het dan voor nut het te hebben? In die meditatie zul je de liefde voelen, de
goddelijke liefde, de schoonheid van die goddelijke liefde, en daarmee verandert het hele panorama. Een meditatieve persoon
heeft een heel andere houding, een ander karakter en een ander leven, en hij leeft altijd in volmaakte vrede met zichzelf.
Nu is het vandaag dus, zoals jullie zeggen, de eerste dag van de Advent; we kunnen zeggen dat het de eerste dag is waarop de
Advent plaatsvond, omdat we dit aspect vandaag eren. Natuurlijk was het niet vandaag, maar toch kunnen we het zo stellen. Als
het is gebeurd en als het je tot hulp is geweest, als het een grote zegening voor je is geweest, dan moet je weten hoe het te
onderhouden, hoe het te versterken en hoe ervan te genieten. Je zou niet tevreden moeten zijn met één gebeurtenis, of met één
ding, maar je zou de volmaakte eenheid met het Goddelijke moeten hebben; volmaakte eenheid. En dat is enkel mogelijk als je
werkelijk mediteert, wat erg gemakkelijk is om te doen; mediteren is gemakkelijk.
Sommige mensen zeggen: "Moeder, we kunnen niet loskomen van de tijd, we blijven de hele tijd aan dingen denken, of we willen
steeds naar de klok kijken." In het begin kun je daar wat problemen mee ondervinden. Ik zeg niet dat het zo is; misschien heb je
ze niet, misschien wel, maar dat is alleen zo in het begin. Langzaam maar zeker zul je er goed in worden. Langzaam maar zeker
zul je er meester in worden. Langzaam maar zeker zul je er zo bekwaam in worden dat je niets anders meer wilt van een lager
niveau, omdat je daar niet om zou geven. Zie je, dus om bij je schoonheid te komen, om bij je glorie en bij jouw eigen grootse
persoonlijkheid te komen die nu wordt geopenbaard is het enige dat je echt met volle overgave moet doen, mediteren. Denk niet:
"Vanavond is het laat, dus ik hoef niet te mediteren. Morgen moet ik naar mijn werk, dus kan ik niet mediteren." Niemand wil jouw
excuses horen. Het gaat tussen jou en jezelf. Jij bent het die er voordeel mee doet, niemand anders. Omwille van jouw voordeel
gebeurt alles.
Nu moet je weten dat we een bepaalde hoogte hebben bereikt in onze evolutie. En op deze hoogte kun je hierheen, hierheen en
hierheen. Ik zeg niet dat het onmogelijk is om dat te doen. Maar het allerbelangrijkste is dat wat je ook mag zijn, al beschouw je
jezelf als een Sahaja yogi van de hoogste klasse, je móet nederig zijn als het om meditatie gaat. Deze meditatieve kwaliteit…
Zelfs als ik tegen jullie spreek kom ik erin terecht, omdat het zoveel vreugde geeft. Je springt gewoon in de oceaan van vreugde.
In het begin zal het moeilijk zijn, maar na enige tijd zul je zien dat deze verbinding die je met Shri Mataji hebt de enige verbinding
is waar je naar op zoek was.
En dan is er nog een ander punt waar mensen de fout in gaan, iets dat vaak het geval is bij bepaalde mensen die de weg
kwijtraken. Ze mediteren individueel, heel veel, en ze doen dat heel goed. Individueel mediteren ze wel: ze zitten neer om te
mediteren, ze doen puja, alles. Maar collectief zullen ze niet mediteren. Dit is dus een ander punt dat je moet onthouden: dat je
collectief moet mediteren. Want ik ben een collectief wezen bestaande uit jullie allemaal. En als je collectief mediteert dan ben je
pas echt dicht bij mij. Dus zelfs als je een programma geeft of wat dan ook, dan moet je er meditatie in verwerken. Neem altijd
meditatie als uitgangspunt voor elk programma. Zing een paar liedjes, en als het voorbij is dan mediteer je. Als ik iets benadruk,
weet dan dat ik je de waarheid zeg, de absolute basis; het lijkt misschien onbelangrijk, maar het is erg belangrijk.
Nu we de Adi Shakti gaan vereren weet ik niet hoe, want er zijn geen gebeden of wat dan ook over de Adi Shakti. Tot Bhagawati
zijn ze gegaan, maar verder dan Bhagawati zijn ze niet gekomen. Dus ik weet niet hoe jullie deze puja gaan doen, maar laten we

misschien maar gewoon iets proberen. Voor mij is meditatie de beste manier waarop we werkelijk iets kunnen bereiken; daarom
kunnen we voor ongeveer vijf minuten in meditatie gaan.
[enkele minuten stilte]
Sluit alsjeblieft je ogen.
[Shri Mataji blaast 11 keer in de microfoon]
Elf Rudra's zijn ontwaakt, en zij zullen alles wat negatief is vernietigen. Onwetendheid is de grootste negatieve kracht en ik ben er
zeker van dat zij de onwetendheid van de mensen vernietigt.
Nu kunnen we puja doen. Moge God jullie zegenen.
[1] Adi Shakti: ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht, scheppende kracht van het universum, die belichaamd wordt
door Shri Mataji; primordiale (oorspronkelijke) kracht
[2] bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven; negativiteit die soms ons
subtiele systeem binnendringt
[3] dharma: afgeleid van Sanskriet ‘dhr’: ondersteunen. Geheel van leefregels die ervoor zorgen dat de harmonie tussen alles wat
leeft gerespecteerd en ondersteund wordt; spirituele wetten die de mens(heid) op het middenpad van groei en evolutie houden;
rechtschapen gedrag; de wezenlijke natuur van iets
[4] Kundalini: primordiale, moederlijke levensenergie, die opgerold in het heiligbeen verblijft
[5] sandra karuna: diep mededogen van de meester voor zijn leerling
[6] sahaj: sahaja, spontaan, aangeboren, volgens de cultuur van Sahaja Yoga
[7] tapasya: boetedoening; beproevingen die men moet doorstaan om spiritueel te groeien, ascetisme
[8] Spirit: het Atma, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is
[9] sanyasi: asceet die door vasten, meditatie en ontberingen eenheid met God probeert te bereiken
[10]Gita of Bhagavad gita: letterlijk ‘Lied van de Heer’, is onderdeel van een groot episch gedicht genaamd Mahabharata. De gita
is een dialoog tussen Shri Krishna en prins Arjuna (vòòr de grote veldslag van Kurukshetra in India) over het vinden van God en
de Spirit (Atma, eeuwige ziel) én daarbij het juiste handelen.
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Guru Puja Ik ben een Sahaja yogi Cabella, Italië 04/07/1993
Vandaag gaan we guru puja houden.
Ik word verondersteld jullie guru te zijn, maar soms heb ik de indruk dat de algemene opvatting omtrent een guru erg verschillend
is van die van mij. Normaal gezien is een guru een zeer, zeer strikt iemand die in het geheel geen geduld heeft. Zelfs in de
muziek, bijvoorbeeld. Er zijn guru’s die muziek aanleren in India, en alle disciplines moeten absoluut gevolgd worden.
Zo ken ik die grote musicus Ravi Shankar. We waren op een zeker moment in Maihar waar hij een optreden gaf. Mijn vader werd
zeer gerespecteerd door zijn guru, Allahuddin Khan. Mijn vader vroeg om iets te spelen, maar Ravi Shankar toonde hem een
grote buil op zijn voorhoofd. Zijn guru had zijn muziekinstrument, de tampura, op zijn hoofd gebroken omdat hij een klein beetje
uit de toon had gespeeld. En toch was die guru normaal gezien een vriendelijk man; maar als het op lesgeven aankwam, dan
volgens mij is het een soort traditie geworden dat je de studenten allerlei disciplines moet opleggen. En toch blijven de studenten
aan die guru hangen. Ze blijven voor hem zorgen. Als de guru iets van hen verlangt dan doen ze dat meteen.
En de guru blijft ze maar onderwerpen aan allerlei soorten beproevingen. Denk maar aan de guru van Shivajj die op een bepaald
moment om tijgermelk vroeg. De leerling dacht, oké als dat de wens van mijn guru is dan moet ik daarvoor zorgen. Hij ging naar
het woud en zag een tijgerin zitten die net haar jongen had gevoed. Hij boog neer voor de tijgerin en zei: "Mijn guru wil wat van
uw melk, geef a.u.b. wat melk voor mijn guru. " De tijgerin begreep dit, zij stond op en de leerling kon de melk voor zijn guru
nemen.
Hieruit blijkt dat door de extreme gehoorzaamheid van de leerling aan zijn guru, men zelfs de meest onmogelijke zaken kan
bereiken. Zo vroeg de guru op een andere keer of iemand de steenpuist die hij op zijn hoofd had, kon uitzuigen; het moest wel
iemand van zijn discipelen zijn, en als zijn discipel het zou uitzuigen, dan zou hij oké zijn. Shivaji maharaj zei:"Natuurlijk, ik wil dat
doen”. Hij knielde neer en begon te zuigen op de plaats waar de puist zich bevond. En het was een mango.
Er zijn zo'n drietal beproevingen die voortdurend aan de discipel worden opgelegd. Eerst en vooral: hoe goed gehoorzaamt de
discipel zijn guru. Voor jullie ligt dat anders; aangezien jullie allen jullie zelfrealisatie gekregen hebben, en bijgevolg jullie je eigen
guru zijn, hoef ik jullie deze beproeving niet op te leggen. Ik laat jullie hierin vrij. Wel vertel ik jullie in alle eerlijkheid en op alle
mogelijke manieren wat ik denk dat goed voor jullie is. Maar ik verplicht jullie tot niets, zoals die guru’s wel deden. Zo hadden ze
ook de gewoonte om hun discipelen te slaan. Zij hingen ze onder meer ondersteboven boven een waterput. Zij waren zeer strikt.
Zij glimlachten nooit, nooit werd er gelachen. Nooit toonden zij enige vorm van zwakte, of van vriendelijkheid tegenover hun
discipelen. Ik heb het hier nu wel over de spirituele guru’s.
Zij die wilden opstijgen, die hun zelfrealisatie verlangden, hielden vol en lieten toe dat ze gemarteld werden. Sommige guru’s die
niet hielden van bepaalde dicipels zegden hen: sta nu op één been de hele tijd, dan deden zij dat, net als een kraanvogel. Zo
vroeg hij bijvoorbeeld ook dat iemand op zijn hoofd ging staan. Ik heb het zelf zeer moeilijk met de manier waarop zij hun
discipelen behandelden. Als ik eraan denk, krijg ik medelijden, tranen komen mij in de ogen. Soms lijkt het op een uitbrander
geven, maar het is een zeer moeilijke taak om tegelijkertijd moeder en guru te zijn. Ik weet niet wat eerst komt, maar zoals je
weet wil elke moeder dat haar kind een goed iemand wordt. Welnu, een heilige moeder wil dat haar kind een heilig iemand wordt.
Het belangrijkste is de heiligheid. Hoe kun je dan om dat te bewerkstelligen dwang op iemand uitoefenen. De enige manier die ik
kan bedenken om jullie dat duidelijk te maken is als jullie niet heilig worden, hoe kunnen jullie dan opstijgen? We moeten dus
heilig zijn. Welnu, bestaat er een vorm van discipline die men iemand kan opleggen zodat die heilig wordt. Wat kan je tenslotte
afdwingen?
Waarom zou je hiertoe boos worden? De enige methode die ik gebruik is die van de vergeving. Vergeven is wellicht de hoogste
vorm om iemand iets aan te leren. Als iemand iets fout doet en dat toegeeft, dan moet je vergeven. Zo was er tijdens het leven
van Buddha een man die hem beledigd had zonder te weten tegen wie hij sprak. Toen de man zijn beledigingen staakte en
Buddha de plaats verlaten had, zeiden de andere toehoorders: "Weet je wel wie je beledigd hebt? Het was Heer Buddha.” Toen de
man begreep dat hij tegenover Buddha had gestaan, kreeg hij de schok van zijn leven.
Hij trok naar het verderliggend dorp om zich bij Buddha te verontschuldigen. Hij vroeg Buddha dat hij hem op welke manier dan
ook zou straffen. Maar Buddha vroeg: "Wanneer is dat gebeurd?". De man zei. "Gisteren". "Gisteren, " zei Buddha, "ik ken alleen
vandaag". Hoe groots. Het is een feit dat ook jullie grootheid op de mensen indruk zal maken. Het is niet met vechten, of door

een ruwe taal te gebruiken dat dingen zich zullen uitwerken.
Ten tweede, het was zo dat de guru de leerlingen volledig controleerde. Hij had een absolute controle over hen. Zij moesten om
vier uur opstaan voor meditatie, en als ze dat niet deden, dan werden ze geslagen. Ik kan dit niet begrijpen. Sahaja Yoga is totaal
verschillend van alle andere gurusystemen. Wij geloven in de kracht van de liefde die ons leert hoe we moeten vergeven.
Vergeven maakt je nobel, het brengt je in evenwicht.
Die guru’s waren er in de Bhavasagara om dharma in de mensen te vestigen. Maar op de eerste plaats moesten ze zichzelf in
evenwicht brengen, en dit tegenover de zogenaamde 'praktische zaken', zoals zij dit noemden. Toen men zei dat ze eerst en
vooral praktisch moesten worden, zeiden ze. " Neen, voor ons is er iets hoger, nobeler, iets belangrijker". Zij konden de mensen in
evenwicht brengen omdat ze de kracht van de liefde in zich hadden. Al die Adi-Guru's en hun incarnaties waren altijd in
evenwicht, en predikten altijd de liefde van God.
Als we het over zelfrealisatie hebben, moeten we op de eerste plaats beseffen dat we geduld moeten hebben met onszelf. Ik
weet dat er mensen zijn die zich niet zo goed voelen; sommige mensen hebben nog altijd ziekten; sommigen voelen soms zelfs
de vibraties niet. Heb geduld met jezelf. Eerst en vooral, net zoals de guru geduld heeft met zijn of haar discipel, zo moeten ook
jullie geduld hebben met jezelf.
Als je geduldig wordt, zal je ontdekken dat je zoveel kan doorstaan zonder problemen. Als iemand voortdurend loopt te
jammeren: "Dit is niet goed, en dat is niet goed," dan is dat omdat hij geen geduld met zichzelf heeft. Als je geduldig wordt met
jezelf zal je alles kunnen aanvaarden. Waar je ook mag zijn, je bent met jezelf want jullie zijn gerealiseerde zielen. je zult niet
gefrustreerd raken, of boos worden, je zult ook niet jammeren of klagen, je geniet immers van jezelf.
Als je een slaapmatje hebt, dan is dat goed, als je er geen hebt, dan is dat ook goed, je kan in het gras slapen, of zelfs op de
stenen; het is zelfs niet nodig dat je slaapt. Denk maar aan de voorbije nacht.
Het maakt in het geheel geen verschil uit. Het eerste wat ik ontdekt heb is dat mensen geen geduld met zichzelf hebben. Dat kan
op de eerste plaats zijn omdat ze geconditioneerd zijn, je hebt bijvoorbeeld een linker Vishuddhi, mocht het zo zijn dat je een
katholic of een TM geweest bent of iets dergelijks. In dat geval doe je niets anders dan klagen en praten over je ellende, je
miseries; je doet dan niets anders dan jezelf veroordelen.
Je bent nu een gerealiseerde ziel, je moet jezelf niet veroordelen, daar heb je geen zaken mee. We kunnen de vergelijking maken
met iemand die aan het verdrinken was. Hij werd gered, hij stelt het goed, en toch gaat hij nog steeds verder met jammeren over
de angsten die hij heeft moeten doorstaan, net alsof hij nog steeds aan het verdrinken is. Je moet wakker worden en zeggen.
"Nee, nee, ik ben daar niet meer, genoeg, dat is voorbij, ik ben veranderd nu. Dat was iemand anders. Ik ben dezelfde persoon niet
meer." Zo ook moet je duidelijk tegen jezelf zeggen: "Ik ga mezelf niet veroordelen."
Het was je recht om je zelfrealisatie te krijgen. Welnu, je hebt ze, en wat blijkt dan, je kan er niet van genieten omdat je met die
conditioneringen zit, speciaal in het Westen. Het is daar een soort mode om er zeer miserabel uit te zien. Het zijn miseries van
mensen die geen miserie hebben.
Zo'n mensen die ingebeelde miserie hebben, van het verleden, en die in werkelijkheid niet meer bestaan, zo'n mensen kunnen de
vreugde van het heden niet ervaren.
Voor een Sahaja yogi is het belangrijk dat hij vreugde heeft, binnenin zijn hart. Het is als een oceaan die er elk moment is, en die
je trillingen geeft. Zelfs een paar druppeltjes van die oceaan, als ze in je wezen vallen, werken ze zo verzachtend. Maar de
ervaring moet ervaren worden. Alles in jezelf wacht erop. Zo iemand maakt ook anderen vreugdevol.
Zo iemand kan niet verdragen dat iemand anders ongelukkig is, of in nood. Hij zit zelf vol met vreugde. Drukt overal rond de
vreugde uit. Je kan zelfs vreugde vinden in zeer, zeer kleine dingen. Je bent in de oceaan, en een klein dingetje dat er in valt,
creëert zo'n mooie kleine kringetjes.
Die kringetjes raken de oevers van je eigen wezen, maar ook die van anderen. Erg kleine dingen kunnen je zo gelukkig maken. En
je surft, zoals ze dat nu noemen, voortdurend op dat prachtige meer, op deze prachtige oceaan van liefde. Liefde geeft vreugde.
Het is geen vleselijke liefde, het is goddelijke liefde. Als Sahaja yogi's en als guru’s moeten we onszelf liefhebben en onze eigen
waarde beseffen. Ik denk dat Sahaja yogi's dit nog niet goed begrepen hebben. Hoeveel mensen op deze wereld kunnen
zelfrealisatie geven.
Hoeveel mensen weten iets af van de Kundalini? Hoeveel mensen kunnen ervaren dat zoveel anderen zijn verrezen? Jullie zijn zo
krachtig dat jullie door jullie blik, alleen maar door naar iemand te kijken die persoon zelfrealisatie kan geven. Gewone of
vleselijke liefde is gekenmerkt door angst. Mensen zijn bang dat hun geliefde weg zal gaan, of ziek zal worden, of dat er hem iets
zal overkomen. Zo kunnen ze de hele tijd met angsten zitten. Maar jullie, jullie zijn met jullie zelf, en jullie zijn altijd beschermd.
Als jullie aandacht slecht is, zelfs voor een ogenblik, dan zal de loop der zaken er meteen op wijzen dat je verkeerd aan het lopen

bent. Je beschermt jezelf voor jezelf. Zodra je een fysiek probleem krijgt, kun je dat voelen, en je weet hoe je jezelf kan genezen.
Maar nog eens, je moet in evenwicht zijn. Als je uit evenwicht bent dan voel je zelfs geen vibraties, je voelt zelfs niet wat verkeerd
met je is, je weet niet in welke richting je gaat, en zelfs niet of je niet vernietigd gaat worden. Dit evenwicht moet in alle Sahaja
yogi's gevestigd zijn. We raken uit evenwicht omdat we nog steeds aan ons verleden denken, of aan onze toekomst. We zijn
hieromtrent vaak ongerust.
Waarom zou je je zorgen maken als alle engelen en gana’s voor je werken? Je moet alleen maar de opdracht geven, dat is alles.
Het is zoals iemand die koning geworden is en op de troon gezet is, en voordien was hij een bedelaar, en tegen iedereen die voor
hem komt buigen zegt hij: “Oké, geef mij een pond.” Jullie moeten weten dat je gerealiseerde zielen zijt, jullie hebben alle
krachten binnenin je. De balans is het enige dat zeer belangrijk is. In Sahaja Yoga gaan sommigen uit balans. Hoe? Ik heb
mensen gezien die schrik hebben van de wereldse wetten. Zij weten niet dat er zo’n krachtige energie rond hen is. Niets kan je
stoppen. Niemand kan je arresteren. Niemand kan fouten vinden. Maar wanneer je begint te twijfelen, zoals gisteren als je zegt,
“maar, maar”. Wanneer je begint na te denken over de mens-gemaakte wetten, dan laten de goddelijke wetten het afweten.
Anders kan niemand je straffen, niemand kan je arresteren, niemand kan je iets aandoen. Je bent absoluut beveiligd. Het grote
verschil tussen de oude en de nieuwe stijl van de guru is dat de oude guru’s je meer deden afzien. Je moet gearresteerd worden,
oké. Als ze je vergif geven, neem het vergif, als ze je willen slaan, laat ze slaan. Wat ze ook willen doen, moet je aanvaarden
omdat dit je lijden is. Niet in Sahaja Yoga omdat Moeder hier zit. Hoe zou iemand je durven raken. Niemand kan je kwetsen. Als
ik dat zeg moet je mij geloven. Niemand kan je kwaad doen, maar je moet dit vertrouwen binnenin jezelf hebben. Niemand had
de Adi Shakti als guru. Adi Shakti, diegene alle krachten van de wereld heeft. Wie kan je schade berokkenen. Wie kan je pijnigen?
Wie kan je last bezorgen tenzij jijzelf? Als je jezelf last wil bezorgen kan niemand je helpen. Het grootste verschil tussen deze
leerling van andere guru’s en jezelf is, dat je niet moet lijden. Je moet niet lijden. Zelfs, als iemand nog wat negativiteit bezit,
sommige yogi’s dragen nog steeds slechte zaken, zij kunnen het niet helpen dat zij naar verkeerde guru’s gegaan zijn, of iets
dergelijks. Zij kunnen een accident krijgen of zij kunnen tegenover iets vreselijk komen te staan, maar opeens zullen ze eruit
geraken. Het kan de negariviteit zijn van iemand anders, van sommige relaties, broers, zusters of de natie. Maar je zal eruit
komen. Het is zeer merkwaardig in Sahaja Yoga dat er mensen zijn die blokkeren. Moeder, mijn hart blokkeert. Dit blokkeert, Dat
blokkeert. Maar eens zij realisatie willen geven, enkel bewegen, de Kundalini beweegt. Waar je ook mag zijn, wat ook je
problemen mogen zijn, je brengt je hand omhoog en de Kundalini beweegt. Ik bedoel, elk instrument dat stuk is, veronderstel dat
deze ventilator niet wil werken. Maar bij Sahaja yogi 's werkt alles uit. Natuurlijk, als ze hun praktijk niet doen, of als ze geen
zelfrealisatie aan anderen geven, dan worden ze nutteloos. Het is als een auto die niet gebruikt wordt; hij wordt uiteindelijk een
wrak. Jullie moeten allen, vrouwen zowel als mannen, zelfrealisatie geven.
In welk land je ook woont, je moet zelfrealisatie geven, je moet werken en de energie laten stromen, anders verstikt ze. Ik heb
veel yogi’s gezien die niets van die aard gedaan hebben. Zij zijn zeer vriendelijk voor u. Moeder, we vereren u thuis. Zij lijden ook
aan artritis of aan andere dingen, zoals spondalitis, of cellulitis, of iets anders. Jullie moeten bijgevolg jullie energie gebruiken en
aan anderen zelfrealisatie geven.
Welnu, als je een fout maakt tegen het protocol bijvoorbeeld. Dat word je vergeven. Als je een fout maakt uit onwetendheid of
onschuld, dat word je vergeven. Maar als je bewust iets fout doet, dan weet ik het niet. De plaats waar je bent is veilig, maar als je
dat gebied wil verlaten dan moet je weten dat je allerlei negatieve krachten op je krijgt die je zullen vangen. En dat is geen
vergissing van Sahaja Yoga. Het gaat hier om een andere fout die we vaak begaan, denken dat er fouten in Sahaja Yoga zitten, of
bij andere yogi's.
Vroeger was het zo dat een guru, zelfs al had hij maar tien discipelen, niet twijfelde om een discipel eruit te gooien als die het
waagde om iets te zeggen op een andere discipel. Ze mochten over elkaar niet klagen. Waar het om gaat is dat, als een hand
zich bezeert, dan moet de andere hand niet gaan klagen bij het verstand, maar zij probeert die andere hand te helen. Sahaja
Yogi's zijn guru’s die tot de collectiviteit behoren. Zij bewegen zich in een groep zoals beschreven door Gyaneshwara. "Jullie
bewegen je nu als het verlichte woud dat geeft wat mensen nodig hebben of willen."
Ook zegt hij dat jullie je bewegen als oceanen en spreken over God. Het is niet zo dat één iemand opstaat en iets zegt. We zagen
gisteren in het toneelstuk van gisteren, dat één persoon moest lijden. Neen, jullie zijn een groep en jullie bewegen je allen in een
groep, samen, in één verstandhouding. Het is zo'n krachtige groep. Jullie brengen ambrosia voor anderen volgens Gyaneshwara.
Maar deze kracht van de collectiviteit die men voelt, is de eerste beoordeling van de persoon. Zij die niet collectief zijn, zijn nog
geen Sahaja yogi's. Sommigen denken dat zij mij gediend hebben, ze hebben mij verzorgd, zij doen mijn puja of iets anders,
zodat zij het recht hebben om anderen uit te schelden, kwaad te worden op anderen, tegen hen te roepen, zeggen hen te werken,
doen allerlei zaken. Dit is niet zo. Jullie zijn Sahaja yogi’s als jullie absoluut collectief zijn. Anders zijn jullie geen Sahaja yogi’s als

jullie niet collectief zijt. Het is zo eenvoudig. Dat ego, de conditioneringen van ego of conditioneringen uit het verleden kunnen je
weghouden van anderen en er is geen verbinding meer met het Goddelijke gebleven. Zij die niet collectief zijn hebben geen
relatie met het Goddelijke. Nu heb je verstaan wat collectiviteit is. Het meest merkwaardige voor mij is dat ik, door jullie realisatie
te geven het zeer gemakkelijk vind om met jullie te praten over de meest subtiele zaken. Ik denk dat geen enkele guru over al
deze dingen kon gepraat hebben. Onmogelijk. Het zou niet in hun hoofden binnendringen. Het is zeer subtiel. Je moet subtiel
worden en de subtielen hebben hun eigen schoonheid in expressie, in praten, in gedrag met anderen, in het begrijpen. Het is zo
zacht en mooi. Het collectieve gevoel is zoiets als een stukje klei dat denkt dat het een berg is, als een druppel die de oceaan
wordt. Maar als er één druppel is die zegt “neen, neen ,neen, ik kan niet collectief zijn. Ik blijf op de kust”. In orde, de zonneschijn
zal wegsmelten. Maar Moeder, ik vereer u. Ik doe dit. Ik doe dat. Daarmee, als je geen collectiviteit ontwikkelt kan je me beter niet
vereren. Welnu, hoe dient een guru zich in de collectiviteit te gedragen? In Sahaja Yoga zou niemand mogen denken dat hij een
soort van hiërarchie is. Of dat hij een hogere persoonlijkheid is. Als je zo begint te voelen dan moet je weten dat je een soort
bezetenheid hebt. Wat is het hoogste in je lichaam?
Niets, alles is hetzelfde, het moet allemaal gebruikt worden voor zijn eigen doel.Ook heb ik gemerkt dat mensen soms een grote
gewelddadigheid in zich hebben, het is onvoorstelbaar. Hoe kan zo'n soort bevrediging bestaan als je Sahaja yogi’s zijt?
Ik weet het niet, maar men zegt dat sommige guru’s de gewoonte hadden mensen te slaan, en allerlei andere dingen te doen, dat
moeten boots geweest zijn. Er waren inderdaad boosaardige guru’s. U kunt het zich niet veroorloven boos te worden. Kwaadheid
betekent onevenwicht.
Dan is er de gehechtheid bijvoorbeeld aan je familie en je begint zo te praten. Als je ook maar aan iets gehecht bent, betekent dit
dat je geen evenwicht hebt. Zij die in evenwicht zijn, moeten onthecht zijn. Anders geraak je gehecht aan iemand: dit is mijn
dochter, dit is mijn zoon, enzovoort. Dan zie je de waarheid niet. Elke vorm van gehechtheid wijst erop dat je niet in evenwicht
bent. Ik heb ook gemerkt dat mensen soms trots in zich hebben, trots omdat we Sahaja yogi 's zijn. Welnu, we zijn Sahaja yogi 's
geworden om de hele wereld te redden. Ik zie zoveel ambtenaren die zichzelf zo belangrijk vinden. Zij zijn dienaren van de
mensheid. Je mag ze dan wel ambtenaren noemen, maar ze zijn ambtenaren om te dienen.
Op dezelfde manier zijn we op deze wereld om God te dienen. En het doel van jullie dienen is om de wereld te redden, de
mensen. Maar als je trots hebt, valse trots, hoe kan je dan dienen? De manier waarop je praat of je gedraagt, zal maken dat
niemand dichterbij zal willen komen.
Je mag ook niet jaloers op iemand anders zijn, dat kan niet, omdat jaloers zijn betekent dat je jezelf schade wil toebrengen. Ik
weet niet helemaal precies wat jaloersheid is. Ik zie soms dat mensen jaloers worden, maar ik weet niet precies wat het is, het is
wel iets zeer eigenaardig. Misschien komt jaloersheid wel uit het dierenrijk, ik weet het niet. Is er nu iets om jaloers te zijn? Jullie
zijn gerealiseerde zielen, hoe kun je dan jaloers op iemand zijn? Stel nu, jij bent een diamant, en iemand anders is ook een
diamant. Welnu, als je ze naast elkaar legt dan leveren ze nog meer schittering op.
Stel nu dat iemand niet goed is, en jij bent wel goed. Dan is er toch geen enkele reden waarom je jaloers zou zijn op die persoon
die niet goed is, of jaloers te zijn op iemand die ook goed is. Welk nut heb je daarvan? Als je een man of vrouw ziet die goed is,
dan is het beste wat je kan doen proberen na te volgen wat die persoon doet. Wat is er precies zo goed aan, en hoe die zo goed is
geworden? Dat zou je best bestuderen. Waar ik het meeste van geniet is wanneer Sahaja yogi 's hun gevoelens over andere
yogi's uitdrukken: "Oh, moeder, die is zo, en die is zo." Als je de goedheid, de grootheid, de nobelheid van anderen kunt zien, dan
ga je op de duur ook zo worden. Als je daarentegen jaloers wordt, ik weet nog niet precies wat het is, dan veroordeel je jezelf
constant. Vandaag ben je jaloers op iemand die zwart haar heeft, dan op iemand die grijs haar heeft, dan op iemand die een
lange neus heeft, dan op iemand die een korte neus heeft.
(Shri Mataji spreekt tot een yogi). Wat gebeurt er? Wat gebeurde er? Ben je een Sahaja yogi? Je bent een Sahaja yogi. Dan ken je
de protocol. Laat mij spreken. Oké. Je kan mij je vragen later stellen. Zo werkt het niet. Het is hier geen parlement. Ik weet dat ik
de discipelen niet forceer, maar dit zou zelfdicipline moeten zijn, Je zou zelfdicipline moeten hebben. Ik ben nu aan het spreken,
luister nu naar mij. Misschien kan ik je een antwoord krijgen tijdens mijn lezing.
In de relatie tussen Sahaja yogi's zou er geen jaloersheid mogen zijn. Jaloersheid doodt de vreugde. Ik heb het jullie al gezegd: je
zult van al die dingen uiteindelijk af geraken, van je angsten, van je jaloersheid, van je trots, valse trots, en ook van je ongeduld. Je
moet geduld hebben. En dat is dan weer verschillend van andere guru’s. Wij moeten als guru’s geduld hebben, ontzettend veel
geduld. Er is geen enkele reden waarom we boos zouden worden, of van streek zouden raken.
En geleidelijk aan zal je zien dat mensen zichzelf gaan disciplineren zonder dat je het hen vraagt. Maar eerst en vooral moet je
jezelf disciplineren. Nog nooit tevoren waren er zoveel discipelen als nu in Sahaja Yoga. Tot voor Shri Gyaneshwara was er
slechts één discipel. Sommige guru’s hadden zelfs geen enkele discipel. Ik denk niet dat William Blake er een had. Misschien

moeten ze gedacht hebben dat niemand tot dit niveau kon opstijgen of begrijpen. Zovelen onder hen hadden geen discipel. Sai
Nath had geen discipel. Hij kwam op deze aarde en dacht wellicht dat het geen zin had discipelen te hebben. Daarom is het zo
groots voor jullie dat wij vandaag met zovelen zijn. Wij begrijpen mekaar, wij kennen mekaar. We weten alles over de Kundalini,
en we zijn ons zo bewust van alles. Wij weten wat er in de wereld gebeurt. Wij zijn niet van het slag dat zich zonder meer ergens
in een grot in de Himalaya gaat vestigen om daar de naam van God te reciteren. Neen, wij staan in de wereld, wij gaan er niet van
lopen. Elke dag onderkennen we al de problemen van die wereld. Het verschil is, wij staan in de werkelijkheid, en zij leven in
onwetendheid. Daarom kennen wij de oplossing, we kennen het probleem en we kunnen het oplossen.
Jullie moeten nu met jullie krachten gaan experimenteren, natuurlijk in alle nederigheid. Ik moet dan ook een aantal mensen
waarschuwen, er zijn er immers die nogal vlug van stapel lopen. Jullie moeten beseffen dat jullie zeer veel kennis hebben, een
massa kennis, over alles, behalve wat betreft banken, zou ik zeggen. Dat is een probleem voor mij. Je zou wel projectie naar die
bron van kennis moeten hebben. Zo kan alles geïnterpreteerd worden volgens de Sahaja Yoga-taal: net zoals deze tent
ondersteund wordt door deze pilaren, zo worden ook jullie ondersteund door ons dharma, zo eenvoudig is het. Zo zal je overal en
in alles een vergelijking met Sahaja Yoga kunnen zien.. Dit is zeer belangrijk, en het zal dubbel zoveel vreugde geven.
Toen ik op een dag terugkwam, was ik op de luchthaven hevig aan het transpireren, enorm aan het transpireren. De Sahaja yogi
die bij me was zei dat ik alle hitte, alle negativiteit van de plaats in kwestie aan het absorberen was; en dat was een feit. Maar dat
kan alleen een Sahaja yogi zien.Terwijl iedereen daar rustig zat, was ik bezig met een waaier om de hitte weg te nemen. Iedereen
zat daar maar gezellig de koelte die van mij kwam op te nemen, en ik bleef maar voortdurend mijn waaier gebruiken. Op een dag
ging ik naar een Chinese winkel, alle Australische yogi’s volgden me. Ik weet niet wat deze Chinezen doen. Bij het klimmen
voelde ik zoveel hitte en was uitgeput. Ik probeerde enkel mezelf af te koelen. En ze zeggen mij: “Moeder, er komt zoveel koelte
van u.” Ik zei: “Heel goed, ik ben diegene die alle hitte absorbeert en jullie alle koelte geeft.”
Welnu, dat is eigenlijk mijn taak. Ik moet de hitte van anderen absorberen, ze transformeren in iets verkoelend en verzachtend.
Als mensen beginnen roepen en tieren moeten jullie vredevol zijn en naar hen luisteren. En dan kunnen jullie, bij wijze van
spreken, water over hen gooien; de hitte zal verdwijnen. Het is dus zeer belangrijk dat je de hitte absorbeert. Wees dus absoluut
niet bang om hitte te absorberen. Ik moet hier wel aan toevoegen dat je hierbij voorzichtig moet zijn. Je moet je beschermen, en
de bescherming die je nodig hebt, deze kavacha, is eigenlijk een zeer eenvoudig iets, het is namelijk de bandhan.
voor alles wat ik jullie heb verteld is er één guru-mantra die jullie voor altijd moeten onthouden, en deze is: wij zijn Sahaja yogi’s.
Denk eraan: wij zijn Sahaja yogi’s. Als je beseft dat je Sahaja yogi’s zijt, dan zal de projectie meteen beginnen. Wat gebeurde met
William Blake? Hij projecteerde zijn verbeelding en bereikte het punt van kennis.
Bij alles wat je ziet, alles wat je doet of wat anderen doen, tracht het in verband te brengen met Sahaja Yoga en projecteer het.
Dan zal je ook de oceaan van liefde bereiken. Wie kan je verstoren, wie kan je lastig vallen. Wie zou het je nog moeilijk kunnen
maken als je in de oceaan van de liefde bent, en die andere bevindt er zich ergens buiten. Hoe zou deze in die oceaan kunnen
komen om je daar lastig te vallen? Bedenk dus steeds dat je een Sahaja yogi bent. Maak elke morgen en elke avond een
bandhan.
Het is zo eenvoudig, en het lijkt me wel wat gek dat ik dat nog door deze microfoon moet zeggen. Maar ik kan niet anders omdat
jullie het gewoon vergeten. Jullie vergeten dat jullie gerealiseerde zielen zijn.
Gebruik jullie vibratorisch bewustzijn tenminste om jullie te beschermen, wetende dat overal rond je de negativiteit op de loer
ligt. Wees dus voorzichtig en onthoud de mantra: ik ben een Sahaja yogi.
Als je deze mantra gebruikt dan zul je weten hoe je je moet gedragen, dan zul je weten welk protocol je moet nakomen; je zult
ook weten welke discipline je moet volgen, en ook hoe je anderen moet liefhebben.
Je zult gewoon alles weten. Hoeveel Sahaja yogi's zijn er geweest voor jullie er waren? Voor jullie zijn er wel zovele guru’s
geweest die heel wat hebben doorstaan. Dit geldt niet voor jullie, jullie mogen niet lijden.
Jullie mogen geen miserie hebben, niet langer meer.
De essentie is. Vergeet dit nooit. Ik ben een Sahaja yogi. Als je dit beseft, dan zul je een volledig zelfvertrouwen hebben, en je zal
ook absoluut veilig zijn. Probeer de staat van Sahaja yogi te vestigen.
Zo word je je eigen guru en ook een guru voor anderen.
Moge God jullie zegenen.
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eren. Je weet dat in heel Europa, Amerika, Engeland, mensen hun geloof in Shri Ganesha verloren hebben en evenmin iets geven
om zijn krachten of zijn zegeningen. Als gevolg daarvan krijgen deze landen niet al zijn zegeningen. De eerste zegening van Shri
Ganesha, volgens mij de belangrijkste, is wijsheid. Zo leren we wat goed en slecht voor ons is, wat constructief en destructief is
en wat we moeten doen om onze zelfrealisatie te verkrijgen. Zij die wijsheid bezitten, hebben veel geluk, maar wijsheid komt uit
geen andere bron dan je eigen begrip van het leven. Als iemand begint te denken: “Waarom doe ik zoiets? Wat is het effect van
mijn handelingen? Wat is het gevolg van mijn gedrag? Is het goed of slecht voor mij?” … Dan komt de wijsheid. Zelfs als
sommige mensen weten dat iets slecht voor hen is hebben ze niet de kracht om zichzelf onder controle te houden. Ze doen nog
altijd een hoop slechte dingen die ze niet zouden mogen doen. De reden is dat de kracht van de wijsheid niet aanwezig is.
Iemand die wijs is, weet niet alleen wat goed en slecht is, maar kent ook heel goed zijn eigen kracht om iets verkeerds niet te
doen. Hij doet het gewoon niet. Wijsheid is een totale kracht binnen in ons, waardoor we niets doen. Ze werkt spontaan door ons
en we doen wat gepast en goed is. Met deze wijsheid zijn vele mensen in hun leven zeer hoog opgeklommen. Neem bijvoorbeeld
Kabir. Kabir werd geboren bij een wever. Er wordt gezegd dat hij niet geboren werd bij een wever, maar gevonden werd door een
wever. Hoe dan ook, hij behoorde tot een moslimfamilie, maar hij besefte dat de moslims, zoals zij de islam beoefenden, hem
niet konden geven wat hij wenste. Hij moest dus zichzelf zoeken, zichzelf leren kennen. Hij ging dus naar de oever van de
Ganges in Benares en wachtte daar op een grote gerealiseerde ziel, Ramanand, Swami Ramanand genaamd. Toen deze Swami
Ramanand na zijn bad uit de rivier kwam, greep hij onmiddellijk zijn voeten vast. Als in India iemand de voeten aanraakt van een
Brahmin na zijn bad, zou die hem uitschelden. Maar hij was een heilige, geen Brahmin. Hij zei: “Mijn zoon, wat wil je?” Hij
antwoordde: “Heer, geef mij initiatie. Ik wil zelfrealisatie.” En Swami Ramanand ging onmiddellijk akkoord. Alle mensen zeiden:
“Heer, hij is een moslim. Hij werd als wees grootgebracht in een moslimfamilie. Hoe kunt u hem realisatie geven? Hij zal geen
principes vanuit het hindoeïsme aanvaarden.” Ramanand keek naar Kabir en zag in hem een grote zoeker. Hij zei: “Jullie kennen
hem niet, ik ken hem.” En hij nam hem mee en Kabir werd later een grote heilige, hij wordt door Hindoes en Moslims aanvaard.
Omdat hij de kracht van de wijsheid in zich had, ging hij naar een man die niet tot zijn godsdienst behoorde en hem misschien
niet aanvaard had of in de rivier gegooid had. Ook dat was mogelijk. Maar hij wist door zijn wijsheid dat deze man van hem zou
houden, omdat hij een zoeker naar de waarheid was. Deze kracht van de waarheid werkt dus niet alleen in die zin dat je leert wat
goed en slecht is, maar zij maakt dat je niets verkeerds doet. Nu kan je zeggen: “Moeder, wat is dan de bron van deze wijsheid?”
De bron is Shri Ganesha, de bron is Shri Ganesha, die de schenker van wijsheid is. Eens Shri Ganesha beledigd wordt, verdwijnt
hij achter de wolken van onwetendheid en dan beginnen mensen dingen te doen die niet wijs zijn. Dit gebeurt op veel vlakken.
Veronderstel dat er in democratische landen tegenwoordig niet over moraal mag gesproken worden, over hoe mensen zich
zouden moeten gedragen, hoe hun relaties zouden moeten zijn. Zij proberen niet voor de maatschappij te zorgen, want zij vinden
dat het hun verantwoordelijkheid niet is. Dat is een privézaak, dat is privé. Daardoor nemen mensen zelf de vrijheid in eigen
handen en gaan ze Shri Ganesha beledigen. Als Shri Ganesha beledigd wordt, ontstaat in de mens een totale blokkering denk ik.
Hij wordt een idioot, een dommerik; hij weet niet hoe hij op een wijze manier verder kan. Zonder wijsheid is elke stap die men zet
destructief. Dit is dus de eerste kwaliteit van Shri Ganesha, dat hij ons wijsheid geeft. We moeten dus Shri Ganesha in onszelf
respecteren. Dit is heel belangrijk, vooral voor al die democratische landen die nu ten onder gaan. Hun families worden
vernietigd, omdat hun manier van leven zo afschuwelijk is. Hun kinderen zijn bedorven. Ze lopen van alle kanten groot gevaar.
Deze wijsheid kan gemakkelijk teruggebracht worden als wij hun Kundalini doen ontwaken. Als de Kundalini opgestegen is, kan
ook Ganesha opnieuw ontwaken. Zonder zijn hulp kan de Kundalini niet ontwaken. En als Shri Ganesha weet dat de Kundalini
moet opgewekt worden, vergeeft hij alles, vergeet hij alles en komt hij je helpen om het oprijzen van de Kundalini te
ondersteunen. In elke chakra is hij aanwezig om je te ondersteunen. Tot je je realisatie krijgt, is hij daar om je te helpen. In al deze
landen is wijsheid het element dat ontbreekt. Daarom is er zoveel destructie, zoveel nonsens en je kan niet begrijpen waarom
mensen zo dom zijn. Een andere kracht van Shri Ganesha is dat hij in ons onschuld genereert. We respecteren onze onschuld,
we respecteren onze kuisheid, we respecteren een manier van leven die gepast en betamelijk is. In alle geschriften staat dat we
ons gepast en fatsoenlijk moeten kleden en dat ons lichaam geen onbetamelijke gevoel of onfatsoenlijk gedrag mag vertonen.
Daarom moeten we er in Sahaja Yoga goed op letten hoe we ons kleden. Ik denk dat Sahaja yogi’s beseffen dat onze kledij
fatsoenlijk en waardig moet zijn en dat we op geen enkele manier vulgariteit ten toon mogen spreiden. Als onschuld het

belangrijkste is in een mens, als dat het belangrijkste sieraad is van een mens, dan moeten we letten op onze eigen kuisheid en
ons eigen moreel besef. In sommige landen denken ze natuurlijk dat kuisheid alleen iets voor vrouwen is en niet voor mannen.
Maar dat is niet zo. Dat denken de moslims, maar dat is heel erg fout. Het is voor beiden bedoeld. Als iemand het een ander
oplegt, zoals mannen vrouwen trachten te dwingen om kuis te zijn zonder dat zelf te zijn, dan zullen vrouwen niet kuis zijn. Ze
kunnen er zo uitzien. Ze zullen het uit angst proberen, maar als ze de kans krijgen zullen ze overgaan tot een verkeerd leven.
Want ze zien dat de andere partij, de mannen, hen proberen te domineren. Dan denken ze: “Wat is er mis mee? Als zij het mogen
doen, waarom wij dan niet?” De hele maatschappij moet dus op een fatsoenlijke manier gaan leven, een heel gepaste, heel
waardige levensstijl aannemen. Het gaat niet alleen om kleding, zelfs in het dagelijks leven is het belangrijk. Anders begint er een
soort van onzekerheid te werken tussen mannen en vrouwen en komen er teveel complicaties, ontstaat er een veel te
gecompliceerde levensstijl. De derde kwaliteit die ik vandaag wil vermelden is dat iemand die onschuldig is niets hoeft te vrezen,
want God zorgt voor onschuldige mensen. Ze worden altijd beschermd. Als iemand onschuldigen kwaad probeert te doen, dan
beschermt God hen. Zo zie je kinderen die van zeer hoog vallen en gered worden en zoveel andere zaken. We zien ook dat veel
kinderen gedood worden door extreem agressieve mensen. Het is natuurlijk heel wreed en verkeerd om onschuldige kinderen te
doden, maar als deze kinderen gedood worden, wordt er eigenlijk niemand gedood, zoals je maar al te goed weet. De hele wereld
is geschokt. Als er iets gebeurt met kinderen is de hele wereld geschokt. De hele wereld zal dan de onschuldigen beschermen.
Als mensen, mannen gedood worden of er gebeurt iets met hen, trekt niemand zich dat zo erg aan, maar als een kind in
moeilijkheden geraakt werken alle mensen samen om dat kind te redden. Het is zo belangrijk. Het is niet het kind, maar de
onschuld van dat kind die het gevoel oproept dat we dat onschuldige kleine ding dat een probleem heeft, moeten redden.
Daarom zie je in de hele geschiedenis dat bij elk verhaal van kinderen die gedood werden of onschuld die aangevallen werd, de
hele maatschappij daartegen in opstand kwam. Deze opstand komt voort uit de kracht van Shri Ganesha, die absoluut een
gevoel van afschuw kan teweegbrengen voor mensen die niet vriendelijk zijn voor kinderen. Je zal bijvoorbeeld zien dat in
kranten wordt getoond hoe kinderen lijden, wat het probleem is van de kinderen, hoe ze lijden… Het raakt heel erg als kinderen
pijn worden gedaan. We hebben nu in Sahaja Yoga kinderen die gerealiseerd geboren zijn en we begrijpen hun onschuld. We
proberen ze weg te houden van al die verschrikkelijke dingen die tegenwoordig in de wereld gebeuren. We proberen voor hen te
zorgen en we proberen ze op te voeden tot kinderen die niet alleen gerealiseerd geboren zijn, maar kinderen die anderen kunnen
redden van het dilemma van zelfvernietiging omdat ze hun onschuld niet respecteren. Eens het respect voor onschuld
ontwikkeld wordt door zo’n gebeurtenissen, door hun eigen kinderen, door hun relaties, dan kan het hele land gered worden. Een
andere manier is de verering van Shri Ganesha die voortkomt uit Moeder Aarde, het principe van de onschuld. Moeder Aarde is
zo onschuldig: of je goed of slecht bent, zij geeft je fruit en bomen, zij zorgt voor je. Of je nu leugens vertelt, of mensen bedriegt,
toch blijft ze het doen. Tot op een bepaald punt natuurlijk. Daarna produceert zij misschien één of andere ramp, een aardbeving
of zoiets. Nu worden aardbevingen meestal verwacht in de streek van Los Angeles en elk jaar is er wel een beving. De reden is
dat het medium van de film daar gelokaliseerd is en het creëert al deze rare ideeën die het Shri Ganesha-principe in ons
beledigen. Daarom lopen de mensen die in deze streek leven en daar achter staan, voortdurend gevaar. Heel Amerika lijkt
trouwens gevaar te lopen wat de natuur betreft, omdat al deze ideeën vanuit Amerika vertrekken en mensen aanvaarden ze
blindelings. Ik weet niet waarom ze deze ideeën aanvaarden. We kunnen stellen dat ze tot bij ons zijn geraakt. Freud heeft ze
aangebracht. Freud had in Duitsland geen succes. Hij was hier in Oostenrijk, hij had geen succes, de mensen luisterden niet naar
hem. Maar toen hij naar Amerika ging kreeg hij alle steun en daarmee kon hij gedijen. Hij kreeg deze steun omdat hij volledig
inging tegen het leiden van een kuis leven. Hij zei dat het allemaal absurd was, nonsens was, dat er niet naar geluisterd zou
mogen worden. Hij startte zijn hele theorie gebaseerd op principes beneden alle waardigheid. En mensen namen ze aan.
Dezelfde Duitsers, dezelfde Oostenrijkers, dezelfde Europeanen aanvaardden Freud blindweg, want wat van Amerika komt wordt
op een of andere manier collectief. Want zoals je weet is Amerika het land van Shri Krishna, die staat voor de mensen, voor de
collectiviteit. Zo komt het dat alles wat van Amerika komt, collectief wordt en als het vergif is, verspreidt het zich zeer vlug en
verlamt het de hele wereld. We moeten dus wijs zijn om te zien wat ons vernietigt, wat ons innerlijk wezen vernietigt. Voor Sahaja
yogi’s is dit erg belangrijk. Want, neem bijvoorbeeld een stuk textiel of een sari die door de wind wordt weggeblazen. Al kan je er
zelfs maar een tip van vastgrijpen, dan kan je hem vasthouden en dan kan het geheel na een tijdje tot rust komen. En dat moet nu
eigenlijk met de wereld gebeuren terwijl de Sahaja yogi’s de sari zullen vasthouden, zeg maar dit universum zullen vasthouden
met hun wijsheid en hun vast geloof in Sahaja Yoga. Anders kunnen ook zij weggeblazen worden. Als ze niet goed gevestigd zijn,
toegerust zijn en stevig staan in hun eigen verlicht geloof in Sahaja Yoga, dan kunnen ze weggeblazen worden door die wind die
er gekomen is om de hele wereld te kwellen en te vernietigen. De verantwoordelijkheid van de Sahaja yogi’s om hun
Ganesha-principe in orde te houden is dus zeer groot. Als dat niet zo is, dan kan de hele beweging van Sahaja Yoga uit elkaar

vallen. Ik vraag mannen en vrouwen nederig om in hun levenswijze hun Shri Ganesha een heel respectabele positie te geven. Dat
zou het hoogste, het belangrijkste moeten zijn en we zouden er ook elke dag aan moeten denken, dat wij door Shri Ganesha
enorm gezegend worden, omdat wij onze zelfrealisatie gekregen hebben. Er zijn zoveel kwaliteiten van Shri Ganesha die ik al heb
beschreven. Eén daarvan is dat hij een kind is en zeer nederig. Hij is heel speels, heel interessant, extreem nederig en ondanks
zijn gewicht is hij heel licht, want hij kan op een kleine muis zitten. Hij probeert geen indruk te maken, hij heeft geen vahana
(rijdier) zo groot als die van Vishnu. Zijn vahana is heel eenvoudig. Het is het eenvoudigste en kleinste kruipende wezen, een
muis. Hij gebruikt deze muis. Met deze muis drukt hij zijn eigen kracht uit, namelijk dat hij geen ander vervoermiddel nodig heeft.
Zijn vervoermiddel is zijn eenvoud: hij beweegt, hij doordringt en beïnvloedt het leven van de mensen met heel eenvoudige en
zachte middelen. In Sahaja Yoga moeten we beseffen hoe we op anderen indruk maken. In Sahaja Yoga zal bijvoorbeeld
niemand onder de indruk zijn als je een grote auto hebt of zoiets, of een rijkelijke levenswijze. Niemand zal onder de indruk zijn,
dat heb ik gemerkt. Wat op deze mensen indruk maakt, is de eenvoudige uitdrukking van je liefde, door bepaalde gebaren, door
bepaalde geschenken of door bepaalde gedragingen. Ik heb heel zachte mensen gekend die zich op zo’n onschuldige,
eenvoudige en kinderlijke wijze uitdrukken dat dit het hart van de mensen raakt. En als Sahaja yogi’s mij andere Sahaja yogi’s
beschrijven, is het verbazend hoe ze hun appreciatie uitdrukken, het is zeer zacht en zeer liefdevol, delicaat. Zoals een kind, zoals
een kind dat speelt, je amuseert, iets voor je tracht te doen. Neem bijvoorbeeld mijn kleinkinderen. Als ik mijn bad nam, zaten ze
buiten te wachten. Ze werden allemaal gerealiseerd geboren en als ik dan naar buiten kwam zag ik ze daar zitten met poeder om
op mijn voeten te strooien, met parfum voor mijn handen. Ik bedoel, ze waren er met dat soort zaken. Ik had het hen nooit
gezegd, niemand, maar ze zaten daar. Als ik neerlag dekten ze me toe en zochten de hele tijd uit hoe ze voor mij konden zorgen,
alsof ze mijn ouders waren of groter waren dan ik. Ze begeleidden mij bijvoorbeeld ook als ik ging wandelen. En als er ergens
een steen lag, staken ze hun hand uit: “Nana niet langs hier, hier ligt een steen, pas op. Ga die kant uit!” Alsof ik geen ogen had en
zij mijn ogen waren. Zo zacht in hun ... Ik heb gezien hoe ze in hun kindertijd zo zorgzaam waren en ze wisten waar ik van hield of
niet. Ze waren zo zacht en geruststellend en ze probeerden me de hele tijd te begrijpen. Een andere kwaliteit van Shri Ganesha is
dat hij altijd probeert zijn moeder te behagen. Hij wil niets doen dat haar ongelukkig kan maken. Hij zal nooit “neen” tegen haar
zeggen. Sommige Sahaja yogi’s hebben de slechte gewoonte om altijd “neen, dat niet” te zeggen. Dat mag niet gedaan worden.
Van Shri Ganesha moet geleerd worden hoe de Moeder te respecteren. Wat dat betreft merk ik dat mensen een beetje te slim
zijn. Als ik bijvoorbeeld iets zeg, verbeteren ze me onmiddellijk: “Neen, dat niet!”. Deze slimheid helpt hen niet vooruit, want als ik
iets zeg, veronderstel dat ik zeg dat het nu morgen is, dan zal je onmiddellijk zeggen: “Neen, neen, het is geen morgen, kan u niet
zien dat het avond is?” Wat heb je dan bereikt? Ik weet dat het avond is! Waarom zei ik dan dat het morgen was? Gewoon om te
zien. Je bereikt er niets mee “neen” te zeggen en dat het zo of zo niet of wel was. Dit is zogenaamde slimheid, maar met dit soort
van slimheid zou je jezelf wel eens te slim af kunnen zijn. Wat heb je er dus mee bereikt? Zie je, wat je moet aantonen is dat je
ziet wat je bereikt met het geven van deze commentaar, met het zeggen van zo’n dingen of door zo te praten. Niets, maar je
wordt de hele tijd getest. Door die tests kom je te weten wat er verkeerd met je is. Voor mensen die dicht bij mij staan, is het heel
belangrijk te begrijpen dat als ik iets zeg, ze dat niet al te letterlijk moeten opnemen, want ik ben ook Mahamaya. Als ik iets zeg is
het misschien alleen om je te testen en dan zal je weten dat het niet dit of dat is. Het is het brein dat gewoon absorbeert, zelfs
het testen. Het doet de test. Dan alleen zal je weten dat je getest wordt en dat dit testen er enkel is om te zien hoe diep je mij
begrijpt. Er zijn ook andere mensen die mij verkeerd interpreteren. Ik heb gezien dat dit erg verkeerd is, maar de reden is dat ze
niet wijs genoeg zijn. Ze interpreteren verkeerd. Ze willen zeggen: “Moeder zegt dit, dat. Dit is niet goed, dat is niet goed.” Ze
proberen indruk te maken door te zeggen dat zij Moeder zeer goed begrepen hebben. Het is niet gemakkelijk mij te begrijpen, dat
kan ik je zeer openhartig zeggen. Je kan mij niet gemakkelijk begrijpen. Het enige wat je moet doen is jezelf begrijpen. Ik ben als
een spiegel voor je. Als je in de spiegel kijkt, wat zeg je dan? Je kan de spiegel niet begrijpen, maar je kan jezelf begrijpen.
Probeer jezelf te begrijpen telkens je in de spiegel kijkt. Kijk niet in de spiegel om de spiegel te begrijpen. Eens je de spiegel
probeert te doorgronden, dan breekt hij en is het ermee gedaan. Het zal ook gedaan zijn met je eigen beeld. Dit is iets heel
eenvoudig, maar ook heel subtiel. En dat is de kwaliteit van Shri Ganesha, namelijk, dat hij weet waar zijn moeder van zal houden,
alles. Hij doet alles wat goed is voor hemzelf, want daarmee behaagt hij zijn moeder. Zijn volledige toewijding gaat naar zijn
moeder. Niet naar iets anders, niet naar andere godheden. Hij vocht met hen allemaal. Hij trekt er zich niets van aan wie de
anderen zijn. Hij gaat naar hen allen toe via het begrip van zijn moeder en hij respecteert hen via het begrip van zijn moeder.
Maar ik heb gemerkt dat sommige mensen dat nog altijd niet kunnen. Ze houden nog vast aan één of andere godheid die ze
vereerd hebben, aan een soort van ideologie die ze vroeger volgden. Zo hebben ze geen volledige verbinding met mij. En dat is
het, hij is alleen verbonden met zijn moeder. Zij is alles voor hem. Zij is de bron van kennis, zij is de bron van vreugde, zij is de
bron van waarheid. Hij hoeft naar niemand anders te kijken. Het lijkt erg egoïstisch om deze dingen te zeggen in moderne tijden.

Een vrouw die zegt dat jullie je allemaal zo moeten gedragen. Maar je kan begrijpen dat als je iets wil winnen, als je kennis in
jezelf wil verwerven, als je hoger wil stijgen, je dat dan moet leren van Shri Ganesha: wat hij doet en hoe zijn relatie met zijn
moeder is. Die is zuiverend, voedend en op resultaat gericht. Dat resultaat is dat je geleidelijk aan groeit. Zoals ik gisteren aan
sommige mensen vertelde: ik heb niet alles, niet alle subtiele zaken van bij het begin gezegd. Jullie zijn geleidelijk gegroeid en in
overeenstemming daarmee heb ik tot jullie gesproken. Als jullie allemaal van bij het begin zoals Shri Ganesha waren geweest,
dan had ik je alles van bij het begin gezegd. Maar het is voor Shri Ganesha zelfs niet nodig alles te weten. Hij weet het allemaal
al, Hij is zeer volwassen. We kunnen zeggen dat Shri Ganesha de meest volwassen godheid is. Wat je gedaan hebt is dat je met
wijsheid geleidelijk aan bent gegroeid en geleidelijk aan heb ik je veel verteld. Maar over veel dingen praatte ik niet, zoals over de
Genesis, over het begin van het leven, over hoe wij ontstaan zijn. Ik heb er in zekere zin wel over gesproken, heel oppervlakkig,
niet op een subtiele manier want ik wil niet dat je in discussie gaat of op een punt komt dat niet door je vibraties kan
gecontroleerd worden. Wat je met je vibraties kan verifiëren, wordt jouw kennis en dat is wat je geleidelijk aan wordt verteld. Je
zou dat beter niet belemmeren of je bezighouden met die boeken die het hebben over de oorsprong van de aarde en dergelijke.
Je zou je daar beter niet mee inlaten, want je verstand wordt er door afgeleid. Je zal je inlaten met kennis die misschien geen
echte kennis is en dan begin je te denken: “O, dat weet ik niet en dat weet ik niet.” Wat je moet weten is zeer eenvoudig: “Wat ben
jij?” Je bent de Spirit en het licht van de Spirit zal je geleidelijk aan alles vertellen, zoveel als je kan dragen. Het zal je niets
vertellen dat je niet kan dragen. Het is een geschikte analogie als we zeggen dat je het licht bent. Maar het licht dat je draagt, is
erg verschillend van dit gewone licht. Dit gewone licht begrijpt niet, denkt niet. Het licht dat jij draagt is het licht dat begrijpt, dat
denkt en het geeft je zoveel licht als je kan dragen. Het zal niet flitsen. Als het zou flitsen, zou dat voor jullie een schok zijn. Het
zal niet verflauwen. Het zal volledig in verhouding zijn met wat je kan begrijpen. Soms stralen de godheden teveel vibraties uit
tijdens puja’s, maar als je het niet kan dragen, zullen ze niet in jou geraken; ze zullen het mij moeilijk maken, maar ze zullen niet
bij jou naar binnen kunnen. Wat je moet begrijpen, is dat het niet zo belangrijk is wat je over dit of dat onderwerp afweet, maar
wel welk niveau je bereikt hebt, welke graad van maturiteit je in Sahaja Yoga hebt. Shri Ganesha heeft zoals ik al zei, zoveel
kwaliteiten en ik denk dat er vandaag onvoldoende tijd is om daarover te spreken. Maar geleidelijk aan heb ik over al deze
kwaliteiten gesproken en ze kunnen zich allemaal in jouw wezen manifesteren en tot uitdrukking komen, als je hem echt
respecteert, totaal respecteert. Dat is de enige manier om zijn kwaliteiten te manifesteren. Moge God jullie zegenen.
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Vandaag zijn we hier samengekomen om Shri Krishna Puja te doen. We moeten goed begrijpen dat Shri Krishna een ontzettend
belangrijke godheid is in ons, omdat hij de Vishnu[1] is, die in de Void verblijft, in de Nabhi. Hij is degene die het dharma in ons
voortbrengt.
Toen je je realisatie kreeg heb ik nooit gezegd: “Doe dit niet. Doe dat niet.” Ik heb nooit gezegd: “Dit is niet goed. Dat is niet goed.”
Je deed het gewoon omdat Shri Vishnu in je ontwaakt was. Hij bevindt zich in de Void en als hij in ontwaakte staat is dan leidt hij
je naar het licht, hij neemt je onwetendheid weg, hij neemt de duisternis in je weg, zodat je begint in te zien dat alles wat je tot nu
toe gedaan hebt, destructief was voor jezelf, en zo wordt het dharma[2] in je gevestigd. Natuurlijk werd het dharma ook
gevestigd door de tien Guru’s[3] die op deze aarde kwamen, de profeten die ons het dharma overleverden.
Deze combinatie van Shri Vishnu en de tien Guru’s moet er dus voor zorgen dat het dharma in ons gevestigd wordt. Nu werd dit
dharma ons onderwezen door verschillende profeten, zoals je dat overal hebt gezien. Zij zeiden wel: “Doe dit niet, doe dat niet.”
Ze spraken over de Tien Geboden. Elke profeet heeft over dharma gesproken, over wat je ervoor moet doen, totdat ook Christus
erover moest spreken, en hij zei: “Gij zult geen overspelige ogen hebben.”
Maar Shri Krishna is degene die zegt: “Ik kom op deze aarde wanneer er een glani is”, dat wil zeggen een teloorgang van het
dharma. Als het dharma zwak wordt dan komt hij op deze aarde, en dan vernietigt hij de mensen die er verantwoordelijk voor zijn
het dharma naar dit niveau van verval te hebben gebracht. Het tweede dat hij zegt is: “Ik bescherm de heiligen. Ik bescherm de
heiligen en ik dood al degenen die duivels zijn of die satanisch zijn, die destructief zijn.” Dit zijn de beloftes, die hij als Shri
Krishna lang geleden gemaakt heeft. Als Vishnu kennen we hem alleen als degene die dharma brengt, hoofdzakelijk. Maar al zijn
machtige kwaliteiten kwamen pas echt tot uitdrukking toen hij als Shri Krishna kwam. Zelfs in de tijd van Shri Rama konden deze
kwaliteiten niet in deze mate naar buiten worden gebracht.
Shri Krishna bracht dus de eerste helft van zijn leven door in Gokul en Vrindavan, waar hij de prachtige expressie van zijn karakter
toonde, zoals hij het zelf had gemaakt, wat hij zelf omschreef als leela[4], Leeladhara[5], hij die zei dat je een getuige moet
worden; je bekijkt de hele wereld als een toneelspel, sakshi swarupa. En zodra je de hele wereld begint te bekijken zoals een kind
dat doet, met kinderlijke vrolijkheid en vreugde, dan pas geniet je van het leven. En dit is jullie al overkomen: jullie zijn net als de
burgers van Vrindavan en Gokul geworden, te zien aan de manier waarop jullie genieten, hoe jullie van elkaars gezelschap
genieten en van Gods gelukzaligheid. En hij liet ook zien, door Kaliya[6] te doden en door Putana[7] en andere mensen te doden,
dat als er ook maar iemand deze vreugdevolle kinderen van God lastigvalt, hij degene is die hen absoluut zal beschermen en die
al deze duivelse krachten die last veroorzaken zal vernietigen.
Maar in een later stadium wordt hij koning, en zodra hij koning wordt, gebruikt hij zijn krachten op een andere manier. Eerst en
vooral zie je dat zijn eigen oom, zijn eigen bloedverwant, zijn eigen oom, de broer van zijn moeder, Kamsa, zo’n slechte man was.

Daarom spaarde Shri Krishna hem niet, hij doodde hem. Hij (Kamsa) heeft zoveel mensen gedood. Voordat hij koning werd,
doodde hij zoveel mensen. Wat betekent dat nu, dat hij zijn eigen oom heeft gedood? Eén kwaliteit die hij heeft en die Christus
ook had, of die zovele heiligen hadden, is vergiffenis. Maar hij geloofde niet in vergiffenis. Hij is de enige die zei: “Ik moet
straffen.” We moeten ook iemand hebben die kan straffen.
Als je net als Shiva bent, Shiva hield zelfs van rakshasa’s[8] en in zijn onschuld gaf hij hen ook zegeningen. Maar Shri Krishna
geloofde absoluut niet in vergiffenis, want het was belangrijk dat er iemand was met een heel onbuigzame geest, met een
meedogenloos inzicht dat een duivel een duivel is, en dat een duivel gedood moet worden.
Als je naar zijn leven kijkt dan zie je dat hij zoveel mensen heeft gedood. Maar dat betekent niet dat wij het recht hebben om
iemand te doden. Hij was Shri Krishna; wij zijn dat niet. Wij moeten vergeven omdat we mensen zijn. Zodra we vergeven
verplaatsen we al onze woede, onze hele wraakzuchtige houding, naar Shri Krishna. Dan neemt hij het over. Zodra je zegt: “Ik
vergeef” dan neemt hij het over, want hij vergeeft niet. Hij zal het onmiddellijk van je overnemen en als het gerechtvaardigd is, als
het noodzakelijk is dan zal hij de mensen straffen die heiligen het leven moeilijk maken en die het dharma vernietigen.
Nu is het heel verrassend dat wat iemand ook maar verkondigd heeft, precies dat het tegenovergestelde wordt. Het is heel
verrassend. Zo hadden we het er bijvoorbeeld over dat Christus zei: “Gij zult geen overspelige ogen hebben.” Maar christenen zijn
het ergste als het op overspelige ogen aankomt. Op dezelfde manier zegt men in de hindoe religie dat iedereen de Spirit[9] in zich
heeft. Maar toch geloven hindoes nog in verschillende kasten en gemeenschappen en vechten ze met elkaar. Alles wat men ooit
heeft verkondigd had het tegenovergestelde tot gevolg.
Zelfs als je de Koran leest, in de Koran had Mohammed Sahib het steeds over rahmat, dat betekent mededogen. Maar dit vind je
nergens terug. Hij heeft het nooit over sharia[10] gehad, hij heeft het nooit gehad over veel dingen die moslims op eigen initiatief
toepassen. Hij heeft nooit gezegd dat vrouwen hun gezicht of hun hoofd moeten bedekken, maar toch wordt dit gedaan, en dat
niet zomaar, maar uit wraak. Wat dit ons dus laat zien is dat mensen altijd precies het tegenovergestelde doen van wat er ooit
verkondigd geweest is. En als er zulke dingen gebeuren dan gaat het dharma achteruit.
Nu weet je dat het land van Shri Krishna Amerika is. Hij heerst over Amerika. Daarom is Amerika een rijk land, want Shri Krishna
is Kubera. Hij is de heer van de weelde. Hij heeft Amerika dus weelde geschonken. Verder is hij ook vachana, dat betekent
communicatie. Een andere kwaliteit van hem is dat hij degene is die communiceerde. Hij was het die danste met de gopi’s[11] en
de gopa’s[12]. Hij was het die zijn krachten op hen overbracht. Zijn communicatievermogen is dus een van zijn grootste
kwaliteiten die in Amerika werkzaam is. Maar zij doen ook weer precies het tegenovergestelde: als er ergens oorlog is, met
Saddam Hoessein bijvoorbeeld, dan gaat Amerika erheen. Als het oorlog is in Korea, dan gaat Amerika erheen. Waar er ook maar
er een probleem is, Amerika moet erheen gaan. Ik bedoel, je kunt de vraag stellen: “Wie zijn jullie? Waar maken jullie je druk om?
Blijf toch bij je eigen land en maak het je gemakkelijk. Waarom sturen jullie altijd je troepen overal heen? Waarom willen jullie je
met iedereen bemoeien?” Zelfs het vormen van de VN en dergelijke gebeurt allemaal onder leiding van de Amerikanen. Ze spelen
een heel belangrijke rol in het vormen van de Verenigde Naties, het vormen van eenheid in de wereld, vrede en allerlei andere
dingen. Maar in werkelijkheid, als je kijkt naar het belangrijkste dat Krishna heeft onderwezen, dan falen ze. Wat communicatie
betreft doen ze het goed. Wat betreft het leggen van contacten tussen verschillende landen doen ze het ook goed. Maar het
ergste dat ze hebben gedaan is dat ze geen dharma hebben, zelfs geen besef van dharma, geen moraal. Democratie zonder
moraal. Over moraal spreken in Amerika is compleet uit de lucht gegrepen. Ze kunnen iemand die over moraal spreekt niet
begrijpen. Nu ondervinden ze natuurlijk wel enorm veel last van de terugslag van hun daden. En ook zijn er sommigen van hen
die beseffen dat ze door immoreel gedrag op het punt zijn gekomen waar vijfenzestig procent van de Amerikanen in dat land
hoogstwaarschijnlijk een ernstige ziekte zal krijgen of heel jong zal sterven.
Als het via gestaafde bewijzen duidelijk wordt, dan ervaren ze het als een schok. Maar ondanks dat, ondanks dit alles gaan ze er
nog mee door en denken ze: “Nee, nee, het kan best. Het zal ons niet overkomen. Waarom zouden we ons zorgen maken?” Maar
nu is zijn bestraffing gestart, terwijl ze geen idee hebben hoe deze bestraffing begonnen is. Als iemand nu bijvoorbeeld een
immoreel leven leidt en als gevolg hiervan een ziekte krijgt, een ziekte die niet te genezen is, dan proberen ze alle mogelijke
manieren en methodes te vinden om deze ziektes te genezen die voortkomen uit een immorele leefwijze. Maar dit kunnen ze

niet. Het is een onmogelijke taak voor alle medische wetenschappen in Amerika om te onderzoeken hoe ze deze specifieke
ziektes die voortkomen uit immoreel gedrag kunnen genezen. Maar het ergste is, dat ze zelfs niet kunnen uitspreken dat
immoreel gedrag verkeerd is. Ze kunnen zelfs niet openlijk toegeven dat immoreel gedrag deze gevolgen heeft. En zo wordt dit
gebrek aan moraal compleet genegeerd in het land van Shri Krishna, waar hij enkel en alleen geboren werd, zoals hij altijd zegt,
om er moraal te vestigen. Kunstmatige moraal, dat is er wel, waar de moslims over spreken of waar de christenen over spreken
of de hindoes, het is kunstmatig, en dit maakt hen hypocriet. Aan de ene kant volgen ze een bepaalde gedragscode en aan de
andere kant staan ze zichzelf stiekem iets anders toe. Maar Amerika is een open land. Wat ze ook doen, ze steken het niet onder
stoelen of banken. Ze zeggen: “Wij geloven niet in hypocrisie.” Ze verbergen het dus niet. En dat heeft dit land, dit immense,
mooie, rijke, bloeiende land, in zo’n diep ravijn gestort dat ik niet weet hoe het ooit zal kunnen herstellen zolang het Sahaja Yoga
niet accepteert.
Wat doet dharma nu nog meer met een normaal mens? Een dharmische persoon is iemand die van nature altijd aan introspectie
doet. Hij probeert altijd na te gaan: “Doe ik alles goed? Is dit correct?” Hij staat zijn geest niet toe verkeerde dingen te
rechtvaardigen. Dat is een van de kenmerken van een werkelijk dharmische persoon. Hij hoeft daarvoor nog geen Sahaja yogi te
zijn. Maar toch zal hij zich altijd afvragen: “Is dit goed of verkeerd?” Maar die eigenschap is compleet verdwenen in Amerika. Zij
proberen nooit aan introspectie te doen. Integendeel, ze zullen altijd zeggen: “Wat is daar mis mee?” De mensen die op deze
manier doorgaan zullen ongetwijfeld verstrikt raken in een net van situaties die voortkomen uit een gebrek aan moraal, en aan
morele leiding. Want het is introspectie dat je een wakker geweten bezorgt. En het is je geweten dat je vertelt: “Dit is verkeerd.”
Ze kunnen wel in een bepaald opzicht hierdoor geleid worden. Zo zouden ze bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Wat administratie
betreft hebben we alles goed geregeld”, of: “Bij ons gaat alles goed met onze spoorwegen, onze scheepvaart, dit of dat, of
misschien de economie en de banken of wat dan ook.” Maar al dit soort dingen zijn uitermate oppervlakkig voor mensen, ze zijn
slechts uiterlijk zichtbaar. Maar het innerlijk wordt volledig door het geweten gecontroleerd, en ook door morele inspectie van
jezelf. Mensen vragen me wel eens: “Moeder, wat is dit geweten nu precies?” Het geweten is er altijd. Het is er altijd, maar je
moet je er wel bewust van zijn. “Ik heb een geweten.” En dit geweten moet je antwoorden. Dit geweten dat in ons aanwezig is, is
het licht van Shri Krishna in ons, zelfs nog voor de realisatie.
Zoals je weet gebeurt het opstijgen van de Kundalini door de Sushumna[13], die door Mahalakshmi beheerd wordt. Zij is de
kracht van Shri Krishna. Door naar je geweten te luisteren ontwikkel je een zuiver kanaal van Mahalakshmi in jezelf. Maar bij
mensen die geen geweten hebben is dit over het algemeen niet het geval; dit omvat elk gebied, elk vlak. Anders zal één chakra in
orde zijn terwijl een andere chakra in gevaar is. Je moet dus naar je geweten luisteren, dat de rede voorbij gaat. Het heeft niets
met de rede te maken. Rationeel gezien zou het correct kunnen lijken om iemand te doden, of iemands geld te stelen, of iemands
land af te nemen. Het zou correct kunnen lijken. Maar je geweten zal je vertellen dat het niet correct is.
In de tijd waarin mensen zoveel verschillende landen binnenvielen en probeerden te onderdrukken, was Amerika het enige land,
dat moet je goed begrijpen, dat nooit zijn grenzen overschreed om zijn rijk uit te breiden. Het is verbazingwekkend hoe ze binnen
hun grenzen zijn gebleven. Want in die periode waarin al dit soort onzin gaande was over de hele wereld, in dat tijdperk waarin
mensen het geoorloofd vonden andere mensen aan zich te onderwerpen, waarin ze andermans land afnamen en allerlei dingen
deden, in die tijd was Amerika daar al mee gestopt. Voor die periode hadden zij hun portie al gehad. Ze hadden het gebied bezet,
zij werden de nieuwe eigenaars van het land, enzovoort. Natuurlijk waren het buitenlanders. Maar nadat ze dat hadden gedaan
hielden ze zich afzijdig in de periode waarin de andere mensen hun rijk begonnen uit te breiden. Wat is daar nu de reden voor?
Waarom deden ze het toen niet? Deze vraag moeten we ons stellen: toen anderen hun rijk uitbreidden, waarom deed Amerika dat
toen niet? De reden is heel eenvoudig.
In die tijd werden er een paar grootse mensen met een groots geweten geboren in dat land, en zij leidden het land. Zo was er
bijvoorbeeld Washington. Natuurlijk waren er zoveel mensen, als ik ze allemaal vernoem dan zouden we een lange lijst krijgen
van al deze mensen. Maar kijk naar hun karakter, naar hun leven, de manier waarop ze leefden. Abraham Lincoln, als je naar zijn
leven kijkt dan zie je dat het vol is van geweten, vol van geweten. En ze stonden hun land niet toe zich te laten meeslepen door de
ambitie van het verzamelen van andere landen om hen tot slaaf te maken. Ze deden hier niet aan mee. Helemaal in het begin
ging Columbus erheen, hij overwon hen en probeerde... in feite deed hij niet zoveel. Maar de Spanjaarden en daarna anderen, en
vervolgens de Angelsaksers, allemaal, vanaf het moment dat ze het land hadden ingenomen en ze zich er hadden gevestigd

gedroegen ze zich alsof dat tijdperk voor hen voor eens en voor altijd voorbij was en begonnen ze te spreken over vrijheid, over
democratie en over hogere waarden. Maar het karma[14] van hun verleden, waarin ze zoveel inboorlingen hadden vermoord,
zoveel indianen, zal hun nooit vergeven worden door Shri Krishna zolang ze niet naar Sahaja Yoga komen.
En dit ondanks die periode waarin ze andere landen niet probeerden te domineren en hun rijk uit te breiden en allerlei
wreedheden te begaan, zoals Hitler, dit deden ze niet. Ze stonden altijd voor rechtvaardigheid, ik bedoel, dat probeerden ze
tenminste. Op een gegeven moment werden ze wel wat schijnheilig, maar over het algemeen, op het eerste gezicht, probeerden
ze te tonen dat ze staan voor het verenigen van de hele wereld. Ze zijn tegen racisme, tegen fundamentalisme, tegen al dit soort
dingen, ik bedoel, ze propageerden een bepaald soort idealisme. Maar ondanks dit alles begonnen allerlei soorten
zelfdestructieve ideeën in hen te werken. Ik zou dus zeggen dat dit niets anders is dan hun karma dat hen tegenwerkt. En dat is
ook de reden dat hier zoveel buitensporig geweld is. Zoveel ziektes, zoveel verschillende dingen, en opvallend genoeg zijn al dit
soort problemen nog maar heel kort geleden ontstaan in Amerika, omdat de ontmaskering nu aan de gang is. Daar kwam ook
nog eens bij dat er heel veel valse guru’s waren die erheen gingen en die onschuldige, eenvoudige mensen die op zoek waren
naar de waarheid in de val lokten. We hebben er zoveel verloren in Amerika. En in de atmosfeer hingen er ook, ik zou zeggen,
allerlei vervloekingen van de mensen die ze ooit hadden vermoord, als reactie daarop, en daardoor gingen ze verkeerde dingen
doen. Waarom zouden ze anders verkeerde dingen zijn gaan doen wat betreft hun persoonlijk leven?
Ze hadden de vrijheid gekregen, maar ze dachten dat ze deze vrijheid ook konden gebruiken om zich in het verderf te storten of
om hun leven te vergooien. Dit is een verkeerd idee dat in hen ontstond. En vervolgens werd dit een collectief idee. En zodra het
zich collectief ging manifesteren kwam men erachter dat mensen van alles hielden dat destructief was. En daardoor hebben we
hier Hollywood, we hebben allerlei organisaties en muzikanten en enorme destructieve krachten die zich hebben verenigd in
groepen en militante verenigingen, die openlijk zeggen: “Wij zijn dat.” Zo hebben we bijvoorbeeld alleen in Amerika verenigingen
van aanhangers van Satan, verenigingen die de duivel aanhangen. En we hebben hekserij. In het openbaar. In het openbaar, dit
zijn officiële verenigingen in Amerika, terwijl je nergens anders in de wereld zoiets hebt als een vereniging van zwarte magie, een
vereniging van hekserij, en hier zijn het officiële instellingen. Zover zijn ze dus gegaan; en men heeft dit collectief geaccepteerd.
De reden hiervoor is de bestraffing. Daarom is Amerika de moeilijkste plaats voor ons, voor Sahaja Yoga.
Je moet echt met hen meevoelen. Ze gaan nu door de fase van bestraffing, omdat hun voorvaders allerlei verkeerde dingen
hebben gedaan en omdat zijzelf ook nooit dharma hebben aanvaard als levensprincipe. Ze dachten dat dharma neerkomt op het
wegnemen van je vrijheid; dharma betekent dat je je persoonlijke leven, je privéleven in handen geeft van iets anders. Wat kunnen
we dus doen om het dharma in Amerika te vestigen? Ik ben minstens tien keer vaker naar Amerika geweest dan dat ik in Rusland
ben geweest, en ik wil hen echt op de een of andere manier bewust maken van het feit dat ze hun dharma hebben verloren. Maar
dit zal hen nooit interesseren, omdat ze zo egoïstisch zijn. Als je het hen vertelt dan zullen ze heel kwaad worden. En de mensen
die het hen leren, zoals Rajneesh en dit soort mensen: “O, doe maar wat, dharma is niet nodig”, hun zwakheden, hun ego’s
worden gevleid. En ze zijn dolgelukkig. Daarom is het een moeilijke taak om in dat land mensen te laten inzien dat ze een
bestraffing ondergaan, en dat ze alleen onder deze bestraffing uit kunnen komen als ze Sahaja yogi’s worden.
Door Sahaja Yoga zal hun dharma opnieuw ontwaken, waardoor al hun bestraffingen en al hun vervloekingen verleden tijd zullen
zijn. Het is Amerika dat Sahaja Yoga veel harder nodig heeft dan welk ander land ook. Om dezelfde reden maak ik me zorgen om
Amerika. Daarbij heb ik het niet zozeer over Zuid-Amerika, maar eerder over Noord-Amerika. Maar zelfs in Zuid-Amerika heb ik
gemerkt dat het een plaats is waar ze totaal niet geleid worden door het dharma, ze hebben geen leidraad. Ze vieren carnaval in
het openbaar, enzovoort. Ik bedoel, hoe is het mogelijk dat je dit in een land doet, al dit soort dingen? Ze volgen het voorbeeld
van Noord-Amerika. In Noord-Amerika hebben ze bijvoorbeeld dat onzinnige Halloween. Ik bedoel, openlijk doen ze op straat aan
dit onzinnige Halloween. Ze vieren dus carnaval. Ze zeggen: “O, wat is het toch een belevenis om naar Rio te gaan”, alsof het een
heel belangrijke verwezenlijking is om vanuit de hele wereld dat carnaval te bezoeken. Zelfs vanuit Australië gaan mensen
erheen. En dit werkt allemaal erg in hun nadeel.
Hun situatie is zo benard, in zoveel verschillende opzichten, dat het niet gemakkelijk te verklaren is waarom ze zo ver gaan. Zo
worden dertienjarige meisjes tot prostituees gemaakt in Brazilië. Openlijk. En alle bomen in het Amazonegebied worden gekapt.
Openlijk. Er is ook een hele smokkelhandel, openlijk. Hun politici zijn corrupt. Ik bedoel, er is daar zoveel zwarte magie, zoveel

zwarte magie. En dat allemaal openlijk. Ze volgen gewoon het voorbeeld van Noord-Amerika. Hun dharma bestaat eruit dat ze er
de katholieke kerk hebben. Wat voor dharma zal dit hen brengen, deze katholieke kerk? Ze gaan dus naar de kerk, ze volgen alle
rituelen en gaan daarna weer naar huis met dezelfde ideeën die ze daarvoor ook hadden. Er zijn ontzettend veel landen daar die
zo verschrikkelijk arm zijn. Dat toont dus aan dat Kubera’s aandacht niet op dat land gevestigd is. Normaal gezien zijn arme
mensen dharmisch, normaal gezien. Want zie je, geld geeft mensen het idee dat ze allerlei onzinnige dingen kunnen uithalen, en
het geeft hen ego. Normaal gezien zijn arme mensen dus dharmisch, maar daar is dat niet zo. Ze laten zich teveel in met zwarte
magie. Ze vertelden me ooit dat deze zwarte magie uit Afrika is overgekomen en dat zij het hebben overgenomen. Maar het
ontwikkelt zich met zo’n grote snelheid in Zuid-Amerika dat het onmogelijk te begrijpen is dat ze deze onzin met zoveel gemak
hebben geaccepteerd, waardoor ze zichzelf hebben vervloekt.
Nu moeten we begrijpen dat deze problemen ook in ons bestaan, in onze Vishuddhi chakra. Als we onze Vishuddhi chakra in
orde willen houden, dan weet je dat we daar twee kanten hebben: links en rechts. De rechterkant is de Vishuddhi chakra die
spreekt, die over dharma praat, die meer aan de agressieve kant is, kunnen we zeggen.
Dit soort mensen die agressief zijn, die op een agressieve manier spreken, die, zeg maar, anderen proberen te domineren met
hun woorden, dit zijn de rechtse mensen. Ik heb mensen gezien die echt verkeerde dingen deden. Bijvoorbeeld iemand, een
bediende die iets steelt. Als je hem daarop aanspreekt, dan zal hij zo grof tegen je zijn dat je ervan versteld zult staan. Wat is
deze man grof! Hoe kan hij zelfs al in staat zijn geweest om iets te stelen? Hij is nergens bang van en hij spreekt je steeds tegen.
Deze mensen die rechts zijn kunnen dus elke zonde die ze hebben begaan verdoezelen, elke misdaad die ze hebben begaan, elke
moord die ze hebben begaan, door hun spraakvermogen. Het kan een heel agressieve manier van spreken zijn, heel
schaamteloos. Mensen zouden kunnen denken: “O, hoe is dat mogelijk? Deze man schreeuwt dit allemaal zo luid van de daken,”
en je staat er gewoon versteld van, je denkt: “Nee, dit is niet mogelijk. Hoe kan iemand zoiets zeggen?” Op deze manier kunnen
ook wij, als normale mensen, ons inlaten met allerlei onzinnige dingen en ze vervolgens proberen te rechtvaardigen door te
praten, door jezelf er onderuit te wurmen. Zoals je weet zijn veel misdadigers, oorlogsmisdadigers, hun straf ontlopen enkel door
te praten, door verhalen te verzinnen, door dit soort dingen te doen. Dit is iets dat in alle mensen aanwezig is, ze hebben de
eigenschap om iets te zeggen waarmee ze alle verkeerde dingen die ze doen verbergen. Maar ze beseffen niet dat de dingen die
je verkeerd hebt gedaan je niet vergeven zullen worden, en nog minder als je zo praat, omdat Shri Krishna dan verdwijnt. Als je
jezelf begint te rechtvaardigen en al je fouten te beredeneren, dan zul je gestraft worden, je zult zelfs heel zwaar gestraft worden,
in zoveel opzichten dat je niet zult weten hoe je er ooit nog vanaf komt. Lichamelijk, mentaal, emotioneel, op elk vlak zul je
gestraft worden.
Voor onze rechter Vishuddhi moeten we dus een karakter hebben, een cultuur, een stijl, een manier van doen die de kwaliteit van
Shri Krishna uitstraalt die madhurya[15] wordt genoemd, dat wil zeggen melodieus, melodieus. We moeten op zo’n manier
praten dat het melodieus klinkt. Degene die naar je luistert zal dan naar je luisteren alsof hij naar de fluit van Shri Krishna luistert.
Zo zacht zou ook de stem van een Sahaja yogi moeten zijn. Als je met iemand praat dan zou het melodieus moeten klinken. Het
zou niet agressief mogen klinken, absoluut niet, maar in plaats daarvan moet het melodieus klinken. Het mag niet sarcastisch
zijn, het zou een ander niet mogen kwetsen. Een woord dat iemand anders pijn doet kan onmogelijk afkomstig zijn van een
goede rechter Vishuddhi. Je zou dus op geen enkele manier mensen mogen kwetsen. Mijn wens is dat alle Sahaja yogi’s deze
melodieuze stem van Shri Krishna zouden ontwikkelen, doordat hun Vishuddhi ontwaakt is. Madhurya, ook in zijn gedrag,
madhurya – kijk, als je met iemand praat dan zijn er zoveel gebaren waarmee je je madhurya kunt uitdrukken. In Italië en ook in
andere landen zag ik bijvoorbeeld dat mensen hun handen teveel gebruiken. Dit is ook de stijl van Shri Krishna. Ze gebruiken hun
handen dus op zo’n manier dat je soms niet eens begrijpt wat ze bedoelen. En soms kunnen ze zelfs best agressief zijn in de
manier waarop ze hun handen gebruiken. De handen moeten dus zo gebruikt worden dat ze madhurya creëren.
Ik heb in Rusland gezien, en ook vooral in de Oostbloklanden, dat mensen daar echt hun liefde uitdrukken - [doe het maar zo, het
is koud] - door namaste[16] te zeggen. Hun hele expressie is zo zacht, en hun hart is ook helemaal vervuld als ze me zien. Ze
weten gewoon niet hoe ze het moeten uitdrukken. Dus vouwen ze gewoon hun handen. En ook als ze verlegen zijn doen ze dit.
Ze drukken ontzettend lieve dingen uit met hun handen, en met hun ogen. Het zijn de tranen, zie je, die werkelijk zo’n wolk van, ik
zou zeggen, zo’n dichte wolk van mededogen creëren in mijn hart als ik hun ogen zo hun liefde voor mij zie uitdrukken. Alles, de
tranen, alles: het gezicht, de ogen, de handen, dit behoort allemaal Shri Krishna toe. Hun manier van doen, hun manier van

spreken, de manier waarop ze zich uitdrukken. Je kunt diezelfde ogen ook gebruiken om je woede en kwaadheid te laten zien.
Veel mensen gebruiken hun ogen om anderen te controleren. Dan kijken ze zo, ze staren je aan, proberen je onder controle te
houden. Ze kunnen hun ogen ook gebruiken om iemand te veroordelen. Soms gebruiken mensen ze ook om iemand in zekere zin
te bespugen, of steken ze hun tong uit om iemand te beledigen. In ons gedrag moeten we dus ook een bepaald soort zachtheid
hebben.
Toen ik bijvoorbeeld voor het eerst naar Engeland ging, zie je, toen leerde ik Engels op mijn eigen manier. Maar toen ik er als
nieuweling aankwam, zeiden ze: “Als je een woord wilt zeggen als ‘thought’ dan moet je ‘thought’ zeggen.”
Ik zei: “Wat?”
“Je moet je tong uitsteken en ‘thought’ zeggen.”
Ik zei: “Dat is absurd. Waarom zou je je tong moeten uitsteken?”
Hij zei: “Als je je tong niet uitsteekt op die manier dan spreek je het woord niet goed uit.”
Dus ik zei: “Dit is echt Engels. Jullie hebben gewoon iets onzinnigs uitgevonden om naar iedereen je tong te kunnen uitsteken.”
Zelfs een kind, weet je, als een kind boos wordt dan steekt hij automatisch zijn tong uit. Dus zo zie je al deze uitdrukkingswijzen en ook het gezichten trekken ze noemen het ook wel ‘een stijve bovenlip’, zie je. Je zult er wel al van gehoord hebben, dat je je
neus optrekt, zie je, dat je een verwaande neus trekt, of dat je gewoon een gezicht trekt, een lelijk gezicht om iemand te pesten,
of om een bepaalde uitdrukking te maken met je neus. Mensen doen ook wel eens zo, zie je, zodat het lijkt alsof ze niezen naar
een bepaalde persoon. Al deze dingen, al deze uitdrukkingswijzen, komen voort uit Shri Krishna’s gratie, maar de kracht ervan is
madhurya, het is de zachtheid, het melodieuze; de communicatie zou zo zacht moeten zijn dat zo’n communicatie ontzettend
veel vreugde en geluk creëert.
Je zult het lied van Baba Mama al wel gehoord hebben, over mijn ogen: ik keek gewoon naar hem, met een bepaalde blik - en die
blik liet die prachtige muziek in hem ontstaan. Probeer dus, in de mate van het mogelijke, je ogen op het groen te richten; dat is
het beste. Dat kalmeert je, en hierdoor ontwikkel je ook de kalmerende eigenschap van het groen. Ik zeg altijd tegen mensen:
“Kijk maar beter naar het groen om je heen, dat zal je ogen kalmeren.” Zo zou je ook de ander moeten proberen te kalmeren als je
met iemand praat. Je moet zorgen dat die persoon wegsmelt. Maar als je begint te argumenteren en te ruziën met die persoon,
dan zal hij nooit smelten. In plaats daarvan zul je het vuur in hem alleen maar aanwakkeren. Dat was een kwaliteit van Shri
Krishna, de madhurya, en in zijn leven kwam dit tot uiting door de mooie manier waarop hij dingen wist te brengen met behulp
van zijn eigen zachtheid, vooral in zijn kindertijd.
Een andere kwaliteit van Shri Krishna, die we tot uiting kunnen brengen met behulp van onze rechter Vishuddhi, is diplomatie.
Maar er zijn twee vormen van diplomatie: de ene is oprecht, de andere is kunstmatig. Voor oprechte diplomatie hoef je geen
bepaalde standaard te volgen, en je hoeft ook geen boeken te lezen om te weten wat diplomatie is. Het ontstaat in je op een heel
oprechte manier. Het werkt allemaal op een heel zachte manier, op een heel oprechte manier. Ik heb er zelf al vaak gebruik van
gemaakt, en jullie kunnen er allemaal evengoed vaak gebruik van maken. Maar dat is enkel mogelijk als je niet kwaad wordt op
hen; het is niet mogelijk als je kwaad wordt.
Zo is er bijvoorbeeld een verhaal dat ik jullie al eerder heb verteld, over een man genaamd Gagangiri Maharaj. Ik kwam hem
opzoeken, en hij werd heel kwaad omdat hij de regen niet kon stoppen. Hij stond erom bekend dat hij de regen kon stoppen. En ik
was helemaal doorweekt. Dus hij was woedend, en hij zei: “Probeert u soms mijn ego te controleren?” en zo probeerde hij wat
met me te discussiëren.
Ik zei: “Nee, dat is niet de reden.”
Hij zei: “Waarom dan? Waarom stond u me niet toe de regen te stoppen? U bent helemaal doorweekt!”

En ik zei: “Omdat u een sanyasi[17] bent en u een sari voor mij heeft gekocht. Ik zou anders nooit een sari aannemen van een
sanyasi. Dus ik moest wel doorweekt raken, omwille van u!”
Toen was het plotseling afgelopen. Alle kwaadheid, zijn slechte humeur, het was allemaal verdwenen. Zo moeten we mensen
laten smelten. Diplomatie draait niet om het overtuigen van mensen door middel van je intelligentie of door kwaadheid of wat
dan ook, maar het gaat erom de ander te laten smelten door je goedheid, door je vriendelijke woorden, je lieve woorden, door je
vergevensgezinde aard. Deze kwaliteit had hij ook en hij gebruikte het bij verschillende mensen. Bij sommigen werkte het; bij
sommigen werkte het niet. Maar had nooit het gevoel dat hij gefaald had. Het observeren van de reactie van de ander is het
enige dat telt. Deze kwaliteit van de rechter Vishuddhi die jullie ook moeten hebben, is dus met anderen te praten en hen te laten
wegsmelten. Ik hoop dat de mensen in Amerika deze kwaliteit zullen ontwikkelen en dat ze proberen hun relaties onderling te
verbeteren. In feite zijn ze heel lief als je met hen praat, moet ik zeggen. Ze behandelen je heel vriendschappelijk. Je kunt ze
zoveel cadeaus geven als je wilt en ze zullen heel blij zijn, maar zij zullen je nooit een cadeau geven. Als je ze uitnodigt voor een
etentje, of wat dan ook, dan zullen ze wel tien keer bij je thuis komen om te blijven eten, maar zelf zullen ze jou nooit uitnodigen
om te komen eten. Zie je, ze zijn heel vriendelijk, zolang jij maar alles voor hen doet. Maar als het van hun kant moet komen dan
vinden ze dat moeilijk; ze doen het gewoon niet. Zo zie je dus dat deze situatie uiteindelijk neerkomt op een heel subtiele manier
om van iemand te profiteren. En dit moet je goed begrijpen: zachtheid is niet bedoeld om van anderen te profiteren, maar met
zachtheid laat je iemand smelten en breng je hem naar een niveau waarop hij kan inzien wat goedheid is.
Wat Zuid-Amerika betreft heb ik jullie al gezegd dat de mensen daar ontzettend eenvoudig en onschuldig zijn. Het zijn heel arme,
eenvoudige, onschuldige mensen, maar de zwarte magie heeft hen in zijn greep, en nu beginnen ze dit gelukkig te beseffen: dat
het zwarte magie is die hen problemen bezorgt. Op de een of andere manier zijn ze hier zo afhankelijk van geweest, van de
linkerkant. Ze voelen zich er erg schuldig over; ze voelen zich heel slecht. Je merkt dat ze zich voortdurend verschrikkelijk
schuldig voelen. Aan hun hele houding is te zien dat ze het gevoel hebben dat ze iets heel slechts hebben gedaan, maar dat ze
niet weten hoe ze hun fouten ongedaan kunnen maken.
Het is dus belangrijk dat we ons nergens schuldig over voelen. We zijn allemaal Sahaja yogi’s. Hoe kunnen we ons schuldig
voelen als we de Spirit zijn? De Spirit kan nergens schuld aan hebben. Dit schuldgevoel moet dus verdwijnen. Door dit
schuldgevoel verliezen we de kracht van de getuige, want als we ons schuldig voelen dan slaan we dat hier op, de schuld komt
hier terecht. Maar dan kunnen we het niet meer zien. We kunnen niet meer getuige zijn van wat er mis is en we willen de
moeilijkheden, onze fouten of het probleem dat we hebben niet onder ogen zien. We slaan het gewoon hier op in de vorm van
schuld, en daarmee af. Hier zijn ze allemaal netjes opgeslagen, de schuldgevoelens. Maar we willen het probleem niet onder
ogen zien. Stel bijvoorbeeld dat een man, of een vrouw van nature heel wreed is. En op een bepaald moment beseft ze plotseling
hoe wreed ze is geweest, of wat dan ook. En dan slaat ze dat hier op: “O, ik heb zoiets slechts gedaan. Ik ben zo wreed geweest,
enzovoort.” Maar ze ziet het niet onder ogen. Het onder ogen zien betekent dat ze weet: “Waarom was ik zo wreed? Waar was
dat voor nodig? Ik had niet wreed moeten zijn en van nu af aan zal ik nooit meer wreed zijn.” Dan ben je er vanaf. Maar “Ik voel
me er zo schuldig over, ik voel me zo schuldig,” dat zal je niet tot hulp zijn. Integendeel, want je weet welke problemen er
ontstaan door schuldgevoelens, en precies die problemen teisteren vandaag de dag Zuid-Amerika. Toen ik erheen ging
verbaasde het me dat de man met de hoogste positie in Brazilië als volgt met me sprak: “O, we weten dat we vele gebreken
hebben. We weten dat we nergens goed voor zijn,” enzovoort. Maar wat ik me afvraag is: waarom brengt hij hier geen
verandering in? Als hij weet dat dit de fout is, dat dit het probleem is, waarom zou hij het dan niet oplossen? Toen zei hij me:
“Schrijft u me alstublieft alles wat u niet goed vond aan ons.” Dat was werkelijk heel lief van hem. Dus daarna kwam er een
journalist en we vertelden het hem. En nu heb ik het gevoel dat ze er verandering in brengen. Ze proberen het te verbeteren,
waardoor de situatie zeker zal verbeteren.
Maar Rusland daarentegen is heel anders, heb ik gemerkt. In Rusland hebben ze nooit gezegd: “Wij zijn schuldig,” of wat dan ook,
niets van die aard. Zoiets hebben ze nooit gezegd. Ze zeiden: “Die tijd is nu voorbij. We zijn in het Koninkrijk van God. Klaar. De
rest is verleden tijd. We zijn nu in het Koninkrijk van God en we moeten van het leven genieten.” Ze zien alles heel positief in. Ze
spraken nooit over hun verleden, over hun regeringen of over bepaalde gebeurtenissen, over Stalin of Lenin, of wie dan ook. Ze

gaven er niet om. Ze stonden erboven. “Waarom zouden we ons zorgen maken?” zeiden ze. "Laat de anderen maar vechten. Laat
de anderen maar doen wat ze willen.” Ze willen niets weten van hun politieke situatie, van hun problemen of wat dan ook. Ze
denken alleen: “Onze problemen zijn nu opgelost. We zijn nu gerealiseerde zielen. En we genieten ervan. Laat ons genieten.” Dit
is een heel rechtstreekse manier om Sahaja Yoga te begrijpen.
Maar ik heb ook mensen gekend die me tien pagina’s schreven vol bekentenissen, alsof ik een priester ben, een katholieke
priester; alles over zichzelf, wat ze hebben gedaan, dit en dat, en ik wil het gewoon niet lezen. Ik gooi het weg of ik verbrand het.
Ze proberen dus te biechten. Maar je hoeft helemaal niets op te biechten. Je hoeft helemaal niets te zeggen. Je hoeft niet te
blijven stilstaan bij de fouten die je hebt gemaakt, geniet gewoon van wat je nu hebt. Je kunt het zo zien: stel dat je een bedelaar
tot koning kroont, goed? Dan moet hij eigenlijk van zijn koninkrijk genieten en zich gedragen als een koning. Maar hij blijft zich
maar vastklampen aan zijn verleden, dus zegt hij tegen iedereen die voorbij komt: “Geef me vijf roepies, of vijf pond.” Zo kun je
het zien. Zodra je in het Koninkrijk van God bent, wéét dan ook dat je in het Koninkrijk van God bent.
Maar deze zwarte magie is ontzettend gevaarlijk en het kan je aanvallen via iedereen. Het kan je aanvallen via je familie, via je
vrienden, via iedereen. Je moet dus enorm voorzichtig zijn dat je niet, als gevolg van schuldgevoelens of wat dan ook, kwetsbaar
wordt voor zwarte magie. Het kan je te gronde richten. Het kan je families te gronde richten. Zelfs als je een Sahaja yogi bent kan
het je nog te gronde richten. Dit idee van schuld moet dus volledig worden opgegeven. Je zou je niet schuldig mogen voelen.
Schuld wordt in je gestopt. Iemand kan zeggen: “O, je bent zo slecht. Je hebt dit niet voor me gedaan. Je hebt dat niet gedaan,”
of wat dan ook. Ze geven je bepaalde ideeën. En dan begin je te denken: “O, ik had dit voor hen moeten doen. Ik had dat moeten
doen. Ik heb niet correct gehandeld,” of zoiets, en dan begin je je schuldig te voelen. In plaats van iets te doen voor diegene, of in
plaats van in te zien dat het allemaal onzin is, blijven ze er maar over piekeren, ze blijven piekeren en plotseling merken ze dat ze
gevaar lopen bezeten te raken of beïnvloed te raken door zwarte magie. Je moet het dus gewoon achter je laten en in de sfeer
binnentreden waar je weet dat je nu in het Koninkrijk van God bent.
Voor Shri Krishna omvat alles wat er nog gezegd moet worden minder dan dat wat hij altijd gezegd heeft, dat gevoel heb ik altijd,
en dat hij hoofdzakelijk via onze hersenen werkt. Dat is de Virata[18]. Hij werkt via onze hersenen. Zoals Shiva via ons hart werkt,
zo werkt hij via onze hersenen. En na Sahaja Yoga, na de verlichting beginnen alle subtiele kwaliteiten van het verstand en alle
kennis zich te manifesteren en zich te uiten. Maar het mooiste dat er gebeurt, is dat er integratie plaatsvindt in je brein. Dan is het
niet langer zo dat je hart het ene wil en je brein het andere. Er vindt integratie plaats. En als die integratie plaatsvindt, dan wordt
het zo gemakkelijk om een dharmisch leven te leiden. Zonder erover na te denken, zonder erover te lezen word je gewoon
dharmisch. Niemand hoeft je te vertellen dat je dharmisch moet zijn. Je wordt dharmisch vanbinnen, omdat je brein, dat normaal
gezien gebruikt wordt voor de rede, voor het rechtvaardigen van alle verkeerde dingen, dharmisch wordt, het wordt goddelijk.
Dit is het mooiste dat Shri Krishna met je doet: dat hij je verstand, je verstand op zich, dharmisch maakt. Zo wordt het een
instrument om dharma te begrijpen, om een dharmisch leven te leiden en om stevig te staan in je dharma. Het is het verstand;
het is het verstand dat je normaal gezien, meestal, wegleidt van dharma, afgezien van zwarte magie. Maar zodra je Sahasrara
geopend is, komt de Virata tot uiting. En dan zul je versteld staan van jezelf. Die persoon die zich altijd overal mee inliet, die altijd
dacht: “Dit is genot. Dit is mijn goed recht. Ik had dat moeten doen. Wie kan me dat verbieden?” en dergelijke, diezelfde persoon
wordt dan plotseling een profeet. Dit is de grootste zegen van Shri Krishna: dat hij Virata is, en de Virata is jouw verstand, en het
verstand van God Almachtig is ook de Virata. Dit moet je je dus bewust worden, dat iemand na de realisatie alleen nog maar
constructieve ideeën krijgt, en zo niet dan ben je nog geen Sahaja yogi. Constructief en dharmisch, het is ontzettend belangrijk
dat we dat inzien: waar gaat ons verstand naartoe? Geeft het je tegenstellingen, vertelt het je iets anders dan de waarheid? We
moeten het eens gadeslaan, en dan zul je versteld staan hoe je verstand van richting is veranderd. Het dolgedraaide brein is weer
normaal geworden. Dit kun je heel gemakkelijk bereiken, gewoon door elke dag te mediteren en voor jezelf na te gaan hoe de
expressie van je Sahasrara doordringt in je wezen en zichtbaar wordt in je leven. Dan zullen alle krachten van een Sahaja yogi
zich manifesteren en dan hoef je nooit meer aan jezelf te twijfelen, en dan zullen ook anderen nooit meer aan je twijfelen.
Moge God jullie zegenen.

[1] Vishnu: goddelijk aspect dat in de Nabhi of derde chakra verblijft; het voedt en ondersteunt onze evolutie.

[2] dharma: afgeleid van Sanskriet ‘dhr’: ondersteunen. Geheel van leefregels die ervoor zorgen dat de harmonie tussen alles wat
leeft gerespecteerd en ondersteund wordt; spirituele wetten die de mens(heid) op het middenpad van groei en evolutie houden;
rechtschapen gedrag; de wezenlijke natuur van iets.

[3] tien guru’s: de ‘tien guru’s’ verwijst naar de tien Oorspronkelijke of Primordiale Meesters, die incarneerden op aarde om het
dharma te vestigen en te beschermen. Ze verpersoonlijken de kwaliteiten van de ‘meester’ en die van ‘de leerling’, die in ons
subtiele systeem verbonden zijn met de Void.

[4] leela: het spel van het leven

[5] Leeladhara: kwaliteit van Shri Krishna, ‘de meester van het levensspel’

[6] Kaliya: Kaliya: de veelkoppige slang die door kleine Shri Krishna werd bevochten en verslagen

[7] Putana: vrouwelijke demon die verslagen werd door kleine Krishna

[8] rakshasa: demon, incarnatie of belichaming van negatieve of duivelse krachten

[9] Spirit: het Atma, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

[10]sharia: het Arabische woord voor de islamitische wet of de wet van God; betekent letterlijk 'weg naar de bron', ook: 'gebaande
weg', 'wet' en 'rite'

[11]gopi’s: koeienhoedsters; symboliseren in vele verhalen de krachten van Shri Krishna

[12]gopa’s: de koeherders die dansten met Shri Krishna; ze symboliseren zijn krachten

[13]Sushumna: nadi, middenkanaal van het subtiele systeem, kanaal van evolutie, kanaal waarlangs de Kundalini opstijgt,
correspondeert met het parasympathische zenuwstelsel

[14]karma: de gevolgen van onze vroegere daden, die vaak generaties lang blijven doorwerken

[15]madhurya: zoet, zacht, melodieus

[16]namaste: eerbiedige begroeting, waarbij men beide handen ter hoogte van de borst of het hoofd tegen elkaar vouwt en het
hoofd buigt; het betekent: ‘Ik groet de Spirit in jou’

[17]sanyasi: asceet die door vasten, meditatie en ontberingen eenheid met God probeert te bereiken

[18] Virata: het grote kosmische lichaam; manifestatie van God
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Vandaag vieren we de puja van de Virata en Viratangana.
Zoals je weet zijn Noord en Zuid-Amerika het vishuddhi centrum van Shri Krishna. En het is ook zeer belangrijk te weten dat alle
communicatie, alle relaties met de hele schepping via dit centrum van de Vishuddhi moeten gevestigd worden. Zoals je weet is
de Vishuddhi op een bepaalde manier het belangrijkste centrum voor je spirituele evolutie. Want Sahaja Yoga is niet alleen
bedoeld voor jouw groei, maar voor de spirituele groei van de hele wereld en dat kun je alleen bereiken via de Vishuddhi. Zelfs als
jij je zelfrealisatie krijgt en je krijgt alle krachten, dan zal het niet uitwerken tenzij jij je Vishuddhi gebruikt. Kijk ook naar mijn
Vishuddhi, praten, overal praten, communicaties aanhouden, de Vishuddhi gaat door! Omdat de Vishuddhi chakra zo belangrijk
is, wordt hij ook aangevallen. Hij wordt aangevallen door negatieve krachten.
Vandaag gaan we de Virata en Viratangana eren. De Virata is het ultieme. De totale ontwikkeling van de Vishuddhi chakra is de
Virata. En zoals je weet ligt de chakra hier, hier op deze plek. Als deze chakra niet in orde is, dan ben je niet collectief. Dan
gedraag je je op een manier die niet collectief is. Je kunt niet met andere Sahaja yogi's communiceren. Je kunt niet lief,
vriendelijk en één zijn met andere Sahaja yogi's tenzij jouw Vishuddhi in orde is. En het maakt ook deel uit van de Ekadasha. De
Vishuddhi is het centrum van de Ekadasha Rudra.
We moeten dus begrijpen dat de Virata Shakti overal verspreid is. We hebben communicaties. Ik bedoel, ik zou van hier naar om
het even wie kunnen bellen en er werd me gezegd dat het niet veel kost. Zie je, ik denk dat dit ook iets van Shri Krishna's zegen is.
Want als je van ergens anders belt is het heel moeilijk en erg duur. Ook de meeste communicatie apparatuur zoals computers,
zoals televisies, andere dingen ook, zoveel ervan werden in dit land ontwikkeld. Het is dus het subtiele van deze ether dat ons
toelaat met andere delen van de wereld te communiceren. Dat is één kracht van de Virata. Dat Hij daar het subtiele van is.
We kunnen zeggen dat de tweede kracht die we hebben, die van Viratangana is, want de Virata is de kinetische kracht, maar de
bron is de Viratangana, dat is namelijk alles wat het brein kan doen. Al het denkwerk, alle creativiteit, alle mededogen, alle
manieren om naar andere landen te kijken. Laatst vroeg me iemand: "Waarom zouden wij de politie van de hele wereld zijn?" Dat
moeten jullie zowiezo zijn, want jullie zijn Virata's. Jullie moeten dus zorgen voor de rust en orde in de hele wereld. Jullie moeten
zorgen voor alle mensen die lijden in deze wereld. Jullie moeten zorgen voor alle onderdrukkingen, oorlogen en burgeroorlogen
overal, dat is jullie zorg want jullie leven in het land van de Virata. Hij is dus de Vader. Hij is het die je Jehovah noemt. Hij is
Akhbar. Op het niveau van het brein gebeurt het volgende: wanneer de Kundalini jouw brein bereikt en het verlicht, dan wordt
deze wetenschap die je kent logisch, niet alleen dat maar je kent de metafysische wetenschap omdat het brein dat alleen de
wetenschap kende, nu ook de bron van de wetenschap kent. Het kan duidelijk het geheel zien. Het is zoals wanneer je een heuvel
of een berg opklimt, hoe hoger je gaat, hoe meer je een volledig zicht krijgt op die plek. Zo ook, wat ook vanuit jouw brein
gecreëerd wordt, wat ook, je begint een volledig zicht te krijgen over wat het creëerde. Niet alleen dat, maar je ziet ook waardoor
het gecreëerd werd. Nu werden de Verenigde Naties opgericht. Dat moest hier gebeuren. Waarom? Waarom in Amerika?
Waarom is Amerika zo bezorgd over de Verenigde Naties? Wat is er de verantwoordelijkheid van? Geen enkel land zal dat doen.
Het is zijn kopzorgen. Maar ze zullen naar Viëtnam gaan, ze zullen naar Korea gaan. Nu zijn ze bezig met Bosnië. Overal,
Somalië. Het is jullie verantwoordelijkheid want al deze dingen werden voortgebracht door jullie brein.
Het menselijk brein heeft verschillende naties gecreëerd. Eerst en vooral beseffen we dat al deze naties bij één wereld horen.
Eens je er bovenuit stijgt, zie je dat dit door ons werd gecreëerd, door ons eigen denken, door onze eigen projecties. Als je hier
bovenuit stijgt, begin je aan één wereld te denken, want je ziet dat het één wereld was. Het is één wereld. Je begint te zien dat

God prachtige rivieren heeft geschapen en prachtige bergen, Hij verdeelde nooit. Ik bedoel, Hij wou schoonheid creëren voor
jullie. Maar toen we begonnen te denken: "Dit is mijn land, dat is mijn land." De meeste Amerikanen kwamen van buiten af en de
echte landeigenaren, ik weet niet waar ze zich verstoppen. Ik zie ze zelden. Nu komt de verantwoordelijkheid in hun hoofden op:
we hebben dit land genomen en we hebben het gevoel dat dit ons land is maar het hoort de wereld toe. Wat ze ook gedaan
hebben komt nu terug. Eens je hoger stijgt, begin je zicht te krijgen. Wat je ook gedaan hebt door je mentale projecties. In veel
landen beseffen mensen zelfs niet dat dit één wereld is. Een mentale projectie gebeurt op een ander niveau en maakt dat je een
materialistische wereld hebt geschapen. Met deze materialistische wereld heb je alles teruggebracht tot het niveau van geld.
Religie is geld, alles is geld. Niemand heeft nog respect voor iets anders dan geld. En dan de materiële zaken. Men begint
materie te zien als een bron van welzijn, en een bron van waardigheid en een bron van hoge rang, macht. Maar als je hoger
opstijgt in de kracht van de Virata, dan zie je de domheid van het materialisme. Wat is materie uiteindelijk? Materie dient om een
plek mooi te maken, jou vreugde te geven en deze materie dient ook om jouw vreugde uit te drukken naar anderen toe. Als je hen
een geschenk geeft, iets materieels, mooi gemaakt.
Dan begin je ook te denken hoe God deze prachtige wereld heeft geschapen en je begint mooie dingen te creëren in kunst, in
muziek, toneel, zelfs films, alles. Maar op het materiële niveau en op het mentale niveau is de projectie lineair, ze beweegt zo.
Het resultaat is dat ze valt. Zo is alles, de standaard van onze uitdrukking, naar beneden gevallen. Ik weet dat films van de jaren
twintig, dertig en veertig, van hetzelfde Hollywood anders waren dan wat ze vandaag zijn. Sommige ervan kun je zelfs niet
bekijken. Dan zien we in dezelfde mentale projectie de toneelstukken, de boeken en de kunst, alles is achteruitgegaan, is
bedorven, geeft helemaal geen vreugde maar is destructief. Het vernietigt zichzelf om de beginnen en daarom is het destructief.
Het resultaat is dat ons brein meebeweegt en dus ook meebeweegt in die achteruitgang en we beginnen ook dingen te doen die
destructief zijn. In alles is onze standaard achteruit gegaan. Moraal is ook een aangeboren zegening voor mensen, maar de
mens brengt het naar een mentaal niveau. Als je het naar een mentaal niveau brengt, dan worden mensen als Freud Christus en
je begint hen te volgen en je wordt niets meer dan een seksobject. In welke richting je ook kijkt, zie je dat er veel achteruitgang is
en je wordt kwaad, je begrijpt niet waarom er in de menselijke aard zoveel verval is, waarom er verval is in de kunst, verval in de
financiën, verval in menselijke relaties, in alles zie je dat verval. Natuurlijk kunnen sommige dingen er met geld bijdehand en snel
uitzien, zoals bijvoorbeeld tennis. Mensen speelden vroeger tennis voor het plezier, nooit voor geld. Maar nu spelen ze voor geld
en na vier of vijf dagen zien we dat iemand naar beneden is getuimeld, of na vier of vijf jaar is het ermee gedaan. Door geld is er
ook in de sport snelheid gekomen. Dit geld heeft als een enorm gewicht alle mooie dingen tot zijn eigen niveau naar beneden
gebracht. Ze staan niet op het niveau waarop ze gecreëerd werden. Als ze op hetzelfde niveau zouden staan, dan zou Sahaja
Yoga het in Amerika heel goed gedaan hebben. Maar dat was niet het geval want er ligt een maximum aan gewicht op alle
scheppingen van ons brein, van onze mentale projecties.
In welke richting je ook kijkt, zul je zien, zul je merken dat er zoveel achteruitgang is. We kennen advocaten die eerlijk zouden zijn
en die iets zouden uitwerken voor de persoon die ze verdedigen, maar vandaag de dag kun je advocaten omkopen. Je kent
dokters die alles zouden doen om patiënten te genezen, ze hebben hun zin voor ethiek verloren. Iedereen heeft zijn zin voor
ethiek verloren. Eerst is er dit materialisme, geld, en boven alles denk ik dat er in deze periode een enorme aangroei van mensen
is omdat het de tijd van de wederopstanding is. Er worden veel verschillende soorten mensen geboren. Er worden er duizenden
en duizenden geboren die als dieren kunnen zijn of misschien absoluut idioot kunnen zijn of misschien dom. In deze tijd moeten
we het werk van de wederopstanding uitvoeren, dat betekent dat onze Virata Shakti in ons brein verlicht moet worden. Als je in
Sahaja Yoga dus oprijst in de Virata Shakti dan stijg je op en je ziet al dit verval, al deze degraderende mentale projecties van op
die hoogte. En je ziet ook jezelf. Hoe je in al deze nonsens verzeild bent geraakt, maar nu voel je dat je er uit bent gekomen en nu
ben je als een lotus geworden. Vooral wat het ego betreft. In de huidige tijd is het ego verschrikkelijk sterk. Het was nog nooit zo.
Ik denk dat het komt omdat zoveel vechthanen op deze aarde geboren werden en ook sommige wezens uit de jungle werden
opnieuw geboren. Want je kunt niet met hen praten. Als je iets zegt zullen ze op jou springen. Je kunt hen niet bekritizeren, je
kunt hen niet zeggen wat er hen scheelt, ze zullen je gewoon domineren, als je iets zegt zullen ze je beginnen slaan. Ze willen
nooit zien wat er met hen scheelt. Omwille van hun ego is het onmogelijk met hen te communiceren en dit ego is er gekomen
door de absoluut aftakelende aard van de huidige periode. Van in de kinderjaren begint een moeder haar kind te berispen omdat
het haar tapijt heeft bevuild. Het tapijt wordt dus belangrijker. De volgende dag wordt het kind erg kwaad, het neemt de schaar en
knipt in het tapijt om de moeder te straffen. Dan merken ze dat het kind geld wil voor iets en ze vragen hem waarvoor. "Omdat ik
op televisie gezien heb dat een beer een verjaardag heeft." Een nieuw soort duivel is opgekomen: het zijn de ondernemers en

door hun mentale projecties brengen ze nieuwe ideeën, zoals een teddybeer die een verjaardag heeft, kun je je dat voorstellen,
zo'n dom idee. En alle kinderen willen dat kopen. Als één kind het koopt moet een ander het ook hebben.
Deze ondernemers doen al dit soort zaken. En mensen beginnen hun slaven te worden. Zo startten ze in Parijs een mode waarbij
je minirokjes moest dragen. Alle andere rokken werden dus weggegooid. De minirokjes kwamen eraan. Stel je voor, in die koude
droegen ze sokken en minirokken. Iedereen ziet er hetzelfde uit. Wat is er zo mooi aan? Wat ze ook willen, de zogezegde
ondernemers, ze worden kunstenaars genoemd, ook ontwerpers, maar hun ontwerpen zijn er alleen om jouw vrijheid te
vernietigen, om van jou een slaaf te maken. En ze spelen allerlei truukjes uit, die jij aanvaardt. Eens je deze apetruukjes begint te
aanvaarden, dan besef je ook niet hoe je een slaaf bent geworden en er komt geen persoonlijkheid bij kijken. Voor het haar zullen
ze beginnen met een bepaalde haarstijl. Iedereen loopt dus rond met dezelfde haarstijl. Of je gaat naar een kapper.
(onderbreking) Als je dus door de verlichting van de Kundalini opstijgt in je Virata Shakti, dan is de Viratangana de kracht die je
een volledig zicht geeft op het verval waarin alle mentale projecties zijn gevallen die idealistisch en mooi waren. Abraham
Lincoln gaf bijvoorbeeld een schitterend ideaalbeeld over een staat, over democratie. Maar nu zeggen veel mensen dat het een
demonocratie is. De mensen in Rusland, ze hadden het bij het verkeerde eind, maar ze hadden toch een argument, namelijk dat
ze niet democratisch wilden worden want kijk naar Amerika. Niets is veilig, niets is normaal, wat is dan het nut om een
democratisch land te worden. Kunnen jullie me daar horen, het is in orde, het is in orde! We zijn uiteindelijk op een picknick zie je.
En we kunnen geen enkel probleem hebben want ik zei hem: wat hier is, is er en wat hier niet is, is er niet. Als je dus enig
probleem hebt, dan kunnen we er niets aan doen.
Je stijgt dus heel geleidelijk aan tot dat niveau. Eerst, ik weet niet wat je ziet, maar je begint te zien wat er misloopt met jullie
maatschappij, wat er misloopt met jullie relaties. Uiteindelijk begin je te zien wat er mis is met jezelf, waar je het bij het verkeerde
eind hebt. Dat is wat ik de hogere staat zou noemen die je bereikt en waarin je begint te zien: "Dit is bij mij verkeerd" Pas daarna
begin je te begrijpen dat je krachten hebt, de krachten van de Viratangana. Je hebt krachten. In je brein zelf heb je krachten
waarmee je de meta wetenschap begrijpt, de wetenschap boven de wetenschap, de meta kunst. De vulgariteit van de kunst. Het
onderscheid begint te werken, je begint te begrijpen wat echte kunst is en wat niet. Je begint van die kunst te genieten. En je
verkrijgt de vreugde van Nirananda als je het overstijgt en het geheel ziet vanuit een ander perspectief. Eerst en vooral zie je het
als een toneelstuk, als een getuige. En je lacht, zie je. Ik vertelde een grap van een dame die werd geïnterviewed omdat ze een
kunst beoefende met mendhi op de handen. Ze is een dame uit India. De interviewer vroeg haar: "Hoe gaat het met
vreemdelingen, hoe reageren ze? Amerikanen, hoe reageren ze?" Ze zei dat ze heel rare vragen stelden. Rare vragen? Ja, ze
vragen me, "Wat is dit?" Dus zei ik: "Dit is mijn Suhaag, het is het symbool van mijn echtgenoot, dat is wat ik draag." Dus zeiden
ze, en wat met de extra's? "Heb je niet gevolgd?" - wat met de extra echtgenoten als je die hebt? (gelach) Nu lachen jullie
allemaal, jullie Amerikanen lachen allemaal, maar op dat punt zouden jullie niet gelachen hebben, want het is erg ordinair. Op
dezelfde manier wordt het voor iedereen duidelijk, zelfs in India of elke andere plek waar absurde dingen gebeuren, en je begint
het heel duidelijk te zien, heel duidelijk, dat wat we doen allemaal absurd is. Maar het is niet alleen op een mentaal niveau. Dit is
wat ik je ga vertellen. Het is niet dat je gewoon het inzicht krijgt, goed, nog steeds het mentale niveau, dan begrijp je dat het
verkeerd is, nog steeds het mentale niveau. Maar je doet het gewoon niet. Je wordt een deel van de Virata. Wanneer je een deel
van de Virata wordt, dan moet je zelfs niet denken, je ziet het gewoon en dan lach je. Je ziet het gewoon je je weet dat het
verkeerd is. Het is allemaal absurd.
We gingen naar een tempel in India en er waren pujari's die puja deden. Dus liepen de Indische Sahaja yogi's naar buiten. Ik zei:
"Wat gebeurde er?" "Moeder, het zijn allemaal hypocrieten, de vibraties zijn verschrikkelijk, hoe kunnen ze een puja uitvoeren, hun
vibraties zijn verschrikkelijk, het zijn allemaal bhoots." Zo worden ze zo machtig, Ik zou niet zeggen dat je als een licht bent, want
licht ziet geen licht, is het niet? Maar, zie je, je bent het licht en je ziet het licht.
En het derde wat met jou gebeurt met deze Viratangana, is dat je nederig wordt. Je wordt nederig. Je wordt uiterst zachtaardig,
gehoorzaam, echt zoals kinderen. En je geeft om niets, je geeft om niets. Dat is de staat die je bereikt, niet als een slaaf, niet door
dominantie, maar het werkt gewoon in jou, het dringt door in je brein, je wordt het. Ik heb mensen gezien die echt vreselijk waren
en na een tijdje kon je hen zelfs niet herkennen. Hoe veranderen ze? Hoe bekomen ze de verandering? Wat gebeurt er met hen?
Het brein is verlicht, is het licht geworden en je beseft dat je het licht hebt. Dat is twijfelloos bewustzijn. Je zou over jezelf geen
twijfels mogen hebben, dat je een Sahaja yogi bent. Sommige mensen hebben dat op een bedrieglijke manier. Het zijn bhoots

maar ze zeggen dat ze Sahaja yogi's zijn. Dat is het niet. Het onderscheidingsvermogen van de Hamsa chakra wordt zo mooi,
want ze zijn geconnecteerd: de Vishuddhi, de Hamsa en de Virata. Het zijn centra die allemaal geconnecteerd zijn. Het is niet
alleen dat de Virata verbetert, maar de Vishuddhi verbetert en ook de Hamsa. Wat er nu gebeurt is dat je in de collectiviteit
springt. Collectiviteit is de zegen van de Viratangana. Ze leert je dat je van elkaar moet houden. Ze leert je genieten van andere
Sahaja Yogi's. Ze leert je hoe bhakti in je hart te hebben. Maar dat onderwijs is innerlijk. Al ik zeg dat ze onderwijst dan betekent
dat dat jij de leerling bent en zij de leraar. Neen, neen! Je wordt zelf de Viratangana. En de liefde en de genegenheid en het begrip
dat jullie voor elkaar hebben is merkwaardig, is erg genietbaar en enorm mooi. Dat gebeurt allemaal, absoluut allemaal in jouw
brein. Zo komt het dat je brein, dat alle informatie krijgt en alle informatie creëert, alle mentale projecties creëert, een nieuw
instrument wordt om een dimensie te creëren die hoger gaat en niet naar beneden.
Jullie zijn daar allemaal een deel van, jullie zijn er allemaal een deel van en jullie zijn allemaal belangrijk. Jullie moeten dat
allemaal ondersteunen, jullie moeten dat allemaal hoog houden. Het is zeer belangrijk, jullie zouden allemaal je eigen
verantwoordelijkheid moeten begrijpen. Tussen Zuid en Noord Amerika moeten we tenminste 16000 Sahaja yogi's hebben.
Krishna was heel slim, hij creëerde zijn 16000 krachten als dames. Dan werden deze 16000 vrouwen door één koning ontvoerd
en hij hield hen gevangen. Shri Krishna ging dus die koning uitdagen en bracht alle 16000 krachten met zich mee voor zichzelf,
heel fijn. Hij kon al deze truuks uitvoeren, ik niet. Ik moet 16000 kinderen hebben, die mensen zijn en die deze kracht in zich
dragen. Niet door mijn krachten die ik manifesteer. Wat is het nut? Je kunt anderen geen zelfrealisatie geven, je kunt niet met
anderen communiceren, je kunt er niets mee doen. Zo heeft Shri Krishna alleen de Gita gebracht, dat is het. Het waren slimme
mensen, ze wilden het probleem niet onder ogen zien. Het is zeer moeilijk. Jullie mensen hebben een slechte Vishuddhi, ik weet
het. Jullie mensen hebben een probleem, ik weet het. Het moet gewoon collectief uitwerken. Jullie als een cel in mijn lichaam
opnemen en haar zuiveren, is een zeer, zeer moeilijke taak, maar iemand moet ze uitvoeren. Iemand moet het doen en iemand
zal het doen. Ik ben er zeker van dat als jullie volledig bewust zullen zijn van de kracht van de Viratangana in jullie zelf, ik niet
weet wat met dit land zal gebeuren. Zoals het nu is, is het gewoon aan het borrelen, klaar om te breken. Ik vind dat er dit jaar een
grote doorbraak is, zowel onder Sahaja yogi's als onder andere mensen.
Maar nog een andere kwaliteit van Shri Krishna was diplomatie, was diplomatisch zijn. Met anderen moet je diplomatisch zijn. Je
zou niet op hen mogen springen en trachten hen te onderdrukken, of hen op geen enkele manier trachten te tonen dat ze nergens
staan in vergelijking met jou, neen! Je zou moeten zeggen: we waren zoals jij, erger dan jij. Dan zijn mensen blij. Maar kijk, nu zijn
we veranderd. Iemand zegt: "Ik heb drugs gesmokkeld" je zou moeten zeggen: "Ik heb zelfs wapens gesmokkeld" Dan zal hun
ego niet gekwetst worden, als hun ego niet gekwetst wordt is het gemakkelijk. Je moet ook diplomatie leren. Diplomatie is ook
een mentale projectie op een lager niveau. Op een hoger niveau ligt de diplomatie in je charisma, daar waar je mensen aantrekt,
waar je hen vangt. Hoe je met hen praat, hoe je je tegenover hen gedraagt. En wees ook medevoelend, want nu zit je in de
Himalaya, maar waar zitten deze arme mensen. Als je op die manier het geheel ziet, ben ik er zeker van dat je niet zozeer het
gevoel zult hebben dat je dit of dat werk verricht.
De hele filosofie van Shri Krishna bestaat erin dat je je "Ghyana" verkrijgt. Ghyana is Ghy, betekent Gnostici, jullie moeten Gnostici
zijn, wat betekent dat je het op je centraal zenuwstelsel moet weten. Dat is een eerste zaak. De tweede kwam er omdat Arjuna
niet overtuigd was, hij bleef hem vragen stellen. Hij zei dus: Hij zei dus: "En wat met het Karma? Iedereen spreekt van Karma."
Weer diplomatie De hele Gita staat vol diplomatie en normale mensen kunnen haar niet begrijpen. Dus zei hij:"Ja natuurlijk, jullie
moeten je Karma's uitwerken, maar jullie moeten je Karma's aan mijn Lotusvoeten overgeven." Neen, dat is niet mogelijk. Dat is
heel slim, want zolang je het idee hebt van: "Ik doe dit, Ik doe dat." hoe kun je dan jouw karma's aan de voeten van Shri Krishna
leggen. Dat betekent dat je je zelfrealisatie zou moeten krijgen om te weten dat je in feite niets doet. Als dat gebeurt, dat je weet
dat je niets doet, dan wordt het Karma Akarma. En hoe praat je dan. Ik heb gezien dat mensen de Kundalini omhoog brachten en
zeiden: "Moeder, ze stijgt niet op, het werkt niet." Je zegt niet: "Ik doe het." Je zegt gewoon: "Ze stijgt niet op, het werkt niet." in de
derde persoon. Nog iets anders is de Bhakti, want er zijn nu heel veel van deze Hare Rama's, Hare Krishna's die hun Vishuddhi
bederven. Voor de Bhakti zei hij maar één ding. Hij zei: "Je geeft me bloemen, je geeft me water, je geeft me bladeren, ik zal ze
aanvaarden." Maar wat zegt hij dat je moet doen terwijl je geeft? "Maar je moet Anandya Bhakti verrichten." "Anandya" betekent
als er geen ander is, wanneer je één wordt met mij, wanneer je verbonden bent. Hij heeft op het woord "Anandya" alles gedanst
en deze domme mensen weten niet dat ze niet echt verbonden zijn en ze praten over Hara Rama, Hare Rama, Hare Rama. Zo is
het dat ze niet verbonden zijn. Ze begrijpen niet dat ze verbonden moeten zijn. En dit is het spel dat hij met alle mensen heeft

gespeeld: "Goed, goed, ga maar door met het zeggen van Hare Rama, Hare Rama, we zullen wel zien." De inbreng van de
diplomatie was in dit geval dat hij hen tot het punt moest brengen waarop ze beseften: neen, neen, dit werkt niet, neen, dit werkt
niet. Dan was er Ghyana. Is Ghyana dat ze boeken begonnen te lezen, neen,neen. Het betekent beide. Je moet in je centraal
zenuwstelsel gaan. Hij bracht hen dus geleidelijk aan naar dat niveau. Op dezelfde maniet moet jij het uitwerken als je met
anderen omgaat.
En eens je het op die manier uitwerkt, kun je Sahaja Yoga veel sneller verspreiden. Je zult een heel lichte persoon zijn, iedereen
zal van jou genieten en je zult geen woedeaanvallen hebben, niets. We worden kwaad omdat we niet weten hoe met een situatie
om te gaan. Als we weten hoe we met een situatie kunnen omgaan zullen we nooit kwaad worden, in tegendeel, gebruik de
woede van iemand anders in je eigen voordeel. Al deze zaken leer je met de kracht van de Virata. De Viratangana geeft je
volledige onthechting van alles wat je zorgen geeft. Ze zuigt het allemaal op en gooit het in de lucht. Het is haar enorme kracht
die je werkelijk zo'n inzicht heeft gegeven over het leven en over jezelf. Jouw eigen waardesysteem is veranderd. Als je ziet wat
een verandering het voor jou was, deze hele transformatie, alles is de kracht van Viratangana. En wat ze jou uiteindelijk geeft is
"Nirananda". Het is de vreugde, vreugde en niets dan vreugde.
Moge God jullie zegenen.
Ik moet alle eer hier aan Gregoire laten want hij kwam en vocht en streed zoals Arjuna zie je, hij voelde zich erg wanhopig en ging
weg. Hij moest eigenlijk weggaan. En plots, vanaf het moment dat hij verdween, zie ik dat alles zo goed groeit en dat mensen de
verantwoordelijkheid om Sahaja Yoga uit te werken, beginnen over te nemen. Maar ik herinner me hem nog op dit moment
omdat hij echt erg wanhopig was en totaal genoeg had van de Amerikaansen manier van denken. Maar nu zullen we hem goed
nieuws brengen: hoe Amerika verbeterd is. We hebben veel Sahaja Yogi's in Amerika die heel toegewijd zijn geweest ondanks
allerlei negatieve krachten en zomeer. Ondanks alle nachtmerries die ze meemaakten, houden ze zich vast aan Sahaja Yoga en
ik zie dat hun inspanningen nu resultaten boeken. Ik zal hun namen niet vernoemen want jullie kennen hen allemaal één voor één
heel goed. Maar ik moet zeggen dat Steven een grote bijdrage heeft geleverd. Ik heb hem nooit gevraagd naar Amerika te
komen. Maar hij besliste het zelf en kwam hier alleen naartoe en heeft daardoor heel veel bijgedragen aan Sahaja Yoga. Moge
God jullie zegenen.
Natuurlijk is jullie leider daar en alle leiders overal hebben echt heel hard gewerkt en ik zie hoe de zaken in één jaar tijd gegroeid
zijn. Het is erg bewonderenswaardig. We hadden nog nooit zoveel mensen voor de Puja. Ik ben erg verrast dat jullie allemaal hier
zijn. Dank je wel.
H.H Shri Mataji Nirmala Devi
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Navaratri Puja - Doe aan introspectie, Materialisme - Cabella, Italië - 24/10/1993
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
We zijn hier samengekomen om de puja van de Devi te houden. De Devi heeft vele vormen maar is de belichaming van de Shakti.
Adi Shakti geeft Shakti (kracht) aan al deze belichamingen en dus hebben we vele godinnen. Zij zijn op verschillende tijdstippen
op deze aarde gekomen en deden al wat noodzakelijk was voor de spirituele groei van de mensen die zoekers waren. Vooral
diegenen die we kennen als Jagadamba, Durga. Zij trachtte alle zoekers naar de waarheid te beschermen en alle kwade krachten
te vernietigen. Omdat, zonder de spirituele groei van menselijke wezens kennen zij de waarheid niet.
Daarom is wat ze ook proberen te doen een mentale projectie. En deze mentale projectie geraakt in verval, als ze niet gesteund
wordt door de waarheid, door dharma. In het Sanskriet noemt men dit glani. En als deze glani plaatsvindt, worden incarnaties
geboren om het probleem op te lossen.
Tijdens alle incarnaties van de Godin werden ook veel satanische krachten geïncarneerd; zij waren geïncarneerd en Zij moest
met hen vechten en ze vernietigen. Maar deze vernietiging gebeurde niet omwille van de vernietiging van de kwade krachten als
zodanig, maar kwade krachten trachten altijd de zoekers naar beneden te halen, de heiligen naar beneden te halen, trachten hen
te schaden, soms zelfs te vernietigen.
Al deze vernietigende krachten komen niet tezelfdertijd, (maar) normaal gesproken op verschillende tijdstippen; dit is
gemakkelijk aan te pakken. Maar de belichaming van een incarnatie dient om de mensen die zoekers zijn te redden, te
beschermen omdat zij de meest belangrijke mensen zijn in het rijk van de spiritualiteit. Alle andere zijn niets dan stof, voor niets
goed, onnuttig. Als ze de waarheid niet zoeken zijn zij in de ogen van God onnuttige levens die geboren werden en zullen
eindigen. Zij hebben geen waarde en geen waardigheid, zij hebben geen begrip van iets.
En dus bestaan er in het oordeel van de Goddelijke liefde twee soorten mensen. Een soort zijn de zoekers naar de waarheid en
de andere zijn dit niet. Het kunnen goede mensen zijn, het kunnen fijne mensen zijn die veel goed werk doen, sociaal werk, dit
werk, missionariswerk, alle mogelijke soorten werk kunnen zij doen. Maar als ze de waarheid niet zoeken vallen zij niet in de
categorie waarin God moet incarneren.
Tracht dus het waardevolle, het belang van de zoekers te begrijpen. En dat is wat jullie gedaan hebben: zoeken. Zeer weinig
personen, als je het percentage zoekers neemt is dit zeer zeer klein maar het is zeer belangrijk. Omdat, laat ons het zo stellen,
een klein deeltje goud meer waard is dan hopen staal. Op dezelfde wijze is een zoeker waardevoller in de groei van de
spiritualiteit. Het hele universum werd geschapen, de hele atmosfeer werd gebouwd, alle evolutie vond plaats: waarom? Opdat
menselijke wezens de waarheid zouden kennen. Maar in de moderne atmosfeer ligt een grote vloek. Ik denk dat het grootste
kwaad, boven de Shumba, Nishumba's en dergelijke, het materialisme is, want het materialisme maakt je grof. Tijdens je zoeken,
ook wanneer je vooruit gaat, blokkeert dit materialisme je op sluwe wijze. Ik heb dit opgemerkt. Als mensen tot Sahaja Yoga
komen, dan gaan ze diep in zichzelf, zij verstaan wat Ik zeg, al de innerlijke kennis die ze willen kennen, wat bekend staat als
atmuga. Atmuga betekent twee zaken: kennis over de Spirit en kennis van jezelf. Dit alles ontdekken zij en ze weten wat het is.
Deze staat is de staat waarvoor mensen allerlei soorten dingen gedaan hebben (om hem te bereiken), naar de Himalaya gaan,
mediteren in de kou met weinig kleren aan, leven in grotten met wat vruchten. Alle soorten van tapasya (boetedoening) willen ze
doen omdat het zoeken zo diep was, zo dringend, en omdat ze niet onder de kracht van het zoeken onderuit geraakten. Maar in
de moderne tijden vertraagt het materialisme, deze hunkering naar deze toewijding. Dit is om gek van te worden voor de mensen
als zij zoekers zijn. Ik heb gezien dat, alvorens ze tot Sahaja Yoga kwamen, mensen veel geld uitgaven om naar verschillende
plaatsen te gaan, om naar de Himalaya, naar Nepal of naar Japan te gaan, naar alle mogelijke plaatsen verplaatsen zij zich. Maar

nadat ze tot Sahaja Yoga komen, nadat zij de Spirit werden, voor de groei van je nieuwe bewustzijn wordt de vooruitgang
gestremd. Men moet ook verstaan dat als je, na zoveel gelopen te hebben, iets zo kostbaars vindt, je je dan neerzet en je
tevreden hierover voelt; dit gedeelte is in orde. Maar wat later. Je groei mag niet eindigen. En hij eindigt, en een van de
belangrijkste redenen hiervoor is materialisme. Omwille van materialisme is je geloof in jezelf ook minder. Zoals je gezien hebt,
baden de Goden tot de Godin en Zij kwam en doodde alle negatieve krachten. De reden was dat het ernstige verlangen van de
Goden Haar ertoe verplichtte een incarnatie aan te nemen. Zo oprecht was hun verlangen naar spirituele groei dat ze soms geen
eten, of zelfs water konden krijgen, en zij werkten zo hard voor hun opgang die door negatieve krachten verstoord werd. Hun
roep kwam dus zo diep uit hun hart en was zo hopeloos en oprecht en onvervalst dat de Godin moest geboren worden op deze
aarde om hen te redden, hen te beschermen en voor hen te zorgen. Maar zoals het is zien we, dat eens je je bestemming bereikt
hebt, je voelt: nu kan je je beter rustig installeren. Nu, wat bedoel je met rustig installeren? Als je, nadat je realisatie hebt
gekregen, volledig bent, je in totaliteit bent, je volledig een bent met de realiteit.
En dan moet er niets meer gebeuren. Je wordt een heilige. En een heilige heeft geen reclame nodig, hij heeft niets nodig, zijn
boodschap verspreidt zich, mensen zien hem en weten dat hij een grote heilige is. Zovele heiligen verlieten zelfs hun huizen niet.
Een zeer vaak gebruikt gezegde in India is: het hoofdkussen waarop je rust moet je niet verlaten. Dat was het criterium van de
guru. Zij die moeten zoeken moeten naar de guru toegaan en minstens zes, zeven mijl klimmen, en dan nog ontmoet de guru
niemand, het kan zijn dat hij je slaat, dat hij je een klap verkoopt, hij kan je van die hoge berg afstoten. Er zijn zovele manieren
waarop hij je kan teksten. Uiteindelijk kiest hij misschien een persoon om zelfrealisatie aan te geven. En dus was dit hunkeren,
deze vertwijfelde inspanning al de tijd daar.
En dus komen we nu tot Sahaja Yoga in moderne tijden. Soms voel Ik dat Sahaja Yoga niet alleen heel gemakkelijk is, het is ook
uiterst verwennend. Je weet dat je zelfrealisatie gehad hebt, jullie weten allen dat je beter bent dan anderen, dat je zovele
problemen kwijt bent en dat nu je meester geworden bent over jezelf.
Dan vermindert het gevoel van verantwoordelijkheid die je tegenover jezelf hebt en tegen je medemensen, omdat je je zeer
tevreden voelt met jezelf.
Op een bepaalde dag belde een Sahaja yogini me op, Ik bedoel, ze bellen Me op voor van alles. Zij zei: ik ben naar de dokter
geweest, en ze ontdekten dat ik in verwachting ben, wat moet ik nu doen i.v.m. de baby? Over zulke kleine zaken stellen ze Me
vragen.
Hoe moet ze de naam voor haar zoon kiezen, hoe moet dit, wat is dat. Ik bedoel, Ik heb veel meer werk dan gelijk welke priester.
Kleine, kleine dingen waarover zij zich zorgen maken. In orde, dat deel is in orde, dat Ik jullie moet zeggen wat op een bepaald
punt moet gedaan worden, en wat we moeten doen. Als ze de trein missen, bellen ze Me op: Moeder, we hebben de trein gemist,
wat nu? Dus moet Ik hen vertellen, in orde, geef ze een bandhan, dat moet Ik ze ook vertellen. Of veronderstel dat hun vader ziek
is, hij heeft hartklachten. Dan bellen ze Me: Moeder, vader is ziek, hij heeft hartklachten, hij is geen sahaja yogi, wat kunt U eraan
doen?
Dus moet Moeder haar aandacht geven aan een vader die geen sahaja yogi is. Kleine, kleine zaken waarover ze Me schrijven, zo
kleine zaken dat je niet kan verstaan hoe ze niet begrijpen waarvoor Ik hier ben.
Toch heb Ik nog nooit gezegd, dat is een onnozelheid die je Me daar vraagt, je mag Mijn tijd niet verbeuzelen, nooit. Maar dit
maar om te laten zien dat als je jezelf niet waardeert als gerealiseerde zielen, je Mijn tijd niet kan waarderen, of wat Ikzelf ben.
Deze incarnatie kan volledig verknoeid worden door deze materialistische houding. In deze moderne tijd, Ik weet niet wat er met
de mensen fout is gegaan, want het belangrijkste in je leven is spiritueel vooruit te gaan en te groeien. Neem een grote visie op
het ganse ding, waarom dit universum geschapen werd, waarom je werd geschapen als menselijke wezens, wat de noodzaak
was om al deze dingen te doen, waarvoor het gedaan is.
Als je een grote visie hebt op het geheel, probeer dan je positie te bepalen, waar ben ik? En dan: hoe het Goddelijke mij heeft
uitgekozen en nu ben ik een sahaja yogi geworden. Wat is dus nu mijn verantwoordelijkheid, dat moet men inzien. Maar Ik heb

integendeel mensen gezien die zeiden: ik wil erom vragen. Dus nemen ze de telefoon en vragen: Moeder, moeten we onze stoel
nemen of niet? Dit toont dat ze geen waarde hechten aan zichzelf en ook niet aan Mij. Beide. Omdat ze zulke kleine zaken
vragen, zulke stomme zaken, dat het onmogelijk is te verstaan hoe sahaja yogi's zulke vragen kunnen stellen.
In dit perspectief kunnen we zien dat de Godin op deze aarde komt in verschillende vormen op verschillende tijdstippen om de
zoekers naar de waarheid te redden en de spirituele opgang van de zoekers naar de waarheid uit te werken. Kan je je
voorstellen? Het is een groot verschil in de incarnatie van de Godin voor Kali Yuga. Waarom is het nu een groot verschil: dat je op
deze aarde gekomen bent om sahaja yogi's te worden.
Je moet een lichaam hebben, een geest, gevoelens, alles, alleen maar geladen met spiritualiteit, geladen met jouw spiritualiteit.
Het zou normaal moeten zijn, want gedurende hoeveel jaren in het verleden heb je God gezocht. En dan, dat je hier kwam, wat
een toeval! Nu, wat is het? Als je zo een groot voordeel hebt dat je gekomen bent tot Sahaja Yoga omwille van je zoeken en dat je
nu de bevrediging eruit gevonden hebt, wat is nu de verantwoordelijkheid die je hebt?
Dat de Incarnatie zelf op deze aarde gekomen is, niet alleen om je te beschermen, je te voeden en de demonen te doden, nee. Ze
is op deze wereld gekomen om je te vertellen over alles wat subtiel is binnenin, en je te vertellen wat je relatie zou moeten zijn,
binnenin zowel als buitenaf.
Je was nooit verbonden met waarheid, je was nooit verbonden met deze Alles Doordringende Kracht, je was nooit verbonden
met God Almachtig. Dus moet men verstaan wat een grote gebeurtenis zich heeft voorgedaan, dat alleen uit Mij deze Kundalini
opgestegen is en Zij deze hogere centra heeft aangeraakt. Hoe? Dit werd voorheen niet gedaan, nee, zij werden slechts
beschermd, zij werden slechts verzorgd. Er staat nergens geschreven dat de Godin realisatie aan mensen heeft gegeven,
nergens!
Zij is verantwoordelijk. Zij kan geven, één van haar namen is dat, niet één maar minstens tien namen zijn er, dat Zij je je Nirvana
geeft, dat Zij je je vrijheid geeft, dat Zij je inleidt in hergeboorte. Al deze zaken staan geschreven, maar, wat nu gebeurt is dat de
mensen nog niet in staat waren de waarde van hun leven in de moderne tijd te vatten.
Kijk naar de manier waarop mensen vragen stellen, kijk naar de manier waarop de mensen informatie zoeken, de manier waarop
de mensen zich zorgen maken: nu is mijn kind groot, wat moet ik doen?
Wat moet je doen. Het kind is groot, doe het naar school, doe wat je wil! Moeder kan je a.u.b. zeggen waar het kind te plaatsen?
Dan plaats je het kind. Heb je de school gezien Moeder?
Nee. Ga jij dan en inspecteer de school. Stel je Kali Mata voor die daarmee bezig is! Zij zou twee stevige klappen gegeven
hebben, dat zeg Ik u. Iemand die dit zou gezegd hebben, wat maak je daaruit op. Maar in zulk detail zou een Moeder moeten
werken. Jij zou dat voor je eigen kind niet doen, dat weet Ik. Maar als het om kinderen gaat, waarmee zijn ze bezig? Nog altijd
materialistisch.
Speciaal vandaag is een zeer grote dag. Dit is de dag, zoals je weet, dat Ravana verbrand werd. Beeltenissen van Ravana werden
overal verbrand. Als Shri Rama kwam werd dit gedaan, Zijn overwinning.
Maar deze overwinning was niet dat hij Sahaja yogi's maakte of dat Hij realisatie gaf, nee. Zijn overwinning was dat Hij Ravana
doodde.
Dat gebeurde op die dag voor de voorbereiding van vandaag, voor de gebeurtenissen van vandaag. Het gebeurde lang geleden
opdat deze dagen zullen komen dat mensen een echt waardesysteem zullen hebben van de overwinning van Shri Rama. Maar dit
gebeurt niet, het gebeurt niet, omdat deze incarnatie van Mataji Nirmala Devi zeer verschillend is, zeer bedrieglijk, Mahamaya.
Dus ben je op jezelf aangewezen, doe wat je wil. Wat je ook maar wil, je kan het doen. Dus vragen ze Me: Moeder, we hebben een
probleem. Ik zei: wat? We weten niet welk soort stoelen we moeten kopen. Voor elke kleinigheid raadplegen ze Moeder. Maar

voor belangrijke zaken niet. Er is een soort van grappig gebruik van de hele zaak begonnen. Dat wat zo groot, zo belangrijk is,
wordt gebruikt voor iets absoluut onzinnig.
Zie dus het verschil tussen de incarnaties. Een incarnatie komt op deze aarde om de mensen te redden, om ze weg te voeren uit
de maya van maya. Maar een andere incarnatie die gekomen is, is niet slechts om erover te praten, maar om je je realisatie te
geven en dan voor je kleine dingen te zorgen. Zoals deze dame Me belde en Me vroeg: wat moet ik doen? Genees me Moeder,
alstublieft. Het is een gans andere houding tussen de bhakta's van deze dagen en de bhakta's vandaag, er is een groot verschil.
Ik zei: je vroeg Me nooit of je dit alles deed, het heeft geen belang. Wat je ook gedaan hebt, het is beter dat Ik het kind zie, voor
het kind zorg, het kind terechtwijs, alles, maar jij kwam langs. Maar dan realiseer Ik me dat deze vrouw zo gehecht is aan haar
kind. En Ik belde naar de leider en hij zei dat het verschrikkelijk was, die gehechtheid. Er is een verschrikkelijke gehechtheid aan
het kind. Dus van de ene onzin naar de andere.
Deze incarnatie heeft zulk een variatie in taken uit te voeren. Zelfs de 64 kala's, de 64 experten van Shri Ganesha zijn niet
voldoende om dit op te lossen. Waarom is het zo gecompliceerd? Na zelfrealisatie gegeven te hebben zou het een mars recht
vooruit moeten zijn naar je doel en naar je groei. Maar waarom is zulke complexe onzin al die tijd bezig je te kwellen? Wat wil je?
Deze vraag moeten we stellen. Wat wil je? Ik wil een kind.
Na Sahaja Yoga zou je niet meer iets mogen verlangen.
Waarom wil je een kind hebben? Er zijn zoveel kinderen, ja kan voor hen zorgen. 'Ik wil" verdwijnt. Het zou uit je geest moeten
verdwijnen dat 'ik dit wil en dat ik dat wil'. Dit is voorbij nu, wat je wenst is je zelfrealisatie. Daarna, wat gebeurd is, is nu, wat Ik
wens is belangrijker.
En Ik wens dat je echt onthecht van het materiële wordt. Dat wil niet zeggen dat je moet worden zoals Hare Rama Hare Krishna,
nee, nee, zij zijn niet onthecht. Dit zijn sterk gehechte mensen. Maar onthechting is een staat waarin niets je kan binden, niets is
belangrijk, het belangrijkste is je spirituele opgang, niets kan je meer aantrekken dan dat. Dit is precies wat Ik wilde dat sahaja
yogi's zouden verstaan. Wat mensen hebben doorgemaakt vergeleken met sahaja yogi's. Als Ik het lees voel Ik Me echt
verschrikkelijk. Hier is alles geriefelijk, komaan, geniet van goed eten, een goed gezelschap, er is een festival bezig, alles is
gepast en als er iets ontbreekt, dan zal Ik degene zijn om de organisatoren te zeggen: wat is dit, je had dit moeten doen, je had
dat moeten doen. Nu komen we op een punt waarop we moeten verstaan: wat willen we? Wat is het nut van Shumba en
Nishumba's te doden? Wat is het nut van deze katholieke kerk te doden, wat is het nut? Omdat je statisch bent, ben je
vastgekleefd in een plaats, geen vooruitgang. Wat is dus het nut van al deze dingen altijd maar te doen en alle negativiteit te
vernietigen? Wat is de bedoeling. Het is te willekeurig zegt iedereen. Moeder, U hebt ze toestemming gegeven, U hebt dit
toegelaten, dus doen ze nu wat ze willen. De andere dag kwam er een meisje naar Mij, haar kind was zeer ziek. Ik vroeg haar:
"Mediteer je?" Ze bleef stil. Ik zei: ik kan hieruit opmaken dat je niet mediteert, want Ik weet wat dit is. Dat je zelfs niet mediteert.
Dus het belangrijkste van de dag van vandaag is dat het een dag is waarop de mensen de grenzen van hun dorp overschrijden en
goud brengen voor boetedoening. Dat is het verhaal, zo is het. Wat jij nu moet doen is de grenzen van je materialisme
overschrijden, deze onzinnige, dwergachtige kracht die op je inwerkt en die je moet overschrijden en, zoals Ik zei, goud brengen,
dat nooit dof wordt, van de grenzen van Sahaja Yoga.
Hoevelen onder jullie zijn echt op het terrein aan het werk? Hoevelen onder jullie praten hierover met de mensen? Wat doe je
eraan? Waarom praat Ik op deze manier met jullie en niet met Indiërs; omdat hun houding verschillend is. Hun houding is niet
materialistisch, maar spiritueel.
Zij willen hun spirituele opgang waarvoor zij veel lijden, zij doen er alles aan precies om tot die staat te geraken waarin zij zich
gemakkelijk kunnen overgeven. Deze staat van 'overgave' moet komen. Bvb. Je hebt een probleem, laten we zeggen dat het
probleem is dat je geen vakantie hebt. Ik weet dat je voor de puja wil komen, ervoor sparen. Ik geef slechts een voorbeeld. Indien
je nu naar de puja wil komen, kom dan gewoon, niet alleen krijg je een job, maar misschien zelfs promotie. Maar jullie hebben
geen geloof in jullie opgang, geen geloof in het feit dat je de uitverkorenen bent. Dit is het wat er ontbreekt omwille van
materialisme.

Onlangs hebben we in Amerika een zeer grote sahaja yogi, Dave D. Ik zei tot hem: het is beter is dat jij overneemt als leider van
Amerika, want deze man is niet goed en jij neemt beter over.
Onmiddellijk zei hij: goed Moeder. Nu leeft hij in Honolulu, en al onze programma's en alles lopen vanuit L.A. Los Angeles en het
leek vrij raar dat Ik hem zou vragen om over te komen en daar te werken.
Waar zijn we gebleven? Wij zijn de mensen die gezegend werden met alle krachten. Wij zijn gezegend, maar we willen ze niet
uitoefenen, we willen niet ondervinden welke kracht we gekregen hebben. We maken ons zorgen over onze eigen kinderen, over
welke sari we gaan dragen, of zorgen over wie de leider is en wat we met leiderschap zouden moeten doen.
Al deze dingen zullen ons niet helpen, daarvoor zijn jullie niet hier, probeer te verstaan dat jullie hier zijn om de Spirit te worden en
dan het licht van de Spirit te verspreiden. Niets heeft belang van zodra je dat begint te doen, je zal verbaasd staan dat het geloof
werkt. Het is geen blind geloof, het is geen blind geloof. Je moet Mij er niet over vertellen, het werkt gewoon.
Het is een kwestie van een paar dagen, het kan zijn dat je veel resultaten krijgt omtrent dat waarnaar je al die tijd gehunkerd hebt.
Ik zeg niet materiële, oppervlakkige dingen. Die krijg je misschien, maar de vraag blijft. Iemand wil, laten we zeggen, zijn leven
zogezegd wijden aan Sahaja Yoga. Wat doe je dan? Wat doe je als je toewijdt? Eerste zaak is je geloof, je moet weten hoe je
geloof in alles is. Geloof je er echt in of niet. Als je erin gelooft, wat heb je er dan aan gedaan? In dit stadium moet je dus in jezelf
kijken. Waarmee ben je bezig? Wat moeten we doen? Hoe ver moeten we gaan? Het is een zeer belangrijke tijd en jullie die hier
zitten zijn uiterst belangrijke zielen. Maar als je geen waarde hecht aan je eigen systemen en jezelf, waarom zou God zich dan
zorgen maken om jullie? Waarom zou God jullie ideeën willen geven? Waarom zou Hij enige interesse betonen, zelfs in jullie
soort van mensen? Wat Ik jullie dus nu moet zeggen is dat op deze dag van deze puja, we kunnen het de laatste dag van de Devi
Puja noemen. We moeten in onszelf kijken, aan introspectie doen, wat heb ik voor Sahaja Yoga gedaan? Buiten voor mijn
kinderen zorgen, koken voor de echtgenoot, dat is alles. Mannen kunnen op dezelfde wijze denken: wat hebben wij gedaan? Wat
hebben wij gedaan voor Sahaja Yoga? Alleen, ik wil deze politicus ontmoeten, Ik wil die persoon ontmoeten, Ik wil deze persoon
ontmoeten, waarvoor? Zij zouden moeten komen en jou ontmoeten! Maar je geloof in jezelf is zeer zwak. Ik denk dat dit de
hoofdreden is voor deze val, het geloof in jezelf.
Dit geloof is zulk 'n ding dat jullie weten dat dit zo is. Jullie hebben mijn foto's gezien, jullie zijn ervan overtuigd. Er is niets om van
overtuigd te zijn maar dit geloof is niet één met je hart. Het is echt niet met je hele zijn, het is iets van buitenaf. In orde, Moeder
zal dit doen, Moeder zal dit oplossen, Moeder zal dat doen. Maar het hele ding is nu, zo schijnt het Me toe, dat Ik verplicht ben
jullie te zeggen een soort van tapasya te doen. Je vraagt iemand: mediteer jij? Nee Moeder. Vlakaf, nee Moeder, wij mediteren
niet. Wat doen jullie dan hier. Ik heb wat pijn in mijn knieën, dus kom ik tot U. In orde, maar ik mediteer niet, ik ben heel eerlijk, ik
mediteer niet.
Ik heb alleen wat pijn in de knieën, genees het a.u.b. Hoevelen onder jullie mediteren echt iedere avond? Guido zei: Moeder, als U
het zo zegt, zullen ze zeggen, goed, 's avonds zullen we mediteren, maar niet 's morgens. Omdat Moeder het zo gezegd heeft. Er
is niet enige vorm van enthousiasme. Goed, indien niet vandaag, dan zien we morgen. Moeder zegt het zo, het is niet nodig, het is
niet belangrijk, het is in orde. Zo overtuigen jullie jezelf. Maar wie is de verliezer? Ik niet, Ik heb geen Sahaja Yoga nodig. Of wel
soms? Ik doe al de tapasya voor jullie Sahaja Yoga. Waarvoor doen jullie enige tapasya?
Wat Ik nu probeer te zeggen is, dat jullie je zelfrealisatie hebben, nu jullie de grote staat van begrijpen, ook van de innerlijke
kennis bereikt hebben en van je verbinding met de Spirit en met God Almachtig. Dit weten jullie allemaal, jullie weten veel dingen.
Desondanks is het nog niet wat het moet zijn, vanuit jullie hart, vanuit een echt verlangen. Het helpt helemaal niet dat iemand
zich een rad voor de ogen draait, nooit. Dus Ik spreek niet voor X.Y.Z. Ik spreek voor jullie allemaal. Probeer niet jezelf te
bedriegen.

Jullie zijn hier voor een groot doel. Dit doel is jezelf verbeteren en de vrijheid van jullie geesten van alle onzinnige destructieve
krachten te geven, en dan overal te verspreiden, erover te praten. Mijn eigen overtuiging is dit: dat iets met sahaja yogi's moet
gebeuren opdat ze verstaan hoe belangrijk het is iets uit te werken dat binnen in ons ligt, dat potentieel aanwezig is, dat op het
punt staat boven te komen. Het is deze verantwoordelijkheid, of je nu jood bent, christen of iets anders, dat maakt geen verschil,
dat is allemaal buitenkant. Waarvoor moet je dat doen? Je bent gekomen in een nieuw rijk van bewustzijn, in een nieuw rijk van
een hoger leven waar je kennis hebt van je eigen innerlijk, waar je alles weet over wat goed is en wat niet.
Alles, nadat je dit weet, en niet groeit, aan wie zal je dan de schuld geven?
Nu zijn we op een punt gekomen om het belang van deze Kali Yuga te verstaan, waarin jullie Moeder hier is om te helpen en teder
voor jullie te zorgen, jullie alles zachtjes, teder te vertellen. Ik kan in feite niet langer dan een minuut kwaad worden op iemand.
Om jullie dus zoetjes te vertellen wat je had moeten doen en wat je kan doen en wat je moet doen.
Al deze dingen had Ik jullie al deze tijd willen vertellen, jullie zachtjes willen bijbrengen en uitleggen en zeggen dat dit je eigen
kracht is die binnen in je ligt en waarnaar je moet zoeken en ze vermeerderen, en ook dat je zoveel boeken en manieren hebt om
dit te verstaan. Maar deze innerlijke kennis die je hebt is iets zoals dit: ik heb een innerlijke kennis, laten we zeggen over hoe deze
zaken te bouwen, maar ik doe het niet. Zo simpel is het. Ik doe het eenvoudigweg niet! Ik heb de innerlijke kennis, goed, ik ben
een PHD. (doctor in een bepaalde wetenschap) maar ik ben gek. Zo is het. Zoveel mensen zijn mentaal goed uitgerust in Sahaja
Yoga, dat weet ik. Maar wat het volgen van Sahaja Yoga betreft zijn ze er niet. Dus waarschuw Ik jullie nu. Het is zoals Christus
heeft gezegd: sommige zaden die kiemden, vielen op de straat en droogden uit en stierven.
Het oordeel is nu altijd bezig, terwijl Ik met jullie allemaal aan het praten ben, vindt het oordeel plaats.
Dus moet je elke avond mediteren en dan moet je denken over wat je vandaag gedaan hebt, de ganse dag, wat je bereikt hebt?
Maar als je dit zo berekent, in de veronderstelling dat ik naar daar ging om 5 u., dan moet ik om 7 u. terug zijn, anders mis ik het
essentiële, ik zal deze persoon niet zien. Alles werkt op die manier, met de tijd, met het belang van onzinnige dingen. Maar wat
moet werken, is je geloof dat je dingen gaat doen die waarheid bevatten, die verstandig zijn.
Dit is een puja voor de rechterkant, Ik zou zeggen een rechterkant puja want je vereert Shri Rama, en Zijn boog en alles. Maar
denk om deze incarnatie. Veertien jaar zat Hij in de gevangenis, Hij ging daar voor een bepaalde reden. Ik bedoel, voor iemand
die zelfs maar voor een jaar moet gaan is dit miserie. Het is geen gevangenis, maar het is, we kunnen zeggen in het woud waarin
Hij ging, dit was als een gevangenis voor Hem.
Hij was een koningszoon, Hij had geen plaats om te leven, te slapen, waar Hij ook ging moest Hij zijn kleine hut bouwen. Dus ging
Hij daar.
Hij moest het doen. Waarom deed Hij het? Omdat Hij geloof had in zichzelf, Hij is Shri Rama en Hij kon daar in geen geval
onderuit. Hij had geloof in zichzelf en Hij had geloof in God Almachtig dat wat Hij ook doet, Hij dit doet omdat God dit wil. En dat
moet Ik doen, uit, Ik zit er niet mee in of Ik geconfronteerd wordt met Ravana of dit of dat, Mij om het even.
Ik ben een sahaja yogi, mij om het even. Mijn taak is het, Sahaja Yoga te verspreiden, in orde, mijn taak is het mijzelf te reinigen
en te kennen.
Dit is mijn werk, mijn taak, en dit is wat ik te doen heb. Ik maak me niet druk of ik toegelaten word tot een school of niet. Ik maak
me niet druk als iemand een ticket krijgt of niet als hij met het vliegtuig moet gaan. Je wil gewoonweg niet geloven dat je geloof
in jezelf toont: Je krijgt toegang, je krijgt het ticket, wat je ook maar verlangt is daar. Het is allemaal daar, je moet er niet voor
strijden, je moet je er niet bezorgd om maken, het is gewoon daar.
Echt waar. Ik bedoel, het is gebeurd Mijn ganse leven lang. Natuurlijk is Mijn geloof vast als de rots van Gibraltar, Ik bedoel, geen

twijfel mogelijk, omdat Ik weet wat Ik ben en weet wat Ik verondersteld word te doen.
Dus voor Mij heb Ik geen probleem: alle geloof. En Ik ken iedereen en Ik kan zeggen dat Ik een vliegende vogel kan
onderscheiden. Het kan zijn dat Ik dit niet toon, soms gebeurt het dat Ik zeg, in orde, dat is goed, dit, dat. Maar Ik weet met
zekerheid wat Ik ben en wat Ik moet doen. Op dezelfde wijze moeten jullie jezelf kennen, want het is een verschillende klasse van
personen die jullie zijn. Jullie zijn niet degenen die bescherming van God nodig hebben, die bescherming van de Moeder nodig
hebben, nee, jullie moeten bescherming geven aan anderen. Zie je, jullie moeten licht geven aan de anderen, hun het pad tonen,
dus jullie zijn hier met deze bedoeling, niet om een huis te krijgen, of wat jullie een verlaging van inkomtaksen noemen, daarvoor
zijn jullie er niet. Vergeet al die onzin.
Ze zullen jullie hoe dan ook een verlaging moeten geven. Ik leef zo, absoluut. Ik ben niet bezorgd als Ik op reis ga of er een ticket
is of niet, of er, wat jullie een zetel noemen, beschikbaar is of niet. Ik trek Me dat niet aan, helemaal niet. In orde. Ik ben op reis, Ik
denk er zelfs niet aan dat Ik op reis ben, Ik denk alleen maar dat Ik daar ben, dat is al. Zoveel dingen die Ik zeg lijken zo
bombastisch en zo op het ego georiënteerd, zoals toen Ik zei dat deze katholieke kerk bijna aan het einde was, Ik zei dat. Als het
iemand anders was zouden ze zeggen: misschien, misschien.
Dus moet men zijn eigen taal, de stijl veranderen. En ons begrip moet zijn dat we ruwe mensen zijn, we zijn ruw in zoverre als het
onszelf betreft, met anderen zijn we teer, zacht en zoet. Maar in zoverre het onszelf betreft zijn we ruw. Het gebeurde eens dat
we een verhuis hadden en we huisden in, een zeer groot huis, dat wel, maar er was niets om op te slapen. Er was een bed, zeer
klein, waarop mijn echtgenoot sliep, hij kan het gewoon niet opbrengen. Ik zei goed, aanvaard de uitdaging, Ik sliep op de grond.
's Anderendaags deed mijn lichaam pijn. Ik zei tot mijn lichaam: gedraag je, je moet leren om op stenen te slapen ook en
gedurende een maand sliep Ik op de grond, slapen! Dus moet je streng zijn met je lichaam, je moet streng zijn met je geest, die je
ideeën geeft van materialisme of van het vertragen van je vooruitgang in de spiritualiteit. En ze vinden maar uitwegen, uitwegen
uit. Uiteindelijk kom je tot het laatste punt waar je niet aan materieel leven denkt, en je niet denkt aan spiritueel leven of deze
zogezegde spirituele levens of wat dan ook. Maar je denkt dat het in orde is, je bent er vrij van en nu ben je een zeer, zeer vrij
persoon geworden en je kan doen wat je wil. Veronderstel dat je zulk 'n staat bereikt, dan zit je gewoon neer en bereikt de
eindstaat.
Maar hoe moeten we geloven, wat is het bewijs dat we deze staat bereikt hebben, je moet het aantonen! Er is niets zichtbaar.
Ook in Sahaja Yoga is er een mythe van de de oudere, hij is een oudere sahaja yogi. Dat versta Ik niet, wat is dit? Hoe kan er
ouderdom bestaan in Sahaja Yoga? Er kan geen ouderdom zijn, geen sprake van! Laten we zeggen dat iemand naar de zee gaat.
Sommigen staan daar dagen aan de rand van de zee, vasthoudend aan de aarde omdat ze bang zijn om te zwemmen. Het kan
zijn dat anderen, die pas gisteren zijn gekomen, springen en vooruitgaan en van de zee genieten. Hoe zit het dan. Hij is de
oudere. In Sahaja Yoga bestaat deze kwestie van ouderdom niet, er is geen ouderdom. En er is nog een andere mythe, misschien
is het een excuus, Ik weet niet wat te zeggen, maar het is zeer gewoon te zeggen dat hij een oudere is of tenslotte is hij een
oudere sahaja yogi. Ik versta dit niet. Het is alsof men van een ezel zegt, deze ezel is ouder, een andere ezel niet. Een ander ding
waarvan we veel te lijden hebben en zeer vaak voorkomt is: "Moeder heeft het zo gezegd". Iemand zegt: Moeder zei het me, Zij
belde me op en Zij zei dit. Wat zei Ze? Oh, jij bent een zeer groot sahaja yogi, jij bent dit, jij bent dat. Nu zijn er twee
mogelijkheden, een: het kan zijn dat Ik dit gezegd heb gewoon om hem voor de mal te houden, Ik ben Mahamaya.
Of misschien heb Ik dit alles gezegd met de bedoeling zijn ego te strelen zodat hij naar Sahaja Yoga komt, en er iets
substantieels in zijn hoofd komt. Dus, Moeder zei, jij bent zo'n groot Sahaja yogi, zo sahaj, zeer bombastische woorden, zeer
bombastische taal zou hij gebruiken.
En dan zeggen de mensen, ah, wat een Sahaja yogi! Dus de beoordeling van een Sahaja yogi hangt niet af van wat hij beweert te
zijn, maar van wat hij bereikt. Ik heb sommige Sahaja yogi's gezien die zeer arrogant zijn, uiterst arrogant. Zij denken dat zij het
einde zijn, dat bestaat allemaal.
Ik heb zoveel Sahaja yogi's van dat soort gezien, die groot uiterlijk vertoon maken over wat een grote mensen ze wel zijn. Kleine
duimpjes zijn ze.

Goed, maar wat omtrent een Sahaja Yogi die niet zo is. Zijn stijl is: hij kijkt, hij is getuige van het hele gebeuren, geniet ervan en
lacht met wat gebeurt. Waar heeft die man die zo praat het over, wat is de bedoeling van het feit dat hij zo praat. Een persoon die
een Sahaja yogi is, is een juweel, een juweel waar je hem ook naartoe neemt, overal, op alle plaatsen zullen de mensen zeggen
dat hij een juweel is. Mijn eigen stijl is, dat als Ik een persoon of Sahaja yogi zie, waar dan ook, Ik allereerst in Mijzelf ga,
allereerst.
Ik weet niet of jullie dat kunnen, maar Ik kan het. En dan zie Ik die persoon in een zeer verschillend perspectief en met
verschillend begrip. Omdat al deze krachten ook in jullie liggen, het zijn niet alleen Mijn krachten, jullie hebben die krachten ook,
het enige verschil tussen jullie en Mij is dat Ik in Mijzelf geloof en jullie hebben geen geloof in jezelf.
Dus staan we op een kruispunt waar we moeten verstaan wie hoger en wie lager zal gaan, je zal moeten ontdekken wie degene is
die iets gaat bereiken. En waar sta ik in vergelijking met deze persoon. Er wordt gezegd dat je moet lijden, dat je dit of dat moet
doen, niets van dit alles bij Gods genade, niets van dit alles. Dus, wat is het, wat zal er gebeuren met een Sahaja Yogi, hoe kan je
weten wie een Sahaja yogi is.
Hoe kan je weten wie slechts lippendienst bewijst. De enige manier is dat je zelf evolueert, je wordt als een spiegel en je ziet voor
jezelf wat voor een soort persoon hij is, en je ziet ook jezelf, wat jij bent.
De lezing van vandaag is meer een soort van, absoluut geïnspireerde lezing en dit is de lezing die je zou moeten leren dat al wat
we vandaag gedaan hebben is dit: onze eigen waarden verstaan omtrent ons eigen leven. We moeten verstaan waarom we op
deze aarde zijn, wat ons doel is en wat we moeten verwezenlijken.
Zie je, hierbij geef Ik je alle zegen vanuit Mijn hart, Ik zou willen dat jullie Mijn zegeningen aanvaarden om de grote lichten van
Gods verlangen te zijn. Probeer te begrijpen in welke belangrijke tijd jullie geboren zijn en dat jullie zulke mooie mensen van God
geworden zijn.
Moge God jullie zegenen.
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Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
It is so very gratifying to see so many people from all over the world have come to Russia to worship the Goddess Lakshmi.
When you cannot explain everything intellectually than you take course to arts to express yourself ; and then you take to symbols
to express what you cannot say verbally or cannot express rationally. This is what an artist does, also a poet does that he
extends his imagination to such an extent that he creates a symbol. But this mind is limited and it can only get up to a point and
it is not substantiated by truth and reality after some time it falls. The whole linear movement falls and there is a decline. That is
what we find in every area today specially that everything which was sublime has declined. This decline takes place and people
start accepting it. But after self realization when you have become the spirit, your imagination touches the reality. Then the
symbols which were perverted which was misrepresented drop out. And you touch the reality of the symbols. This is exactly
what has happened everywhere. For example we had in India the Goddess of wealth as Lakshmi and this symbol of Lakshmi was
described by saints and seers in reality. But later on people did not understand the symbol and the reality behind it. And they
thought that the symbol of Lakshmi is money, is wealth, gold, silver, diamonds, riches. And they started worshipping money. That
is how the symbol of wealth, Goddess the Lakshmi was perverted. People don’t understand that when they have money why they
start doing wrong things. Even in India nowadays people are so perverted that if you give 100 rupees to a poor man, he will go to
a pub. He will only think of self-indulgence, not of others, not his family, not his children, not his country, but himself. But the
symbol of Lakshmi is very different. Firstly the one who has Lakshmi has to be mother like a mother, must have the love of a
mother who loves her children. She has to be a woman and woman stands for something very sublime. Mother is the source of
all the energies but she has patience, and she has love, compassion. So a man who has money cannot be happy unless and until
he is compassionate. He uses this money for giving to others. But what has happened today in the countries who are supposed
to be affluent. They have gone all out to destroy themselves with the money that they have. Also they have used money to
express their anger, their lust, their greed. Also they have wasted their money in trying to show off that they are something very
individualistic. Like in America when I went there I met a very rich man. And when I got to his car, and he told me that my handles
of the door open the other way around. So I said, why. What is the use of this kind of a thing. Anybody can get locked up in your
car. So he said it is my individuality, is my genius, you see, which has created this something not so common.
And then I went into his house and he told you be careful this bathroom is very special and then he said if you press this button
you will just jump into the swimming pool. I said I don’t want to go into this bathroom. And then he took me to his bed and he
said me this bed is special if you press this button your legs will go up, if you press this button your head will go up. I said I don’t
want to do this acrobats the whole night, I sleep on the ground. So now the Eastern block people sometime think that Americans
or the Europeans or the people who are so called affluent are very happy people. They are not because they have no wisdom.
They go on wasting money like this, they are bankrupt, good for nothing. One day they’ll be moving in a Rolls-Royce, tomorrow
they will be on the street begging. Because there is no Lakshmi in them, only money. So the symbol of Lakshmi you should try to
understand is very important. Because if the Lakshmi resides in your Nabhi and if she is satisfied then only the Mahalakshmi
principle rises meaning you are seeing beyond. Now these people has so much money that they didn’t know what to do and they
thought now this not sufficient we have to seek for. Then they took to drugs and all kinds of things. If you find anybody in
England or America, anyplace with torn cloth know that he is a rich man. This is the condition of perversion where everything is
perverted. Now the Lakshmi principle is like that as I said she is a mother, she is a mother and in two hands she has got pink
lotuses. Now the pink lotus means a flower which is come out of the pond and allows even a thorny insect come inside it. That
means a rich man or a man with Lakshmi must have a house or a whole household or a estate which is very beautiful like the
lotus, pink in colour means in white, welcoming everyone, all kinds of guests. Now this insect with all the thorns in it comes in
and sleeps on the corona of that lotus very beautifully and in the night the lotus covers it, so it doesn’t feel the cold. So the man
with the money or man with the wealth is not a Lakshmi pati, he is not the one who has the blessings of the Lakshmi. But the

man with wisdom and who has money we can call has got the blessings of the Lakshmi. So he like the lotus he is so hospitable,
so anxious to get guests in his own being and to look after it. In the same way a person who has money who is supposed to be
blessed by Lakshmi should be the same hospitable, of the same hospital personality. But the surprising thing is all the nations
today who look to be affluent have been parasites, diluted all the countries. They formed empires. Like in India now as you know
we had for 300 years the English, the British 300 years as our guests. Without any visa, without any immigration they came. But
now if an Indian has to go to England is impossible situation. And those who go there also are treated not on the same level as
they treat their own people.
Same with America. Thank God Columbus was coming to India and I think Shri Hanumana took him down to America, thank
God. Otherwise all the Indians could have been finished and would not have been here. They killed all the Indians there, all the
Indians and took away all their lands, all their lands. And now they are supposed to be rich. And the sins they have committed
have to come back on them, isn’t it. And you cant go to America easily as if this is their own land. All of them do not belong to
that land. Then we can see about the people who think they are higher races because they can make more money. I mean they
have killed people in gas chambers did all kinds of things how can they be a higher race. Is that the sign of being higher? For us if
Christ is the symbol of higher personality then what were his qualities. He was the noblest man you could think of, the greatest
personality as far as moralities are concerned and such forgiveness, such magnanimity, such glory. He would was the one who
was blessed with Lakshmi. He was a satisfied soul. He would not do anything wrong, no whatever matter money you might give
him. Nobody could purchase him. So after coming to Sahaja Yoga is important to know that you are blessed by Lakshmi. With
one hand she gives, she gives to others that is her nature to give. Like if one door is open the air wont come in but if you open the
other door then only it will circulate. So to be satisfied is one of the qualities of a Sahaja Yogi. Some of them do ask for money
miracles. That’s not the way your attitude should be. You are now the spirits. And spirit doesn’t care for the comfort of body,
mind, but for the comfort of the spirit. Many of you have become spirits, no doubt. But you are not aware some of you of your
status. You have to be aware about it. With the other hand she give protection. Protection to all those you worship her. All those
who work for her. So anybody who has money has to give protection to people who are employed by him or working for him. We
have now transcended in into an area where you have no fundamentalism in your head. But you worship all the all the great
incarnations, all the great seers and all the prophets.
Most of them did not have any money, but they were blessed by Lakshmi because they were satisfied soul. So this is the quality
of a Lakshmi that she should satisfy. You know that in economics desires
are not satiable in general. So what is the desire which is satiable. When you are absolutely satisfied and you know that there is
no sense in hankering after money power and all nonsensical things, then the Mahalakshmi principle is awakened within you.
And this Mahalakshmi principle gives you seeking. Then you become a special category of people whom William Blake has
described a man of God. Then you don’t have these conditionings, but you rise higher and you become the spirit. That is the time
when you understand the Lakshmi principle within you. The Lakshmi principle is that you enjoy doing for others. If you are still
worried about yourself only, about your own comfort, about your own earnings, about your own glory, then you go into imbalance.
Lakshmi is standing on a lotus, completely balanced. Moreover she doesn’t assert, just standing on a lotus she doesn’t assert
her power, that she is money or that she is the Goddess of money. She is absolutely contended with herself. If you are not
contended that means you don’t know yourself. You are yet a half baked Sahaja Yogi. A Sahaja Yogi is a person who is
absolutely contended within himself, because his self, his spirit is the source of all the absolute knowledge. Is the source of
enlightenment for your attention. And is the source of joy. Joy is not happiness and unhappiness, which depends on ego, but is
absolute. So such fun after realization you feel that you don’t care for money you don’t care for anything. If you have it, well and
good, if you don’t have it, well and good. You are completely detached. Lastly I tell you a story about Raja Janaka who was the
father of Shri Sita who was the wife of Shri Rama. He must have existed 6000 years back and he was a king. So he had to wear
all the ornaments, and all the dresses that a king had to wear. But all the saints of those days used to touch his feet. So one
disciple of one guru said why do you touch his feet after all he lives like a king, dresses up like a king. So he said you have no
idea as to what he is. If he has mercy on you he might give you Self-Realization. So this disciple Najiketa went to the king and
said that Sire I have come to get my Self-Realization. He said Im sorry I cant give you Self-Realization, I am sorry. You can take all
my property, everything, but I cannot give you Self-Realization. Because yet you haven’t got that personality. So Najiketa was
disappointed and he said alright, Sir, Ill wait till you are ready to test me and see, if I could get realization. So he said alright, lets

go and have a bath in the rive. And they were having a bath, and the people from the palace came and told him, the King, that, Sir,
your palace is on fire. Still he was meditating. Then again they came and said all the people are running away from there, all your
relations, all your family. Still they were meditating, he was meditating, and this Najiketa was looking at him. Then they said all
the fire is coming here and all your cloth will be burnt. Still he was meditating. But Najiketa ran out and picked up his cloth. Then
he realized how detached this man is about his money, about his wealth, about his family. And look at me, I’m worried about this
small thing like this. He has to dress up like that because he is a king. So he surrendered himself to him and he got his
realization. In those days it was very difficult to get Self-Realization, even to give Self-Realization. But these are special time, the
blossom time. They call it the last judgment, you can call it the resurrection time, you can call it the Qiyamah, they call it in Koran.
It is said that people will come out of their graves and will get their resurrection. I mean what is left to the graves is nothing but a
few stones and a few bones. No. All these souls which are dead will take their birth, take human body and take their realization in
these special times. This is a sensible thing to say and is also happening. So now you have got your realization because of your
good deeds you did in your last previous lives, as we say punie purres . But you must respect it and you must understand what
you’ve got is so great. You have to know you are the spirit now. You are special people. You are going to solve the problems of
your country, of your community, of your society, of your families. You’ll be solving the problem of the whole world. You are the
one who are gong to bring peace on this earth. You are the one who are going to create a new world of beautiful divine people.
So have faith in yourself. This faith works very fast. Because it is not a false faith, it is a fact and grow in Sahaja Yoga. Don’t be a
dwarf. I am happy to see the collectivity now in the Eastern block and also Russia, other countries which are here. So now you
are asking for the blessings of the Lakshmi. So the first thing you should ask is the satisfaction. Then the generosity. A person
who has the blessings of Lakshmi cannot be miserly, cannot be. He is, he is a person. Trying to save money here, trying to save
money there, this doesn’t exist in the mind of a person who is evolved. I am very happy I could come to Russia and that at this
juncture will be able to create the atmosphere which is very good for your country.
And all other people who have come from other countries also will carry this atmosphere to their own countries. Now you’ll know
that you have no karmas left. Its all finished. And now you are beautiful new people. The blossoming time has brought you as
fruits now. So don’t pay attention to yourself, to you maladies, to your troubles. And things will improve, definitely. Somebody
was telling me they got pain in the knee. I just felt I get so many times pain in the knee. I have pain here, because I absorb from
you. But I never think about it. Never bother. Because I see my body, alright. Like this machine it if is spoiled, we should cure it,
finished. But all the time if your are thinking this is paining here, this wrong and I’ve got no money, I’ve got to do this business,
that business, finished. So now we have to rise into the realm of super-consciousness. I can go on speaking about everything so
sublime, so beautiful. There are many lectures which I have given. But lectures have nothing but words. These are the web of
words. So you must get out of it. You have to go beyond the mind. That’s what is my own vision. And so many of have fulfilled it.
I am always yours whenever you want. Whenever you want me to come I will come. That my live is more than my own will. But
you also must love yourself and love your Self-Realization. May God bless you! There is one thing we have to know that in the
Nabhi resides the Lakshmi ; and you have reached the state who where she is reality within. She is not a symbol anymore. So
today after the Puja this Lakshmi principle must be awakened within you and should spread all its light in the Nabhi centre.
May God bless you!
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Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
In het zuiden van India worden de Raj Rajeshwari - aspecten van de Godin speciaal vereerd. De reden was dat daar vele
vereerders van de Godin zijn geboren, zoals Adi Shankaracharya, die het Shakta Dharma gevestigd hebben, wat “het dharma van
de Shakti (kracht)” betekent. Twee soorten van dharma begonnen op hetzelfde moment. Ramanujacharya vestigde het
Vaishnava Dharma en terwijl deze dharma’s groeiden, splitsten ze zich van elkaar. Concreet betekent dit dat het Vaishnava
Dharma door Mahalakshmi uitgewerkt wordt.
De verschillende aspecten van Mahalakshmi moeten innerlijk ontwaken, zoals het vestigen van het dharma en in het centrale
kanaal verblijven. Men zou ook moeten vermijden om in het linker- of het rechter kanaal te gaan. In het middenkanaal verblijven
wordt Vaishanava genoemd. Later verspreidde dit Vaishnava Dharma zich naar Gujarat en andere plaatsen.
Wanneer je het Vaishnava - pad volgt, bereik je door de zegen van de Kundalini de Sahasrara. En in de Sahasrara verblijft
Sadashiva, dat wil zeggen de Brahmarandra. Als je het Vaishnava Dharma volgt, bereik je Sadashiva, die een deel is van het
Shakta Dharma. Je moet beseffen dat Kundalini de kracht is en dat zij door het middenkanaal beweegt.
Hoe zou je nu deze beide dharma’s kunnen scheiden?
Het kanaal van de Shakti is ook het centrale kanaal. Beide dharma’s die samengebundeld waren, werden dus gescheiden. De
reden was dat er toen geen Kundalini - opstijging was. In Kolhapur is er de Mahalakshmi - tempel waar ze in ontwaakte staat
aanwezig is. De mensen zingen er : stijg op, stijg op, Amba. Amba is de Shakti. Kundalini wordt ook Amba genoemd. Maar ze
weten niet waarom ze dat lied zingen. Vaishnava maakt het pad klaar en wanneer de weg gereed is, ontwaakt de Kundalini. In
Sahaja Yoga doen we dit ook. Wanneer je voor me zit met je palmen opwaarts komen je zeven chakra’s langzaam in orde.
Dat betekent dat jullie Vaishnava’s worden. Je beweegt je van de uitersten naar het centrale pad en je chakra’s beginnen te
werken en zich op de juiste manier af te stellen.
En alleen wanneer je chakra’s in orde komen, zal de Kundalini ontwaken. Eerst worden jullie Vaishnava’s en daarna Shakta’s. Dus
beiden zijn eigenlijk één.
In het zuiden geloofde men in verschillende aspecten van de Godin en één van hen is Rajrajeshwari. Lakshmi bevind zich op het
Vaishnava - pad en daarom werd dit aspect van Lakshmi aangezien als het aspect van de Shakti. De betekenis van Rajrajeshwari
ontstaat als de Kundalini in de Nabhi aankomt, waar ze het aspect van Lakshmi verkrijgt. Er zijn veel verschillende
Lakshmi-invloeden, zoals Gruhalakshmi, Rajalakshmi, enz. Lakshmi verkrijgt deze verschillende invloeden enkel wanneer de
Kundalini - kracht in haar komt. Enkel door de versmelting met de Kundalini Shakti ontstaan deze aspecten. Rajrajeshwari is
niets anders dan Kundalini wanneer ze de aspecten van de verschillende Lakshmi’s in de Nabhi opneemt. Globaal kan men
zeggen dat het aspect van de Adi Shakti in de Nabhichakra Rajrajeshwari genoemd wordt. Bij iemand bij wie in de Nabhichakra,
Rajrajeshwari is gevestigd, bevindt Gruhalakshmi zich aan de linkerkant en Rajrajeshwari (die uit Rajalakshmi ontstaat) aan de
rechterkant.
Hoe zou een Sahaja yogi moeten zijn in de geëvolueerde staat van Rajrajeshwari? Er is vooreerst de zegening van Lakshmi.
Wanneer de Kundalini opstijgt bij zo iemand, moet de zegening van Lakshmi ook komen. Alle Sahaja yogi’s zijn voorbestemd om
deze zegeningen te krijgen en soms kan deze Lakshmi zeer groot worden. De natuur van zo iemand wordt zoals die van een

koning. Voordat je deze staat bereikt, moet je beseffen dat de Kundalini nog steeds rond de Nabhi cirkelt. Het grootste mirakel in
Sahaja yoga is dat iemands natuur verandert. Zijn houding verandert : hij wordt iemand die vervuld is met Lakshmi, maar dat kan
je niet zien. Vele rijke mensen zijn bijvoorbeeld gierig ; die kan je geen Lakshmipati’s noemen. Je kan geen enkel aspect van
Lakshmi in hen ontwaren. Zij leven als bedelaars en blijven zeuren over geld.
Zij kunnen zelfs geen twee penny’s aan iemand geven. Bij zulke mensen kan de Kundalini niet ontwaakt zijn. Zij zijn zeer gierig en
denken altijd aan geld waardoor hun leven niets waard is en zelfs hun gezicht er gaat uitzien als van een bedelaar. Maar niet
enkel het bereiken van Lakshmi is het werk van de Kundalini. Het werk van de Kundalini bestaat erin om het aspect van Lakshmi
in onze natuur te verankeren. Rajrajeshwari is de Shakti van de Kundalini en Zij brengt het aspect van Lakshmipati in ons. Dat
betekent niet dat je veel rijkdom moet hebben, maar het maakt je vrijgevig als een koning. Je hebt het karakter van een koning.
Zelfs koningen kunnen gierig zijn, vals en corrupt. Maar hier spreken we over het zuivere karakter, over degene die Rajrajeshwari
vereert en werkelijk bereikt heeft. En haar grootste aspect is vrijgevigheid.
Zo iemand wordt vrijgevig, omdat hij weet dat hij vervuld is met de kracht van Rajrajeshwari. Hij weet dat hij nooit in geldnood zal
komen ? Waarom geen vreugde beleven door geld aan anderen te geven en zo zelf gelukkig te blijven.
In vroegere tijden was het de gewoonte dat koningen, als ze tevreden waren, hun meest kostbare bezittingen wegschonken aan
de mensen. Wie niet vrijgevig is, is eigenlijk maar een halve mens. Eerst en vooral zal geen enkele koning om aalmoezen vragen.
Hij kan misschien arm worden, maar hij zal niet bedelen. Hij kan misschien sterven, maar hij zal geen aalmoezen vragen. Sahaja
yogi’s worden als koningen en ze zullen zich ook zo gedragen. Ooit vroeg Akhbar aan Birbal wie de meest ongelukkige mensen
waren. En Birbal antwoordde: “Zij die naar de tempel van God komen om te bedelen.” Als God daar aanwezig is, waarom vraag je
dan om geld ? Zelfs in Sahaja Yoga zijn er mensen die denken dat ze uit Sahaja yoga geld kunnen slaan. Bij zo iemand kan je de
kracht van Rajrajeshwari niet waarnemen. Voor iemand bij wie de Shakti aanwezig is, of hij geld heeft of niet, zal je geen angst
hebben.
Er is dan geen gevoel van “willen hebben” (abhav), het gevoel dat het je aan iets ontbreekt. Hij heeft het gevoel dat hij zich in de
volheid van de oceaan bevindt. “Waarom zou ik bang zijn ? Waar ik me ook bevind, ik kan alles bereiken.” Hij leeft zijn leven in
een grootse stijl. Hij heeft een zeer brede persoonlijkheid, nederig en tegelijkertijd groot. Hij geniet enkel van geven, niet van
nemen. Of hij arm is of rijk, hij is steeds bereid een Sahaja yogi te helpen. In Sahaja Yoga zijn er vele mensen die veel doen voor
anderen, maar aan een arme Sahaja yogi zullen ze zelfs nog geen stoel aanbieden. Veel mensen vinden anderen belangrijk door
naar hun buitenkant te kijken. “Hij zal wel heel belangrijk zijn, want hij heeft veel auto’s.” Of : “ Hij is een bekend dokter, acteur,
architect enz.”.
Dit zijn naar buiten gerichte manifestaties. Men zou moeten aanvoelen dat iemand Shakti in zich heeft. Er gaan zoveel vibraties
van hem uit , hij heeft het karakter van een koning. Zo zijn er vele mensen geweest, bijvoorbeeld Shivaji. Hij was een groot man,
maar zijn gedrag naar heiligen toe was zeer mooi en nederig. Op een keer kwam Ramdas, zijn guru naar hem en Shivaji schreef
een brief en stak hem in de tas van Ramdas. In deze brief stond: “Mijn Goeroe, al wat van mij is, mijn rijkdom, mijn koninkrijk,
alles heb in uw tas gestopt.” Bij het lezen van deze brief begon guru Ramdas te lachen en zei: “Mijn kind, ik ben een sanyasi
(heilige), wat moet ik met jouw koninkrijk? Jij bent de koning en het is jouw plicht. Maar als je dit koninkrijk zou willen regeren
met bhakti (overgave), maak dan je vlag in de kleur van het kleed dat ik draag. Door naar die vlag te kijken, zullen mensen weten
dat je over dit koninkrijk regeert als een sanyasi. Je bent er niet aan gehecht, je bent een koning maar je laat je er niet op
voorstaan dat je een koning bent.”
Mensen die denken dat ze zeer belangrijk zijn en steeds maar bluffen: “Ik ben zo en zo” … zijn helemaal niet zo en degenen die
wel zo zijn, zullen het niet zeggen.
Op een keer was ik op de trein in Londen, en naast mij zat een man die begon te spreken over India. Ik vroeg: “Ben je in India
geweest?” Hij antwoordde: ”Ja, ik was daar vele jaren.”

Dat was alles wat hij over zichzelf zei. Hij stapte af en ging weg. Een tijd later ontmoette ik hem opnieuw en hij nodigde ons uit bij
hem thuis, een schitterend paleisachtig huis. Hij was de onderkoning van India geweest maar dat wisten wij niet. Hij maakte ons
zo belangrijk, hij zorgde zo goed voor ons.
In India voelt zelfs de secretaris van een minister zich heel erg belangrijk. Zoals toen een aantal mensen een minister wensten te
ontmoeten, zagen ze iemand die kwaad was en daar op en neer stond te dansen. Hij zei:” Weet je niet dat ik de secretaris ben.”
Sommige mensen worden helemaal gek als ze ook maar iets bereikt hebben.
Dit is niet de houding van een koning. Koningen zijn eerst en vooral zeer nederig. Arrogantie komt pas als iemand denkt dat hij
zeer vermogend is of een bepaalde positie bekleedt. Als hij gestudeerd heeft of een belangrijke job uitoefent, of de zoon is van
een belangrijke vader wordt hij nog meer arrogant. Dan kan je er zelfs niet meer tegen spreken. Zelfs heel gewone mensen doen
dan gekken dingen. In de dienst van mijn man werd zelfs de telefonist arrogant. Waarom gedragen mensen zich zo? Wie zich
ontwikkeld heeft tot een complete persoonlijkheid, gedraagt zich eenvoudig en nederig. Je moet begrijpen dat je een vals ego zal
hebben zolang je geen volledige persoonlijkheid bent. Je zal een verraderlijke woede in je koesteren en een verkeerd gedrag
vertonen waardoor mensen van je zullen wegrennen. Sommigen zijn als bedelaars, van wie je weet dat ze iets komen vragen
zodra ze je zien.
Ze klagen : “Dit gebeurde met me, of dat gebeurde met mijn familie.”
En iemand anders komt klagen over gebrek aan geld. Je kan de Shakti van Rajrajeshwari niet bereiken zonder in het middenpad
te verblijven. Ze zal niet in je komen. Wat is het nut van water voor een plastieken boom? Er is een soort van vals gedrag bij zulke
mensen. Zoals toen ik van Londen naar India reisde en er was een dame bij ons die helemaal opgetut was met diamanten. Op
een zeker moment zei ze: “ Ik geloof in eenvoudige dingen en verheven denken, wij dragen niet zo’n gekleurde klederen.” Toen we
India naderden, kwam ze naar me toe en zei: “Ik heb een probleem, kan je me helpen? Ik heb voor 650.000 roepies aan juwelen bij
me, kan je me voorbij de douane helpen?”
En Ik zei : “Maar je gelooft toch in eenvoudige dingen!”
Hebzucht is voor een mens een vreselijke zaak. Er zijn vele mensen die altijd andere zaken begeren. Als ze naar iemands huis
gaan en ze zien daar iets, dan willen ze dat. Wanneer ze dat dan hebben, dan willen ze weer wat anders en weer wat anders. Er
komt geen einde aan en de hebzucht wordt alsmaar sterker. Wat is nu het resultaat van deze hebzucht? Men krijgt werkelijk
hoofdpijn door alsmaar achter die zaken achter te zitten. Dit is bijvoorbeeld een mooi tapijt en ik wil dat graag bezitten. Dus ik
kan het ofwel stelen, of mijn brein zal bezig zijn om uit te vinden hoe ik dat tapijt zou kunnen verkrijgen.
Als men dan dat tapijt bemachtigd heeft, zal men zich weer zorgen maken dat het niet beschadigd wordt. Het is beter dat ik
accepteer dat het niet mijn tapijt is, dan hoef Ik me ook geen zorgen te maken over dieven. Dan is er geen probleem, geen
hoofdpijn, geen verzekeringen ed. Dan zal die krankzinnige hebzucht verdwijnen. Voor Sahaja yogi’s is dit een probleem. Omdat
ze Sahaja yogi’s zijn, ze hebben één voet in de mond van een krokodil die hebzucht heet; hoe zullen ze dus in de boot geraken?
Wanneer je perse iets wil hebben, bedenk dan dat Rajrajeshwari zich van je heeft afgekeerd. Mensen die Rajrajeshwari in zich
hebben, zullen zelfs van kleine dingen genieten.
Ze hebben niets speciaals nodig.
We gingen ooit eens naar Palitana waar we twee uur moesten klimmen en boven op de berg bevond zich een marmeren tempel.
De rest van ons gezelschap ging er gewoon bij liggen. Maar ik keek omhoog en zag zeer mooie uitgekerfde olifanten en ze
hadden allemaal verschillend gevormde staarten. Ze zeiden allemaal : ”We zijn zo moe, maar waar zie je die olifantenstaarten?”
Je moet leren te genieten en de vreugde van alles te voelen, zoals Shri Rama die zich zo voldaan voelde nadat hij de bessen die
hem werden aangeboden door Shabari had opgegeten. Als je dit begrijpt, kan je zeggen dat je gevoed wordt door de Shakti van

Rajrajeshwari. Als iemand een kleinigheid wegschenkt met liefde, bijvoorbeeld een betelnoot, en zelfs al lust je dat niet, eet ze
toch maar, omdat je weet dat dat de andere zal behagen.
Hoe zou hij moeten weten dat je dat niet lust? Dit betekent dat alles in deze wereld is zoals wanneer je kwik aanbrengt op een
stuk gewoon glas, dat dan een spiegel wordt waarin je je gezicht kan zien. Als je liefde in iets legt, wordt dat mooi en je hart voelt
aan wie je dat kan geven. Als men iets voor zichzelf koopt, denkt men daar niet bij na. Dus moet men dit denken opgeven: “Wat
wil ik? Waar hou ik van?” Anders kan die allesdoordringende kracht niet in jou komen. Als Ze in jou komt, zal je weten wat die
persoon kan gebruiken.
Zoals wanneer je een mooie lamp ziet en je begint te bedenken: “Toen ik bij hem thuis was, heb ik zo’n lamp niet gezien, dus ik
zal er voor hem één kopen.”
Je zal de noden van anderen begrijpen als je eigen noden eindigen. Je zal enkel de problemen en pijnen van anderen onthouden
terwijl je die van jezelf vergeet : iemand die ziek is bijvoorbeeld en een ander die behoefte aan iets heeft. Daarom wordt liefde
ook kennis genoemd; kennis is zuivere liefde, want als je van iemand houdt met pure liefde, verkrijg je alle kennis over hem. Zelfs
als Zij Mahamaya is zul je het weten. Maar de liefde moet zuiver zijn. Door de zuivere liefde verkrijg je kennis, alle soorten kennis,
maar dan moet je alles met zuivere liefde bekijken.
In Madras is er bijvoorbeeld veel armoede. In mijn hoofd ontstond de gedachte dat kleine kinderen in de zon op de bus moesten
wachten, terwijl wij comfortabel in onze auto konden stappen. Dat begon dus te prikken. Waarom geen privé - transport
opstarten? Wanneer je ontwaakt bent, kom je in universele broederschap terecht.
Rajrajeshwari heeft een enorme taak, namelijk omdat zij aan iedereen denkt, zoals de koningin de problemen van haar
onderdanen ziet. Ze zal proberen hun lijden te verlichten. Ze zal niet blijven zitten om te kijken hoeveel juwelen ze heeft. Op
dezelfde manier zal ook jij zo worden.
Als je niet boven jezelf uitstijgt en de wereld anders bekijkt, hoe kan je dan een volgeling zijn van Vishwa Nirmal Dharma? Vishwa
Nirmal Dharma is geen naar buiten gericht dharma zoals bij hindoes, moslims of christenen. Het is het licht van binnen en dit
licht vertoont zich als een groot licht. Hij denkt niet aan wat hij heeft of wat hij heeft verkregen. Hij denkt aan wat hij voor anderen
kan doen.
En als hij denkt: ”Ik ben niets. Tot nu heb ik nog maar aan honderd mensen zelfrealisatie gegeven en ik heb nog niet genoeg
gedaan.” Dan kan men zeggen dat de Rajrajeshwari Shakti in hem begint te werken. Ze brengt hem ertoe om de enorme Kracht in
hem uit te dragen. Je kan dat niet betalen met geld. Rajrajeshwari Shakti is degene die overal zorgt voor iedereen. Zij geeft
welzijn, vrede en vreugde aan iedereen. Diezelfde kracht bevindt zich ook binnenin jou. Je kan ze naar de grootste hoogten
brengen. Het werk dat kan gedaan worden met één cent kan niet gedaan worden met duizenden roepies.
De krachten van het geven zouden groot moeten zijn. Shri Krishna ging naar Vidura’s huis en at spinazie en niet de zoetigheden
van Duryodhana. Dit wijst op het feit dat alles wat met liefde gekookt is, niet afgewogen kan worden. Dus eerst en vooral zouden
Sahaja yogi’s zichzelf moeten duidelijk maken dat ze geen noden hebben als ze hun chakra’s willen uitzuiveren, dat ze naar
Sahaja Yoga zijn gekomen voor de noden van anderen.
Gisteren na het programma kwamen vele mensen naar me toe en Ik voelde dat mijn rechter hartchakra blokkeerde. Ik kon niet
begrijpen waarom de rechter hartchakra hier zo fel blokkeerde.
Dat was voordien nog nooit gebeurd. Het is diezelfde Kracht die Mij dat duidelijk maakt. Ik vroeg dus hoe het hier met de
Gruhalakshmi’s gesteld was? Hoe behandelen de mensen van Hyderabad hun Gruhalakshmi’s [vrouwen] ? Dan kwam ik te weten
dat ze hen zeer slecht behandelen. Zij respecteren hun vrouwen niet en ze zijn de hele tijd kwaad op hen.
Ze respecteren hun moeders maar niet hun vrouwen. En ze vertelden me dat dit door de invloed van de moslims komt. De

moslims weten niet dat in de Koran zoveel gezegd wordt over het respecteren van de vrouw. Degenen die dat niet doen, zijn
dom. Zoveel respect voor vrouwen als in de Koran vind je nergens anders.
Dan begreep ik:: “Waar vrouwen worden gerespecteerd, verblijven de Goden.” Waar de vrouw niet wordt gerespecteerd, verblijven
de Goden niet. Het is normaal dat wanneer je je vrouw respecteert, de kinderen ook jou en elkaar zullen respecteren. Maar als de
vrouw niet waardig is om gerespecteerd te worden, als ze onwaardige dingen doet, moet je haar terechtwijzen. Maar als ze een
goede vrouw is en ze met liefde voor de kinderen en het huis zorgt, moet zo’n vrouw niet enkel thuis maar ook in de samenleving
gerespecteerd worden.
Gisteren had ik meer dan een halfuur last door die linker hartblokkade. Dezelfde pijn waarmee jullie je vrouwen pijnigen, kwam in
mij. Het is mogelijk dat een vrouw Sahaja Yoga niet zo begrijpt met haar verstand, maar ze kan het begrijpen met haar hart. Een
vrouw begrijpt de zaken gewoonlijk vanuit haar hart terwijl een man ze begrijpt door zijn hersenen. Vanuit je hart begrijpen is een
zeer groot iets. De vrouw is altijd al de belichaming geweest van de Shakti. In een huis waar er geen respect is voor de Shakti, zal
niets behoorlijk functioneren, omdat de vrouw de Shakti is. Als deze microfoon bijvoorbeeld geen elektriciteit ontvangt, wat kan
ik dan zeggen ? Als je je vrouw onderdrukt en haar niet respecteert, zal de Shakti in jou niet werken. Als Indiërs één grote fout
hebben, is het dat ze de kracht van de vrouw niet respecteren.
Dat is de grootste fout van de Indiërs. Ze vereren de Godin in de vorm van een maagd en in al Haar andere vormen, maar niet in
de vorm van Gruhalakshmi. Daarom moet ik jullie zeggen, dat als jullie Sahaja yogi’s willen zijn, jullie respectvol moeten zijn
tegenover jullie vrouwen. Ik heb vernomen dat jullie in het openbaar kwaad op hen worden. Daarom zeg ik dit ook tegen jullie in
het openbaar. De man heeft niet het recht om zijn vrouw te beledigen voor welke reden dan ook. Als ik dit ene punt kan
rechtzetten met mijn aandacht, zal de Shakti van Rajrajeshwari zich binnenin jullie definitief beginnen te werken. Je moet
begrijpen dat man en vrouw de twee wielen van een voertuig zijn, de ene aan de linker- en de andere aan de rechterkant. De linker
kan niet bij de rechter komen en de rechter niet bij de linker. Beiden zijn noodzakelijk. Beiden zijn gelijkwaardig maar enkel hun
plaats is verschillend.
Dat betekent dat de ene niet hoger geplaatst is dan de andere, want dan kan het voertuig zich niet voorwaarts bewegen. Kinderen
leren dit van jullie. De kinderen die hun moeder niet respecteren, kunnen in deze wereld niets bereiken.
Wat voor respect zullen ze voor mij hebben ? Daarom vraag ik jullie vandaag allemaal om jullie vrouw niet meer te beledigen.
Trek haar op geen enkele manier naar omlaag. Je hebt haar Kracht nodig en die is zeer belangrijk voor je. Op dezelfde manier
moeten ook vrouwen in Sahaja Yoga zorg dragen voor hun Shakti en zichzelf vestigen in deze Kracht.
Ik merk dat Sahaja yoga zich overal verspreidt met een grote snelheid, maar je moet je één ding afvragen : hoe diep zijn we
gegroeid ?
Dit is belangrijk. Enkel de aantallen vergroten zal niet helpen, zolang je niet de waarde en de kwaliteit van Sahaja Yoga bezit. Als
je in Rajrajeshwari gelooft, dan moet je de manifestatie van de Shakti in je dragen. Als dat niet zo is, kan je naar buiten toe je
kleren veranderen, maar binnenin ben je leeg. Het is een innerlijke Kracht en deze Shakti moet zich uiten in je gedrag en je
woorden.
Moge God jullie zegenen!
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Mahashivaratri Puja. Delhi (Indië), 14 maart 1994. NlTVD 2020-0217 Het is een groot genoegen dat mensen van over de hele
wereld zich hebben verzameld om Shiva te aanbidden. Eigenlijk is het Sadashiva die we vandaag gaan aanbidden. Jullie kennen
het verschil tussen Sadashiva en Shri Shiva. Sadashiva is de almachtige God en Hij is een getuige van het spel van de
oermoeder. De combinatie tussen Sadashiva en de oermoeder Adi Shakti is net als een maan en het maanlicht of de zon en het
zonlicht. We kunnen zo'n relatie als mens niet begrijpen of vergelijken met menselijke huwelijken of menselijke relaties. Dus wat
de Adi Shakti ook creëert, wat het verlangen van Sadashiva is, wordt door Hem gezien. En wanneer Hij deze creatie bekijkt is Hij
getuige van alles in alle details. Hij is getuige van het hele universum en Hij is ook getuige van deze Moeder Aarde, alles wat de
Adi Shakti gecreëerd heeft. Zijn kracht is getuige zijn en de kracht van Adi Shakti is deze allesdoordringende kracht van liefde.
Dus de almachtige God, de Vader, de oorspronkelijke Vader drukt Zijn verlangen uit, Zijn Iccha Shakti als de oorspronkelijke
Moeder en zij uit haar kracht als liefde. Dus de relatie tussen de twee is buitengewoon begripvol, heel diep, en wat ze ook creëert,
als Hij vindt dat er een probleem is of er zijn mensen, het zijn vooral mensen die haar werk proberen te belemmeren, of zelfs de
goden die niet de godheden zijn, proberen hun ego uit te drukken, dan is Hij degene die hun vernietiging voortbrengt. Dus Hij is
degene die verantwoordelijk is voor de vernietigende kracht. Hij wordt weerspiegeld in de harten van mensen; Hij is de hartslag
tussen alle creaties (pulsatie). Maar die hartslag is de energie van de oermoeder. En hij kan alles vernietigen wat tegen het plan
van de Adi Shakti ingaat. Adi Shakti is liefde, zij vergeeft en zij heeft lief. Ze houdt van haar creatie. Ze wil dat de creatie floreert,
om naar hetzelfde niveau te gaan waarvoor het is gemaakt. Ze wil dat mensen naar dat niveau gaan waar ze het koninkrijk van
God binnengaan, het Koninkrijk van Sadashiva waar gelukzaligheid is, vergeving en vreugde. Dit alles is alleen mogelijk als je
zoekt, als je ook een aangeboren verlangen hebt om daar te zijn. Dit verlangen in ons wordt weerspiegeld als de weerspiegeling
van de oermoeder. Nu is dit verlangen er en andere alledaagse verlangens zijn er ook die de voortgang van je spirituele groei
stoppen. In Sahaja Yoga hebben we nog nooit geprobeerd om de verlangens te overwinnen door sanyasa te doen of weg te
rennen van huis of voor allerlei dingen zoals vroeger werd voorgesteld. Het eerste dat wordt gedaan, is dat je het licht van je
Spirit krijgt. De Spirit is de weerspiegeling van Sadashiva. In dat licht dat Hij laat zien, toont Hij alleen het pad. De Spirit is net als
een licht dat brandt en het pad toont. Op dat pad word je zelf zo wijs dat je wandelt in het licht van wijsheid, in het licht van
gerechtigheid. Omdat alles wat destructief is, wordt gezien door het licht van je Spirit. Je begint alles op te geven dat destructief
is. Niemand hoeft je te vertellen: "Geef dit op, geef dat op." Je beseft zelf dat dit verkeerd is en dat we het moeten opgeven. Dit
was, zou ik moeten zeggen, mijn eigen inzicht in mensen omdat dit de dagen zijn waarop mensen in complete illusie zijn. Ze zijn
voortdurend in conflict en worstelen zelfs om te bestaan. Onder deze omstandigheden zou alles hebben gefaald als je was
begonnen met sanyasa te doen en naar de Himalaya gaan. Als je dit voor de massa moet doen, moet er iets radicaals worden
gedaan en gelukkig heb ik een manier kunnen vinden waarmee je ontkiemt, je realisatie kunt krijgen. Sommige mensen die
realisatie krijgen moeten bepaalde dingen begrijpen, want zoals je weet zijn er veel mensen die realisatie hebben. Ik weet niet
hoeveel, ik tel niet. Maar wat hen ontbreekt, is overgave. Het is beschamend om te zeggen, maar het is een feit. Dit is de enige
voorwaarde van moderne Sahaja Yoga dat je je echt moet overgeven. Als je je brein begint te gebruiken, als je andere methoden
begint te gebruiken om Sahaja Yoga te begrijpen, dat kan niet. Je moet je overgeven en zoals Islam niets anders is dan overgave,
Islam betekent overgave. En als die overgave er niet is, is het onmogelijk om iemand in het Koninkrijk van God te vestigen.
Overgave is niet dat je je familie moet opgeven, je kinderen, of je thuis en huizen opgeven en je bezittingen. Overgeven betekent
hier: geef om te beginnen je ego op en geef dan je conditioneringen op. Bijvoorbeeld, onlangs ontmoette ik een man en hij lijdt
veel. Dus vroeg ik hem: "Wie is jouw goeroe?", dus gaf hij mij een naam van een goeroe. Ik zei: "Hij heeft niets goeds voor je
gedaan, wil je hem opgeven?" Hij zei: "Morgen." Ik zei: "Waarom niet vandaag?" Hij zei: "Vandaag maar ik moet al zijn dingen
weggooien. Dus morgenochtend zal ik het doen." Ik zei: "Oké, doe het." "Wat moet ik weggooien, Moeder?" Ik zei: "Alle dingen
waarmee je hem aanbad, weggooien, weggooien." Toen ging hij door het hele huis, ging op zoek naar wat er ook gebruikt werd
om hem te aanbidden, hij verzamelde alles en gooide het in zee. En toen zei hij tegen de zee: “Het spijt me, ik heb veel geleden
door deze man, lijd alsjeblieft niet.” Dus als je niet dit soort zeer indringende intelligentie hebt, kun je niet opgeven. Men blijft erin
hangen. Ik ken er velen die het zo moeilijk vinden om van hun conditioneringen af te komen. Dat is moeilijker dan het ego.
Alledaagse conditioneringen en gewoontes die je hebt. We hebben eerst de conditionering bijvoorbeeld dat je wordt geboren in
India of Engeland of waar dan ook. Na Sahaja Yoga heb ik gezien dat de meeste mensen plotseling beginnen te zien wat er mis
is met hun landgenoten, wat is er mis met hun land, wat is er mis met hun religie, wat is er mis met de boeken die ze aan het

lezen waren. Meteen beginnen ze het duidelijk te zien, dat dit de fout was, dit is fout. Ze lachen er allemaal mee. Ik heb mensen
over de hele wereld gezien. Niemand zegt: “Nee, nee, omdat we Engels zijn, zijn we de beste” of “we zijn Russen dus we zijn de
beste”, of “we zijn Indiërs, we zijn de beste”. Onmiddellijk ontdekken ze wat er mis is met hen en waarom deze mensen geen
realisatie krijgen. Anderzijds voelen ze zoveel medeleven “Moeder zoveel mensen hebben niet hun realisatie. Waarom zouden
we niet proberen hen realisatie te geven?” Dit is de dubbele actie van dit licht. Ten eerste weet je dat er licht is en dat je het licht
bent geworden. Dus waar je aandacht ook heen gaat, begin je de realiteit te zien en dan begrijp je dat dit de conditionering is
geweest van ons land, van onze samenleving. En dan verafschuwen ze alles wat verkeerd is, ze identificeren zich er nooit mee.
Maar het eerste wat ik zei, is overgave. Door je over te geven ontwikkel je eigenlijk een soort staat waarin je een sanyasi wordt,
van binnenuit. Dat betekent dat niets je kan domineren, een sanyasi is een persoon die boven al het andere staat. Niets blijft aan
hem vastkleven. Hij kijkt gewoon naar dingen en hij weet wat het is. Hij zegt misschien niets, hij weet alles en hij doet niet wat
fout is. Hij is zo onthecht, dat hij alleen al door die onthechting kan zien wat is er mis met hen. Hij begint zijn familie te zien, hij
begint een andere omgeving te zien, overal begint hij te zien wat er mis is. En hij identificeert zich niet met hen, het is zeer
verrassend. Ik heb het gezien, ik bedoel, ik ging naar Turkije. In Turkije ontmoette ik een man die een groot Zwitsers hotel runde
en hij kwam naar mij toe en zei: "Moeder geef me realisatie." Ik was verrast omdat ik in Zwitserland nooit iemand zag die zo
gretig om realisatie vroeg, heel verrassend dat hij in Turkije om realisatie vraagt. En ik gaf hem realisatie en onmiddellijk zei hij:
"Ik ga niet terug naar Zwitserland." Stel je voor! Het is zo duidelijk dat dit licht je absoluut geweldige wijsheid geeft en balans. Stel
dat je loopt en je kunt de weg niet zien, dan kan je vallen. Maar als er een beetje licht is, kun je het zien. En dit is wat Sahaja Yoga
heeft gedaan, je een beetje licht gegeven. Dat kleine lichtje zelf was voldoende om zoveel dingen op te geven. De andere kant
ervan is het ego-gedeelte. Ego is heel subtiel bij mensen. Ik weet niet hoe ze het verzamelen, maar dat doen ze wel en sommige
van hen hebben zo'n lichtgelovig ego dat het met het minste ontploft. En ze worden heel boos om kleine dingen of als ze iemand
vinden die ze kunnen domineren, kunnen ze die persoon ook domineren. Wanneer je dit ego begint te zien, begin je gewoon om
jezelf te lachen en denk je: “Wat is er mis met mij?” Ego is niet zoals conditionering die van buitenaf komt maar ego is iets dat
van binnenuit komt. Het kan overal vandaan komen. Mensen hebben ego om allerlei dingen. Ik heb een dame ontmoet en ze was
erg trots en glimlachte niet eens. Ik zei: "Wat is er aan de hand met deze dame, wat is ze?" Dus zeiden ze tegen mij: "Ze weet hoe
ze poppen moet maken daarom is ze zo trots.” Ik zei: "Eh, is ze daarom zo trots omdat ze poppen kan maken?" "Ja, weet je, ze
kan poppen maken, dus ze is zo trots." Ik zei: "Wat is er, iedereen kan poppen maken, dus wat is er zo geweldig?" "Nee, maar ze
denkt dat ze heel goed is omdat ze poppen maakt. " Dus een mens wordt dom en dom. Dat is het eerste teken van een
egoïstische persoon. Hij is zo dom dat wanneer je met hem praat, je gewoon verbluft bent dat je zonder iets te betalen een
komiek voor je hebt die alle grapjes laat zien, grappen uit zijn grappenmakerij. Het is iets heel verrassends, ik bedoel, als je een
egoïstische persoon ontmoet en je kijkt gewoon naar hem: "Ik deed dit, ik ben, ik, ik, ik ..." Dan begin je te zien wat er aan er aan
de hand is - hij schaamt zich niet eens om dingen te zeggen die niet zouden moeten worden gezegd. Dan gaat het zelfs over het
zondige leven dat zij leiden. Ze leiden een zeer zondig leven, houden van vrouwen, ze drinken en dit en dat. Dan beginnen ze daar
ook over op te scheppen: “Ik heb die dag zoveel gedronken; Ik had vijf vrouwen om me heen." Daar beginnen ze ook over op te
scheppen. Dus voor een egoïstische man is er niet zoiets als schaamte. Hij zal blijven vertellen over zijn onzinnige dingen en
iedereen zal zeggen: “Mijn God met wie zijn we nu aan het praten?” En dan rechtvaardigen ze ook alles wat ze doen. Ik vroeg een
man: "Je hebt zo’n erge hartaanval gehad, waarom drink je nu, stop met drinken." Hij zei: "Maar zelfs deze persoon Kirloskar" - we
hebben er een in Poona die nu, denk ik, 95 is - "hij drinkt". Dus ik zei: "Je bent geen Kirloskar, en zelfs als hij drinkt, wat is het nut,
wat wint hij daarmee?" "Nee, nee, hij is heel goed, want zie je, hij drinkt en hij is zo succesvol." "Is hij succesvol vanwege het
drinken?" Maar zelfs gewoon gezond verstand is er niet, gewoon redeneren. En in het algemeen zelfs in een land dat bekend is
om het vele drinken, heb ik nog nooit een standbeeld gezien van een man die stierf van het drinken. Ik heb in geen enkel land
gezien dat mensen een man prijzen omdat hij tien vrouwen had of omdat hij stierf door te drinken. Tot hiertoe! Ik weet niet hoe
ver mensen kunnen gaan in hun ego. Dit ego verspreidt zich nu heel erg in de moderne tijd waar ze beginnen te zeggen: "Ik vind
dit leuk, ik vind dit niet leuk". "Wat vind je niet leuk?" "Ik hou niet van dit soort sari, Ik hou niet van dit soort kleding, ik hou hier niet
van." Maar wie ben jij, je kan jezelf niet zien, anderen zullen het zien. Dus wat maakt het uit of je het leuk vindt of niet? Maar het is
heel gebruikelijk bij jonge mensen om zo te praten: "Ik vind dit leuk." En dit is een teken van volledige vernietiging. Omdat ego niet
alleen dom is, je dom maakt, je ziet hoe mensen zich tegenwoordig kleden en we zien dat ze erg dom zijn omdat "ik vind het leuk,
nou en?" Alles wat ze leuk vinden, weet je, als ze op hun hoofd willen lopen: "Ik vind het leuk, wat is er mis?" Alle soorten domheid
kunnen via ego worden verklaard. Dus degenen die realisatie krijgen, zien het, godzijdank, op de een of andere manier: "Dit is mijn
ego dat praat." Dan beginnen ze om zichzelf te lachen, grapjes over zichzelf te maken: "Dit was mijn ego." Maar ook in Sahaja
Yoga zijn er mensen, Ik zei: "Waarom ga je niet organiseren?" "Moeder omdat mijn ego naar boven zal komen." Ik zei: "Wat zeg

je?" "Mijn ego zal opkomen, dus wil ik niet organiseren." Hoe kan je ego opkomen? Als je je ego ziet, stel dat je ziet dat er iets
brandt, je ziet het daar. Hoe kun je dat op jezelf krijgen? Maar dit is een heel subtiele manier om werk voor Sahaja Yoga te
vermijden dat je zegt: "Nee, mijn ego zal omhoog komen." Ik zei: "Goed, je ego zal omhoog komen, ik zal het in het oog houden,
ga aan de slag." Dus er zijn allerlei dingen die een persoon nogal idioot en dom maken. Wel, ik weet niet hoeveel ik je vandaag
kan vertellen, maar ik heb ook in huwelijken gezien dat dit heel gebruikelijk is. Ze zullen zeggen: "Moeder, ik trouwde toen met dit
meisje maar nu denk ik dat ik niet getrouwd had moeten zijn." Ja en toen die andere keer, wat is er dan gebeurd, waarom
trouwde je toen niet? Ik moet je deze dingen vertellen omdat ik het heb meegemaakt allerlei problemen van dit stomme, idiote
ego. Men moet het duidelijk zien: "Hoe werkt dit ego in mij en hoe weerhoudt het mij om op te stijgen?" Dus als we het hebben
over opstijgen, spreken we over een hoger leven. We moeten sanyasi worden, als de lotus die uit de vijver komt en er kan geen
water op blijven zitten. Zelfs op de bladeren van een lotus, kan geen water blijven. Zo moeten we worden. We hoeven geen
sanyasis-jurken te dragen, niets daarvan. Maar van binnenuit is er een soort onthechte aandacht waarmee het probleem
onmiddellijk wordt gevonden, binnen en buiten jou. En ook in Sahaja Yoga weet je hoe je dat kunt overwinnen. Het is een zeer
effectief, efficiënt systeem. Maar nogmaals, om dat te bereiken moet je van binnen Shiva worden, dat betekent onthecht. Zoals
Shiva volledig onthecht is, zo moet je onthecht zijn. En die onthechting zal je dezelfde wijsheid geven als Shiva heeft. Shiva ziet,
of eigenlijk, Sadashiva ziet het werk van Adi Shakti, in stilte. Hij wordt niet trots, hij ontwikkelt geen soort ego “Laat me eens zien
wat mijn Iccha Shakti doet”, niets, hij kijkt gewoon. Maar als het gaat om vernietiging, als hij ziet dat dit deel het werk gaat
vernietigen, dan vernietigt hij onmiddellijk, hij verwijdert dat gedeelte. Zo moeten we ook zijn: we moeten ons leven zien als een
groot veld. Hoe vinden we van onszelf dat we zijn? Ik heb mensen zien praten: "En dan? Ik ben een Sahaja yogi!" Je kunt zo niet
praten als je een Sahaja yogi bent. Met gevouwen handen moet je zeggen: "Ik ben een Sahaja yogi." In je gedrag, in je praten, in
alles, moet je een buitengewoon bescheiden persoon zijn. Als dat niet zo is, heeft Sahaja Yoga je een dubbel ego gegeven. Zoals
je weet, is Shiva bekend om zijn onschuld, om zijn eenvoud, zijn vergevingsgezindheid. Hij vergeeft. Hij vergeeft rakshasa's; hij
vergeeft iedereen, dat is zijn kwaliteit. Maar iedereen die tegen de oermoeder ingaat, spaart hij niet. Dus dit is de kwaliteit die
men moet begrijpen, overgave betekent niet dat dingen van buitenaf moeten worden overgegeven. Wat is er, dit zijn allemaal
stenen, wat geef je over? Overgave betekent jezelf volledig reinigen, volledig onthecht worden. Onthechting is de enige manier
om te groeien. Sommige mensen worden ziek, ze maken er zo'n ophef van: "Ik ben ziek, de hele wereld moet weten dat ik ziek
ben, ziek, ziek, ziek." Maar als je een Sahaja yogi bent, als je gewoon kijkt, “Vreemd, ik ben ziek, laten we eens kijken.” Net als een
sport. Gewoon kijken. “Ik ben ziek. Wat gebeurt er nu? De temperatuur komt goed, daalt nu.” Je bent gewoon een soort speelse,
vrolijke aandacht. Toen ik kwam had ik koorts, maar niemand geloofde dat ik koorts had. Ik was zo moe tijdens de huwelijken,
maar ze zeiden: "Je ziet er niet moe uit." Ik zei: "Oké, ik ben niet moe." Op dezelfde manier moet ook het leven worden gespeeld.
Het is maar een spel en dat spel moet gezien worden door het licht van wijsheid. Niets is zo serieus, voor Sahaja yogi's is niets
zo serieus. Maar hij wordt heel serieus en hij maakt teveel ophef over zichzelf. Er zijn veel dingen die we moeten leren. Als we
Shiva aanbidden, prijzen we hem. “Jij bent dit, jij bent dat, jij bent dat.” Als je mij aanbidt, prijs je mij ook: “U bent dit”. Ik ben me
niet bewust van alles wat je zegt. Maar je zegt. Oké, als je het zegt, is het goed. “U bent dit, U bent dat”, de duizend namen van
Shiva, duizend namen van de godin, duizend namen van Vishnu. Dit zijn hun namen die je aanbidt, hoe zit het met jullie, hoeveel
namen kunnen jullie hebben? Eigenlijk in de puja als je de namen van deze Shakti’s neemt worden ze ongetwijfeld ook binnen in
jou wakker gemaakt. Na een Puja voel je je zo, maar je benut ze niet. Zoveel mensen heb ik gezien die bij de Puja zijn geweest en
ze hebben die kracht in zichzelf, dezelfde krachten. Maar tegen de tijd dat ze buiten zijn, is het gedaan, het is weg. Overgave
heeft dus een andere kant: dat je het jezelf toe-eigent. Aanvaarden: “Ik ben een Sahaja yogi en ik kan al deze krachten in mezelf
opnemen.” Eén kant is dus overgave. Waarom overgeven? Om te absorberen. Automatisch wanneer je je overgeeft, absorbeer je.
Maar als je het eenmaal hebt geabsorbeerd, dan moet je het in jezelf behouden en aanvaarden, weten dat je deze krachten hebt.
Daarin falen Sahaja yogi's meer. De eerste keer dat het gebeurde, wou geen Sahaja yogi iemand aanraken iemands Kundalini
omhoog brengen, dit of dat. We hadden toen minstens vijftig Sahaja yogi's. Ik zei: "Wat nu? Ik heb deze kanalen voorbereid en
niemand brengt zelfs zijn vingers naar omhoog. Hoe ga ik het oplossen?” Heel moeilijk! Maar toen hadden we eens een
programma in Nasik Road en ik verbleef in Nasik. Het is ongeveer dertig mijl vanaf daar, denk ik. Dus we waren halverwege en
onze auto had pech en niemand kwam, geen andere auto, geen ondersteuning, niets. Ik wist niet wat ik moest doen. Maar alle
Sahaja yogi's waren al aangekomen, en zo'n grote menigte. Ze begonnen te zeggen: "Wanneer komt Mataji? Wanneer komt
Mataji?" Wat een druk! Dus zeiden ze: "Het is goed, we geven je realisatie, ga zitten." En ze gaven realisatie. Dat was de eerste
keer dat de Sahaja yogi’s wisten dat ze realisatie kunnen geven en ze kunnen dit, ze kunnen dat. Daarna zijn ze allemaal
begonnen. Dus de aanvaarding moet er zijn: “Ik heb deze krachten, ik ga ze niet verspillen, ik ga ze gebruiken, Ik ga voor anderen
zorgen, ik ga het niet voor mezelf houden.” Deze toe-eigening moet komen. Ooit reisde ik per schip en een man raakte

opgesloten in de vriesruimte en hij kreeg longontsteking. Dus de kapitein kwam naar mij toe: “Deze jongen heeft een
longontsteking, we moeten per helikopter een dokter halen.” Ik zei: "Kapitein, ik heb je realisatie gegeven, je bent een dokter." Hij
zei: "Wie, ik?" "Ja, jij." "Als je wilt, kan ik naar beneden gaan." "Nee, nee, nee, maar vertel me wat ik moet doen." Ik zei: "Ga gewoon
en leg je hand op zijn hart, klaar." "Ik?" zei hij. "Ja jij!" Hij ging naar beneden en legde zijn hand en de jongen werd beter. Hij was
verbaasd. Hij ontmoette mij bij de bruiloft - en hij was verbaasd over zichzelf. "Kan ik dit bij iedereen doen?" "Ja, ja, dat kan!" Maar
als je het niet aanneemt, en gewoon gaat zitten mediteren, overgeven... wat is dan het nut? Dus nu moet je, na het bereiken van
de Shiva-staat, beginnen met het werk van Adi Shakti. Je moet dit verlangen krijgen dat we Sahaja Yoga verspreiden, we moeten
het laten uitwerken. Maar wees voorzichtig, soms word je geconditioneerd, je bent misschien egoïstisch, let op jezelf. Met
opletten kun je veel bereiken, ik weet het zeker. We hebben het gedaan, sommige mensen die het op zich hebben genomen
hebben het gedaan, overal, in elk land. Dus als eerste is de overgave belangrijk om de staat van je Spirit, van Shiva en Sadashiva
te bereiken. Maar de tweede toestand is dat je nu aan anderen moet denken. Eerst is het zoals ze zeggen in het Sanskriet
'vyashti', dat betekent individuele groei, je krijgt individueel voordeel. En dan wordt het samashti, dat betekent het collectieve. Je
moet het collectief uitwerken. Mensen die zelfs nooit realisatie hebben gekregen, niets van dien aard, hebben zoveel
georganiseerd en dit en dat. Terwijl jullie het hebben, dus is het nu belangrijk dat je dit licht nu doorgeeft aan anderen.
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Verjaardagspuja - Calcutta, India - 21 maart 1994 NlTVD 2021-0226 Elk jaar zijn er de verjaardagen van verschillende mensen en
elk jaar leggen we de gelofte af dat we dat jaar, dit of dat niet zullen doen. Het is een goede manier om te zien hoever we in dit
leven zijn geraakt. Veel mensen die in hun spiritueel leven echt grote hoogten bereikten, hadden geen verjaardag nodig, maar zij
voelden dat elke dag een verjaardag was om iets aan te vatten, om verder te gaan, om te begrijpen, om te leren. Elke dag is voor
hen een nieuw jaar. In ons eigen leven zien we dat onze omgeving heel langzaam verandert. Soms is het schokkend. Soms ben
je verrast dat de omgeving niet verandert. Maar op het subtiele vlak, gebeurt er in en buiten onszelf een grote verandering. De
hele atmosfeer wordt vandaag door mensen beheerst. Ik weet niet in hoever de Paramchaitanya het uitwerkt, maar het is aan
ons om ons open te stellen voor de nieuwe dimensies in ons leven. Als we bijvoorbeeld door introspectie merken dat deze oude,
zinloze dingen nog steeds om ons heen hangen en we lokaliseren ze, dan moeten we er geen gelofte voor afleggen. Je moet er
gewoon getuige van zijn, evenals van het vernietigende pad waartoe het je leidt. Je zal het onmiddellijk opgeven. Je moet je niet
zodanig zorgen maken dat je een gelofte wil afleggen, want nu ben je bijdehand, wat betekent dat je nu absoluut de krachten
hebt. Wat je ook denkt dat verkeerd is, jouw aandacht zal langzaam, geleidelijk aan, de twijfels verwijderen die worden
aangebracht door deze problemen, deze connecties, conditioneringen en ego, die nog steeds sluimeren. Je zal ze zeker laten
vallen. Met jouw aandacht zullen ze weggaan. Dan zal je beseffen dat jouw aandacht elke dag gezuiverd wordt, krachtig wordt,
mededogend wordt. Normaal verdwijnt gewoon elke reactie uit je aandacht en je begint getuige te zijn van het geheel en door die
kracht van getuige zijn, handelt jouw aandacht en het werkt. Het werkt niet alleen op jou maar op alles om je heen. Eerst en
vooral ga je door je meditatie, in die meditatieve staat, binnen in jezelf verruimen. Je blijft in het 'nu'. Laatst vroeg iemand me:
"Waar was uw vorige verjaardag?" Ik was gewoon vergeten waar dat was. Anders is mijn geheugen heel goed, zoals een olifant.
Maar dit vergat ik. Misschien is het zo dat je elk moment, elke dag in het 'nu' leeft en je groeit, zodat je vergeet waar en wanneer
deze groei heeft plaatsgevonden. Mijn eigen groei is zo verlopen dat, telkens ik ergens kom, ik merk dat er heel fijne nieuwe
mensen zijn bijgekomen en dat sommige verschrikkelijke mensen van de oude groep zijn verdwenen. Het is zoals bij een boom
die groeit, de bladeren blijven vallen en de nieuwe bladeren komen. Maar in Sahaja Yoga is het anders en merk ik dat van de
boom van Sahaja Yoga maar heel weinig bladeren vallen en soms zie je dan een weelderige tuin van mooie mensen. Voor mij is
het als wonderlijk vuurwerk. Het begint als een dunne streep en ontplooit zich dan in verschillende mooie patronen. Het is
onmogelijk om zich voor te stellen of te visualiseren wat met ons zal gebeuren, met Sahaja Yoga, met ons allemaal. Ik heb nooit
geleerd mij iets in te beelden, maar de visie die ik heb is zeer merkwaardig, zeer merkwaardig: ik zie alle Sahaja yogi's die
ondergedompeld zijn in goddelijke liefde en zich op een zeer mooie en diepe manier uitdrukken. Als dit gebeurt, maakt het dat je
aandacht volledig omwikkeld wordt met zo'n goddelijke gelukzaligheid, dat je dat moment vergeet. Eén van die momenten is dat
waarop jullie mijn verjaardag vieren. Ik vergeet zelfs hoeveel jaren ik op deze aarde heb geleefd. Soms zeg ik dat ik
drieënzeventig ben, soms zeg ik zeventig, ik weet het gewoon niet. Want, zoals ik al zei, laat het in die gezegende staat geen
enkele spoor na van tijd, datum of jaar. Soms kan je eraan denken dat je iets heel moois bezoekt, zoals de Taj Mahal zonder te
weten wat het is en plots zie je onverwachts zo'n mooi gebouw. Je wordt gewoon verblind, zoals men zegt. In Hindi noemen we
het 'awak'. Je weet niet hoe je het kan uitdrukken. Je bent sprakeloos. En zonder uitzondering zal je merken dat je dan de tijd
vergeet. Je zal vergeten hoe je er geraakte. Het hele verhaal erachter is weg, zodra je de realiteit van het beeld ziet. Deze realiteit
van het beeld is iets dat zich zelfs voorbij mijn gedachten en mijn verbeelding bevindt. Zelfs nu kan ik soms niet geloven dat er
zoveel Sahaja yogi's zijn die deze subtiele kennis bezitten. Om te beginnen wist ik niet dat er zoveel zoekers waren. Ik wist niet
dat er op deze aarde zo'n subtiele mensen waren. Overal ter wereld, waar ik ook ging, of het nu Nepal of Brazilië was, plots stond
ik voor zoveel mooie zoekers. Als je me vraagt: "Wanneer bent u naar Brazilië gegaan?" dan kan ik je de datums niet geven. Om
diezelfde reden heb ik, denk ik, een zeer slecht geheugen voor datums, want telkens ik een beeld heb, stopt op dat moment de
tijd. Deze tijd wordt niet uitgedrukt. Niets wordt geregistreerd behalve de ervaring en deze ervaring heeft een abstracte vorm die
je niet kan beschrijven. Het is voorbij woorden en welke beschrijving ook. Op dat moment word je echt gedachteloos en van dat
moment moeten we echt genieten. De grootste vloek van de hedendaagse tijd is de klok die we de hele tijd bijhouden. En de hele
tijd kijken we alleen naar de tijd, hoe laat het nu is en na twee seconden wil je weer kijken hoe laat het is. We hebben de grenzen
van de tijd overschreden - kalateet. Probeer te begrijpen waarom we de tijd hebben overstegen: omdat de tijd voortbeweegt met
ons. Je kan het ervaren. Een tijdje geleden kwam ik van Delhi en in mijn huisgezin lijkt iedereen nauwgezet wat de tijd betreft. Ze
zaten dus achter me aan: "Komaan, komaan. Het wordt laat, het wordt laat. Je zal niet meer op het vliegtuig kunnen", en zo meer.

Goed. En toen we ginder aankwamen zeiden ze: "Het vliegtuig is nog aan het wachten. U moet zich echt niet haasten. U hebt
zeker nog vijftien, twintig minuten om er te geraken." De benaming 'luchthaven' maakt mensen al zenuwachtig denk ik. Ze gaan
naar het vliegtuig alsof er een oorlog gaande is, of weet ik veel wat het is. Tot hiertoe heb ik tijdens mijn leven gelukkig nog geen
enkel vliegtuig, geen enkele trein gemist. Hoewel ik veel reis, denk ik. Telkens, steevast heb ik gemerkt dat het vliegtuig op mij
wachtte. Het zou niet vertrekken. Zoals wanneer je ontspannen bent. Ik zal jullie een interessant voorbeeld van vandaag geven.
We waren in Praag en we moesten naar Polen via Wenen. Weer gebeurde er iets zoals bij mijn vorige ervaring. Bij ons was een
geweldige Sahaja yogi die me zei dat het vliegtuig om elf uur zou vertrekken. Vanuit de luchthaven belt hij me: "Neen, het
vliegtuig vertrekt om 9u30." Als ik wil kan ik klaar zijn in vijf minuten of in twee uur, afhankelijk van de situatie. Dus was ik klaar.
Ik sprong in de auto. We kwamen aan op de luchthaven maar we waren vijftien minuten te laat. De dame van het grondpersoneel
begon luid naar mij te roepen: "Jullie mensen, jullie zijn Vips, jullie zijn dit, dat." Ze riep me allerlei dingen toe. En deze Sahaja yogi
kon het niet verdragen. Hij had het gevoel dat het zijn fout was, hij gaf mij een verkeerd uur. "Daarom roept deze vrouw op mijn
Moeder." Hij kon het niet verdragen. Hij was heel ongelukkig. We gingen dus het vliegtuig op met die roepende vrouw achter ons
en we zagen dat de piloot en de ingenieurs werkten aan een bijstelling van de motor. Ze zeiden: "Het is een beetje ontregeld. Het
is zo klaar." Dus gingen we zitten. Deze Sahaja yogi kon het dus niet verdragen en de tranen rolden uit zijn ogen. De andere
Sahaja yogini zei: "Kom broer, het is in orde, huil niet." Ze zaten achter me. Ik draaide me om en zei: "Het is in orde. Maak je geen
zorgen." Hij zei: "Neen Moeder, door mij kon zij al deze dingen zeggen, weet u, ik kan het niet verdragen." Hij kon niet ophouden
met huilen. Binnen één minuut was de tot dan heldere hemel vol dikke wolken als grote olifanten die over het hele gebied liepen,
heel grote. Alle Sahaja yogi's die aan de andere kant, boven op de luchthaven stonden, zagen het gebeuren. Alles werd absoluut
pikdonker. “O mijn God”, zei ik, kijk hoe krachtig de tranen van deze man zijn. Toen zei het personeel van de luchthaven dat het
vliegtuig defect was en we eruit moesten. Dus kwamen we eruit en gingen terug. Hij ging naar de hostess toe en zei haar: "Op
wie moeten wij nu roepen? Het vliegtuig vertrekt niet, moeten wij nu op jou roepen? Hoe durf je op mijn Moeder roepen en al die
dingen zeggen." Maar alle mensen daar op de luchthaven die nog steeds… die onder een regime stonden, waren zo geschrokken.
De manager zelf kwam naar me toe. Hij zei: "Er is nog vijf uur tijd voor uw vliegtuig en als u wil kunnen we u een toelating geven
en kunnen jullie allemaal naar buiten." Hij bracht mij naar een aparte doorgang. Ik kon zijn reactie niet begrijpen. Ik ging dus naar
buiten, deed wat inkopen en toen we terugkwamen waren we erg verrast. De hele luchthaven was nogal onder de indruk van ons
en toen ik naar het vliegtuig ging, was dat het enige dat opsteeg, alle verkeer lag stil behalve dit vliegtuig. En toen we verderliepen
om het vliegtuig op te gaan zei een man die daar aanwezig was: "Moeder, kan u mij helpen?" Ik zei: "Hoe?" "Mijn rug doet vreselijk
pijn." Ik zei: "Hoe kan ik dat doen?" Dan kwam een dame aan die zei: "Alstublieft Moeder, mijn schouder doet pijn. Kan u uw hand
erop leggen?" Ik legde mijn hand op haar schouder en ze zei: "Ik voel me goed." Ze begon haar arm omhoog te brengen. Dan ging
ik verder, ik dacht dat ik nu beter naar het vliegtuig zou gaan. Terwijl ik doorliep kwam dezelfde man weer naar me toe. Hij zei: "
Waarom zou u uw hand niet op mijn rug leggen?" Ik zei: "Ik moet op het vliegtuig." Hij zei: "Ik zal met u meelopen, legt u gewoon
uw hand op mijn rug. Het komt zeker in orde." En we liepen ongeveer twee minuten samen. Hij zei: "Ik ben in orde." De hele
atmosfeer veranderde. Het had zo'n enorm effect op deze mensen die onder een regime leefden en echt als militairen waren, en
de hele behandeling was zo raar. Alles veranderde op zo een korte tijd en ik was erg verwonderd hoe de tranen van deze Sahaja
yogi dit wonder had laten uitwerken. Stel je nu het moment voor waarop de tranen uit zijn ogen begonnen te rollen, dat moment
bracht een groot schouwspel teweeg. En uiteindelijk stel je vast dat de mensen op de luchthaven uiterst nederig en respectvol
werden. Als we dus beginnen denken over de tijd, de tijd en nog eens de tijd, moeten we begrijpen dat de tijd onze slaaf is. Wij
zijn niet de slaven van de tijd. Er zijn duizend en één verhalen hoe ik, door op de ene plek te treuzelen, door op een andere plek te
laat te komen, door geen rekening te houden met de tijd, zoveel mooie manifestaties en zo'n mooie schouwspelen heb gezien
die de kunst van het goddelijke voorstellen, dat ik verrast was hoe mensen zich zoveel zorgen maken om tijd. Als tijd echt
noodzakelijk is, als we allemaal elk jaar uitkijken naar onze tijd, zoals onze verjaardag, en als je denkt dat dat moment belangrijk
is, dan is het zo op een bepaalde manier. In de huidige tijd, hebben we echt nood aan tijd voor meditatie, voor collectieve
bijeenkomsten en voor Sahaja Yoga. Ik weet nog hoe het was tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in dit land, waarin mijn ouders
vochten met al hun tana, mana, dhana (lichaam, verstand, bezittingen). Ik herinner mij hoe ze zich in die tijd nooit om iets zorgen
maakten. Ze gingen er totaal voor, want het was heel belangrijk om dit land te bevrijden uit de greep van het (Engels) imperium.
En dit was zo belangrijk. Als ze iemand ergens moesten ontmoeten omdat die man uit de gevangenis ging ontsnappen of een
soortgelijke situatie, dan konden ze zich niet veroorloven om dat moment te missen. Ze konden zich niet veroorloven om dat
belangrijk moment, die belangrijke bijeenkomst, dat belangrijk gesprek te missen want alles was een noodtoestand geworden.
Wat hen betreft, niemand vertelde het hen, niemand gaf hen les, maar het kwam van binnenuit. Ze waren allen legendarische
mensen zou ik zeggen, zoals ze vochten voor hun vrijheid. Zo is het ook vandaag dezelfde situatie. Het is een noodtoestand, een

heel subtiele noodtoestand. Er is niets belangrijker dan Sahaja Yoga te verspreiden. Als er mensen zijn die het zullen missen, het
niet zullen weten, dan zijn wij er verantwoordelijk voor. Ten tijde van Christus, Boeddha, Mahavira en elke andere, waren er geen
vliegtuigen om te reizen. Deze luidsprekers waren er niet, evenmin als andere communicatiemiddelen, televisie en zo meer. Al
deze dingen zijn er nu. Dat is nu verschenen. Het is het werk van de Paramchaitanya. Door de wetenschappers, door andere
kennis werd dit bewerkstelligd. Deze mensen moesten ook niet zoveel mensen tegemoet treden en zij werden ook niet
verondersteld zo'n grote aantallen mensen zelfrealisatie te geven. Al deze uitvindingen, alle moderne uitvindingen die we hebben
en die je vandaag ziet, zijn er allemaal voor Sahaja Yoga. Je kan je niet voorstellen wat er met deze wereld zou gebeuren zonder
Sahaja Yoga. Eerst en vooral hebben we geen vrede in ons hart. We praten over vrede. Ik ken mensen die vredesprijzen kregen en
in hun hart geen vrede hebben, helemaal geen vrede. Tenzij wij, mensen, vrede hebben, kan er in de hele wereld geen vrede zijn.
Wij zijn het die oorlogen creëren. Wij zijn het die alle mogelijke gewelddadigheden begaan. Wij zijn het die voor mensen de kans
bederven om het koninkrijk van God te betreden. Vrede kan dus alleen bereikt worden door vrede te vestigen in de harten van
mensen. En dat is alleen mogelijk als je de staat van gedachteloos bewustzijn bereikt. Je blijft dan in het 'nu' en je zal verbaasd
zijn dat je zal staan als een rots, want je zal de werkelijkheid in je hand houden. Je kan het doen uitwerken zoals je dat wilt. In
feite werk ik nooit iets uit, echt niet. Je kan zeggen: "U doet dit en u doet dat." Dat doe ik niet. Het is de Paramchaitanya die het
uitwerkt. Het zal op dezelfde manier ook voor jou uitwerken. Maar je moet vertrouwen hebben in jezelf en absoluut vertrouwen in
Sahaja Yoga. Absoluut. Het is de enige manier om te bereiken dat veel, veel, veel mensen, de meeste mensen in deze wereld (ik
zou niet zeggen allemaal want dat is moeilijk te zeggen maar misschien is het mogelijk) samen met ons het Koninkrijk van God
betreden. Dat is het belangrijkste, belangrijker dan al deze wereldse zaken en al deze zinloze zaken. De aandacht zou moeten
staan op: "Hoeveel mensen gaan we naar Sahaja Yoga brengen, hoeveel gaan we er redden, wat gaan we eraan doen?" Als je
daar elke morgen aan denkt, hoe kan je dan denken aan tijd en datums? Als je nu in een noodtoestand verkeert en je weet dat
deze noodtoestand moet worden opgelost, hoe kan je dan aandacht geven aan alle wereldse zaken, alle wereldse
doelstellingen? Die zullen hun eigen verloop kennen. Je moet je geen zorgen maken. Die dingen werken automatisch uit,
automatisch. Het enige waarvoor je echt je eigen verstrooiing of je eigen focus nodig hebt is Sahaja Yoga, door en door. Als we
echt vrede op deze aarde willen, als we echt vooruitgang willen voor onszelf, als we willen dat alle mogelijke fysieke, mentale en
emotionele problemen opgelost worden voor ons eigen goed, waarom komen we niet naar Sahaja Yoga, waar we niets anders
moeten doen dan onze kundalini omhoog te brengen, niets anders moeten doen dan een korte tijd te mediteren en die staat van
vreugde te bereiken. Vandaag zijn mijn gevoelens echt vol vreugde, vol vreugde, want nu kan ik zien hoe de zaken gebeuren, hoe
één persoon duizenden en duizenden Sahaja Yogi's kan voortbrengen. Ik zag een mirakel: ik vertelde eens dat één zaad alle
duizenden bomen bevat die het gaat voortbrengen en toen ik een nieuwe techniek van weefselkweek zag, was ik verwonderd dat
op één zaadje zoveel heel kleine, kleine knopjes waren uitgekomen. Zo ook zijn jullie bekwaam, jullie kunnen het allemaal, maar
het is noodzakelijk vertrouwen te hebben in jezelf en totaal eerlijk te zijn over Sahaja Yoga. Als dat vandaag gebeurt, dan hebben
jullie echt mijn verjaardag gevierd. Als je denkt dat mijn verjaardag belangrijk is, denk dan dat het voor mij belangrijk is dat
iedereen zijn spirituele verjaardag krijgt. Moge God jullie zegenen.
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Mahamaya puja - We zijn in haar lichaam – Auckland New-Zeeland - 10/04/1994
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Het is vandaag de eerste dag - Nieuwjaarsdag - volgens de Shalivahana - kalender. Zij waren mijn voorvaderen en in heel
Maharastra wordt deze dag aanvaard als Nieuwjaarsdag, de beste dag om iets te beginnen. Dus vandaag heb ik besloten om
Mahamaya-Puja te doen. Ik heb nooit over Mahamaya gesproken, daar hoeft men niets over te vertellen, daar moet niet over
gesproken worden, - “het is geheim”, -zegt men-. Het is de basis van Sahaja Yoga moet ik zeggen, want er staat geschreven:
“wanneer de Godin, de Shakti, in de Sahasrara komt, dan is Zij Mahamaya.” Dit is vroeger beschreven als “ Sahasrara hai
Mahamaya”. Met “Zij komt als Mahamaya”, wordt bedoeld, dat Zij zichzelf volledig camoufleert. Niemand zou haar mogen
kennen als De Godin – om mee te beginnen -, en zelfs als ze hun realisatie krijgen, zouden ze haar niet volledig kennen. Daar zijn
veel redenen voor. Ten eerste; het werk, het werk van Mahamaya bestaat erin realisatie te geven. Welnu, als ik verschenen was
als tijger met een zwaard in mijn hand, zou er niemand in de buurt komen. Jullie zouden allemaal van mij weggelopen zijn. De
Godin mocht gekomen zijn in elke andere vorm, Ze had nooit kunnen doen wat Ze moest doen. Daarbovenop, als Ze gekomen
was als de Moeder van Christus, of Shri Sitaji, of laat ons zeggen Fatima, - ze hebben allemaal hun leven beëindigd -. Ze moesten
allemaal deze wereld zo vlug verlaten bedoel Ik. Ze konden hoe - dan - ook geen werk doen. Wel, dit werk, het moeilijke werk van
het geven van realisatie aan anderen is zeer ingewikkeld. Het moet uitwerken op zulk een manier, dat niemand voelt dat dit alles
wordt gedaan door een grote persoonlijkheid, iemand die ontzag inboezemt, die men vreest. Dus moet de Mahamaya-incarnatie
verschijnen op een manier, dat mensen haar kunnen benaderen. Het heeft een voordeel, verschillende grote voordelen, als een
eenvoudige persoon - een gewone huisvrouw - realisatie begint te geven. Dus, dat is in orde. Als Zij zoiets kan, dan kunnen wij dat
ook. Dan hebben ze zelfvertrouwen, en omdat ze Moeder is, doet ze haar werk met liefde, met haar mededogen, maar het
mooiste is het geduld.
Zie je, niemand had zoveel geduld, niet één van al de incarnaties die verschenen. Je ziet hoe snel ze van de aarde verdwenen, ik
zou zeggen, door één of ander excuus. Maar ik moest blijven, ik weet niet hoe lang, maar het moet volbracht worden tot op een
zeker punt, dit werk van realisatie geven. Het derde ding is dat jullie je moeten vereenzelvigen met mijn lichaam, met de cellen in
mijn lichaam, maar dit is een moeilijke taak want veronderstel dat één van jullie gek wordt, raar gaat doen, twistziek wordt. Alles
wat jullie doen, zelfs het kleinste ding, het kwetst mij. Zo hoort het, maar ik denk niet aan mezelf. Ik denk enkel aan jullie. Voor mij
is het een indicatie, dat er ergens iets is fout gelopen. Iemand doet een ander onrecht aan. Sommige Sahaja yogi’s worden
gekweld. Sommigen zijn ziek. Zulke dingen, ik werk ze diep en onmiddellijk uit. Recent, vandaag nog, vertelde men mij dat
iemand in Australië hersenvliesontsteking heeft. Onmiddellijk gaf ik een bhandan. Ik ben ervan overtuigd dat zo iemand genezen
wordt als ze in mij geloofd en als ze in mijn wezen is. Of iemand is ergens ziek, men vertelt het mij en de persoon wordt gered.
Men noemt het een mirakel. Het zijn opnieuw Mahamaya’s zegeningen, - zo zijn ze -. Je kunt niet zien, hoe jij je binnen in mij
bevindt. Je kunt je reflexie binnenin niet zien. Jullie kunnen niets zien. Dit is Mahamaya. Dit is het geheime deel ervan, dit deel
kennen jullie niet, wanneer ik de pijn voel en wanneer ik probeer, kijk, want ik heb de kracht om te genezen, dus wordt je genezen.
Jullie weten niet hoe het gebeurt. Collectief, alles wat jullie voelen, krijg ik in mijn lichaam. Als jullie bijvoorbeeld collectief een
“linker vishuddhi”- probleem hebben, krijg ik het ook. Als jullie, laat ons zeggen, een “rechter vishuddhi”- probleem hebben, krijg ik
het ook. Bij elke collectieve chakra-catch krijg ik hetzelfde probleem, en moet het oplossen want het stoort mij, en dus los ik het
op. Het is dwangmatig, dat ik dit moet oplossen. Omdat je zo doet - zie je -, denk je misschien “ Moeder we bezorgen je last”. Dat
doe je niet. Dit is wat ik doe. Ik heb jullie in Mezelf opgenomen. Dat hebben jullie niet. Jullie moeten je dus geen zorgen maken,
alsof jullie mij last bezorgen. Het is: “mijn ware natuur” die werkt. Het is mijn eigen werk. Het is mijn eigen verantwoordelijkheid.
En als ik het deed, dan deed ik het met een reden. Ik word verondersteld het te doen. Dat is het werk wat ik moet doen. Dus is er
niets om je slecht te voelen. Welnu, wat is het doel? Zoals ik al vertelde, omdat ik dicht bij jullie kon komen en omdat jullie me
niet vreemd zouden vinden en vervuld zouden worden van angst of dat jullie zelfs maar zouden voelen dat ik geen menselijk
wezen was. Ik gedraag me exact zoals menselijke wezens dat doen en al deze krachten verberg ik binnenin mezelf. Tot op het

moment dat je een gerealiseerde ziel bent, zal je het niet begrijpen.Wat je ook doet, je zult het niet begrijpen.
Misschien heb je in een vorig leven je realisatie gekregen, of misschien deed je zulke enorme “punyas” (boetedoening) dat je mij
herkent. Er zijn zulke mensen, die dit bewerkstelligd hebben. Maar om het een beetje, laat ons zeggen, aangenaam te maken
voor jullie ben ik volledig als menselijk wezen gekomen. Ik trouwde, heb kinderen, ik heb kleinkinderen en ik ga winkelen, zoals je
ziet. Mensen zijn verrast als ik Coca-Cola neem. Ik word verondersteld geen Coca- Cola te drinken? Of ik eet popcorn. Dan zijn ze
verrast. Ik moet net zoals jullie zijn. Maar aan de binnenkant ben ik dat niet. Aan de buitenkant wel. Zie je, mijn aandacht is zo,
dat ze alles doordringt en ik herinner me alles zeer goed. Mijn geheugen is uitstekend, zelfs op deze leeftijd. Zie je, deze
aandacht is uit zichzelf zeer indringend en wanneer ze ergens indringt draagt ze in zich, al de krachten die vereist zijn, en ze
handelt.Het is als een enorme machine die subtiel werkt en wonderen doet.En dus vertellen jullie me dat er een mirakel is
gebeurd, niets is een mirakel want als jullie zich allemaal in mijn lichaam bevinden, en mijn lichaam is goddelijk, wat is er dan een
mirakel? Het is allemaal communicatie, zoals deze hand kan communiceren met deze hand, zo communiceer ik met jullie. Maar
een ding is duidelijk, dat je niet verloren moet lopen in deze “rupa” van de Mahamaya . Het is een zeer gevaarlijk ding, want eens
je verloren bent
“Oh Moeder “ uiteindelijk, zie je, op die manier, dan werkt het niet, het werkt niet uit. Het is geen ongeregeld ding, maar ik wil een
zeer ongeregeld leven leiden om te tonen dat ik niets regel, maar zo ben ik niet. Terwijl jullie aandacht niet slordig zou mogen
zijn, dat werkt niet, want jullie bevinden zich in mijn lichaam.
Elke cel in mijn lichaam is bewust, zeg maar, en elke cel heeft een reflector. Ik weet niet of jullie dit weten, maar er bevindt zich
een reflector in ons, die werkt op afstandsbediening. En zo werkt het ook op afstand aan je aandacht. Als je aandacht niet goed
is wordt deze gecorrigeerd. Het brengt – dat is voor ons de beste manier om de mens te ontplooien. Er was geen andere manier
om dit te doen, want de aandacht is in het algemeen, in de hele wereld, niet op de Spirit gericht. Maar plotseling krijgen ze een
glimp te zien van een groter iets. Er zijn zoveel religies gekomen, zo velen hebben erover gesproken.
Dus, ze kunnen ervan zeggen, ze kunnen erover vertellen, maar toch blijft het bewustzijn, dat we “de Spirit“ moeten worden,
beperkt tot enkele mensen. Zij zijn het, die we “de zoekers naar de Waarheid” noemen, terwijl de anderen dat niet doen, die zijn
bezig met dit of met dat. “O, ik ben heel gelukkig. Ik, ben heel gelukkig met mezelf. Veel plezier met je vakantie. Ik zal een fijne
vakantie hebben.” Op die manier spreken ze.
En dus, in die omstandigheden, moet men gecamoufleerd komen, komen zoals – zie je, ze zijn als vijanden, zou ik zeggen, de
vijanden van Gods liefde, dus moet je bij hen binnendringen als een spion, jezelf camoufleren, zie je, en ze laten dansen hier, hier
en daar. Laat ze een beetje verloren lopen hier en daar. Laat ze het zelf maar uitzoeken, want Mahamaya, zie je, laat dat toe.
Welnu, er waren enkele Sahaja yogi's die Sahaja Yoga hebben verlaten, ze gingen weg. Ik zei,” goed, als ze weg zijn, heel goed.
Het is goed om die kwalijke afval kwijt te zijn. Geeft niets.” En dan komen ze weer terug. “Moeder, dit is er met ons gebeurd. Dat
is er met ons gebeurd. Iemand heeft dit gekregen. Een ander kreeg dat. We kregen een ongeval, en iemand kreeg een ziekte.
Iemand is zeer ongelukkig.Ons huwelijk is stuk.” Allerlei soorten dingen, en als ze zulke dingen zeggen, ik bedoel als ze zo doen,
dan glimlach ik alleen maar. Dat is een slechte munt. In orde, het geeft niets. Nogmaals komen ze terug naar Sahaja, maar ze
blijven achter op de anderen.
Ze groeien, maar langzaam, want ze hebben geleden, daarom zijn ze teruggekomen. In zekere zin is het een goed voorbeeld voor
de anderen, dat we niet meer willen lijden. Het lijden komt niet van Mahamaya, zeker niet. Integendeel, vanaf dat je mij “Moeder”
hebt genoemd, zie je, komt er een beschermende aandacht over jou.
Dan misdraag jij jezelf, je gaat over de limiet en dan zie je wat er gebeurt. Zo is het gebeurd in vele gevallen. Sommigen onder
hen zijn teruggekomen, sommigen lopen daar nog steeds rond en doen foute dingen, en omdat ze verschrikkelijk foute dingen
deden weten ze dat het ontdekt zal worden. Nu, het ergste wat er in Sahaja Yoga gebeurd, dat mensen trachten geld te vergaren
door mij, want ze weten dat ik niets van geld begrijp, ik begrijp niets van bankzaken en ik ben er heel slecht in, maar dat klopt
niet. Ik weet alles. Ik weet alles, over iedereen. Ze vertellen mij leugens, ik weet dat ze mij leugens vertellen, maar het is

toegestaan. Doe wat je wilt in Sahaja Yoga. Jijzelf zal er voor moeten opdraaien. Het is iets geweldigs met deze Mahamaya rupa,
want rechtstreeks, hoef ik niets te zeggen. Je weet niet eens dat het gebeurde. Als het gebeurd is, komen ze naar mij toegelopen:
“Moeder, het is gebeurd.” Nu, ik heb het niet bewerkstelligd, noch direct, noch indirect, maar als je niet langer de bescherming
van je Moeder geniet, zijn er overal negatieve krachten, welke je ook niet ziet, want je bent gedeeltelijk blind. Je zag je Moeder
niet, en dus kon je ook deze negatieve krachten niet zien. Dan val je ten prooi aan wat ze zeggen, wat het ook mag zijn, of
misschien een dergelijke paradoxale cultuur zoals jullie hier hebben. Jullie kunnen daaraan ten prooi vallen. Er is iemand die ik
kende in Sahaja Yoga, die nu weg is, nu drinkt hij erg veel en hij doet allerlei dingen.
Zo iemand loopt verloren, om wat hij doet. Ik doe hem niets.Als je bij mij bent, als je in Sahaja Yoga bent, dan ben je beschermd,
er wordt voor je gezorgd, maar je moet vasthoudend zijn, je moet vertrouwen hebben en zelfs als er een probleem is, dan wordt
dat opgelost. Maar zij die weggingen, die buiten mijn bereik komen, dan lijden ze. Dus zelfs onrechtstreeks, zou ik zeggen,
berokken ik hen geen schade, want ik heb besloten niemand schade toe te brengen.
Dat heb ik beslist. In het bijzonder diegenen die mij Moeder noemen, wil ik niet kwetsen, maar ze geraken gekwetst. Zonder
twijfel worden ze ernstig gekwetst. Wel, als dit gebeurt, raap dan de draad weer op, het geeft niets. Moeder vergeeft iedereen.
Wat gebeurd is, is gebeurd. Dit is een les voor mij. Dit was het gevolg van wat er gebeurde, en nu ben ik terug. En dan zie je
dikwijls een betere Sahaja yogi dan vele anderen. Deze dingen gebeuren regelmatig in elk land.
Maar zie je, deze hele samenleving is zo paradoxaal. De hele cultuur is paradoxaal en de dingen waarvoor betaald werd zijn lelijk.
Iets waarvoor betaald is, is zonde. Wat het ook is, het is vuil, smerig, als er voor betaald is en aanvaard. Het is zeer paradoxaal
want het gaat in tegen de spirituele groei. Aan de ene kant ben je spiritueel, je wilt spiritueel zijn, en aan de andere kant heb je
deze paradoxale cultuur, die je naar beneden trekt, naar de hel. Het is zoals in het verhaal dat Baba Mama mij vertelde. Zeer
interessant verhaal is het. Hij vertelde dat sommige mensen veel “punya's” deden en zo kwamen ze in de hemel. Daar zagen ze
iedereen mediteren, echt genieten.
Hij zei: “Maar dat hebben we al gedaan in Sahaja Yoga. Wat voor zin heeft het om het hier nog eens over te doen? We zouden
beter iets anders doen, laten we eens gaan kijken in de hel”. Dus gingen ze naar de hel en buiten zagen ze al deze tegenstrijdige
culturen met naakte mannen en vrouwen, dansend, roepend, gillend, terwijl ze vuile, smerige dingen deden. Dus zeiden ze,” Dit
ziet er anders uit, weet je”. Toen vroegen diegenen die al deze dingen deden,”waarom zijn jullie hier?” Ze zeiden: ”We zijn hier
naar toe gekomen om de hel te zien.” “ Oh, in orde. Daar zijn kijkgaten. Kijk daar maar ”. Dus keken ze door deze grote kijkgaten.
Door het eerste gat zagen ze mensen die in een soort van smerigheid gedrenkt werden, door een ander kijkgat; mensen
ondergedompeld in etter, door een ander; mensen in uitwerpselen, door nog een ander gat in een soort slijk, waaruit ze niet
konden ontsnappen, gillend. Dan was er één waar ze mensen zagen die gekookt werden in olie en sommigen werden geslagen.
Er waren slangen en schorpioenen en zo. Ze zeiden: ”Wat is dat allemaal?” “Wel, dat is de hel die jullie wilden zien. Zo is de hel.
Als je wil kan je er naartoe gaan.” Toen vroegen ze: ”Maar wat doen jullie hier dan?” “Dit, oh, dit is de publiciteitsafdeling voor de
hel…!”
Ze renden terug naar de hemel en vroegen om vergiffenis. ”Dit willen we niet, we willen niet naar de hel, we hebben er genoeg
van.” Wel, op deze manier, zie je, is de hele wereld camouflage. Wat je ziet, dit is anti- Mahamaya. Men zegt dat deze maya werd
geschapen door God. Neen. De maya die God geschapen heeft is deze wereld, dit hele universum en zo, maar dit leven in illusie
is door de mensen gecreëerd. Absoluut, door de projectie van hun brein en hun mentale capaciteiten hebben ze deze projectie
gemaakt, want geld is alles. Indien geld alles is, op eerlijke of oneerlijke manier, als je geld nodig heb, dan kan je daar op je eigen
manier aan geraken.
Elke dag lees je in de krant verschrikkelijke verhalen over wat mensen doen voor geld, hoe ze bereid zijn hun dochters te
verkopen, hoe ze hun vrouw zouden verkopen. Alle middelen zijn goed om aan geld te komen. Het doel heiligt de middelen. Dit is
dus een van de illusies die de mens heeft gecreëerd, wat je geld – maya (geld – illusie) noemt en die samengaat met weelde,
bezit en materialisme. Allemaal gecreëerd door menselijke wezens en deze materialistische creatie maakt van jou een
persoonlijkheid, betrokken bij zondige dingen. Alles is O.K., want als geld goed is, dan is materialisme dat ook. Bijvoorbeeld, de
manier waarop mensen naar Amerika kwamen, Spanjaarden, en ze hebben daar zoveel inboorlingen vermoord, en ook de

Engelsen gingen en allerlei volk kwam naar Amerika.
De manier waarop ze folterden is onvoorstelbaar, je kunt je toch niet voorstellen dat menselijke wezens zich zo gedragen
tegenover eenvoudige mensen die in de jungle leven? Hoe kan je hen zoiets aandoen, een dergelijke verschrikking, je kan het
volkerenmoord noemen. Het is echt iets verschrikkelijk en zij deden het. We weten van de Duitsers, de manier waarop ze zich
laatst gedroegen, maar zelfs toen deed men allerlei dingen en de natuur, welke een Maya van God is, wordt vertraagd. Er leefden
mensen in Amerika, Centaal Amerika, bij de Missisippi in Missouri. Zij werden lange tijd “rednecks”genoemd. Hij moet het zich
herinneren. Ze werden door de zwarten “rednecks” genoemd, omdat ze hebben zoveel zwarten hebben vermoord, ze hingen de
kinderen op aan bomen, ze gooiden hun lichamen in de rivier, soms werden ze verdronken.
Ze deden de zwarte medemens allerlei dingen aan, want zij waren blank en zij waren superieur en zulke dingen meer, en ze
gedroegen zich erger dan dieren. Welnu, jullie weten dat er toen regens kwamen, verschrikkelijke regens en door deze regens
kwam het water hen tot over hun nek en zovelen van hen zijn dood.
Men zou zeggen, hoe kan dat. Maar toch is het zo. Een ander voorbeeld dat ik ga geven betreft de manier waarop de Amerikanen
de Bolivianen en Colombianen behandelden.
Ze wilden graag goedkoop allerlei spullen van hen kopen, zoals o.a. kruiden en zo, heel goedkoop. Zodat ze weinig winst
maakten, dan konden zij het verkopen voor het dubbele van de prijs en geld verdienen. Het was misdadig om dit te doen vanuit,
om het even welk oogpunt, maar toch deden ze het. Ik ging naar, ik weet niet meer in welk jaar, 1978 of zo, Colombia, en toen
was er een man die naar het feestje kwam, ik was met mijn echtgenoot, hij zei: ”Ik heb gehoord dat U een grote heilige bent uit
India. Kunt U ons zegeningen geven, zodat we die Amerikanen eens goed kunnen raken en ze wegjagen, want ze buiten ons uit,
omwille van onze armoede en ze zijn verschrikkelijk. Ik zei: “Waarom wil je ze kwetsen?” “ Nee, ze verdienen het, anders leren ze
het nooit.” Het was een gesprek op een feestje, ik wilde niet verder discussiëren, het was goed zo.
Toen kwam de cocaïne, en als je nu gaat kijken naar de plaats waar ik toen was, Bogota, met mijn echtgenoot, het was een
krottenwijk, echt een krottenwijk, gemaakt met golfplaten en zo. Nu staan er grote buildings en ze hebben liften en alles. Ze
plachten petroleum te vervoeren met een ezelskarretje. Kan je het je voorstellen? In zulk een korte tijd werd het een groot land, en
dat niet alleen, maar nu zijn de Amerikanen bang van hen, zelfs Australië.
De drugs worden door de Amerikanen zelf geslikt. In Washington is er zulk een grote voorraad verdovende middelen dat ze niet
meer weten wat te doen, en zelfs senatoren nemen drugs. Kan je het je voorstellen? Het zou me niet verbazen als op zekere dag
blijkt, dat ook Mr. Clinton drugs neemt. Op zekere wijze is het zulk een mode - trend, een fantastisch iets voor hen. Ga je naar
feestjes van “de elite”, wat ik soms moet doen, dan praten ze enkel over drugs. “ Zie je, wil je?” Welke drug verkies je? Ik zei: ”Ik
hou van geen enkele drug.” “Nee, als je wil kan je er heel goedkoop aan geraken daar – als je daar naartoe gaat en dan koopt.” Ze
discussiëren erover op elite - feestjes. Ook over guru’s, zie je, welke guru je wil. “ Er is een korting bij die - en - die guru, als je
onderhandelt kan je gaan.” Op die manier.
Weet je, het is allemaal krankzinnig, ik zeg het je. Ik zei: ”Deze mensen zijn allemaal zo onvolwassen, erger dan kinderen.” Ze zijn
niet volwassen, alleen oud. Ze hebben misschien goede punten gescoord met mechanica of zo, maar dat doet niet ter zake. Het
is je persoonlijke groei die telt, en op dat vlak zijn ze voor mij als dwergen, betreffende hun gedrag ten opzichte van sommige
dingen. Volgens mij nam bijna iedereen deze drugs, behalve de Aziaten, want ik ontdekte dat er twee genen zijn, die de Aziaten
beschermen, maar de blanke heeft zulke genen niet en is niet beschermt. Ik vertelde hen ooit in een lezing dat er twee genen
waren die hen beschermen, en die enkel onder de Aziaten gevonden werden, daarmee bedoel ik Chinezen en Indiërs.
De rest van de mensheid heeft deze beschermende genen niet, welke hen zouden moeten beschermen, daarom zijn ze
kwetsbaar voor allerlei onzin die ten tonele verschijnt en grijpen ze er te vlug naar. Ik stond er van versteld, hoe goede,
welopgevoede mensen, ik bedoel mensen die dezelfde positie bekleden als mijn echtgenoot, ook dergelijke domme dingen
deden. Elke keer hadden ze een nieuwe vrouw bij. Op zekere keer brachten ze, één van hen, bracht een vrouw mee die nauwelijks
twintig was.

Deze man was minstens zeventig. Ik wist het niet. Mijn echtgenoot kneep Me. Hij zei: “Dat is zijn vrouw, begrijp je? Zeg niet
kleindochter.” Ik deed daar flater na flater. Zulke absurde mensen die daar waren, een zeventig jaar oude man met een meisje
van twintig. Ik bedoel, wie gaat er nu denken dat zij zijn vrouw is? In het beste geval zijn schoonzus, in het beste geval, maar ik
dacht dat het zijn kleindochter was, en daarom kneep hij Me: “Doe het niet!” Dat is het, zie je.
Het is zo’n paradoxale wereld, en als je van Sahaj hier naartoe komt, zie je wat er werkelijk gebeurd. Wat zijn ze aan het doen?
Wat scheelt er met deze mensen? Nu, uitkleden, wat is er zo geweldig aan om je uit te kleden? Zie je, in Zwitserland, wat een
koud land is, droeg ik mijn sweater, een jas, iets op mijn hoofd, warme sokken, dit alles omdat men zei; laten we een ritje gaan
maken. Er is een meer met de naam Lausanne. In Lausanne is er een groot meer.
Zoals gewoonlijk ging Gregoir voorop om de situatie in te schatten. Hij kwam snel teruggelopen. Hij zei: “Nee, nee Moeder, Je
kunt er niet naartoe.” Ik zei: “Waarom?” “Nee. Het kan niet, het spijt me. Laten we gaan.” Er zaten daar allemaal vrouwen
toplesss. Weet je, in Australië, en zelfs in Nieuw- Zeeland, was er een cricket wedstrijd. Ze stonden bekend als goede cricket
spelers en we zetten de T.V. aan, de vrouwen zaten daar topless. We hebben de T.V. terug afgezet. We hebben het niet gezien,
maar er wordt me verteld dat ze het slecht doen in cricket. Zo zal het uiteindelijk gaan, als je ze vergelijkt met de “Indian
Spinners” , jonge en onschuldige jongens, zie je, heel jong, twintig, éénentwintig jaar. Zo zal het gebeuren, want er is geen
onschuld, geen kuisheid, geen respect.
De vrouwen zitten er topless. Hoe kunnen ze winnen? Ze kunnen niet winnen en een spel als cricket wordt met gevoel gespeeld.
Zelfs in éénder welk ander spel, kan je niet winnen door dit, want de aandacht wordt volledig afgeleid. Wat maakt dat ze dat
doen? Proberen al deze vrouwen prostituees te worden? Wat is daar de zin van? Dat begrijp ik niet. En het is iets dat ze zelf ook
niet begrijpen. Als je dat tegen hen zegt, zie je, er is me verteld dat Mevr. Thatcher in het publiek heeft gezegd, dat in deze cultuur,
de vrouwen hun lichaam moeten tonen. Er is zo’n paradox. Kan je niet begrijpen.
Ze tonen Moeder Maria als de sublieme persoonlijkheid, en ze tonen vrouwen hier als – vrouwen die naakt zijn. Ze willen worden
als Moeder Maria, of wat willen ze worden? En zulke mensen, zulke verschrikkelijke mensen zoals Michael Jackson - zo is hij –
verdienen opvallend veel geld. Ik bedoel, kijk eens wat een paradox. Kan je spreken van een ontwikkeld land als er het
gedachtegoed er ondermaats is, zo laag. Hoe kan het zijn? Nadat je bij Sahaja Yoga bent gekomen, kan je het zelf zien, (maar je
moet) deze beschermende genen in jou vestigen.
Dit is het punt in Sahaja Yoga. En plotseling hebben jullie al deze nonsens opgegeven. Jullie willen dat allemaal niet meer.
Eigenlijk, als je het bekijkt, deftig bekijkt, vanuit eender welk logisch standpunt en zonder de Maya van deze nonsens, als je het
ziet kan je met je logica begrijpen dat het fout is. Zie je, waarom ben je jaloers op een andere man of vrouw? Je voelt jaloezie. Dat
betekent dat jullie enkel het leven willen, is het niet? Mensen hebben gemoord, vrouwen hebben mannen of vrouwen vermoord
uit jaloezie. Als het normaal was en vreugde gaf, dan zouden we er ons niet slecht over voelen.
Al deze dingen zouden logisch moeten begrepen worden, dat we er niet van houden als dit gebeurd. Of het gebeurd met je eigen
dochter, dat zal je niet bevallen. Dezer dagen zijn er mensen die het fijn vinden, ook als het hun dochter betreft. Maar dezer
dagen gaat men tot uitersten, zo is er één iemand die iets aan de hand heeft met zijn dochter, en de hele samenleving is er tegen.
Vandaag, misschien morgen, zal de Maya, deze verschrikkelijke duivelse Maya, die ook de anti- Maya is, de dingen zo doen
uitwerken dat niemand er nog om geeft. Zo kan het gebeuren. Als jullie de dingen niet in de hand houden, volgens de de Sahaj
cultuur, dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. Wanneer je dagelijks de krant leest, dan duizelt het, je kunt nauwelijks begrijpen in
welke Maya deze mensen verzeild zijn geraakt. Het is dus een anti- Maya. Omdat de Mahamaya gekomen is, is de anti- Maya
gekomen. Vijftig of misschien zestig jaar terug, was het nog niet zo erg, moet ik zeggen. Af en toe deden de mensen wel eens
iets onzinnig, maar nu is het rampzalig. Nu is het een mode geworden.
Het is zelfs erger dan dat, het wordt gezien als een mode, en als je niet meedoet, dan lig je eruit. Je moet meedoen in dit
gekkenhuis. Jullie zouden dit duidelijk moeten zien, want jullie bevinden zich in de Maya van God. Maya betekent ook liefde,

God’s liefde, en daarom gaan je ogen open en kan je zien. Wat zijn ze verschrikkelijke dingen aan het doen. Disco, wat is dat?
Weet je, in India werd de disco ingevoerd, en natuurlijk waren er sommige Moslim jongeren, die bovendien rijk waren, en die er
jonge meisjes naartoe brachten, want volgens de wet van de disco moet je een partner meebrengen, jonge meisjes.
Volwassenen, of misschien waren het ook geen volwassenen, gaven hen alcohol, drank, en ze waren verloren. Ze werden door de
ouders verstoten. Ze moesten naar bordelen of ze werden veracht, ik weet niet wat er allemaal met hen gebeurde. Maar dat is de
reactie in dit land. Misschien dat ze het op zekere dag aanvaarden. Op zekere dag zullen we met hetzelfde te kampen hebben,
want het is zo een overweldigend effect en daarom is God’s Maya zo.
Al deze mooie dingen zijn er, omdat je jezelf erin kan verliezen. Je kunt het zien, er een afbeelding van maken, het schilderen,
maar nee, ze zijn niet – ze zijn niet geïnteresseerd. Ze zullen dit zo lelijk maken. Ze zullen elke afbeelding lelijk maken. Ze zullen
elk gezicht lelijk maken. Zo, dat is de anti- Maya die daar is, en daarom, heb je een Mahamaya nodig om te corrigeren en om het
probleem op te lossen. De volledige werking van het Goddelijke hangt van jullie af, -mensen, waar je ook bent. Met hoeveel jullie
zijn, doet er niet toe, - waar je ook bent, hoe diep je bent, hoe je de dingen laat uitwerken, hoe je jou aandacht erop zet. Het is zeer
belangrijk op welke manier je het gaat doen, want jullie zouden de verantwoordelijkheid moeten begrijpen die er mee gepaard
gaat. Deze wereld gaat verdrinken en ik voel dat ten minste tachtig procent van de mensen aan zijn einde zal komen.
Tien procent zal er tussenin in het voorgeborchte van de hel vertoeven, en tien procent zullen Sahaja yogi’s zijn, als ik zie hoe het
nu loopt in het westen. Misschien zal het in India niet zo gaan. Dat kan ik niet zeggen. In India gaat Sahaja Yoga zeer snel. Ook
Rusland en al de Oostbloklanden springen erop. Ik weet niet hoe men mij zo gemakkelijk ontdekte. Ze zeggen dat het mijn
gezicht was, wat het hem deed. Ik weet niet hoe ze erbij komen. De andere Maya is macht, de macht van geld. En indien ze dat
kunnen vermijden, proberen ze de macht te verkrijgen over een gebied, een stuk land, dit, dat.
Daarvan werd men nogal eens boos in het verleden, maar nu vechten ze allemaal om een stuk onzinnig land dat hen nooit zal
toebehoren. Dat zal steeds hier blijven, voor altijd, maar het vechten gaat door.
Dan, in de naam van religie, vechten ze voor dit gebied, dat gebied, of ze vechten voor, laat ons zeggen, om hun religie te
veranderen of voor meer mensen in die religie. Ik weet niet wat hun idee over religie is? Is dat de bedoeling van religie? Denk er
eens over.
Niemand denkt zo. Waar dient het voor? Dus ook hier moet de Mahamaya haar werk doen, en de Mahamaya werkt op deze
manier; ze integreert religies. Ze toont dat alle religies hetzelfde zijn, dezelfde bron van spiritualiteit, ze groeiden aan dezelfde
boom van spiritualiteit. In plaats van de mens tot een spiritueel wezen te maken, hebben ze van hen geldwolven en
machtswellustelingen gemaakt. Ik bedoel, het is net omgekeerd.
Alsof een boom naar beneden toe zou groeien of zoiets, iets absurds wat niet te verklaren valt, en dat is het punt; het is zo
bedrieglijk. Deze illusie wordt Maya genoemd. Deze begoocheling trekt vele mensen aan. Aantrekt – dat is mijn punt van
bezorgdheid.
Sommige dingen zijn schijn, en dan rennen ze er achteraan als een “mirage” en uiteindelijk worden ze vernietigd. Wat je kunt zien,
het beeld is momenteel dat er ten minste enkele tientallen procenten zullen gespaard blijven, maximum. Maar dit is een zeer
triest verhaal, het heeft zoveel moeite gekost om mensen te maken, om ze degelijk te maken, om ze gevoel te geven, en dan
ontdek je dat ze allemaal aan hun einde gaan komen. Het is niet te verdragen, niet te geloven, maar dat staat er aan te komen als
jullie het niet ernstig nemen en het uitwerken. Ook voor jullie zouden er geen illusies mogen bestaan, want velen onder jullie zijn
met andere zaken bezig.
Voor jullie zijn die andere dingen belangrijker dan Sahaja Yoga. Maar wat je ook doet, je kunt er Sahaja Yoga bij betrekken. In
alles kan je Sahaja Yoga betrekken. Ik zei in politiek, in landbouw, in het sociale leven, in jullie werk, overal kan je Sahaja Yoga
brengen. Door jouw gedrag, door je eigen intelligentie, kan je Sahaja Yoga brengen naar gebied waar je aan denkt, “waar kunnen
we naartoe met Sahaj Yoga? Waar kunnen we het laten uitwerken?” Dit is wat het betekent om in de Maya van God te komen, dan
geraak je al die illusies kwijt, welke vals zijn, welke je ervan weerhouden de waarheid te zien, daarna kan je aan de productieve

kant van Sahaja Yoga toe komen.
Je kunt je voorstellen hoe productief Sahaja Yoga is, hoe mirakels uitwerken, hoe deze goddelijke kracht staat te popelen om te
helpen, ondanks al deze Mahamaya en zulke dingen meer. Ik zal jullie het voorbeeld geven van mijn kleinzoon, want hij kreeg
onlangs een grote Maya over zich. Hij was, ik zei hem dit: ”Je zou helemaal niet naar Cambridge moeten gaan,” zei ik: ”Ze geven
niet gemakkelijk toelating, meer nog, het is een soort theoretische dingen en die zijn niet zo goed voor jou. Je zult er gek worden
van verveling, ga maar niet.” Hij wilde niet naar mij luisteren. Toen stemde hij in: “In orde, als ik toelating krijg in deze grote, grote
universiteiten in Amerika.” Maar hij probeerde niet eens.Op het laatste moment stuurden we hem een inschrijvingsformulier, en
hij verzond het. Op het laatste moment. Ze zeiden: “Je kunt niet komen, en dat was het. Je moet een examen voorbereiden, een
SAT examen.” Toen kreeg hij schrik.
Zie je, hij had iets geleerd. “Mijn God, ik dacht dat het zo gemakkelijk was om naar Amerika te gaan. Het is niet zo.” Zelfs als je
gegarandeerd veel geld hebt, is het niet gemakkelijk.” Toen begon hij te denken: “Waarom had ik mijn zinnen zo op Cambridge
gezet? Dat is hetzelfde, dezelfde moeilijke opgave.”
Tot op dat moment wilde hij voor SAT gaan, daar gaan zitten voor een examen, maar het examen was reeds binnen zes dagen,
en ik dacht: “Hoe kan hij daar naartoe? Hij heeft niet eens de tijd om zich voor te bereiden.” Toen lieten ze weten: “Je kunt niet
meedoen aan het SAT examen.” Welnu, hij was neergestreken in India. Hij wist niet wat te doen. Hij bleef maar zeggen: “Ik ga
opnieuw proberen voor Cambridge en zo.” Ik zei: ”Vergeet het nu.” Maar hij wilde niet naar mij luisteren. Daarna was hij erg
teleurgesteld. Hij belde mij om het volgende te zeggen: “Ik denk dat, als ik naar Amerika ga, ik naar een goede universiteit zal
gaan. Het heeft geen zin om naar een goedkope universiteit te gaan. Ik kan beter onderwijs krijgen .”
Dus zei ik: “In orde.” Daarna gaf Ik een bandhan want hij wou naar het buitenland om iets te leren, daar is niets verkeerd aan. Kan
je het je voorstellen? Het werkte uit als een echt mirakel.De universiteit schreef hem dat hij werd toegelaten zonder verdere
voorwaarden.Niemand had er iets voor gedaan. Niemand had geschreven. Niets.
Ze hebben het gezegd. Niemand van hen begrijpt wat er precies gebeurd is, hoe hij onvoorwaardelijk werd toegelaten. Wel, zie je,
het is een wonder, maar om dit te verwezenlijken moest de Maya eerst zijn spel spelen, anders zou hij het belang ervan nooit
hebben ingezien. Wel, ook in jullie leven speelt de Maya. Als je het juiste ding niet doet. In orde, doe het maar. Je doet dit. In orde,
doe dat maar. Je doet dat, en je doet dat. Uiteindelijk leer je jou les. Ik zeg nooit nee, als je zegt: “Moeder ik wil dit doen.” “In orde,
doe maar.” “Ik wil dat doen.” “O, doe maar, je mag alles doen wat je wilt.” Als ik jou sympathiek vind, kan ik je zeggen om het niet
te doen, maar het gaat je niet helpen.
Maar wanneer ze volledig gedesillusioneerd zijn, dan nemen ze de juiste beslissing, komen ze op de goede weg, want, zie je, laat
ze het proberen in alle vrijheid, later realiseren ze zich: “Wat Moeder zei was correct.” Ik had dat niet moeten doen. In orde. Dat is
het dus. Zo is de Maya, ze staat je toe, te doen wat je wil. Je gebruikt je vrijheid. Je gaat van plaats naar plaats. Doet wat je maar
wil. Wat er ook in je opkomt, je doet het. In orde, want dit maakt deel uit van de Maya, maar de Mahamaya is datgene wat je
terugbrengt, je terugbrengt naar het normale, omdat je het zou kunnen begrijpen. Het is op dat moment dat je Mahamaya kunt
begrijpen. Zoals bij de Russen, zou ik zeggen. Zo begrepen ze dat ik belangrijker werk doe dan Einstein. “Zie je, wat deed
Einstein? Al wat hij deed, is werken met materie. Jij werkt met menselijke wezens, besef je dat Moeder? “ Voor hen sta ik boven
hen allen, ben ik groter dan al die anderen, en dat is ook zo, moet ik zeggen. Het is een feit dat, in zekere zin, het werk gedaan
wordt, maar het betekent niet dat je er ego van krijgt, zo ben ik en daarom doe ik het werk. Wat is daar zo speciaal aan? Ik doe dit,
zo ben ik.
Wat is daar zo bijzonder aan? Je wordt trots en krijgt ego, enkel als je denkt dat je iets buitengewoons doet. Alles is reeds daar.
Ik heb alles al. Zoals je weet is deze tent bedoeld om schaduw te geven. Als ze schaduw geeft, zou ze dan ego moeten hebben?
De zon is bedoeld om jou licht te geven. Als ze licht geeft, dan geeft ze licht, omdat God haar het licht gaf om te geven, daarom
geeft ze het aan jou.
Zou ze ego moeten hebben? Want jij, zie je, veronderstel dat je iets bijzonders kunt, dan moet je dat doen, wat het ook mag zijn.

Welnu, de bloemen zijn zo mooi, ze zijn zo bijzonder, zo charmant. Ik bedoel, ik kon mijn aandacht niet van hen wegtrekken. Ze
zijn zo mooi. Goed, maar als ze zo zijn, zijn ze zo. Wat is daar? Ze zullen er geen ego van krijgen, in zoals: “Wij zijn zo goed, wij
zijn zo charmant.”
Nee, niets daarvan! Dus, het ego- deel komt samen met de Mahamaya, als je in de Maya van je eigen begrip bent. Welnu, jullie
zijn Sahaja yogi’s. Jullie zouden heel trots moeten zijn. Jullie moeten… Ik weet niet. Kijk naar al deze verschrikkelijke mensen, die
helemaal niet met God verbonden zijn. Ze hebben niets te doen. Gisteren was er een dame die me de les spelde, “Waarom loof jij
de Heer niet?” Ze spelde mij de les. Het is dus de veronderstelling dat je bijzonder bent, die je ego geeft, maar het is ook de Maya,
want je moet leren. Uiteindelijk zal je ego breken en zal je begrijpen wat een “Humpty- Dumpty” (grappig figuurtje) het was. Eens
ontdek je: “Ik wil geen ego meer hebben.” Ik bedoel, er zijn Sahaja yogi’s die geen werk voor Sahaja Yoga willen doen. Ik zei:
“Waarom?” “Moeder, we zijn te intelligent, ons intellect zal ons bedriegen en ons ego ontwikkelen.” Ik zei: “Dit is een vlucht. Het
zal niet gebeuren.
Sahaja Yoga kan je geen ego bezorgen, maar zal je vreugde geven. Als het je ego geeft, is het geen Sahaj. Het zou je enkel
vreugde mogen geven. Iemand die je realisatie geeft of iemand die je geneest, iemand waarvoor je vriendelijk bent, het geeft je
voldoening en je geniet. Het is een feit. Ik bedoel, jullie kwamen helemaal hier naartoe, jullie spelen zulke goede muziek, welnu al
deze dingen. Jullie hebben de Indische (muziek)stijl geleerd, ik zou niet weten hoe. Iedereen zou een groot ego moeten hebben.
Maar nee, in de Maya van Moeder genieten jullie gewoon. Maya zou jullie vreugde moeten geven.
Dat is het beste dat deze Maya jullie kan geven en jullie kunnen er zo van genieten. Ik denk dat er zulk een mooie atmosfeer
gecreëerd wordt door deze Mahamaya. Dan kan je van elkaar genieten, van mijn gezelschap genieten, van de natuur genieten.
Zulk een contact, zo een mooie verstandhouding is er tussen alle dingen. Niemand is bezorgd over wie het hoogste staat, wie
lager, wat voor positie men heeft. Hoeveel geld hij heeft of wat hij heeft. Niets, jullie genieten gewoon.
Indien er iemand getalenteerd is, dan geniet hij gewoon, en de anderen genieten ook van zijn talent. Geen jaloezie, geen rivaliteit,
niets. Iemand zingt beter, in orde. Ze vertellen me: “Weet je Moeder, hij zingt zeer goed.” Er is een man in Parijs die, ik denk dat hij
een zwarte is, uit het zwarte deel komt, want hij heeft krullend haar, een zeer lieve jongen. Er kwam plots iemand uit Italië.
“Moeder, weet je dat hij goed danst?” “ Hoe weet je dat?” Ik heb hem zien dansen. “Wanneer heb je me zien dansen?” vroeg hij. Je
kwam naar dat programma. Ik heb het gezien. In een groep had hij hem gezien.
Hij vroeg hem enkel: “Dans eens voor Moeder.” Het was zo goed, zie je, zo veel vreugde gaf het, dit soort dingen. Hij zag hem in
een soort programma waar minstens tweeduizend mensen dansten.
Hij haalde hem eruit. Welnu, de ene is van Parijs, en de andere van Italië, onwaarschijnlijk hoe zijn oog op hem viel, hij hem eruit
haalde en hier naartoe bracht: “Je moet eens dansen voor Moeder. Je moet. Je bent heel goed.” En dat was hij ook. Maar ik zou
(mistate.?) kunnen zijn of wat het ook was. Zelfs indien ik hem gezien had, had ik het hem misschien niet gevraagd, maar deze
kerel ging daar naar beneden en hij legde beslag op hem en bracht hem tot bij mij. Ik bedoel maar, deze dingen geven zoveel
vreugde.
Normaal gaat het op een andere manier. Wat men doet is het volgende; ze komen tot bij mij, beginnen te dansen en proberen, al
dan niet bewust, op te vallen; normaal gesproken.
Maar voorgenoemde man deed het niet op deze manier, “ Wel, kom maar mee.” En op zulk een onpartijdige manier, hij zag hem
en bracht hem. Het maakt geen verschil of iemand uit Rusland, uit Amerika of uit India komt. Dus is het gedaan met al die
oppervlakkige verschillen die en ik merk, dat iedereen elkaars talent weet te waarderen. Iedereen, de manier waarop ze spreken,
en plots merk je dat iemand zegt: “Oh, hij is zo’n juweeltje.” “Wanneer heb je hem ontmoet?” “neen, ik heb over hem horen
spreken.” Zie je, al deze waardering en al deze mooie gevoelens voor anderen, zie je, zijn alleen mogelijk door Sahaja Yoga. Geen
jaloezie, geen rivaliteit, niets.

Deze komen voort uit onwetendheid, die ook de Maya rond jezelf creëert. “Ik ben dit.” “Ik ben dat.” En dan valt die “Ik” van zijn
voetstuk. Op die wijze kunnen ook alle conditioneringen Maya creëren. Er bestaan zoveel conditioneringen zoals: “Ik kom uit zulk
een familie, ik kom daar vandaan.” Dit alles moet ophouden. Nu, vandaag is een bijzondere dag, namelijk Nieuwjaarsdag,
waarvan men zegt: “Wel, vandaag is een voorspoedige dag om iets nieuws te beginnen, en er moet begonnen worden met de
Mahamaya op te lossen.” Geleidelijk aan zou je het moeten trachten te begrijpen. Veel mensen vragen mij: “Moeder, hoe doe je
dat?” Vergeet het. Het is de Mahamaya.
Vergeet het. Hoe ik dat deed? Vergeet het maar. In dat deel hoef jij je niet te verdiepen. Geniet ervan. Geniet gewoon van het feit
dat je in deze Maya zit, en dat je er vreugde in vindt. Het is de beste manier om deze Maya te smaken. En vandaag is er voor de
eerste keer een Mahamaya- puja. Omwille van Gudipawada, dacht ik dat er iets unieks moest gedaan worden, wat alles van
Sahaja Yoga omvat, alles van Sahaja Yoga. Het gaat niet om één incarnatie, één kanaal, één enkele godheid, maar alles is daar
aanwezig. Soms zeg Ik, zoals er in een film geluid en beeld is, drama, muziek, en ook het acteren. Alles is aanwezig in een film. Ik
bedoel, dat alles geïntegreerd is. Op dezelfde manier, denk ik dat Mahamaya alles omvat, elk deeltje, zoals jullie me vertellen,
alles waarvan jullie genieten, alles wat jullie ontdekken. Alles bevindt zich in de visie van Mahamaya, die geschapen is voor jullie.
Moge God jullie zegenen.
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Vandaag hebben we een unieke combinatie van Moederdag in verschillende landen en Sahasrara dag voor de Sahaja yogi's. Ik
vind dat dit de belangrijkste dag is in de geschiedenis van de menselijke evolutie, want alle andere gebeurtenissen, incarnaties
en ondernemingen in de spirituele atmosfeer hebben nergens toe geleid. Integendeel, ze zijn zelfs in een bepaald soort cocon
zonder deur(opening) beland, waar ze tegen de muren beuken en problemen creëren uit iets dat zo zuiver is en zo
onwaarschijnlijk mooi op spiritueel vlak. Het is onmogelijk fouten te vinden bij de incarnaties uit wiens naam alle religies
ontstonden. Maar als je het mij vraagt is deze cocon de mahamaya[1]. Deze cocon is niets anders dan onwetendheid. We
kunnen zeggen dat maya[2], Mahamaya[3] het niet creëert. Deze cocon werd gecreëerd door de fundamentele onwetendheid van
de mensen, en door hun misidentificaties.
De menselijke natuur werkt namelijk zo dat ze zichzelf gemakkelijk met onwaarheden identificeert. Alles wat op waarheid
gebaseerd is, is voor mensen heel moeilijk om te accepteren. Maar het probleem met de waarheid is dat zij nergens aan
tegemoet kan komen. Daarom bundelen alle vormen van onwetendheid, alle onwaarheden, alle destructieve krachten zich
samen, op de een of andere manier, om de menselijke geest te strikken. Het ligt waarschijnlijk aan het ego van de mens dat hij
zich zo aangetrokken voelt tot deze dingen, want ze vleien allemaal zijn ego. Daarom is het moeilijkste centrum dat we moeten
oversteken het centrum van de Agnya. Het is dit centrum dat ons of in de linkerkant, of in de rechterkant brengt, als je het teveel
belast. En zo komen we in de greep van de onwetendheid, die wordt beheerd door Mahamaya.
Men zegt ook wel, wanneer de Godin ten tijde van de Sahasrara zal verschijnen, dat ze de vorm van Mahamaya zal aannemen.
Zou het zelfs maar mogelijk zijn, gezien de huidige staat van de wereld, om in een andere vorm op deze aarde te komen? Elke
andere soort incarnatie zou in grote problemen verzeild raken, want mensen zijn in hun ego het allerhoogste in de Kali Yuga[4],
het allerhoogste. Daarom zijn ze vrij dom en zijn ze in staat tot elke vorm van onrecht, echt elke vorm van onrecht, en elke vorm
van geweld tegenover een goddelijke persoonlijkheid. Het is in het geheel niet mogelijk in deze wereld te overleven in een andere
vorm dan die van Mahamaya. Maar dit heeft ook een bepaald effect op de mensen die zoeken. Het heeft veel verschillende
facetten. Eén ervan is dat het je Sahasrara bedekt: de zoekers worden getest. Als je eerder aangetrokken wordt door mensen die
een beetje raar zijn, die gekke kleren dragen, die je vreemde dingen laten zien, zoals zoveel valse guru's hebben gedaan, of
dingen die absurd zijn of heel goedkoop, dat trekt de aandacht van mensen, door Mahamaya, of we kunnen ook wel zeggen dat
het Mahamaya is die je beoordeelt.
Mahamaya is als een spiegel. Je ziet jezelf in de spiegel precies zoals je bent. De spiegel is hier niet verantwoordelijk voor. Als je
er als een aap uitziet, dan zie je eruit als een aap. Als je er als een koningin uitziet, dan zie je eruit als een koningin. De spiegel
heeft niet de macht, en ook niet de bedoeling je verkeerde ideeën te bezorgen, of je iets te tonen dat niet juist is. Wat de waarheid
ook is, het is zichtbaar. Dus in zekere zin is het verkeerd te zeggen dat Mahamaya degene is die ons misleidt. Integendeel, als je
in de spiegel kijkt dan zie je jezelf precies zoals je bent. Stel nu dat je iemand bent die, zeg maar, een heel gemeen persoon is,
dan zal je gezicht in de spiegel ook dat van een gemeen persoon zijn. Maar het probleem ontstaat pas als de Mahamaya begint

te werken, want dan zie je je spiegelbeeld niet langer. Je wendt je gezicht af, je wilt het niet zien, je wilt het niet weten. Als je in de
spiegel kijkt en iets afschuwelijks ziet, dan wend je gewoon je gezicht af en je ontkent de waarheid: "Hoe kan ik zo zijn? Ik ben zo
niet. Met mij is alles in orde, er is niets mis met mij. Ik heb niets verkeerd gedaan. Met mij is alles perfect in orde."
Vervolgens is het derde aspect van Mahamaya dat je er opnieuw naartoe getrokken wordt, in de zin dat je de spiegel opnieuw
ziet. Je komt die spiegel keer op keer weer tegen, en je ziet ook de hele wereld in die spiegel. Als gevolg daarvan begin je te
denken: "Wat ben ik aan het doen? Wie ben ik? Wat is dit voor een wereld? Waar ben ik geboren?" En dat is het begin van je
zoektocht. Je neemt er geen genoegen mee, en daarom is de Mahamaya je heel erg tot hulp.
Ik heb mensen gezien die voor het eerst bij me komen, en als ze me dan gewoon water zien drinken, zeggen ze: "Ah, hoe kan zij
iets bijzonders zijn? Ze heeft gewoon water nodig!" Of als ik bijvoorbeeld Coca Cola drink, zoals jullie allemaal, dan zeggen ze:
"Wat, hoe kan zij Coca Cola drinken? Zij zou nooit zoiets moeten drinken, zij zou alleen nectar moeten drinken." Dus een ander
aspect van Mahamaya is: als er mensen bij me komen en als sommigen van hen beginnen te beven, dan denken ze: "O, we
hebben zo'n hoge energie, daarom gebeurt dit met ons." Dit is al veel mensen overkomen. En zo krijgen ze een verkeerde indruk,
door hun eigen reactie op deze gebeurtenis. Hun reactie is: "Wow, we gingen erheen, we kregen alle energie, en we beefden en
beefden en beefden, dus we zijn echt iets bijzonders." Dit soort gebeurtenis maakt hen meer egoïstisch, maar als ze daarentegen
iemand anders zien beven - dat is al ooit gebeurd - en hen vragen wie ze zijn, dan zullen die mensen zeggen: "We zijn gek
verklaard door het ziekenhuis." En dan zullen ze zichzelf beginnen te relativeren: "O God, zijn wij dan ook gek? Waarom beven
we? We zouden niet mogen beven. Als zij gek zijn verklaard en ze beven, en wij beven ook..." Dan beginnen ze alles anders te
bekijken. Aan de ene kant staat er een krankzinnige te beven, die gek verklaard is, en aan de andere kant sta jij te beven, dus dat
wil zeggen dat er ook iets mis moet zijn met jou. Een relativeringsvermogen helpt je dus die sluier weg te nemen die je nog hebt,
waardoor je de waarheid niet onder ogen wilt zien.
Als dit eenmaal met je gebeurt, zal je jezelf relatief gaan bekijken ten opzichte van andere mensen. Net zoals jullie gisteren in het
toneelstuk zagen, dat we vergeleken met andere mensen heel verstandige, wijze, bewuste en volwassen mensen zijn. Als je
eenmaal die relatieve groei ziet, dan begin je verankerd te raken in Sahaja Yoga.
Mahamaya is heel belangrijk. Zonder haar kan je mij niet onder ogen zien, kan je hier niet zitten, kan je niet tegen me spreken, kan
je niet in dezelfde auto zitten waarin ik vervoerd word, en kan je mij ook niet vervoeren. Dat zou allemaal niet mogelijk zijn. Dan
zou ik ergens in de lucht hangen, en jullie zouden allemaal daar zijn en het zou één grote chaos zijn. Dan hoefde ik niet met de
trein te reizen, ik hoefde niet met de auto te reizen, ik zou alleen maar weg hoeven te vliegen - hoe zou dat zijn? Ik hoef niet voor
jullie te zitten, ik kan gewoon hier zijn in nirakara[5], in vormeloze vorm, maar hoe zouden we dan kunnen communiceren? Hoe
kan je dan contact hebben met elkaar? Hiervoor is het nodig om in de vorm van Mahamaya te komen, zodat er geen angst is,
zodat er geen afstand is, en zodat je dichtbij kunt komen en het zo begrijpen; want als deze kennis doorgegeven moet worden,
als de realisatie doorgegeven moet worden, dan moeten de mensen op zijn minst voor de Mahamaya zitten. Wat heeft het
anders voor zin, als ze allemaal wegrennen?
Om dus deze menselijke, door en door menselijke persoonlijkheid te creëren in de Sahasrara, komt zij in de vorm van Mahamaya.
De Sahasrara is de aller-krachtigste chakra, omdat het een combinatie is van de zeven chakra's en nog vele andere. Met de
Sahasrara kan je alles doen. Je kunt de zon controleren, je kunt de maan controleren, je kunt de aarde controleren, je kunt de
temperaturen controleren, alles. Maar door Mahamaya werkt alles op een heel normale manier, op een heel normale manier, en
het moet ook op een normale manier werken. Iemand kan bijvoorbeeld zeggen: "Moeder de atmosfeer is vol van al deze
vreselijke ecologische problemen. Waarom lost u ze niet op?" Maar als ze opgelost worden, zullen mensen maar blijven
vervuilen. Het is het probleem van de mensen, en als het door mij opgelost wordt, dan zullen ze het als vanzelfsprekend
beschouwen. Zij moeten zelf met deze problemen worden geconfronteerd, zij moeten hun gewoonten veranderen, ze moeten
inzien dat zij degenen zijn die zichzelf vernietigen, die zichzelf te gronde richten. Anders, als er iemand is die het allemaal voor
hen oplost, dan zullen ze nooit veranderen.
Je kunt ook op wonderlijke wijze zo veel dingen doen. Je zou kunnen zeggen: "Moeder, zoals u de problemen oplost van de
Sahaja yogi's, waarom lost u zo ook niet andermans problemen op?" Nee. Hun problemen oplossen is noch de bedoeling van

mijn werk, noch het doel. Maar hen de uitrusting te geven zodat ze daarmee hun eigen problemen kunnen oplossen, dat is mijn
taak. Ik heb je al eerder gezegd dat je je eigen dokter moet zijn en dat je je eigen guru moet zijn. Maar zonder Mahamaya kan je
dat niet, want zij weet in welke mate ze je kan corrigeren, in welke mate ze je kan beheersen; want het merendeel van de mensen
heeft zijn eigen vrijheid. Sahaja yogi's hebben dit soort onzinnige vrijheid niet, maar zij hebben de vrijheid van de Spirit. Het is dus
volledig verantwoord om hun problemen op te lossen, omdat zij meer en meer vrijheid moeten krijgen. Maar wat heeft het voor
zin vrijheid te geven aan andere mensen, die maar blijven doorgaan en doorgaan, zonder zich te realiseren welk onrecht ze de
hele wereld aandoen? Voor hen is het dus noodzakelijk om naar Sahaja Yoga te komen, en daarom is het een Mahamaya
swarupa. Als ik als Moeder Maria zou zijn gekomen, of als Radha, of iemand zoals zij, dan hadden ze hier allemaal mooi liederen
zitten zingen en van dat soort dingen. Daar gaat het niet om.
Je moet nu volwassen worden, er moet iets van je worden, je moet groeien. Daarvoor is het belangrijk dat je eerst en vooral naar
Sahaja Yoga komt. Daarna moet je in Sahaja Yoga groeien. Anders zal deze Mahamaya haar werk blijven doen, en spelletjes met
je spelen.
[Shri Mataji drinkt een slokje water.] Neemt opnieuw water.[Yogi’s lachen]
Ze zeiden dus ook ooit: "Waarom heeft zij soms water nodig? Ze zou van de lucht moeten leven, of van..." Dit is gewoon één
groot spel. Zoals je weet is de Sahasrara het gebied van de Virata[6]; Virata en Viratangana[7]. Virata is Vishnu, die Rama werd,
vervolgens Krishna en daarna Virat. Dus zij is er als Leela[8], en hij is Leeladhara [9]- het is een spel; en om het spel te laten
kloppen moest zij in de vorm van Mahamaya komen. Maar er zitten vaak zo veel mazen in het systeem. Mensen kunnen heel
gemakkelijk bepaalde dingen ontdekken. Eén van de redenen is deze Paramchaitanya[10]. Deze Paramchaitanya doet haar werk,
toont afbeeldingen van mij en onthult mijn aard op allerlei soorten ongelofelijke manieren, zoals het nog nooit eerder is gebeurd.
Ik ben zelf verbaasd over de manier waarop ze mijn ware aard steeds probeert te onthullen.
Toen we deze keer in Brisbane waren, namen ze buiten een foto van een regenboog, buiten de ashram, en wat er toen in de lucht
zichtbaar werd, was heel wonderlijk; die foto zul je ook nog te zien krijgen. Het is een schilderij waar ik altijd van heb gehouden,
van Moeder en Kind, de Madonna en het Kind - in de lucht, dat schilderij. Kun je dat nu geloven? Hoe weet het dat ik van dat
schilderij houd? En het was te zien in de lucht! Deze Paramchaitanya probeert dus deze Mahamaya swarupa[11] te onthullen,
gewoon om jullie te laten inzien wat Mahamaya is. Het probeert zichzelf duidelijk te maken. Ik heb nooit, op geen enkele manier
deze Paramchaitanya de opdracht gegeven of gevraagd deze dingen te doen, maar toch doet ze dat. Want ze vindt dat zelfs nu
nog de mensen die Moeder volgen niet van dat niveau zijn als ze zouden moeten zijn. Sommigen van hen maken zeer grove
fouten, verrassend genoeg - ik kan niet geloven hoe ver ze kunnen gaan. Na in Sahaja Yoga te komen, na het zien van al mijn
foto's, na alle andere dingen kunnen ze nog de grootste stommiteiten begaan. Het is een feit.
Zo staat het er nu dus voor. Ik weet niet hoe ver deze Paramchaitanya gaat in deze spontane handelingen, maar één ding toont
ze zeker: ze wil dat je volmaakt verankerd raakt in je vertrouwen, dat geen blind vertrouwen is. Maar de meeste van deze
afbeeldingen, of foto's kunnen in twijfel worden getrokken. Iedereen die maar enigszins intellectueel is kan manieren of
methoden vinden waarop ze het in twijfel kunnen trekken: "Jij zult dit gedaan hebben." Maar als Sahaja yogi's weten jullie dat we
niets van dit alles gedaan hebben, en dat het gewoon zo gebeurde. Wat is dus het doel hiervan? We tonen ze niet aan
buitenstaanders, we laten ze enkel aan de Sahaja yogi's zien. Dus wat is het doel ervan? Dat de Sahaja yogi's nu moeten
proberen te beseffen dat ze moeten groeien.
Nu moet deze groei aan twee kanten plaatsvinden. Het eerste is in verband met jezelf: "Hoeveel procent van de tijd denk ik aan
Sahaja Yoga, en hoeveel aan mijn persoonlijk leven, mijn opleiding, mijn bedrijf, mijn verplichtingen, mijn baan, mijn familie? Want
dit is belangrijk, omdat het brein moet denken en de Virata daarin aanwezig is. Dus in de Sahasrara, hoeveel energie gebruiken
we daar om aan Sahaja Yoga te denken? Hoe kunnen we Sahaja Yoga verspreiden? Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we eraan
werken? Hoeveel steun kan ik bieden, en op welke manier? Hoe kan ik er elk moment van mijn leven mee bezig zijn? Hoe bekijk ik
alles, zie ik overal sahaj[12] aan het werk? Wat is de sahaj cultuur? Maak ik deel uit van de sahaj cultuur? In welke mate word ik
nog beïnvloed door andere culturen, trends, enzovoort? En wat moet er nog met me gebeuren om te kunnen groeien in mijn
mentale vermogen om sahaj te kunnen zijn?

Bijvoorbeeld, iemand die een sahaj persoonlijkheid heeft ziet in alles sahaj, in alles, of het nu bloemen zijn, of tapijten, lichten,
standbeelden, de hall, alles, overal ziet hij het sahaj aspect in. Hoe? Kijk, deze pilaren staan bijvoorbeeld in een bepaalde hoek;
stel je gewoon voor, om ondersteuning te kunnen bieden, hoe je daarvoor aan één kant moet buigen. En wat doen we in sahaj?
We moeten buigen naar het Goddelijke toe. Op die manier zie je dat alle ideeën een sahaj richting kunnen krijgen. De hele manier
van denken is sahaj. Zo heb ik ook huwelijken gezien tussen man en vrouw. Als ze allebei sahaj zijn, dan spreken ze steeds
alleen maar over sahaj - geen onzinnige onderwerpen, geen nutteloze onderwerpen, maar alleen Sahaj, hoe sahaj het is om man
en vrouw te zijn, hoe de relatie in elkaar zit, dat is het meest interessante in sahaj. Zo zie je dat je alles wat je doet op een sahaj
manier kunt bekijken.
Nu kun je jezelf dus ook beoordelen met behulp van deze Mahamaya. In hoeverre ben je echt bereid aan sahaj te denken? Alle
andere zorgen zouden er daarentegen als volgt uit zien: "Hoeveel geld kan ik hieraan verdienen? Hoe kan mijn bedrijf hier het
meest van profiteren? Hoe kan ik me zoveel mogelijk vermaken? Hoeveel van mijn lichamelijke problemen kunnen er opgelost
worden?" Als deze doelen zijn niets vergeleken met je groeiproces in Sahaja Yoga. Maar je verstand neemt het gewoon over. Het
begint te denken en te denken, en het blijft zich maar bezighouden met verschillende dingen: dat kan je vrouw zijn, of je kinderen,
je huis, enzovoort. Maar als je op een sahaj manier denkt, dan zul je denken: "Ik zou iets moeten doen waardoor mijn kinderen
sahaj worden. Ik moet zorgen dat mijn huis sahaj tot nut kan zijn. Ik zou me zo moeten gedragen dat ik sahaj ben." De
volwassenheid in jou zou moeten groeien, zo duidelijk dat je het verschil kunt voelen.
Het belangrijkste is innerlijke rust. Als iemand geen innerlijke vrede heeft, dan is zijn verstand als een haperend instrument. Hij
kan niet helder denken, hij kan niet helder zien, hij kan niet helder begrijpen. Als je hem iets zegt, dan begrijpt hij iets anders.
Tegenwoordig bevindt de hele wereld zich in zo'n wankele toestand, de hele wereld. In de politiek heeft eerst de ene partij de
andere partij verslagen, en diezelfde partij wordt nu zelf verslagen. Alles wordt ondersteboven gekeerd. Dat komt ook door
Mahamaya. We moeten toegeven dat de wereld in een staat van verwarring verkeert. Het is geen oorlog, het is geen koude
oorlog, maar het is een vreemde manier van oorlogvoering, die niet met woorden kan worden beschreven, zie je. Wat kan je
bijvoorbeeld zeggen over de huidige toestand in Italië? Wat kan je zeggen over de toestand in Bosnië of welke andere plaats dan
ook waar je onzinnige problemen ziet ontstaan en waar je mensen elkaar ziet vermoorden, zonder vrede, zonder enige vorm van
zekerheid. Je ziet in de wereld, als je de krant openslaat - we kregen vandaag een Engelse krant, ik kon er zelfs niet in lezen:
zoveel vrouwen waren er verkracht, zoveel mannen waren er gedood, enzovoort; ook op individueel vlak. De president die allerlei
onzinnige dingen deed. Ik bedoel, alle situaties die je tegenwoordig ziet zijn absurd. Toen wij jullie leeftijd hadden, hoorden we
nooit van dit soort dingen. Mensen waren toen waardige, verstandige mensen.
Maar vandaag de dag zijn ze gewoon in de war. Er is geen vrede in hun hoofd om te zien wat ze aan het doen zijn, waar ze zich
bevinden, wat hun verantwoordelijkheid is. Er worden verschrikkelijke dingen getoond. De media berichten ook alleen nog maar
over verschrikkelijke dingen. Dit is nooit eerder het geval geweest. Vroeger lazen we prachtige artikels over mooie
gebeurtenissen door de media zelf, maar vandaag de dag is dat heel anders.
Verder is het ook een heel materialistische wereld, buitengewoon materialistisch: ze verkopen dit, verkopen dat, verkopen nog
meer, verkopen mensen. En ze ontvoeren kinderen, ze ontvoeren vrouwen, ze verkopen de kinderen, ze verkopen de vrouwen - al
dit soort dingen zijn er gaande. Ze verkopen God, ze verkopen spiritualiteit, ze verkopen - ik weet niet wat te zeggen, maar zelfs
hun eigen kinderen verkopen ze. In zo'n verdorven wereld leven we vandaag de dag. Hiervoor is Mahamaya nodig, zodat zij je
duidelijk maakt dat je zult moeten boeten voor alles wat je doet, in dit leven. Iemand die bijvoorbeeld heel koppig is, heel
destructief, die drinkt, rookt, zich inlaat met vrouwen, enzovoort; binnen twee jaar tijd zal hij failliet zijn. De beloning zal dus niet
lang op zich laten wachten. Alles wat hij deed zal zichtbaar zijn voor iedereen. En iemand anders: "Wat is daar mis mee? Wat is
daar mis mee?" - die steeds maar onzinnige dingen blijft doen. Hij zal AIDS krijgen, of een andere ziekte van zeer ongeneeslijke
aard. We noemen dit ook wel 'rokrah Devi': dat betekent 'contante uitbetaling'; de Godin die je contant uitbetaalt. "Doe je dit goed, hier heb je het. Heb je dit gedaan - goed, vermaak je hier maar mee." Op die manier. Dit is echt heel specifiek deze
Mahamaya, die nu heel actief is. Soms maakt ze me bang, omdat de manier waarop ze mensen straft een beetje te ver gaat.
Maar het is nu eenmaal zo. Als je roekeloos rijdt: "O, ik hou ervan om roekeloos te rijden," - goed dan, gedaan ermee. Dan zul je

eindigen met een kreupel been of een gebroken hand.
Dus de wetten, de goddelijke wetten werken via Mahamaya. Vroeger gebeurde dat niet zo snel als vandaag de dag. Stel dat de
President van Amerika - met zo'n hoge positie, ik bedoel, stel je voor dat hij uitgedaagd zou worden door een derderangs persoon
van de straat. Hoe zou dat mogelijk zijn? Niemand heeft dat ooit eerder kunnen doen. Dit komt doordat Mahamaya nu al haar
vrije wil aanwendt om de vrije wil van de mensen op de proef te stellen. Deze zogenaamde vrijheid waarvan we proberen te
genieten wordt tot een einde gebracht. En mensen beginnen zich af te vragen hoe dat komt - mensen met een hoge positie, zie
je. Ooit was er een bokser, hij was heel bekend, mensen volgden hem overal, en nu zit hij in de gevangenis. En een andere man
die deelnam aan de Grand Prix, waar ik altijd tegen ben geweest, overleed plotseling. En nu denken de mensen - hij is een held,
alles goed en wel, maar toch zal niemand dat ooit nog doen, begrijp je. Eén held volstaat wel voor hen. "Ik niet hoor, ik doe niet
mee aan deze Grand Prix," - ze hebben er genoeg van. Dus er is misschien wel één held door ontstaan, maar toch is er sindsdien
angst voor het doen van zulke onzin. Verder doen ze ook nog aan - hoe wordt het ook weer genoemd - skiën. Maar onlangs is er
ook iemand tijdens het skiën gestorven, en een ander kreeg een kreupel been; volgens mij gebeurde dit met iemand van de
Koninklijke familie, en sindsdien gaan er in Engeland nog maar heel weinig mensen skiën. Nu moeten alleen nog de Zwitsers hun
lesje leren, denk ik.
Het is iets waarvoor je gewoon erg op je hoede moet zijn. Vandaag lees je hoe iemand enorm opschept over zichzelf, en morgen
zie je dat hij in de gevangenis zit, zie je. Verrassend genoeg was er ook een zekere minister in Italië die mij wilde ontmoeten, en ik
zei: "O God, ik wil hem niet ontmoeten." Hij heeft een heel slecht verleden. En nu zit hij al in de gevangenis, dus kan ik hem niet
meer ontmoeten.
Ze trappen in hun eigen valkuilen. Deze valkuil is Mahamaya. Zij creëert deze dingen via jou - het gebeurt via jou, omdat jij jezelf
niet onder ogen wilt zien, je wilt de waarheid niet kennen, je wilt de waarheid ontwijken. Dus dit is een aspect van Mahamaya, dat
je jezelf onmiddellijk onder ogen moet zien. Hoeveel van zulke dingen zijn er al gebeurd? Ga het maar eens na. Verschillende
supergrote magnaten zitten nu in de gevangenis. Wereldberoemde mensen uit de drugswereld - rijke mensen met een
belangrijke positie, zitten in de gevangenis. Dit soort dingen gebeuren nu allemaal. Waarom? Omdat deze Mahamaya degene is
die hen een lesje wil leren. Door één persoon zijn verdiende loon te geven bezorgt het minstens duizenden andere mensen een
schok, omdat die persoon de waarheid onder ogen moet zien, met de dood als gevolg, of wat het gevolg ook moge zijn.
Misschien zal hij er zelf niet van leren, na zijn dood kan hij er immers niets meer van leren; maar anderen wel. Het nieuws
verspreidt zich. Dus in zekere zin geldt dit zelfs voor de media, en de manier waarop zij altijd slecht nieuws verspreiden; in zekere
zin hebben ze geen idee hoeveel goed werk ze verrichten via Mahamaya.
Om het je maar te zeggen omvat dit ook veel van onze standpunten - roken is bijvoorbeeld al aan het verdwijnen. En drinken zal
ook verdwijnen. En wat heeft sahaj hiervoor gedaan? Niets - alleen Mahamaya. Ze krijgen kanker. Het is nu tot de dokters
doorgedrongen; je krijgt er kanker van, dus hebben ze de mensen gevraagd om niet meer te roken, omdat je anders kanker zult
krijgen.
De Mahamaya creëert dus een zeker, ik zou zeggen, een zeker incident. Eén incident is voldoende voor de mensen om in het
vervolg uiterst voorzichtig te zijn. Bovendien leven we vandaag de dag in zo'n angstige wereld, in zoveel onzekerheid. Plotseling
ontdek je dat de koeien gif produceren in hun melk, dan gebeurt er weer iets anders, dan raakt het water weer vervuild. En dan
kom je ineens te weten dat er naalden zijn die besmet zijn. Dus iedereen is zo nerveus, zo angstig om hun leven maar niet in
gevaar te brengen, en daarom beginnen ze hier over na te denken. Maar als je in sahaj komt, kan geen van deze dingen jou
overkomen, want dit is een ander aspect van Mahamaya: dat zij je beschermt. Ze beschermt je. Niemand kan een Sahaja yogi
vernietigen, behalve als ze erom vragen vernietigd te worden. Dan is dat hun verlangen. Maar niemand kan hen aanraken.
Nu we het over wonderen hebben - laatst was er een jongen uit Australië, een nieuwe Sahaja yogi, onderweg met zijn motor, en
plotseling reed hij met grote snelheid en kwamen er van beide kanten twee vrachtwagens, die hem raakten. Maar in plaats van
geraakt te worden, werd hij op de een of andere manier van zijn motor gekatapulteerd en kwam hij in de berm terecht; hij was
helemaal niet gewond en hij stond op, en iedereen was verbaasd. Zijn motor lag in stukken uit elkaar, alles, maar met de jongen
was er helemaal niets aan de hand. Niemand kon begrijpen hoe deze jongen zichzelf had kunnen redden. Er bestaan zo

ontzettend veel verhalen, waaruit duidelijk wordt hoe deze Mahamaya de Sahaja yogi's beschermt: ze geeft bescherming, met
heel veel zorg. Ook in dromen beschermt ze je. Het is heel verbazend hoe mensen soms dromen krijgen waarin ze hun
medicijnen krijgen, waarin ze een bepaalde behandeling krijgen, dromen waardoor ze ineens de gevaren begrijpen die er om hun
heen zijn, dromen die hun vertellen over de karakters van andere mensen, over de manier waarop ze zijn. Je hoeft het niet met je
bewuste verstand te weten, maar in de zeer, zeer diepe sushupti staat[13] in je dromen weet je wat er goed voor je is, en wat er
slecht voor je is. Op de een of andere manier weet je het. En het is die kennis - we kunnen het ook wel intuïtieve kennis noemen die ontstaat door Mahamaya. Zij is degene die je deze intuïtieve kennis geeft, over wat je moet doen, wat er moet gebeuren, hoe
je uit bepaalde probleemsituaties kunt komen. En dit gebeurt ook; of jij dit nu zelf regelt of niet, je komt eruit tevoorschijn.
Er bestaan hier zoveel voorbeelden van, duizend-en-één voorbeelden. Over één ervan zal ik jullie vertellen; het schiet me nu net te
binnen. In Australië was er een ontzettend lieve Sahaja yogi, een heel goede Sahaja yogi, hij was heel geleerd, maar toch een
eenvoudige man. En een andere vreselijke man had hem aangeraden een bepaald stuk land te kopen, een bepaald stuk land
genaamd Lilydale, hij zei hem: "We kunnen daar Sahaja Yoga opstarten. We kunnen dit doen, we kunnen dat doen." Dus stopte hij
al zijn bezittingen in dat project - om te beginnen. Dus de bank zei: "We zullen je geld geven." Maar in zijn verslag had hij
geschreven: "We hebben eigendommen van Sahaja Yoga, mijn eigendom, alles. En dit staat allemaal garant voor het geval dat
we niet kunnen betalen." Toen ik dat zag, dacht ik: "Dit gaat te ver." Dus deed ik navraag bij de advocaat en hij zei: "Je kunt dit
stuk land beter in de krant te koop zetten, anders zal niemand dit land kopen, of wat er ook tot je eigendom behoort, en dan zal
één ding zeker zijn, namelijk dat je er een jarenlange rechtszaak aan overhoudt. Het is dus beter om het in de krant te koop te
zetten, zodat je niets meer te maken hebt met dit Lilydale, en zodat Sahaja Yoga er ook niets mee te maken heeft."
En deze man raakte toen erg van streek, omdat de bank hem niet langer geld wilde lenen, en vervolgens dienden de mensen die
het hem verkochten een aanklacht in tegen hem. Hij was ondertussen helemaal blut, en hij wist niet wat hij moest doen, hij zat
tot zijn nek in de problemen. Toen zei ik hem: "Maak je geen zorgen, je wordt beschermd." En het zal je verbazen: ondanks alle
angst die veel mensen hadden dat hij gearresteerd zou kunnen worden of dat hem al zijn bezittingen afgenomen zouden kunnen
worden, alles; in plaats daarvan bood iemand geld voor dit Lilydale, om het voor een veel hogere prijs te kunnen kopen. Hij kreeg
er dus een veel hogere prijs voor, waardoor hij het kon verkopen. Maar je moet geduld hebben, en je moet vertrouwen hebben en
moed. Hij zei: "Moeder, ik weet dat niemand mij kan vernietigen."
En dit is hoe de bescherming van de Mahamaya, hoe dat ene aspect van Mahamaya zorgde dat deze man ontmaskerd werd, dat
deze slechte Sahaja yogi voor alle mensen ontmaskerd werd. Hij had een grote aanhang, en hij was een goede spreker,
enzovoort; maar vanaf dat moment lieten ze hem allemaal vallen. Dus het werkt ook op collectief vlak. Als er iemand is die het de
Sahaja yogi's lastig probeert te maken, goed, dan staat de Mahamaya hem toe om dit voor een tijdje te kunnen doen, tot een
zekere hoogte, maar dan begint ze plotseling te werken, zodat de mensen versteld staan, dat de Sahaja yogi's versteld staan hoe
deze man zo is geworden.
Deze Mahamaya is altijd zoals mijn sari, zoals jullie ook wel zeggen - ze beschermt je. Ze is schitterend, ze is zo vriendelijk,
zorgzaam, begaan, liefhebbend; ze behandelt je met zoveel zorg. Maar ze kan ook verschrikkelijk kwaad zijn en ze vernietigt de
mensen die het werk van God proberen te bederven, zoals rakshasa's[14] en duivels, en ze zorgt dat je zuiver blijft, weg van al
deze slechte invloeden.
Een ander zeer waardevol aspect van Mahamaya is dat ze je transformeert. Voor mensen gebeurt alles in hun hoofd. Als je een
schurk bent, dan ben je in je hoofd een schurk. Als je iemand bent die anderen haat, dan zit dat allemaal in je hoofd. Als je ergens
aan verslaafd bent, dan zit dat allemaal in je hoofd. Het is een heel gecompliceerde conditionering in je hersenen. Dus deze
Sahasrara is heel belangrijk, zonder twijfel, maar de kracht van Virata en Viratangana kan enkel werkzaam zijn als de Mahamaya
rupa er is. En op haar eigen mooie manier opent zij, verwijdert ze al deze conditioneringen die maken dat je lelijk bent, dat je
afzichtelijk bent, die maken dat jullie heetgebakerde niet-Sahaja yogi's zijn.
Zij is degene die werkelijk, net als Moeder Aarde, alles geeft wat ze heeft, om je echt heel vreugdevol te maken, heel gelukkig,
zodat je geniet van nirananda[15] - niets dan ananda[16], niets dan vreugde. En dit is wat de Sahasrara inhoudt. Maar dit is enkel
mogelijk als je brahmarandra[17] geopend wordt; anders kun je deze subtiele eigenschappen niet vatten, zoals goddelijke liefde,

mededogen, van deze eeuwig stromende Mahamaya.
Ik heb jullie nu verteld hoe ze is aan de buitenkant, maar als je in haar binnentreedt, als je in haar doordringt via de brahmarandra,
dan wordt deze Mahamaya, die zoals je weet een incarnatie is van deze allesdoordringende kracht, iets heel anders. Aan de ene
kant probeert ze je lessen te leren, probeert ze alles te vernietigen dat slecht is, alles wat schadelijk is, alles wat destructief is; en
aan de andere kant houdt ze van je, beschermt ze je, en leidt ze je met zachte hand. Haar liefde is zonder enige verwachtingen.
Ze heeft lief omdat ze niet anders kan dan liefhebben. Dus in die liefde word je ondergedompeld. En je geniet ervan. Iedereen
weet dat ze dicht bij haar zijn, heel dicht bij haar. Wanneer ze maar willen kunnen ze altijd haar hulp vragen; waar ze ook zijn
worden ze door haar ondersteund.
Deze Sahasrara is dus van heel groot belang, want het is enkel hierdoor dat we reageren, enkel hierdoor stapelen we allerlei
soorten onzin op. In de wereld vol onzin waarin we leven moeten wij als de lotussen zijn, die niet aangetast kunnen worden, die
niet beïnvloed kunnen worden door alle ellende die er gaande is. Dit is de test, dit is de pariksha, dat wij in deze tijd, in deze
moeilijke tijd, tot bloei kunnen komen en geurigheid kunnen creëren, en zoveel anderen in deze prachtige atmosfeer kunnen
brengen. Je kunt het zien als een mooie, speelse oorlog - zo kunnen we het noemen, met alles wat verondersteld wordt negatief
te zijn. Wat is de kracht van deze negativiteit? Wat is de kracht van deze conditioneringen? Wat is de kracht van deze domheid
die voor iedereen zichtbaar is?
Zo ontwikkel je het zicht, de visie. En dan wordt het zo duidelijk, dan begrijp je zo duidelijk dat jullie degenen zijn die
verantwoordelijk zijn. Jullie zijn de cellen van deze Sahasrara, van dit brein, en jullie moeten allemaal actie ondernemen. Gisteren
maakte het me gelukkig toen jullie zeiden dat deze lichten vele andere lichten zullen aansteken. Dit betekende voor mij echt een
grote belofte. Jullie komst naar Sahaja Yoga is dus niet enkel voor jullie eigen beperkte persoonlijkheden en hun problemen,
maar zoals ik al zei moeten jullie aan de ene kant groeien, en aan de andere kant moet iedereen via jullie groeien. Dit is dus het
tweede aspect waar jullie zorg voor moeten dragen.
Natuurlijk ben ik vandaag heel gelukkig dat ik tijdens mijn leven de manifestatie van Mahamaya kon meemaken. Het is zo'n
prachtige manifestatie, want doordat deze deur geopend werd ben je nu gewoon in staat om binnen te treden in het Koninkrijk
van God, en om van de hemelse gelukzaligheid en de bescherming te genieten. Maar heb er vertrouwen in. Heb er vertrouwen in.
Laat je niet in de war brengen door kleine dingen, en dan ben ik zeker dat het op een prachtige manier zal uitwerken. Als je dat
rotsvaste vertrouwen ontwikkelt en een totale overgave, dan ben ik er zeker van dat het helemaal goed zal komen.
Moge God jullie zegenen.
Nu zullen we eerst een kleine Ganesha Puja houden en dan Sahasrara Puja.

[1] mahamaya: grote (opperste) illusie

[2] maya: illusie

[3] Mahamaya: de verschijningsvorm of fysieke manifestatie van Shri Adi Shakti op de aarde

[4] Kali Yuga: ‘Dark Age’; de donkere tijden van (moreel) verval en vernietiging

[5] nirakara: vormeloos; de niet-fysieke vorm van Shri Adi Shakti

[6] Virata: het grote Kosmische Lichaam; manifestatie van God

[7] Viratangana: de kracht/de plaats van de Virata (het Kosmische Lichaam) in de hersenen

[8] Leela: het spel van het leven; het Goddelijke spel

[9] Leeladhara: kwaliteit van Shri Krishna, ‘de meester van het levensspel’

[10]

Paramchaitanya: de allesdoordringende kracht van God

[11] Mahamaya swarupa: de incarnatie of belichaming van Mahamaya

[12] sahaj: sahaja, spontaan, aangeboren, volgens de cultuur van Sahaja Yoga

[13] sushupti staat: staat van zeer diepe slaap

[14] rakshasa: demon, incarnatie of belichaming van negatieve of duivelse krachten

[15] nirananda: zuivere vreugde, opperste vreugde

[16] ananda: vreugde

[17] brahmarandra: top van het hoofd; plaats waar de Kundalini het fontanelgebied doorboort; zetel van de Hart chakra op het
hoofd

1994-0626, Shri Adi Shakti Puja - Vrouwen zijn shakti’s
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Shri Adi Shakti Puja - Vrouwen zijn shakti’s - Cabella Italië - 26/06/1994
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag vieren we de Adi Shakti-Puja.
Er is een verschil tussen een Kundalini, Shakti of Adi Kundalini Puja en een Adi Shakti-Puja. Het verschil is dit: enerzijds is de
Kundalini in jullie weerspiegeld door de Adi Kundalini, anderzijds hebben we de kracht van de Adi Shakti die de Paramchaitanya
(Allesdoordringende Kracht) is.
Alles samengenomen zijn er dus twee aspecten: het ene is haar kracht als Paramchaitanya en ook de weerspiegeling in de
mensen als Kundalini.
De derde taak van de Adi Shakti was het scheppen van dit gehele universum: zoals jullie gisteren reeds zagen; te beginnen met
de kosmos en dan hoe deze speciale planeet Moeder Aarde geschapen werd.
Wat ik jullie vertelde over Adam en Eva werd ook door Johannes neergeschreven in zijn gnostisch evangelie. Dit is zeer
merkwaardig.
Ik heb jullie altijd gezegd dat Christus veel verteld heeft dat niet in de bijbel staat. Jullie weten dat de Adi Shakti kwam als een
slang, haar Adi Kundalini aspect, en dat Ze Adam en Eva, zeker Eva, opdroeg om de vrucht van de kennis te eten.
De reden die ik opgeef, staat daar exact neergeschreven, namelijk dat de Moeder-kracht, de vrouwelijke kracht, niet wilde dat
haar kinderen zouden leven zoals dieren, zonder besef van hogere sferen, zonder hen een kans te geven hoger te rijzen via hun
vrijheid en zo tot hoger en hoger bewustzijn te komen. Dat was de zorg van de Moeder.
Er werden dus twee soorten van werelden geschapen: de ene was de Goddelijke en de andere begon pas te evolueren. Hiervoor
te zorgen lijkt een enorme taak: duizenden en duizenden, biljoenen en biljoenen jaren gingen voorbij om dit werk te kunnen doen.
Maar zoals jullie zien, gaan we in de moderne tijd naar de maan in zulke kleine... met zulke kleine inspanning en ook... in zo
weinig tijd ben je daar. Niemand had gedacht dat we daar ooit zouden geraken. Dit gebeurt allemaal door het menselijk verstand.
Maar wat is het menselijk verstand eigenlijk?
Het menselijk verstand kan helemaal niet vergeleken worden met het brein van de Virata. Het wordt ook niet volledig gebruikt.
De mensen gebruiken slechts een zeer klein gedeelte, waarmee ze deze vlucht naar de maan verwezenlijkt hebben. Natuurlijk dat
daar geen doel in zit. Ik weet niet waarom ze het doen. Maar ze deden het.
De hele natuur werd door haar geschapen. Wat je ook ziet rondom jezelf, werd door haar geschapen, het is allemaal haar werk.
Jullie zullen verrast zijn - pas geleden zei ik dat ik een zware sari wilde dragen en ik zei: "Het is zeer heet, het is beter een lichtere
te nemen!" Ik kleedde mij om en toen ik buiten kwam, ontdekte ik dat het koeler geworden was. De natuur weet dus alles en het is
de Paramchaitanya die de natuur inlicht. De Paramchaitanya is nooit zó actief geweest. Het begon van bij mijn geboorte. Ik zou
zeggen sinds de Kruta Yuga begon. In deze tijd moet je je realisatie krijgen. Dat was zo beslist door de Goddelijke Collectiviteit,
zoals je dit kan noemen. Alle Goden en Godinnen beslisten dit werk op te dragen aan iemand van wie ze dachten dat Ze hiervoor
zeer bekwaam was. Ze zeiden dus: "We zullen allen met U zijn, volledig met U, al onze krachten zullen bij U zijn, maar U neemt
deze taak nu op, in deze Kali Yuga om de menselijke wezens te transformeren."

In zekere zin zijn mensen moeilijker dan dieren, omdat ze hun eigen vrijheid hebben. Deze vrijheid werd hen gegeven opdat ze
hun uiteindelijke vrijheid zouden kunnen bereiken. De manier waarop ze zich binnen die vrijheid gedragen, is zeer verwonderlijk:
hoe ze volledig hun controle verliezen en zaken proberen te doen die zeer destructief zijn. Natuurlijk, (dit gebeurt) in Kali Yuga,
zoals het was voorspeld in India, maar ik denk dat ze niet konden voorspellen wat er zou gebeuren in Amerika of in de westerse
landen waar de mensen de vrijheid hebben om zichzelf te vernietigen. En ze vinden (voortdurend) nieuwe methoden om elkaar te
vernietigen. Deze tendens kan niet omgebogen worden, kan niet stopgezet worden door de Adi Shakti of door God Almachtig,
omdat je de vrijheid gekregen hebt jezelf ten gronde te richten, jezelf te schaden en naar de hel te gaan. Dat kan door geen
enkele Goddelijke Kracht gecontroleerd worden. Ook de Goddelijke Kracht respecteert jullie vrijheid.
De Goddelijke Collectiviteit dacht dus: "Zullen we de schepping van de Adi Shakti volledig ten gronde richten? Zullen we al wat Ze
gemaakt heeft, volledig vernietigen en dan iets anders scheppen?" Dit was de discussie.
De meesten onder hen hadden zo genoeg van de mensen, vooral met de westerse vrijheid, dat ze zeiden: "Deze mensen willen de
hel! Waarom zouden we hen dan de hemelen schenken? Dat is niet juist."
Het eerste wat de Adi Shakti in hen creëerde was (de drang tot) "zoeken".
Zij schiep dit verlangen om te zoeken, en daarom begonnen de mensen, die tot deze destructieve cultuur behoorden, te zoeken.
Toen het zoeken begon, kwamen zoals gewoonlijk vele anderen op de markt om antwoorden te geven op dit zoeken.
Ze richten zich naar vele religies en dat soort dingen en valse mensen, omdat ze de weg naar kennis niet kenden. Als ze
sommige boeken van verlichte mensen zoals Kabir, zoals Nanak, zelfs de geschriften van de gnostici, dingen zoals dat, zouden
gelezen hebben, zouden ze begrepen hebben wat de waarheid is, waar ze te vinden is en hoe ze kan gevonden worden. Het is
een groot gevecht, vind ik, tussen de zoekers en degenen die helemaal geen zoekers zijn. Ze willen niet weten en kunnen nooit
zoekers worden! Ik kan jullie verzekeren dat sommigen onder hen nooit aan zoeken denken. Ze zullen bezeten geraken, ze zullen
kwalen krijgen, ze zullen aardbevingen krijgen, ze zullen eender wat krijgen... maar ze zullen nooit zoeken. Zelfs als ze kwalen
krijgen, zullen ze zeggen: "Ho, we zijn martelaren, we doen belangrijk werk." Zulke stupiditeit is er in hun hoofden opgedoken, dat
ze denken: "We zullen gered worden door het doen van deze verkeerde zaken."
En deze stupiditeit komt van het verkeerd gebruikte brein. En dit perverse brein ageert, als de mensen vrij zijn het te gebruiken. Ik
weet het niet, waarom kijken ze niet rond en zien ze zelf wat er gebeurt? Verwachten dat de hele wereld naar de hemel zal gaan,
is zeker niet mogelijk. Het is niet mogelijk. Het kan niet. Ze hebben van alles geprobeerd. Ik heb mensen gezien, drugs en alcohol,
enzomeer. Iemand werd PHD (doctor in filosofie) door te beschrijven hoe hij door drinken meer spiritueel werd. En ze gaven hem
zijn PHD. Dus zelfs aan de top en aan de universiteiten, ik weet niet vanwaar zoveel domme mensen komen, vanuit welke
schepping. Het is onmogelijk te begrijpen. Hoe kunnen ze denken dat dit soort vernietiging hen tot hun redding zal leiden. Ze zien
het elke dag, ze kunnen het elke dag waarnemen. Ze weten wat er gebeurt. Maar toch luisteren ze niet.
Maar de zoekers zoeken zo ijverig, dat ze allen hun zelfrealisatie zullen krijgen. Dit is natuurlijk mijn job. Ik ben op de aarde
gekomen voor dit werk. Ik word verondersteld dit te doen. Ik probeer mijn uiterste best te doen. Geen enkele incarnatie heeft
geleefd zoals ik geleefd heb, gedurende zoveel jaren met zulk medevoelen, datgene wat Me echt doet leven, zodat ik voel dat we
meer sahaja yogi's moeten hebben.
We moeten velen redden! Met dit medevoelen en liefde kunnen we eender wat aan. Ik denk niet dat niet-zoekers dit zullen
bereiken.
Waarom zijn sommigen zoekers en anderen niet?
Als de Adi Shakti alle menselijke wezens geschapen heeft, zou men kunnen zeggen dat ze ook allemaal zoekers zouden moeten

zijn. Omdat ze door de vrijheid hun weg verloren zijn.
Ze zoeken iets anders en ze denken dat ze gelijk hebben. Ze hebben het recht te denken dat ze gelijk hebben. Zelfs iemand die
dom is, een gek, denkt dat hij gelijk heeft. Als je hem zou zeggen: "Je bent gek" dan zal hij antwoorden: "Jij bent gek." En ze zijn
niet bekwaam tot zoeken, al is het hun gegeven.
Velen bereiken het op de juiste manier, want hiervoor moet je je overgeven. Niet je vrijheid, niet je verstand, maar het ego dat
ontwikkeld is in de mensen... Met dit ego... Ik heb zelfs bezeten mensen gezien. Ze willen het ego intact houden en langs het ego
willen ze de bezetenheid gebruiken. Kun je je dat voorstellen? Onderworpen aan negatieve krachten! Zulke mensen willen dat
niet veranderen, zodat ze het voor hun eigen doel kunnen aanwenden. Ze halen dat niet, ze willen er niet van af, maar ze willen
het behouden, enkel en alleen omdat ze zelf gebruik maken van deze bezetenheid. Het zoeken is bij hen minder
vertegenwoordigd.
Er zijn er velen die niet aan zoeken toekomen, hoe kan je ze noemen? Slechte mensen. En ze willen niet, nimmer of nooit, dat
deze wereld zou veranderen. Onze media worden beheerst door deze boosaardige mensen. Ze willen niet dat de wereld
verandert. Ze willen niets goeds tonen. Ze willen niet zien waar het om gaat: wat helpt de mensen, wat is goed voor de mensen!
Enerzijds zien we zulke collectieve, zulke collectieve negativiteit, anderzijds vinden we zoekers, echte zoekers. Sommigen
zouden we halfbakken kunnen noemen en sommigen zijn pseudo-zoekers.
Als ze (onder het mom van zoeker) wat we een soort opoffering kunnen noemen, gedaan hebben, dan voelen ze zich geweldig.
Ze zijn ook betrokken bij mensen die rechten opeisen... Ik heb nooit ergens aanspraak op gemaakt. Ze zijn niet onder de indruk
van mij.
Ik heb geen ander kleed aangedaan, ik leef zoals een huisvrouw. Ze zijn dus niet onder indruk. Ik heb geen twee hoorns
ontwikkeld om iets machtigs over Mezelf te tonen, dus zullen ze niet onder de indruk zijn.
Maar aan de andere kant, zie je, dit is maya. Dit is Mahamaya, waarbij de Adi Shakti alles doet zoals gewone mensen, alles! Jullie
zijn niet in staat te ontdekken dat Ze Goddelijk is. Mijn familieleden hebben dit niet ontdekt tot ik met dit werk begon. Geen
enkele, uitgezonderd mijn vader en moeder. Niemand kon ontdekken dat ik sommige krachten had. Zulke ongevoeligheid voor
het Goddelijke kan gecreëerd worden door de Mahamaya-Kracht van de Adi Shakti... die zeer belangrijk is, anders kan je niet
oordelen, kan je niet begrijpen.
Desondanks heb ik de mensen dikwijls verkeerd beoordeeld, omdat ze dingen weten te verbergen, voor een tijdje toch, maar dan
ontdek ik het. Als ze ijverige zoekers zijn, als ze echt de waarheid zoeken, zullen ze die vinden, zonder twijfel dat ze die zullen
vinden.
Want de hele schepping is er voor hen, het hele universum is er voor hen, ze kijken allemaal naar hen uit. Het is belangrijk, dat we
zoveel sahaja yogi’s hebben. Niemand had zoveel sahaja yogi’s gedurende zijn leven. Want we moeten kanalen hebben. Ik heb
kanalen nodig en deze kanalen moeten zeer zuiver zijn, moeten mooi zijn, onschuldig en vol medevoelen.
Ze moeten zich enkel overgeven aan het feit dat ze hier zijn als instrument voor God Almachtig en dat ze goed zijn voor anderen,
en ik zeg jullie dat minstens zeventig percent van het werk al gedaan is.
Zelfs indien ze hun realisatie gekregen hebben, zoals het ei dat uit de schaal komt, blijven sommige vogels een deel van het ei
meedragen en anderen geraken nooit volgroeide vogels.
We moeten onszelf beoordelen, we moeten onszelf begrijpen.

Iets anders: jullie weten dat ik zeer zacht ben, zeer zacht. De mensen denken dat ik veel vergeef. Dat doe ik met iedereen. Niet
dat ik het niet weet, maar ik laat toe: "Al goed, ga zo ver je kan." Ondervinding is de enige weg die een mens kan doen begrijpen.
Ongetwijfeld. Als je het hem enkel vertelt, begrijpt hij het niet. De ervaring van de zelfrealisatie heeft jullie doen begrijpen. Maar ik
wil nogmaals zeggen dat we geen zelf realisatie kunnen geven aan de hele wereld. We kunnen dat niet.
Ze zijn zoals stenen, vreselijke mensen.
Wat er ook gebeurt: degenen die vals zijn, zullen ontmaskerd worden. En iedereen weet dat, ze zullen ontmaskerd worden.
Deze ontmaskering zal hen natuurlijk redden van die wreedaardige mensen, maar ik weet niet of ze naar Sahaja Yoga zullen
komen, of ze gerealiseerd willen worden.
Ik vertel jullie dit, omdat ik ook ervaring heb met mensen en al de jaren dat ik aan het werk ben, heb ik mensen, en mensen en
mensen gezien. De zoekers zijn trots op hun zoektocht. En sommigen onder hen willen het zoeken niet opgeven. Het is een soort
job. Je kan het een hobby noemen. Ze zijn zoekers! Ze hebben een attest van zoeker te zijn. Zij dragen dikke kleren, hebben
gekke huizen, gek haar, alles. Kluizenaars. Ze kunnen agressief zijn, eender wat. "Wij zijn zoekers!" Ze nemen een certificaat op
zichzelf: "Wij zijn zoekers." Dit is ook een andere kwaliteit van zoekers. Het is een soort levensstijl voor hen: "We zijn zoekers!" En
waar ze ook gaan, ze gaan er om te zoeken, ze zullen naar tien of twintig plaatsen gaan. Elke keer argumenteren ze: "Moeder, er
moeten meer wegen zijn." "Ja, mogelijk. Ik weet niet of die er zijn.
Jullie kunnen gaan."
De belangrijkste taak van de Adi Shakti is nu realisatie geven aan mensen. Dat is mijn belangrijkste taak. Voor al de rest wordt
gezorgd, dat is reeds geregeld. Ik zou zeggen het is zoals een computer.
Ik moet er me geen zorgen over maken, het reageert vanzelf.
Wat er ook gebeurt, het is een reflexbeweging. Ik moet me geen zorgen maken over deze zaken. Zoals mensen die zeggen:
"Moeder, ik bid tot U, en hoe kan het dat U me zoveel helpt?" Het gebeurt allemaal vanzelf. In die tijd is het mogelijk dat een
gedachte een oordeel wordt, maar het is een reflexbeweging. Ik doe echt niets. In werkelijkheid ben ik Nishkriya, ik doe helemaal
niets. De meest luie persoon die je kunt indenken
Echt waar, want als er een complete organisatie aan het werk is voor mij, waarom zou ik dan werken? Niet nodig! Maar er is één
ding: ik ben getuige. En wanneer ik getuige ben, werkt dat op de reflex, het werkt uit: de Allesdoordringende Kracht. Als dit de
kracht van de Adi Shakti is, dan wordt alles wat ik meemaak, overgebracht op die kracht. Het werkt net andersom met
elektrische kracht. Iets stroomt hier rond, het wordt niet teruggekaatst naar die kracht. Iets stroomt hier rond en loopt hier en hier
dood. Het is omgekeerd: als ik iets verkeerds merk, moet ik er niet op ingaan, enkel getuige zijn, enkel kijken. Het werkt allemaal
door deze enorme kracht van de Paramchaitanya.
Deze kracht kennen jullie niet. Jullie kennen de Kundalini, jullie weten alles over chakra's, maar deze Allesdoordringende Kracht
bevindt zich in elke deeltje, in elk atoom. En het werkt zo dat het leidt, het stuwt jullie, het handelt voor jullie bestwil.
Soms zeggen de mensen: "Moeder, ik wou deze winkel kopen, maar het lukte niet..." Enzomeer. Het is voor jullie bestwil dat jullie
hem niet konden krijgen. Dank God. Na tien dagen komen ze af: "Godzijdank dat ik hem niet heb!"
Door ondervinding leer je stapsgewijs dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Als ze onderweg verloren lopen, geraken
normale mensen van streek, maar sahaja yogi’s niet: "O, leuk, hier moet iets zijn, dat God ons hier bracht!" Stilaan word je
daardoor ouder, de overactieve persoon begint te denken:

"Overgave, islam, overgave!" Geef het probleem aan de Allesdoordringende Kracht en het werkt. Zulke enorme zaken gebeuren in
deze wereld, enkel door bandhans; het is ongelooflijk hoe deze dingen gebeuren. Veronderstel dat je vindt dat er zoveel moorden
zijn, dit gebeurt en dat gebeurt. Ook dat is er om de aanwezigheid van de Paramchaitanya uit te drukken.
Het is Kruta: het werkt, de manier waarop het werkt. Kruta betekent hetgeen gedaan wordt. Dan word je je ervan bewust dat je
deze kracht sterker kan maken door je Kundalini.
Het opstijgen van de Kundalini is ook een weerspiegeling van de Adi Shakti. Zoals we één kant van de maan zien en de andere
kant zien we niet.
Op dezelfde wijze word je versterkt als deze kracht binnen in jullie oprijst en de Paramchaitanya raakt. Zo zijn sahaja yogi's. Maar
jullie zijn God niet. De incarnaties kunnen zeggen: "Ik ben God." Jullie zijn geen incarnaties. Maar geen enkele van de incarnaties
heeft ooit gezegd dat ze de Adi Shakti zijn. Dat kunnen ze niet. Deze kracht van de Adi Shakti, die we de Allesdoordringende
kracht noemen, is de kracht die jullie liefheeft, die volledige controle heeft over de natuur. Zij begrijpt, zij denkt, ze weet alles. Zij
weet alles over jullie. Ze werkt in elke hoek, in elk onderdeel van jullie leven. Het is volledig met jullie zoals...
Veronderstel dat je in een rivier valt die zeer vlug stroomt en je kan niet meer zwemmen en je begint mee te drijven met de rivier
en dan stel je vast dat samenstromen met haar beter is dan proberen eruit te geraken. Stroom met haar, geniet van de natuur
rondom je. Je zal niet verdrinken. Integendeel je voelt je verheven en je stroomt met haar mee.
Dan begrijp je: "Is het nodig dat ik iets doe, als de Paramchaitanya het voor mij doet?" Maar je moet vertrouwen op je Kundalini,
die dat uitgewerkt heeft, die je op die oever gezet heeft, die je in dat mooie Koninkrijk van God heeft gebracht.
Je begrijpt dus dat er twee zaken gebeurd zijn: ten eerste dat jullie Moeder, jullie Kundalini, die zich in jullie bevindt, die jullie
eigen Moeder is, die steeds bij jullie was, jullie deze geboorte heeft geschonken.
Nadien heeft ze jullie die kracht gegeven, die Kracht die jullie zelf kunnen gebruiken. Jullie zijn door haar gemachtigd.
Jullie zouden verbaasd zijn hoe deze kracht helpt. Ik bedoel, zie je.
Ik ben... Ik zou niet zeggen dat jullie al de krachten kunnen verkrijgen. Dat zou ik niet zeggen, maar vandaag kloegen ze over
iemand. Onmiddellijk zei ik de naam van die persoon. Nu zullen jullie vragen: hoe wist ik dat? Ik weet het, dat is alles. Ik weet.
Veronderstel dat jullie tapijten verkopen. Dan weten jullie welk patroon dit is, welk patroon dat is, waar het vandaan komt, alles.
Als die Kracht overal is, dient men alles te weten. De verbinding is zo, dat als jullie iets willen weten, jullie eender wat kunnen
weten.
Boeddha werd ook Sarvalokatheswara genoemd, hij die al de loka ziet. Hoe ziet hij dat? Sarvalokatheswara! Omdat zijn ego, het
Param-ego is, zo zou je het kunnen noemen, Mahatahamkara. Dat weet alles, terwijl jullie ego's niets weet. Omdat het niets weet,
word je erdoor bevangen. Als het had geweten, als het ego de waarheid had gekend, zouden jullie vrije mensen zijn, totaal vrij.
Maar jullie willen je ego niet overgeven, jullie willen je niet met de rivier laten meevoeren, zoals Tao, hij heeft het gezegd. Neen,
jullie willen niet genieten, jullie willen je eigen specialiteit hebben. Individualiteit is totaal verschillend van het ego (dat zegt): "Ik
ben dit, ik ben dat."
Jullie moeten beginnen met onderscheid maken. Na de realisatie, in het licht van de realisatie, moeten jullie dit beginnen in te
zien.
Het eerste dat jullie moeten doen, is jullie ego vertellen neer te zitten, rustig te zijn. Jullie weten niets. In de moderne tijd is dit de
grote mode. Je vraagt (iets aan) iemand: "Ik weet het niet." - Je vraagt iemand: "Wat is je naam?" - "Ik weet het niet."

Hij kent zelfs zijn naam niet. En het is mode om dom te zijn, te tonen dat je zeer dom bent. Ze denken dat ze zo tonen dat ze zeer
onschuldig zijn, maar dat is niet zo, het is domheid. Deze domheid. Ik zou niet weten welke dieren die nog hebben. Zelfs ik ken de
oorzaak hiervan niet. Ik moet nog uitzoeken welk dier deze domheid voortgebracht heeft in de evolutie. Maar ik weet één ding:
het is jullie ego! Ego maakt een mens helemaal dom. In Marathi - God dank, is die taal zo rijk dat ze aan eender wie die zijn ego
toont, zullen zeggen: "Hij klimt op een struik."
Er is een kleine struik en hij klimt erop. Al dit ego komt door je eigen zogenoemde gedachten, verwezenlijkingen. Maar wat zijn
deze verwezenlijkingen? Jullie weten niets. En dit moet ik jullie vandaag vertellen: als er vandaag iets uitwerkt, is het de overgave
van jullie ego. Als jullie weten hoe je ego over te geven, zullen jullie het uitwerken.
Iets anders dat mij soms verwondert, vooral in het westen... Ik denk dat de vrouwen de Kracht, de Shakti zijn, maar in het westen,
vind ik, gebruiken de vrouwen de Adi Shakti niet. Neen! Eerst en vooral zijn ze nog zeer erg bezeten door hun emoties en ideeën
enzovoort. Aan de ene kant heb je de man met het ego, maar de vrouwen zijn ook zeer egoïstisch. Het is zeer moeilijk.
Als je bijvoorbeeld een westers meisje uithuwelijkt met iemand. Ze zal zeer gelukkig zijn, springen, al de geschenken en
gelukwensen in ontvangst nemen, al de kleren dragen, alles. Na tien dagen zal ze komen zeggen: "Moeder, ik ben verward."
"Verward? Hoezo?" "Ik ben nu verward." "Ben je nu verward of eerder ook al?" "Ik ben nu verward!" "Goed, je geeft al je
versieringen terug, alles." "Nee, nee, laat me dan nadenken." Dit is niet het niveau van een sahaja yogini.
Een sahaja yogini is de shakti en ze moet uitdagingen aanvaarden: "Ik zal het je tonen, ik doe het beter." Daartegenover staat dat
ze zeer bazig zijn, vind ik. Ik ben verbaasd. Waarom moet een shakti domineren?
Als ze een shakti is, zal ze niet bazig zijn. Degenen die dat niet zijn, die zullen domineren. Als je in India naar het huis van eender
welke beambte gaat, zal de beambte nederig zijn, maar de dienaar zal dominerend zijn.
Op dezelfde manier vind ik deze tirannie-business zeer laag en ook een soort temperament zoals van...een non. Ze kleden zich
als een non, gedragen zich zoals een non, ze kunnen niet lachen..Zijn jullie sahaja yogini's? Of wat zijn jullie? Zijn jullie nonnen?
Ga dan in een klooster!
Waarom vertel ik jullie dit, terwijl ik over de Adi Shakti spreek?
Ik spreek over de shakti, hoe de shakti zich moet gedragen. Ik was verwonderd dat vrouwen niet meehelpen aan het verspreiden
van Sahaja Yoga. Iemand zei mij dat de leiders niet willen dat vrouwen Sahaja Yoga verspreiden. Dat is verkeerd.
Als een leider dit zegt, is dat niet juist.
Maar eerst en vooral moeten de vrouwen echte sahaja yogini's zijn.
Als je probeert eender welke vrouw het leiderschap te geven, stopt ze ermee, niet allemaal, maar sommigen.
De taak van een sahaja yogini is zichzelf te ontwikkelen door meditatie, door zichzelf te begrijpen en door zelf achting:
"Ik ben een sahaja yogini, ik ben die shakti. Ik heb de mogelijkheid hiervoor. ik ben zelf die mogelijkheid. Wat doe ik? Niets! Ik heb
dit niet geleid, ik heb dat niet gearrangeerd, niets van dat alles. Ik zit hier lekker te praten. Maar potentieel ben ik. Ben ik
bekwaam?"
Dit moeten de sahaja yogini's beslissen. Anders zijn ze bezeten, dagdromen ze, denken ze dat ze God-weet-wat te betekenen
hebben. Het is zeer moeilijk! Ik zou graag enkele lieve sahaja yogini's tot leider hebben. Ik zou dit echt willen, maar zo vlug ze
leider worden, zitten ze op hun paard en lopen te hard. Word nederig! Enkel en alleen als er ruimte is in de kan, kan er water in

vloeien. Heb een groot hart.
Iemand komt naar je huis, je houdt er niet van, je wil niet voor andere sahaja yogi's zorgen. Echt, ik zeg het telkens weer dat de
vrouwen shakti moeten worden in het westen, en shakti betekent niet: je man domineren en er een dwaas van maken. Het
betekent: geef hem krachten. Jullie zijn de krachtbronnen van de hele familie. En dit is onze familie! Dit is allemaal mijn familie.
Ik ben zo bezorgd over iedereen. Zelfs over kleine dingen maak ik mij druk. Ik heb nooit de voldoening dat mijn werk nu gedaan is
en dat ik vannacht zal slapen en aan niemand zal denken. Nooit! Bezorgd over dit en bezorgd over dat. De ganse tijd stroomt ze,
deze kracht en mijn bekommernis: deze kracht die werkt omdat mijn bezorgdheid echt is. Ik ben niet bekommerd over mezelf.
Nooit. Je zal verbaasd zijn, als ik al deze vrouwen zie, die van alles doen om zichzelf te beschermen. Ik ben verwonderd. Hetgeen
nodig is, is bekommernis en eens dat je die ontwikkeld hebt, een echte liefdevolle, medevoelende bezorgdheid over anderen.
Zelfs met kinderen. ik heb gemerkt dat ze nooit zorgen voor elkanders kinderen. Ze helpen de anderen nooit. Iemands tanden
moesten getrokken worden. Ze moest haar kind meenemen. Ik bedoel, dit is al te gek!
Als je niet bekommerd bent, zal je geen collectieve geest hebben, zal je niet de collectieve kracht hebben. En het is belangrijk dat
jullie allemaal proberen om zeer collectief te zijn! Zorg voor elkaar...
Nu, dit zou ik niet moeten zeggen, ik was van plan het aan de Cabella-dames te vertellen dat Cabella een ashram is en de
mensen die van andere ashrams komen, zelfs van Australië, zijn verbaasd dat ze hier leven zoals in een hotel. Ze betalen ervoor.
Wij betalen allemaal, maar wij hebben tuinen, we zorgen voor de tuinen, we zorgen voor de buitenkant. Hier maakt niemand er
zich druk om.
Ze gebruiken alles, maken zich niet druk. Het is verbazingwekkend waarom ze zo zijn, terwijl ik toch hier leef. Je gaat naar
Australië, je gaat naar Amerika, eender waar er een ashram is, werken ze op zondag. Hier heb ik dit nog niet gezien, ze
verdwijnen allemaal.
Dit is jullie ashram, jullie verblijven hier. En nu vandaag, moet ik dit vertellen omdat ik voel dat Sahaja Yoga faalt door de shakti's.
Sommigen weten zelfs niet hoe ze moeten glimlachen en sommigen zijn zeer bazig. Ik moet jullie dit vertellen omdat jullie zo
belangrijk zijn. Maar geen enkele man zou dit werk kunnen gedaan hebben. Geen enkele mannelijke incarnatie zou deze taak
opgenomen hebben. Ze worden netjes gekruisigd op zulke jonge leeftijd. Zeer aardig! Gekruisigd worden op zulke jonge leeftijd!
Een andere neemt gif in. Nog een andere wordt door iemand gedood. Zo gaat dat, niemand wilde dit werk doen. Ik bedoel dat ze
er genoeg van hadden. Wij hadden Gyaneshwara, die in "samadhi" ging op de leeftijd van 23 jaar. Kan je je dat voorstellen? Hij
had echt genoeg van de mensen. Nu, het is voor jullie mensen, dat de vrouwen dat geduld van jullie Moeder moeten ontwikkelen,
die genegenheid, die liefde, en dan zal je zien hoe je shakti-principe zal uitwerken. Steeds opnieuw heb ik hierover gesproken.
En op Adi-Shakti niveau moet ik zeggen: "In je familie ben je als een shakti, en je moet wijs zijn, je moet gevoelig zijn, je moet je
echtgenoot begrijpen, je moet je kinderen begrijpen, je moet geduld oefenen."
Integendeel, ze bederven hun kinderen. Jullie moeten eerst weten wat goed voor hen is. Als ik vandaag bijvoorbeeld zeg dat de
schoolgaande kinderen van school moeten veranderen, dan is dit voor hun goed. Wat kunnen de mensen erbij winnen? En toch
zegt iemand: "Nee"-"Goed, ga eruit!" Wat zal je doen? Zulk een gehechtheid aan je eigen kinderen toont dat je zwak bent. Jullie
moeten alle kinderen graag zien, jullie moeten voor alle kinderen zorgen. Jullie moeten van alle kinderen genieten. Ze moeten
vertrouwen hebben, maar wat gebeurt er? Dat ze enkel geïnteresseerd zijn in hun eigen kinderen.
Wij zijn samen een familie, we leven allemaal samen.
We moeten alles delen.
Het is dit soort ongevoeligheid in jullie collectief gedrag dat ook je kinderen zal bederven. Hetgeen je moet overbrengen naar de
ganse wereld is deze Sahaj-manier van leven.

De vrouwen maken de maatschappij. Als de Indische samenleving goed is, ligt dat aan de Indische vrouwen en hun wijsheid.
Onze mannen zijn dom in India. Ze hebben de politiek, de economie, alles naar de vaantjes geholpen. Maar de maatschappij
houdt stand en ze zijn nog altijd op het goede pad.
Dit is alleen het gevolg van de wijsheid van de vrouwen. Als de vrouwen zich bezig houden met zich op te kleden, gedurende
uren, denken aan hun kleding, wat ze zullen dragen...gedaan!
Dit is de dag van de Kundalini, die de Moeder is. Zij is de Moeder en jullie zijn de moeder. Jullie moeten alles weten over jullie
kind. Iemand komt naar mij toe en zegt me: "Mijn kind is drugverslaafde." Hoe is dit mogelijk? In India worden kinderen geen
drugverslaafde, omdat de moeder de ganse tijd als een kloekhen op hen let. Ze weet het zeer goed. Ik bedoel, zelfs toen we op
de universiteit waren, zelfs als ik gehuwd was, zou mijn moeder nog vragen: "Waar ga je naartoe?" We durfden het niet zeggen.
"Kom terug om zes uur!" Zelfs toen we gehuwd waren, werden we verondersteld het hen te zeggen. Dat is het werk van de
moeder: waar gaat het kind naartoe, wat doet hij? En dan te zeggen dat de kinderen niet luisteren. Waarom luisteren de kinderen
niet? Omdat jullie geen onderscheidingsvermogen hebben. Ik geef toe dat de atmosfeer hier zeer slecht is, de kinderen zijn zeer
slecht. Ik geef toe dat dat allemaal zo is, maar als jij een sterke moeder bent in je liefde, zullen je kinderen zich niet misdragen.
Zelfs nu, weet je, zijn ze de ganse tijd hier, al deze leiders hangen rond mij. Waarom? Ik heb geen honing bij Me of iets anders. Ze
zitten daar maar, enkel en alleen zitten, dicht bij mij. Al de leiders. Maar dit gebeurt na de realisatie. Zelfs mijn neven, zie je,
zouden allemaal naast mij willen zitten. Al mijn schoondochters willen naast mij zitten. Ze willen mij niet verlaten en mensen
vragen gewoonlijk; "Wat is er verkeerd?" Wat is er mis met jullie? Jullie klitten de ganse tijd aan jullie tante. Wat is dat? De
bezorgdheid. En ze begrijpen dat het voor hen goed is wat je verteld. Maar je Zelf moet in orde zijn.
Als Moeder moet men verdraagzaam zijn, vol begrip, maar als je hen iets moet zeggen, moet je het hen ook zeggen als je denkt
dat je het hen scherp kan zeggen, of op de goede manier, maar het kind moet weten dat je van hem houdt en dat je van alle
kinderen houdt. Het is zeer subtiel, zoals ik zag... Eens nam ik het kind van een sahaja yogi mee naar de markt en hij vroeg: "Ik ga
dit kopen, en dat kopen." Hij wilde alles kopen! Ik was verwonderd. "Wat is er verkeerd met deze jongen?" Als ik mijn eigen
kleinkinderen meeneem, zouden zij dit niet doen. Niets daarvan. Zelfs al zou je twee paar schoenen willen kopen:
"Neen, nee, nee, één is genoeg." Alsof de verkwisting is. Ze zullen nooit iets vragen. Het is een vorm van zelfwaardering. Ze willen
het niet. Hetzelfde met de vrouwen, de vrouwen vragen nooit iets aan hun echtgenoot. Neen, niets. Niets! De man zal vragen:
"Vraag me alsjeblieft iets. Vraag iets!" "Neen we willen dit niet." Dat wordt een sahaja yogini-moeder en een vrouw en een shakti.
Ze heeft geen eisen. Ze vraagt niets. Degene die de gever is, wat moet die vragen? Degene die bevoorraadt, wat zal hij vragen?
Ik voel soms dat de linkerkant, of de vrouwelijke kant in Sahaja Yoga, een klein beetje naar beneden gaat.
En ze moeten juist stijgen: eerst meditatie, respect voor Moeder, de kinderen leren hoe Sahaja Yoga uit te werken, hen spreken
over Sahaja Yoga en niet alleen over voedsel, over reinheid, lief zijn voor de anderen, hoe dingen te delen met anderen en mooie
verhaaltjes vertellen die je gehoord hebt, hen vertellen wat dharma is, met hen praten en verslag uitbrengen. Dit moet je begrijpen
om Sahaja Yoga sterk te maken. Jullie zijn de shakti van Sahaja Yoga, neem het van mij aan en jullie moeten het op die manier
uitwerken in plaats van je zorgen te maken over kleine pietluttige zaken. Soms ontvang ik brieven van de vrouwen en sommige
zaken doen me werkelijk pijn. Ik kan niet begrijpen hoe ze sahaja yogi's zijn. Ons hele Sahaja-systeem moet een modelsysteem
zijn, zodat anderen zien en begrijpen wat we bereikt hebben in ons dagelijks leven.
Adi Shakti werkt in het dagelijks leven, van de kleinste zaken tot de hoogste. En de ganse tijd moet je leren, de ganse tijd moet je
leren, of je nu een leider of geen leider bent, de ganse tijd moet je weten wat je moet weten. "Ik wist dit niet, ik wist dat niet." Enkel
en alleen als je dit soort houding van: "Ik moet leren", die nederige houding, die nederigheid: "Ik moet leren, ik moet leren, ik moet
nog leren", dan zal het ego niet opkomen. Door het ego ben je voldaan over jezelf. Dat is het teken van ego. Jullie weten niet
hoeveel jullie anderen kwetsen, wat jullie stuk maken, niets. Maar jullie voelen je uiterst tevreden met jezelf. Zulk een zorgeloos

persoon leeft soms op lucht. Wat heb ik vandaag voor een ander gedaan? Hoe heb ik gesproken tot iemand anders? Wat heb ik
aan een ander gegeven? Het is niet nodig dat ik jullie geschenken geven. Waarom zou ik jullie geschenken geven? Maar ik geef
jullie geschenken voor mijn eigen voldoening. En als ik geschenken aanneem van jullie, is het voor jullie eigen voldoening.
Wat moeten we doen? Waarin vinden we voldoening? Waarin vind jij voldoening? Denk even na. Waarin vinden we voldoening?
mijn huis moet in orde zijn, mijn man moet O.K. zijn. Mijn kinderen moeten goed zijn: mijn, mijn, mijn!
Tot dit "mijn" wordt overgedragen op een andere persoon ben jij in de band van de maya. Dit moet je leren. Elke dag eraan
denken of opschrijven. Jullie moeten allemaal dagboek houden: wat heb ik voor anderen gedaan? Wat heb ik anderen gezegd?
Wat doet een ander plezier? Kleine, kleine dingen kunnen het leven zo mooi maken. En er zijn ook grote zaken voor jou. Als je niet
denkt dat je groot bent, zijn al deze grote dingen ook voor jou. Het is zo: de hele hemel kan afgedekt worden met één blad. Als je
het blad tegen de hemel ziet, toont het blad zijn bestaan. Op dezelfde wijze kan de hele visie van Sahaja Yoga volledig
waargemaakt worden door één persoon, die het gehele terrein bestrijkt, één persoon hier en één persoon daar. Het is zo
merkwaardig dat zoveel sahaja yogi’s deze taak niet opnemen. Er zijn mensen hier en daar. Zo merkwaardig, dat je hun namen
zou moeten noteren.
Ik voel dat ik ondergedompeld wordt in de oceaan van vreugde. Ik ben enkel één persoon... Wat jullie betreft? Waarom kunnen
jullie dat niet doen, als de Adi Shakti met jullie is, weerspiegeld, als al haar krachten met jullie zijn? Hoeveel kunnen we doen in de
uitgestrektheid van mijn visie? Ik wil meer en meer mensen, die zelf een visie hebben, maar geen kleine mensen, die enkel aan
hun kinderen, aan voedsel, denken. Neen, neen, zij worden niet gewenst. Nutteloos! Die zullen allemaal wegvallen. Ik hoop dat
jullie begrijpen waar jullie staan, wat jullie hebben. Wat er in jullie geschapen is, is de Kundalini, die jullie al de kennis heeft
gegeven, alles. Maar, ik weet dat er zovelen zijn die zelfs niet weten wat deze chakra is. Ze weten het niet. Ik bedoel, als je tot de
limiet van onwetendheid gaat. Jullie moeten al deze zaken weten. Jullie moeten begrijpen wat het is, omdat het voor jullie is,
allemaal voor jullie, al deze kennis. En het grootst van alles is het geloof, dat jullie nu één zijn met die Goddelijke Kracht. Dit moet
zich in jullie echt volledig vestigen. Dit is, denk ik, één van de belangrijkste puja's. Maar ik denk dat het zeer belangrijk is je eigen
krachten van de Kundalini, de krachten die je ter beschikking staan en de werking van de Allesdoordringende Kracht te begrijpen.
Dat zal je vertrouwen geven en medevoelen, het zal je een visie geven en het zal een zeer grote persoonlijkheid van je maken.
Zeer grote persoonlijkheid!
Wat was George Washington? Ze zeiden dat hij zeer groot was. Wat was Abraham Lincoln? Hij was zeer groot. Maar jullie
hebben allemaal je zelf realisatie. Jullie moeten denken aan het hele universum, de hele kosmos. Als deze gedachten zich niet in
je (brein) ontwikkelen, ben ik er zeker, zeer zeker dat de vooruitgang van Sahaja Yoga naar binnen en naar buiten minder zal zijn.
Begrijp dus dat deze krachten mét jullie zijn, jullie moeten ze nederig gebruiken.
Moge God jullie zegenen.
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Shri Vishnu Puja - De basis van het dharma - Parijs, Frankrijk - 13 juli 1994
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
In geen enkel land waar vrijheid en bevrijding
heerst, heeft het zo vlot gewerkt als verwacht werd. Dit geldt ook voor Frankrijk. De bevrijding door haat. Haat is de basis van
deze revoluties en de zogenaamde bevrijding. Als de bevrijding plaatsvindt binnenin jezelf, zodat je geen slaaf meer bent van
deze vreselijke destructieve en negatieve krachten, dan is er echte bevrijding.
De tweede zaak die in Frankrijk plaatsvond en voor de eerste maal in Europa, is dat het als dharma erkend werd. Dat is heel
belangrijk en verdient een applaus. Sahaja Yoga is als dharma erkend. Het is dharma, maar nu is het erkend. Dit is een zeer
belangrijke zaak. Ik moet zeggen dat het een enorme verdienste is voor jullie leider en al de Franse Sahaja Yogi’s die zo hard
werkten om dit te verkrijgen, deze erkenning.
Het is een belangrijke zaak.
Vandaag zullen we een puja doen voor Shri Vishnu, die de basis is van het dharma. Tot nu toe hebben we nog nooit iemand van
de basisgodheden vereerd, met uitzondering van Shiva. We vereerden enkel de incarnaties, omdat ze als incarnatie kwamen:
Ganesha kwam als incarnatie, de godin kwam als incarnatie, Rama, Shri Krishna, Guru’s, Christus, Boeddha kwamen als
incarnatie, ze kwamen allemaal als incarnatie op deze aarde en we vereerden speciaal de incarnaties die op aarde kwamen.
Maar nu Sahaja gevestigd is als dharma, moeten we meer weten over Shri Vishnu, die de basis van dharma is. Later kwam hij op
aarde als Shri Rama, dan als Shri Krishna en uiteindelijk als Kalki. Het is een prachtige evolutie van Shri Vishnu.
We moeten begrijpen wat de basis van dharma is. Zoals jullie weten, zijn er acht valenties in de materie: negatieve, positieve en
neutrale. Maar in menselijke wezens zijn er tien valenties en deze tien valenties zijn in ons gecreëerd door Shri Vishnu en ze
worden beschermd, verzorgd en gevoed door Shri Vishnu. Als hij vindt dat het dharma naar beneden gaat bij menselijke wezens,
incarneert hij op deze aarde. De uiteindelijke staat is de Virata. Op dat niveau splitst het Vishnu-principe in twee: het ene gaat
naar de Virata, het andere naar Viratangana.
Maar het derde principe is hetgeen Mahavishnu genoemd wordt, die incarneerde als de Heer Jezus Christus.
In deze tijd werken al deze drie principes hoofdzakelijk in de Sahasrara. De Virata is het principe waarin je kan zien dat de
boodschap van het inwendige dharma zich verspreidt over de ganse wereld. Het is niet enkel dat in de moderne tijd gezegd
wordt: “Dit mag je niet doen, doe dat niet, doe dat niet ...”. Neen, geen tien geboden. Deze tien geboden moeten je eigen natuur
worden. Jullie moeten volledig één worden met deze natuur. In het evolutieproces was dit het werk van de guru’s, om deze
dharma’s in jullie te vestigen en daardoor werden jullie dharmische mensen.
Maar als je de wereld bekijkt, merk je dat wat er ook gezegd, geschreven of mondeling uitgelegd wordt, lippendienst wordt.
Daarom is het dat alle godsdiensten die dezelfde zaken verkondigden, allemaal andere richtingen zijn uitgegaan: sommige
geraakten georiënteerd op geld, andere op macht, sommige zijn gewelddadig en andere helemaal vals. Als je dit ziet, ben je
erover verwonderd hoe het dharma-principe vernield is door de mensen. Waarom konden ze het dharma niet aanvaarden?
In ons zijn er twee genen aanwezig die bedoeld zijn om ons te beschermen van de zonden tegen de Moeder en zonden tegen de

Vader. Deze twee genen begonnen te veranderen en de mensen begonnen te handelen naar eigen believen. Er is geen controle.
Dit is wat er gebeurde tijdens onze evolutie. In India zijn de mensen dharmisch uit traditie, zeer dharmisch. De reden is dat wij
sinds mensenheugenis gepraat hebben over dharma, wij hadden heiligen en dan werd gedurende duizenden jaren een soort
traditie opgebouwd. In die tijd was Egypte ook met ons. Maar in Egypte en ook in Griekenland ging er iets mis. Laten we het geval
van Griekenland nemen waar ze de Goden vermenselijkten. Ze brachten het niveau van de Goden van dharma naar adharma. En
in Egypte waren de koningen vooral geïnteresseerd in de dood, in graven, in het bouwen van piramiden en al deze zaken, niet in
het uitbouwen van inwendig dharma. Dat is de reden waarom in Egypte het dharma snel naar beneden ging en de Islam hier
uiteindelijk gevestigd werd.
De islam kwam omdat de mensen adharmisch waren. Ook in Griekenland aanvaarden ze de orthodoxe kerk omdat de mensen
adharmisch geworden waren. Maar deze godsdiensten waren zelf adharmisch. Ze konden het dharma niet laten doordringen in
zichzelf, hoe zouden ze het dharma dan kunnen laten doordringen bij deze mensen? Dit gebeurde veelvuldig in deze landen en
Vishnu’s... alteran ... Narasimha kwam zeer dicht, zeer dicht bij Griekenland en zeer dicht bij Egypte, in Peshawar. In Peshawar
gebeurde dit.
Dat was dus zeer dicht bij Egypte en bij Griekenland. Ze waren erg tegen Vishnu, omdat ze dachten dat hun koning door hen
vermoord was. Al deze rakshasa’s trokken dus naar de streek van Afghanistan en daarna gingen ze naar Egypte en Griekenland
en trachten al de goden en godinnen ten gronde te richten.
Heel lang geleden, tenminste tienduizend jaar terug, als pralada de incarnatie van Shri Vishnu voortbracht.
Deze rakshasa’s, asura’s genaamd, Assyriërs werden ze genoemd, maar het waren asura’s. En als je naar Egypte gaat, zul je daar
een sfinx vinden, die juist het tegenovergestelde is van wat Narasimha was.
De man is het bovenste gedeelte, en de leeuw het onderste gedeelte. Maar Narasimha is juist het tegenovergestelde: Narasimha
is de leeuw in het bovenste en de mens in het onderste deel. Zo maakten ze dit soort beeld, dat juist het tegengestelde van
Vishnu was. Enkel om te tonen dat we een andere grote incarnatie hebben die het tegenovergestelde is en die Vishnu zeer goed
kan bestrijden.
De rakshasa’s namen bezit van hen en deze mensen werden zeer agressief: een vechtlustige, agressieve natuur. In Griekenland
ontwikkelden ze hun spieren sterk en de hele Griekse geschiedenis is gekkenspel. De ene vecht tegen de andere, de andere vecht
tegen de een, ze vermoordden elkaar... er komt geen eind aan. Totdat Alexander naar India kwam en een dharmische cultuur
zag. Hij was verbaasd hoe deze mensen met symbolen enzomeer leefden. Hij zei: “Goed, ik heb er genoeg van.” Hij ging terug.
Maar ook in Egypte konden ze dharma helemaal niet begrijpen omdat ze in de dood en allerlei vormen van zwarte magie
geloofden.
Toen de islam kwam, aanvaardden ze de islam. Hier kwam dus het christendom en daar de islam. In Rusland wilde de tsaar ook
een religie. Hij koos voor het christendom. Eerst vroeg hij de katholieken om iedereen te bekeren, omdat hij een godsdienst
wenste. De kern is Vishnu. Maar deze perverse vishnuswarupa’s waren daar. Ze gingen één voor één naar Rusland. Eerst
kwamen de katholieken en de katholieken zeiden: “Jullie mogen niet zoveel vrouwen hebben, jullie mogen maar één vrouw
hebben.” Toen zeiden ze: “Dat bevalt ons niet.” - Vishnu had slechts één vrouw. In Rama’s leven is dat hetzelfde. Toen vroegen ze
de moslims. En de moslims zeiden: “Goed, jullie mogen veel vrouwen hebben, maar niet drinken, geen vodka!” Toen zeiden ze:
“Hoe kunnen wij leven zonder vodka!”
In al deze godsdiensten is er een klein beetje dharma. In de eerste: slechts één vrouw. In de tweede, de islam: niet drinken. Ze
zeiden: “Neen, neen, neen, daar kunnen we niet mee leven.” Toen vroegen ze de orthodoxe christenen, “orthodox” is het woord.
En de orthodoxen zeiden: “Jullie kunnen zoveel vrouwen hebben als jullie willen en jullie mogen zoveel drinken als jullie wensen.”
Ze zeiden: “Dat is goed voor dharma!” en ze aanvaardden.

Welke beperkingen je de mensen ook oplegt, zonder realisatie zullen ze juist doen wat verboden is. Laatst zag Ik moslims. Ik
kwam van Rijadh en ging naar Londen. Ik ging slapen en toen Ik ontwaakte, zag Ik allemaal zeer modieuze vrouwen met
halfnaakte lichamen en zeer modieuze mannen met vlinderdassen. Ik vroeg: “ Wat is er gebeurd? “ Ik vroeg de air-hostess: “
Waar zijn we gestopt?” Ze zei: “ Nergens.” Ik vroeg: “
Waar komen deze mensen dan vandaan?” Ze antwoordde: “Het zijn dezelfde!” In Rijadh zouden ze hun gelaat bedekken! Ze
zouden zichzelf bedekken met dit ding. Mijn schoonzoon zei me: “ Ik mag niet zeggen dat ik met U reis, want U is mijn
schoonmoeder, Ik kan aangehouden worden!” Zelfs met een schoonmoeder kan je niet reizen.
Alleen met je eigen moeder. Godzijdank zijn onze familienamen dezelfde, dus niemand arresteerde ons. Zulke domme dingen:
de vrouwen apart, mannen apart. En dan zeggen ze aan de vrouwen: “Jullie mogen dit niet, en dat niet...” En mannen mogen
alles. Dit resulteert in zware schijnheiligheid. Ook bij de christenen vinden we dit. Wat Christus gezegd heeft, is formidabel.
Bijvoorbeeld: “Je mag niet overspelig zijn.” Maar hij zegt: “ Je mag zelfs geen overspelige ogen hebben en het mag zelfs niet in je
geest opkomen.” Kan je je voorstellen, een christen.
Nu, vertel me over al die christelijke landen, waar de vrouwen naakt lopen en de mannen bekijken hen en al deze onzin overal.
Kan jij geloven dat dit christenen zijn? En dan ’s zondags: je hoed op en naar de kerk. Hoe kan je hen christenen noemen? Er is
helemaal geen dharma. Naar de kerk gaan is een andere vorm van schijnheiligheid, en de losbandigheid in westerse landen
grenst aan het ongelooflijke.
Ze doen wat zelfs dieren niet doen. De hele levensstijl is zo: Hoe naar onze ondergang gaan? Ze willen zichzelf vernietigen.
Waarom gebeurt dit niet zoveel in India? Omdat zij weten dat het zondig is, ze weten dat het zonde is. En dan krijg je hier van die
zaken zoals een priester die kinderen misbruikt. Hoe kan dat? Je bent een priester. Je moest je schamen. Zelfs in India zijn er
zulke priesters, maar niet in die mate, zoals de hogere autoriteiten van de katholieke kerk zich in universiteiten en scholen
gedragen. Kijk naar deze katholieke kerk, wat voor katholieke kerk is dit? “Katholiek” betekent “sanatan”, het komt van het oude
sanatan, “die de eerste komt”. Waar is het? Hoe kunnen ze zichzelf katholieken noemen? Ze zijn de modernste rioolbewoners,
dat zijn ze. Wat doen ze voor goeds? Als ik over de katholieke kerk lees, denk ik dat deze mensen echt zouden moeten
verdwijnen in de Arabische Zee, want ze vermoorden mensen. Ze kloppen overal geld uit en ze zijn één met de maffia, ze kennen
prijzen toe aan de maffialeider.
Is dat de katholieke kerk? Is dat wat Christus verlangde? Zet ze naast elkaar! Christus is hier en dit is een totaal andere zaak. Wat
ook dharma is, niets van dat alles is er. Waar gaan we naar toe? Als je denkt dat je juist zit door een Boeddha, boeddhist te
worden... je weet helemaal niet hoe boeddhisten zijn. Ze zijn de grootste bedelaars en de begerigste mensen, echte geldwolven.
Ik weet hoeveel mensen al hun bezit verloren door deze Dalai Lama.
Waar is dan het dharma? Het dharma bevindt zich vanbinnen en daarom moet dit Vishnu-principe ontwaken in jezelf en dan
breidt dit principe uit in veel richtingen, want Vishnu is degene die geneest. Noem hem een “danvantari,” wat dokter betekent. Hij
is degene die geneest, want hij is onze beschermer. Hij is de “instandhouder” van de menselijke wezens. Als je dus je dharma in
stand houdt, word je niet ziek en als je ziek wordt, is het Vishnu die je beschermt, die je zal helen. Hij is “danvantari,” een dokter.
Hij is ook Yama. Yama betekent: degene die verantwoordelijk is voor de dood. Shiva noemen we het principe van het bestaan. De
Spirit moet eerst weggaan en dan komt Yama om voor het lichaam te zorgen. Hij beslist waar je heen moet gaan. Ga je in de
limbo hangen of wordt je naar de hel gestuurd, of kan je naar de hemel, elke beslissing wordt door hem genomen met de hulp
van Mahavishnu, dat is Christus. Als er iemand dood is, is het zijn werk om de Spirit weg te nemen, de Spirit te beoordelen en
naar zijn juiste plaats te sturen.
Van een adharmisch persoon neemt hij de Spirit weg en stuurt hem naar de hel. Maar vooraleer dit gebeurt, komen soms zwarte

magiërs, nemen de schedel van het dode lichaam weg, want als je verbrand wordt, blijft de schedel of de beenderen, en proberen
de spirit te beheersen voordat Yama op het toneel verschijnt. Ze gebruiken die persoon zijn Spirit en manipuleren hem om
anderen kwaad te doen of te lokken, ze controleren hem.
Dit is de grootste adharma, het ergste dat men kan doen; de Spirit wegnemen en hem gebruiken voor mesmerisme
(magnetisme) of als lokmiddel. Maar als zo’n tantrika sterft, bezorgt Yama hem de vreselijkste dood, in die zin dat de Spirit niet
gemakkelijk los kan en de persoon lijdt, lijdt en wenst los te laten maar hij kan niet loskomen. Sterven is een zeer grote
beproeving voor zo iemand. Het is een straf omdat hij zulk een vreselijke tantrika geweest is, en zoveel levens gekweld heeft.
De idee van de zonde kwam door dharma en adharma. Soms is ons begrip over zonde zeer oppervlakkig. Bijvoorbeeld, toen
Arjuna vocht in de oorlog, vroeg hij: “ Hoe kan ik deze mensen doden? Ze zijn mijn broers, ze zijn mijn zussen, mijn verwanten,
ooms. Hoe kan ik hen doden?” Shri Krishna zei: “ Ze zijn al dood! Jij doodt hen niet!” “Hoe, ze zijn dood?” - “Ze zijn al dood omdat
ze adharmisch zijn.
Maar jij staat aan de kant van het dharma en als je vecht voor het dharma dan zal je gered worden, zelfs als je sterft.”
In veel geschriften gaat men hierin te ver. Het is absurd te zeggen dat als je sterft en je wordt begraven, je lichaam na vijfhonderd
jaar zal herrijzen en je gered zal zijn. Wat blijft er over van je lichaam na vijfhonderd jaar? Zulke absurde ideeën vindt men bij
deze drie religies: christenen, joden en moslims. Daarom begraven ze deze mensen.
Om mensen te begraven palm je grond in en houd je de bhoots daar. Toen Ik voor de eerste maal in Parijs kwam, was Ik
verbaasd dat er een groot kerkhof in het centrum van Parijs ligt. Vanzelfsprekend dat de mensen hier drinken, want de meeste
dronkaards zitten daar in de graven en ze zetten hen aan tot drinken. Het is verbazend dat ze in het westen zulke absurde ideeën
hebben: dat je zal verrijzen zoals Christus als je begraven wordt. Beeld je in: Christus verrees na drie dagen. Hij stierf op vrijdag
en verrees op zondagmorgen, zelfs geen drie dagen. Maar als je iemand, die geen Christus is - Christus lichaam is anders vijfhonderd jaar bewaart, wat zal daar uit komen? En daarom begraven ze mensen. Alleen gerealiseerde zielen zouden begraven
mogen worden, niet eender wie, omdat ze nog hun verlangens hebben, ze hechten zich nog aan dingen, hun zielen zouden daar
kunnen ronddwalen, rond hun lichaam. Waarom zou je dan je lichaam jaren samenhouden op één plaats? En na enige tijd graven
ze het op en bouwen daar huizen en al de bhoots gaan in het huis.
Om het dharma te verstaan, moeten we ook begrijpen hoe we met de dood van gewone mensen en de dood van Sahaja Yogi’s
moeten omgaan. Het is niet voldoende alleen dharmisch te zijn.
Er zijn vele mensen die niets verkeerds doen, het zijn zeer strenge mensen, maar over het algemeen zijn ze niet in evenwicht - ze
zijn heetgebakerd. En als ze niet heetgebakerd zijn, zijn het eenzaten, die in de Himalaya’s zitten. Maar enkel de mensen die
dharmisch zijn in de echte zin van het woord, die tot het niveau van de Virata opstijgen, zouden bewaard moeten blijven, hun
lichaam zou bewaard moeten blijven. Want het dharma van de nabhi gaat naar het brein en het brein voorziet al de zenuwen met
de energie van de Spirit.
Het hele lichaam van een gerealiseerde ziel is vol van vibratorisch bewustzijn.
Als zo iemand begraven wordt, kan hij zelfs een fijne geur geven, en van op afstand zal je voelen dat hier een heilige begraven is.
Als je je herinnert, er zijn zeven foto’s van Mij waar het licht op Mij valt. Dat was in het dorp Miakitakali.
Men vertelde Mij dat Mia, een Soufi heilige, hier stierf en begraven werd. Ik voelde onmiddellijk de vibraties en toen Ik daar zat,
zag Ik hem in de vorm van licht en hij begon licht op Mij te stralen en Ik was zeer gelukkig, maar toen Ik stopte, hield hij ook op.
Hij werd geen bhoot, neen, hij werd het licht en hij toonde zijn aanwezigheid wanneer het nodig was.
Wij volgen dus dharmaprincipes. In Sahaja Yoga word je verondersteld het Vishnuprincipe te volgen. Je kan niet zeggen:

”Moeder, dat kunnen we niet doen.” Bijvoorbeeld, Vishnu houdt niet van roken, tabak, hij houdt er niet van. Hij houdt niet van
alcohol, hij houdt niet van drugs, hij haat drugs. Hij houdt niet van de meeste medicijnen, die de mensen maken, bijvoorbeeld
antibiotica. Als een Sahaja Yogi ze neemt, zal hij overgeven als het een echte Sahaja Yogi is. Wat ook de hoeveelheid, wat ook de
kwaliteit is, hij kan veel geneesmiddelen niet nemen.
Automatisch word je als een Brahmin, die ontwijkt: ”Neen, neen, dit niet.” Je zal niet willen eten op een plaats waar de mensen
tegen yoga zijn of die helemaal niet dharmisch zijn, je zal er niet van houden. Ik moet jullie niet vertellen: ”Kijk niet naar de
vrouwen.” Jullie doen het niet, jullie kijken niet naar hen, automatisch. Jullie ogen zullen door het dharma standvastig worden.
Evenmin zal Ik de vrouwen moeten vertellen, (niet) de mannen niet achterna te zitten. Slechts enkelen, die nog moeite hebben,
zijn zo. Maar de meesten onder jullie lieten al deze slechte gewoonten vallen en bereiken een niveau waar je automatisch
dharmisch wordt. Als de Kundalini opstijgt en je brein inneemt, begrijp je wat goed en wat fout is door je vibraties. Als het niet
goed is, zal je het niet eten. Je zal zeggen: “neen” tegen alles wat niet voldoet. Ik moet jullie niet zeggen: “Doe dit niet, doe dat
niet.” Jullie zullen nooit iemand vermoorden. Jullie zullen nooit zondigen, automatisch. Ik moet jullie niet zeggen: “Bega deze
fout niet, doe die fout niet.” Als jullie nog geen ontwikkelde Sahaja Yogi’s zijn, zou dit natuurlijk wel kunnen.
Maar als jullie tot rijpheid gekomen zijn, denk Ik niet dat jullie de verkeerde zaken zullen doen en dat jullie van je deugdzaamheid
zullen genieten. De zaken, die deugden genoemd worden, zijn Vishnuprincipes. Als je zegt: ”Die man is deugdzaam,” is dit zeer
beperkt. Het is mogelijk dat “hij is deugdzaam” in gewone omgangstaal betekent dat hij goed is in tekenen of iets anders. Niets
meer dan dat. Maar als jij zegt “deugdzaam”, betekent het dat hij een Sahaja Yogi is.
Christus ging zo ver dat hij zei: ”Als iemand je op de linker wang slaat, biedt hem dan de rechter aan.” Denk eraan hoe
fijngevoelig Hij is in geduld en verdraagzaamheid. Denk aan de christelijke naties, die de hele wereld rondgingen en plunderden:
de Spanjaarden gingen naar Amerika en doodden alle mensen daar. De Engelsen gingen naar India en doodden daar zoveel
mensen, toen gingen de Fransen naar verschillende Afrikaanse landen en maakten er korte metten mee.
Ze worden allemaal verondersteld christenen te zijn!
Om welke redenen noemen ze zich christenen? Niet alleen dat je niet mag aanvallen, dat is niet het enige punt.
Als iemand je aanvalt, moet je die persoon je andere wang bieden.
Dat zei Christus. Hij heeft geprobeerd om elk gebod op het niveau van de Sahaja Yogi’s te brengen: hoe de schoonheid van
Sahaja Yoga door jullie heen zal schijnen en hoe je je Spirit kan uitdrukken - dit vind je bij Mattheus, in het tweede hoofdstuk,
denk ik. Het staat duidelijk neergeschreven hoe je moet zijn: hoe verdraagzaam, hoe geduldig, hoe meevoelend, hoe liefdevol.
Het is merkwaardig hoe zulk een grote incarnatie als die van Jezus Christus tot zulk een laag niveau gebracht is door de
christenen. Ze hebben niet het recht zich christenen te noemen. Ze zijn de grootste heidenen die ik ken. De wijze waarop ze hun
cultuur, alles, hebben stuk gemaakt!
Hoe staat het met de islam? Zoals Paulus in de Bijbel voor misleiding heeft gezorgd. Ik weet niet, hij zal een andere rakshasa zijn
zeker?
Ook de islam. De Koran werd geschreven door een verschrikkelijke kerel. Mohammed Sahib heeft nooit kunnen lezen of schrijven
en Goya was een verschrikkelijk man. Hij herschreef de Bijbel, juist zoals Paulus. Daarin bracht hij zijn sjariat (Heilige Oorlog).
Sjariat was bedoeld voor Germaya. Hij heeft geschreven dat als Mozes komt, Adi Guru, als hij met de boodschap van de tien
geboden van de berg van Tur kwam, hij de Joden zag evolueren naar een volledig decadente maatschappij, zoals wij ze nu ook
rond ons zien en hij was zo boos dat hij zei:”Dat is jullie straf.”
Maar Mozes gaf ze voor de Joden van toen, niet die van nu.

Maar de moslims namen het recht in eigen handen en zijn zo twistziek geworden dat ze onder elkaar vechten. Ik denk dat ze
elkaar nog zullen vermoorden en gedaan.
Er is geen dharma van liefde, geen dharma van medevoelen. De niet-moslim moet om één of andere reden gedood worden en de
moslim wordt ook gedood, want een moslim kan niet van godsdienst veranderen. Als hij moslim is, blijft hij het en moet hij
sterven als moslim. Als hij iets anders probeert, zal hij gedood worden. Als hij de islam de rug toekeert, wordt hij gedood. Het is
een gevangenis en in die gevangenis moet men leven. Je kan niets in vraag stellen, je mag geen vragen stellen. Op een keer toen
Ik wachtte in de hut, zag Ik die kerel van Soedan. Hij zag eruit zoals Hitler, sprak zoals Hitler. Ik vroeg iemand om het Arabisch te
vertalen. Hij spoot gif uit. Hij noemde iedereen heidens. “Ze kennen de waarheid niet. Wij hebben de waarheid!” Welk soort
waarheid? Wat doe je voor goeds? Welke waarheid heb je? “We zouden al degenen die de waarheid niet hebben, moeten doden.”
Hij kraamde al deze onzin uit in mijn aanwezigheid. Ik bekeek het. Hij zegt dit allemaal in mijn aanwezigheid en Ik vroeg me af
wat er met al deze mensen zou gebeuren. De volgende dag was er een stormloop van 30.000 mensen, die voor de “hadj”
gekomen waren.
Deze domme mensen zullen al de moslims doden in naam van de godsdienst, ze maken er korte metten mee en denken dat ze
veel bereikt hebben.
Dan de Joden. Ze hielden niet van Christus. Maar ze doodden Christus niet, dat moet ik zeggen, ze doodden hem niet. Dit was
een idee van Paulus. Maar de Joden beseften nooit wat het dharma is.

Ze hebben het zich nooit gerealiseerd, ze sluiten

de sjariat uit en zeiden: “Goed, niets aan te doen, we laten dat niet toe.” En ze werden uitzonderlijk geldzuchtig, gierig, vreselijk
geldgericht. Ze lenen geld uit aan iemand. Deze betaalt interest, interest, interest tot hij niet meer kan betalen. Dan wordt zijn
huis verbeurd verklaard en verkocht. Ze werden zeer, zeer, zeer, zeer wrede mensen en ook losbandig, zeer wreed.
De rakshasa Freud werd in hun gemeenschap geboren. Freud was een jood. En de mensen begrijpen wat de zwakheden van
menselijke wezens zijn en hij werd zeer goed aanvaard in dat domme Amerika.
Zo sterk dat ze alle gevoel voor dharma verloren. Hoe kan er dharma inzitten, als hij zulke onzin over de moeder uitkraamt? Nu
schrijft men “Ondergang van het Freudiaanse rijk”, “Frauduleuze Freud” en nu verschijnen er vele boeken. Omdat jullie niet zo
traditioneel gebonden zijn en al deze stupide godsdiensten in het westen kwamen, hebben jullie alle vertrouwen verloren door
deze destructieve mensen.
Het is in orde, ga naar de kerk, kom thuis, hoe kan je dan zo praten. De priesters, de “mullahs” en dergelijke, die zulk een
verschrikkelijk leven leiden! Deze mensen verloren hun geloof, en als ze hun geloof verliezen, verliezen ze hun persoonlijkheid. Ze
verloren hun persoonlijkheid en het verbaast me dat ze zo slaafs de mode volgen, zoals ik jullie reeds vertelde, ze volgden de
mode. Als eender wie zegt: “Jullie zouden kaal moeten zijn,” dan zullen ze hun haar afsnijden. Morgen zegt iemand: “Snij je neus
af.” Ze zullen allemaal hun neus afsnijden. “Kleed je zo!”
Ze zullen zich zo kleden. Je zegt: “Scheur je klederen!” O.K., gescheurde klederen. Eén persoon, de ondernemer, begint en
iedereen volgt.
Als je vindt dat een kleed je goed staat, zou je je daaraan moeten houden. Maar wat deze ondernemers je ook vertellen, je neemt
het aan zonder nadenken, alsof je niet het vermogen hebt te begrijpen.
Iemand die dharmisch is, zal zeggen: “Hoepel op!” Hij zal het niet betalen. Waarom zou ik mijn geld verkwisten en al deze
onbenullige zaken opstapelen?
Toen ik met Sahaja Yoga begon, deed ik het met tegenzin, maar Ik vertelde iedereen: “Jullie zouden beter wat olie op je hoofd
doen.”

De volgende dag kan je het wassen, maar ‘s nachts doe je er olie op. Zoniet zullen de mannen na enige tijd kaal zijn en de
vrouwen pruiken dragen. Ik ben jullie Moeder en zal jullie dus de waarheid zeggen.
De Sahaja Yogi’s aanvaardden het met veel moeilijkheden.
Ik zeg: “Jullie kunnen het de volgende dag wassen. Het is noodzakelijk voor jullie en zo eenvoudig”. Ik vroeg hen dit te doen,
omdat het eenvoudig is en omdat haar op olie groeit. En ze wilden het niet aanvaarden, ze wilden niet veranderen. Maar God zij
dank gebruiken ze nu een beetje hun verstand en doen ze enkele dingen. Sahaja Yogi’s moeten maar weinig dingen doen om
gezond en welvarend te worden. Ze moeten niet veel doen, omdat ze leven in dharma en ze zijn in Gods Koninkrijk, ze worden
beschermd door de Virata. Maar er zijn nog altijd bepaalde zaken die jullie moeten doen. Ik zal niet zeggen: “Rook niet.” Jullie
hebben zelf alcohol, al deze zaken achter jullie gelaten. Je gaf ze zelf op, omdat je het licht hebt, en ondanks het feit dat je uit een
cultuur komt waar geen persoonlijkheid is - de mensen zijn er als schapen - ben jij dat niet meer. Nu ben jij een persoonlijkheid. In
het westen is het onmogelijk om persoonlijk te zijn, omdat je je moet kleden zoals iedereen het doet. Als ze punk zijn, wordt
iedereen punk. Als één vrouw een bepaalde haarstijl heeft, doe jij dezelfde. Vooral het haar! Ik weet niet waarom, misschien is
het de kracht van de Virata, die het meest op het haar werkt. Dan op de klederen, en alles…Jullie beseffen dat kuisheid een deel
van het dharma is. Het betreft niet enkel vrouwen, het is niet de kuisheid van de vrouwen, Maar de kuisheid van mannen en
vrouwen is hun kracht, is Ganesha’s kracht.
Dat is het dharma dat je aanvaard hebt. Ik heb jullie er niets over verteld, maar jullie aanvaarden het, jullie hebben het opgenomen
en genieten ervan.
Wat is er zo belangrijk aan, nu ze ons aanvaarden als dharma?
Dat wij alleen dharmisch zijn en al de rest is adharmisch. Ze noemen zichzelf dharmisch, maar ze hebben geen dharma in zich.
Zolang het dharma, dat je evenwicht en wijsheid geeft, er niet is, kan je niet spiritueel opstijgen. Maar Sahaja Yoga is zo prachtig,
zelfs als je vooruitgaat zonder dharma. Ik heb mensen geweten die tamelijk adharmisch waren en toch hun realisatie kregen. Als
je Kundalini rijst, sijpelt het dharma binnen, ze worden dharmisch. Velen proberen Me over hun verleden te schrijven. Ik
verscheur het, gedaan.
Nu zijn jullie lotussen geworden. Waarom Mij iets vertellen dat Me niet interesseert? Je realisatie hebben is de beste manier. Het
schoot Me juist te binnen, zeker als Ik de toestand van de wereld in deze Kali Yuga zag. In deze chaos kan het dharma enkel en
alleen gevestigd worden als je Kundalini oprijst.
Hetgeen Ik verwezenlijkt heb, is dit: een methode vinden om realisatie te geven “en masse” en het probleem wordt opgelost. Je
hoeft hen niets te vertellen: ”Niet doen, niet doen.” Niets, leg je er alleen op toe. Ik was succesvol moet Ik zeggen, zeer succesvol.
In jullie vind Ik mijn droom gerealiseerd.
De zorgen die Ik had, de bezorgdheid over Parijs, is nu voorbij. Vroeger kwam Ik gewoonlijk driemaal per jaar en iedereen vroeg:
”Moeder wat is dat? Waarom verplicht je hen zoveel?” Dan antwoordde Ik: ”Dit is de poort naar de hel, laat Me komen.” En nu is
dit de poort naar de hemel geworden. Het Vishnu-principe in ons vestigen is niet moeilijk, maar erkennen dat we het hebben! Ik
vind dat Sahaja Yogi’s plotseling uiterst nederig worden en ze willen niet weten wat ze bezitten. Jullie kunnen mensen genezen!
Jullie zijn een danvantari (dokter). Jullie kunnen realisatie geven. Alle Vishnuprincipes zijn nu in jullie ontwaakt en jullie moeten
ze gebruiken. Ik wenste dat we Vishnu-aksha (Vishnu-discriminatie) hadden. Ik zou willen dat jullie nu de duizend namen zouden
zeggen: Jullie kunnen minstens enkele namen van Vishnu zeggen.
Jullie zullen begrijpen hoe dit Vishnu-principe ontwaakt is in jullie, in die mate dat iemand zei: ”Moeder, neen, ik wil niet werken in
het openbaar.” Ik vroeg: “Waarom niet?” “Ik wil dat ego niet terug.” Ze zijn zo zacht, ze zijn bang dat hun ego opkomt. Neen, neen,
neen, het zal nu niet terug komen, want hier zit Vishnu als Virata. Hij zal voor jullie zorgen en jullie hebben de Vishnupada in
jezelf.

Er kan nog zoveel over gezegd worden, maar Ik denk dat jullie de duizend namen van Vishnu zouden moeten lezen en jullie zullen
beseffen hoeveel kwaliteiten jullie kunnen hebben.
Moge God jullie allen zegenen.
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Vandaag zijn we hier om Shri Krishna te vereren. Zoals jullie weten is Shri Krishna de incarnatie van Vishnu. En Vishnu is de
beschermer van dit universum. Toen deze hele wereld geschapen werd was het noodzakelijk om ook een beschermer te creëren
omdat deze wereld volledig vernietigd zou zijn als hij zonder beschermer achtergelaten werd. Zoals ze zich gedragen, konden
mensen dan om het even wat gedaan hebben met deze wereld. Maar Vishnu is dus de beschermer. Hij is de beschermer en hij is
de enige die echt incarneert. Natuurlijk incarneerde Brahmadeva ook soms. Maar hij (Shri Vishnu) is de enige die vormen
aanneemt. In ons evolutieproces heeft hij verschillende vormen aangenomen. Hij kwam op deze aarde op verschillende
manieren. Zoals jullie zeggen, aan de twaalf (bloembladen) was het Shri Rama en doorheen de tien was hij er. Dus hij creëerde
ook een atmosfeer van vele grote profeten rond zichzelf zodat zij het dharma[1] konden beschermen van dit universum. Dus de
basis van bescherming was dharma, dat, zoals jullie weten, het belangrijkste basisfundament vormt voor spiritueel leven. Wat er
ook in dit dharma zou worden gevestigd moest in evenwicht gevestigd worden. Het was een gewoonte van mensen om in alles
in extremen te gaan. Dus hij creëerde een evenwicht in ons. Het eerste principe van dharma was het creëren van evenwicht.
Wanneer iemand geen evenwicht heeft dan kan hij zijn spirituele groei niet vervolledigen. Zo eenvoudig is dat. Als je vliegtuig
geen evenwicht heeft, kan het niet opstijgen. Als een schip geen evenwicht heeft, zal het niet vooruitgaan. Op dezelfde manier
moesten de mensen eerst het evenwicht verkrijgen. Maar ze zijn geboren met verschillende eigenschappen, met verschillende
talenten. Er wordt gezegd: “Ya Devi sarva bhuteshu Jhati rupena samstita”, dit betekent dat de talenten verschillend zijn. Ze
worden geboren met verschillende talenten, met verschillende gezichten, met verschillende kleuren, omdat er verscheidenheid
moest worden gecreëerd. Als iedereen er hetzelfde zou uitzien, zouden ze eruit zien als robots of iets dergelijks. Dus iedereen
werd op een verschillende manier gecreëerd, naargelang het land, naargelang de ouders. Dit alles werd georganiseerd door het
principe van Shri Vishnu, hij creëerde deze wereld in al zijn verscheidenheid. Hij bracht verscheidenheid, en Shri Krishna is er de
meester van.
In de periode waarin Shri Krishna kwam, waren mensen uiterst ernstig en erg ritualistisch geworden. De reden was dat Rama
gekomen was en over maryada’s[2] gesproken had, en deze maryada’s maakten mensen uiterst, uiterst streng. In deze ernst
verloren mensen het gevoel voor vreugde, het gevoel voor schoonheid, voor verscheidenheid. Dus Shri Krishna’s incarnatie kwam
als, we noemen het de sampurna[3], het is volledig omdat hij 16 bloembladen heeft. Zoals de maan 16 kala’s[4] heeft, had hij ook
16 bloembladen, dus hij is sampurna en hij is wat wij de purnima noemen, dat is de volle maan. Met deze volledigheid van zijn
incarnatie, van Vishnu’s incarnatie, van Vishnu doorheen veel andere incarnaties, kwam hij tenslotte als de volledige incarnatie:
het geheel van Shri Vishnu werd gemanifesteerd. Dus alles wat er ontbrak in Rama’s incarnatie bracht hij naar voor.
Zoals jullie weten dat in het midden – in het rechterhart, jullie twaalf bloembladen hebben. Hiermee toonde hij zoveel dingen die
mensen volledig missen. Want helaas werd de Gita[5] neergeschreven. Toen de Gita neergeschreven was, begonnen mensen het

boek woord voor woord te volgen, zonder het te begrijpen. En in de Gita was zijn boodschap nooit voor vrede. Hij zei niet dat je
vredig zou moeten zijn. Het was net zoiets als jihad[6]. Dat hij tegen Arjuna zei: “Je moet strijden. In deze tijd moet je strijden
voor dharma, voor de waarheid, en je moet strijden.” Toen zei deze: “Ik kan mijn ooms niet doden en ik kan mijn grootvader en
mijn familieleden niet doden.” Hij antwoordde: “Wie zou je doden, ze zijn al dood want ze hebben geen dharma.” Als je geen
dharma hebt, ben je al dood, dus wat valt er te doden of niet te doden en dat is wat we tegenwoordig zien in de hedendaagse tijd,
vooral in Amerika, dat het land is van de Vishuddhi. Zij hebben geen dharma dus ze zijn al dood, onder de drugs of hoe je het ook
mag noemen, in angst voor allerlei ziekten. Ze zijn al dood en wie zal je dan doden? En deze boodschap gaf hij in Kurukshetra[7]
aan Arjuna. Maar toen zei deze: “Je hebt me gevraagd deze mensen te doden omdat ik dharma in me heb. Ik dood ze, goed,
maar wat dan verder?” Wat is er daar voorbij? Dus hij omschrijft Sahaja Yoga. Daar voorbij was Sahaja Yoga. Eerst beschrijft hij
in het tweede hoofdstuk wie de stitha prAgnya is, dat is de persoon die in evenwicht is. Dan zegt hij dat zo’n persoon nooit kwaad
is. Hij wordt niet kwaad. Vanbinnen is hij volledig in vrede. Dus wat hij later beschreef, gaat in werkelijkheid over de hedendaagse
tijd, of we kunnen zeggen onze Sahaja Yoga waarin hij vertelde hoe iemand zou moeten worden. Hij schreef niet, of hij vertelde
niet hoe dat te worden, maar de beschrijving is net als Christus, waar hij zegt dat als iemand je in het gezicht slaat, je hem de
andere wang toekeert. Dit alles is in feite de omschrijving van Sahaja yogi’s van de toekomst. Niet in de tijd waarin de Kaurava’s
tegen de Pandava’s streden. Het was niet in die tijd. Tijdens deze strijd vertelde hij hem dat als je een stitha prAgnya wordt, je al
deze problemen kan overstijgen, al deze opvattingen die je hebt, en je komt tot volledige vrede met jezelf. Dus enerzijds zei hij
dat je moet vechten. Nu, tegenwoordig moeten we geen Kaurava’s bevechten, er zijn geen Kaurava’s. De vijf Pandava’s moeten
de Kaurava’s bevechten.
Dus wat zijn nu deze vijf Pandava’s? Zij zijn onze zintuigen, of we kunnen zeggen dat zij de kosmos zijn, onderverdeeld in
verschillende elementen. Eén team. Zij moeten vechten, zij moeten de Kaurava’s bevechten die binnenin ons zijn. Nu zijn er
honderd Kaurava’s, niet één. Als je het op grotere schaal bekijkt, dan kunnen we zeggen dat de natuur moet vechten tegen iets
dat tegennatuurlijk is. Nu zullen mensen zeggen dat kwaadheid natuurlijk is, dat het natuurlijk is geïrriteerd te raken, dat het
natuurlijk is agressief te zijn. Dat is het niet. Kwaadheid en al deze dingen zijn misschien natuurlijk geweest, maar nu moeten we
weten dat we de natuurlijke aanleg hebben om te groeien. Het is natuurlijk om hoger te gaan. Het is natuurlijk om stitha prAgnya
te zijn. Het is natuurlijk een Sahaja yogi te zijn. Dit is ook in ons ingebouwd, in ons. Bijvoorbeeld, een zaadje is een zaadje. Als het
een zaadje is, noemen we het een zaadje. Goed, het is natuurlijk een zaadje te zijn maar dan ontkiemt het en wordt het de boom.
Dus het is ook natuurlijk in een zaadje dat deze hele toekomst, alle duizenden bomen die het zal worden, ook in dat zaadje
besloten ligt. En nu, zoals je weet, experimenteren ze ermee dat je in één zaadje duizend, minimaal duizenden kleine, kleine
kiemen kunt krijgen in één zaadje die allemaal bomen of planten kunnen worden. Dit is iets nieuws dat is ontdekt. Dus wanneer
hij zei dat je een stitha prAgnya moet worden probeerde hij eigenlijk te zeggen dat je je evenwicht zou moeten verkrijgen. Nu
vertelde hij dit, terwijl het oorlog was. Toen ze oorlog voerden, goed, dan moet je het doen. Als je oorlog moet voeren met
mensen, als je ze moet doden dan is dat zo. Maar daarna, eens dat voorbij is, wat je dan moet doen, is je spirituele begrip
opbouwen. Nu is het opbouwen van het spirituele begrip ons werk en dat is wat wij moeten doen. Niet enkel dharma. Veel Sahaja
yogi’s denken dat ze zich dharmisch gedragen en dat ze dus in orde zijn. Ze werken volgens dharma, ze leiden een dharmisch
leven. Dat doen ze. Ik ben zeer verrast en blij dat ze dat doen. Maar daar eindigt het niet. Dat is het gedeelte dat met evenwicht te
maken heeft, waarin je jezelf in evenwicht brengt.
Nu, wat je moet doen is vooruit gaan en je spirituele zelf opbouwen en het verspreiden. Dit is ook het werk van Shri Krishna
omdat hij degene is die overal communiceert. Zoals je weet communiceert Amerika overal heen, op een verkeerde manier –
maar het is een feit. Het heeft computers, het heeft dit, alle communicatiemiddelen heeft het ontworpen omdat het in hen is
ingebouwd te communiceren. Maar omdat ze niet in Shri Krishna geloven, en evenmin in dharma, is de basis zelf dus verkeerd,
en met deze verkeerde basis zijn ze gaan verspreiden. Met deze zeer, zeer verkeerde basis begonnen ze te verspreiden, ah,
allerlei smerigheid en vuil en ik weet niet hoe ik het moet noemen, dat tegen de mens is, dat tegen onze spirituele groei is, dat
tegen God is. En ze doen dit alles. Waarom? Waarom doen ze wat ze niet zouden mogen doen? Ik denk dat het aan het verstand
ligt. Hun verstand dat ook, ik zou zeggen het brein is, dat de zetel van de Virata[8] is. Kan je je dat voorstellen? Het is de zetel van
de Virata. En hun verstand, wat doen ze ermee? Ze zeggen dat het natuurlijk is. Het is natuurlijk adharmisch[9] te zijn. Het is
natuurlijk agressief te zijn. Het is natuurlijk om op geld gericht te zijn. Alles wat ze hebben is allemaal natuurlijk, want volgens
hen, zijn zij er met hun verstand op één of andere manier in geslaagd je door middel van je rationaliteit te overtuigen dat dit het
juiste is om te doen. Zonder dit kan je niet bestaan. Ik bedoel, dit wordt nu verondersteld hun cultuur te zijn. Nu, als dat overal de

cultuur is, niet enkel in Amerika, maar overal werd dit soort onzinnige cultuur geaccepteerd door toedoen van het verstand. Ze
zijn veel intelligenter.
Je ziet dat iemand die altijd aan geld denkt, dit en dat, van nature heel intelligent wordt in de zin dat hij scherpzinnig wordt. Hij
wordt geslepen. Hij wordt geslepen, geslepen op een bepaalde manier, net alsof hij alles weet. Hij begint te geloven dat hij alles
weet, dat wat hij ook doet, het juist is, dat hoe hij zich ook gedraagt, hij het bij het rechte eind heeft. Dus, deze Pandava’s die hij in
zichzelf heeft, deze elementen die hij heeft, hij gebruikt ze voor een doel dat destructief is, volkomen destructief, anti-God. En hij
is er zich niet van bewust omdat zijn intelligentie het altijd rechtvaardigt. Alles wat hij doet is gerechtvaardigd. En hij heeft ook
zoveel hersenen gegeven aan deze intellectuelen dat ze ook proberen tegen het dharma in te gaan. Bijvoorbeeld, zelfs Shri
Krishna’s leven proberen ze voor te stellen door te zeggen dat Shri Krishna zelf vijf vrouwen had en dat hij later zestien vrouwen
had. In werkelijkheid waren zij zijn kracht. Maar zonder te begrijpen wat Shri Krishna was, want het verstand is zo’n
oppervlakkige onzin dat het je niet naar de juiste manier van denken leidt; altijd naar de verkeerde manier van denken, het
beweegt je omdat je alles wil rechtvaardigen en deze rechtvaardiging zorgt ervoor dat je met jezelf kan leven. Anders, normaal
gezien, kan je niet met jezelf leven. Het is heel moeilijk te leven in een leven dat adharmisch is, dat agressief is, dat, wat je kan
noemen, een oorlog zaaiende vorm is. Maar ze leven.
Dus, alles wat van een mens wordt verwacht, juist het tegenovergestelde hiervan, het omgekeerde hiervan, wordt gedaan in al
deze westerse culturen. Je kan duidelijk zien hoe ze zich rechtvaardigen. Ze kunnen immoraliteit rechtvaardigen. Een zekere
mijnheer Freud kwam op het toneel. Hij verving zelfs Christus. Natuurlijk, ik bedoel, hij moest wel, want Christus was zelfs
strenger dan Mohammed sahib die zei dat hij die iets verkeerd doet met een oog, met zijn ogen, één oog zou moeten uitsteken,
en degene wiens hand iets verkeerd doet zou zijn hand moeten afhakken. Ik bedoel, het merendeel van de Europeanen en de
Amerikanen zouden een hand missen denk ik, volgens Christus. Goddank hebben ze hem niet tot dat punt gevolgd. En
Mohammed sahib vond ook dat Christus zoveel voor de mannen had gedaan, waarom zouden we dan niet ook iets voor de
vrouwen doen, dus hij vond iets uit voor vrouwen. Ze zijn allebei teveel voor de mensen. Ze beseften dit niet. Wie zal zich
daarvoor een oog uitsteken? Ze hebben verstand. Nu, als ze naar veel vrouwen kijken, dan is er een rechtvaardiging – het is
natuurlijk. Heb je al een dier zich zo zien gedragen, gezien de dieren natuurlijke wezens zijn? We zijn erger dan dieren. En wat een
puinhoop hebben we gecreëerd met dit soort van opvatting door toedoen van deze intellectuelen die ons iets proberen wijs te
maken, en we accepteren het. Dus dit is een van de problemen: als iemand intelligent is, zal hij domineren.
Nu, bijvoorbeeld, ontstaat er een bepaald soort mode. We nemen het allemaal over. Het is mode. Maar waarom neem je het
over? Het is mode. Dus, het verstand van een ondernemer kan je echt volledig om de tuin leiden. Maar niet met mensen die wijs
zijn. Zij zullen zeggen: “Ga weg, we hebben dit allemaal al gehad.” Dit is het aspect van deugdzaamheid. Dat wordt het slechtst
nageleefd in het Westen, en erger dan dieren, moet ik zeggen. En dat is waarom zij vandaag de dag lijden. Zij lijden aan zoveel
ziekten, zoveel problemen, dit en dat. Het tweede aspect dat we altijd rechtvaardigen is geweld. Nu is er geen oorlog gaande in
Kurukshetra. Maar je ziet overal geweld. In Amerika is het verschrikkelijk. Toen mijn dochter er heen ging deed ze al haar juwelen
uit, en liet ze bij mij. Ze zij: “Mama, ik kan dit niet meenemen.” Er werd niets meegegeven aan het meisje. Alleen namaakartikelen
werden er gegeven omdat je er anders voor gedood kan worden. Ik zeg niet dat dit alleen in Amerika gebeurt. Het gebeurt overal.
Want de guru van iedereen is Amerika. Het begint in Amerika, het guruschap en mensen volgen gewoon blindelings. Dus het
geweld dringt nu binnen in onze films, ook Indische films, maar nu komt er toch wat tegenkanting. Misschien is dat teveel voor
ons. Maar dit soort houding dat je iedereen kan doden, als je zo verder gaat, zie je, als dat de maatstaf van grootsheid is dan
zouden de Rwandese mensen bovenaan moeten worden geplaatst in het evolutieproces. Het is niet veroorloofd iemand te
doden. “Gij zult niet doden.” Moslims doden. Iedereen doodt iedereen. Laatst hebben ze een heel goede man in India gedood,
zonder enige reden. Dit idee van agressiviteit brengt je uiteindelijk tot het punt waar je gaat moorden. Jullie kunnen zelfs nog niet
één mier creëren. Hoe kan je dan op die manier mensen doden? Natuurlijk is deze kwestie van doden tot de uiterste grens
gebracht, zoals Hitler geloofde dat hij aan de top van de wereld stond. Dit is hetzelfde, dat je simpelweg vergeet wat je bent en
dat je door je ego begint aan te nemen dat je iets heel belangrijks bent. Ook in Sahaja Yoga zie ik de laatste tijd dat er mensen
zijn die zeggen dat ze goden zijn, dat ze godheden zijn, alles. Dus deze egokwestie neemt in feite energie weg van je intelligentie,
en de grootste vijand van een mens is zijn verstand, denk ik, omdat het zo beperkt is, het is zo geconditioneerd, het is zo
arrogant, en het is zo blind.

Wijsheid is iets anders. Wijsheid krijg je niet op academies, op scholen of universiteiten, nergens. Waar kan je ze krijgen, de
wijsheid? Je krijgt ze door je Spirit, die je een volledig idee geeft van wat goed is en wat verkeerd. Wat verkeerd is zal
geaccepteerd worden door het verstand, altijd. Het verstand is geen wijsheid, moet men begrijpen. Het zijn twee verschillende
dingen: wijsheid en verstand. Nu was Krishna erom bekend de diplomaat te zijn. Hij had goddelijke diplomatie. Wat betekent dat?
Hij was zeer intelligent, zonder twijfel. Zonder dat kan je dit niet doen. Ik heb mensen ontmoet die zeer hooggeplaatst waren en
die zelfs weinig intelligentie hadden, maar ik heb nu gezien dat dit verstand een gevaarlijk ding is.
Dus Shri Krishna, hij gebruikte zijn verstand. Hij is almachtig. Niets kan hem domineren. Zelfs zijn verstand kan hem niet
domineren. Hij gebruikte zijn verstand. Je zou het verschil moeten zien tussen de twee. Je zou in staat moeten zijn je verstand te
gebruiken en niet gedomineerd worden door je verstand. Dus hij gebruikte zijn verstand waarmee hij veel problemen oploste. Zijn
hele diplomatie bestond erin zijn verstand te gebruiken en dit te gebruiken voor het goddelijke plan. De hele tijd hielp het
Goddelijke in hem hem zijn verstand te gebruiken. Dus het verschil is dat wij slaven zijn van ons verstand en hij meester over zijn
verstand is; niet alleen daarover, over alles. Hij is meester over zijn conditionering, hij is meester over zijn emoties, hij is de
meester over zijn lichaam. Hij is de meester over alles. Wanneer je er meester over bent, zie je je verstand heel duidelijk: oh, dit is
wat het suggereert. Dit is niet zo. Dit verstand kan je heel zogenaamd positieve ideeën geven, dat je de koning van de hele wereld
bent. Dit wordt verondersteld positief te zijn. Of hetzelfde verstand kan je ideeën geven dat je niets waard bent. Dit verstand
speelt de baas over je. Nu is het niet de bedoeling dat je door je verstand gestuurd wordt, maar door je wijsheid, omdat jullie
Sahaja yogi’s zijn. Dus je hebt een heel goed instrument om dit te voelen – door middel van je vibraties kan je vaststellen wat
goed is en wat slecht. En je kan soms zien, omdat je ook maar een mens bent, dat er ook wat intellectuele effecten gaan
meespelen. Maar met Sahaja Yoga kan je beoordelen wat dit verstand je vertelt. Want waar komt je intellect vandaan, dat is het
belangrijkste: je moet naar het subtiele aspect gaan, hoe dit intellect tot ons is gekomen.
Dit intellect is tot ons gekomen omdat ons brein heel vroeg actief werd. Ik heb kinderen gezien die enorm intelligent zijn, maar ze
hebben geen wijsheid. Als enkel je brein zich teveel ontwikkelt, het zou kunnen dat de moeder een zeer intelligente vrouw is en
de vader moet zeer intelligent zijn, dan zou de erfenis groot zijn, dus dan krijgen zij het. Of misschien de omstandigheden,
bijvoorbeeld als je in een bepaald land bent geboren word je plots heel intelligent. Ik heb Amerikanen gezien, zij lezen de hele tijd.
De hele tijd zie je ze lezen. Zelfs Engelsen lezen. Maar wat het resultaat is van al dat lezen weet ik niet. Elk boek zullen ze lezen.
Als je ze vraagt wat een computer is, dan kennen ze computers, dit ding, dat ding, dat ding, alles. Ik weet zelfs niet hoe ik mijn
televisie uit moet zetten. Als je ze iets vraagt over de televisie dan zullen ze het weten, ze... alles wat je wil weten over
mechanische dingen, zullen ze weten. Ze zullen alles over politiek weten, wiens vader dat was en ze zullen je vertellen: “Nee, nee,
nee, nee, dit is zus, dit is zo.” Dit is allemaal avidya[10]; het is geen kennis. Het is on-kennis. Dus ze denken dat ze heel intelligent
zijn omdat ze alles weten, over alles.
Nu, met dit verstand, als dit bewustzijn opkomt, zullen ze zeer intellectuele ideeën beginnen te vormen. Vooral in Amerika heb ik
gezien dat ze voor kinderen allerlei belachelijke dingen hebben, enkel om ze geld te ontfutselen. Er is bijvoorbeeld een ‘golliwog’
of zoiets die een verjaardag heeft. Kan je je dat voorstellen? Hij heeft een verjaardag en soms zie je zelfs dat mensen daar grote
feesten voor geven. Dan begonnen ze met, laat ons een verjaardag voor honden hebben, dus vieren ze verjaardagen van honden.
Iedereen die hun maar ideeën levert. Dan zijn er organisaties waar ze zeggen: “Goed, wanneer je gaat overlijden, vertel je ons
welk pak je wil dragen, welke das je wil dragen, welke schoenen, welke kleren, vervolgens, in welk, in welk soort doodkist je
gelegd wil worden – plastic, of hout, of dit en dat.” Ik bedoel... Dus het moet vastgelegd worden, het gaat tot zo’n uitersten dat
sommige mensen zeggen, “Leg ons in ijs, zie je, zodat we bewaard blijven.” Het ergste, denk ik, vooral in Europa, is dat ze mooi
reclame hebben gemaakt en gepromoot hebben dat mensen op vakantie moeten gaan. Dus in Italië, stel dat iemand niet op
vakantie gaat dan zal hij zeggen: “Er is een crisis in mijn leven.” “Wat?” “Ik kon niet op vakantie gaan.” Dan zeggen ze dat je
daarheen moet gaan, je gezicht moet laten bruinen, daar verblijven in hotels, dus zijn er zoveel hotels opgekomen. Iedereen moet
ergens heen gaan. Ik was vooral verrast dat heel Milaan een maand lang gesloten is. Je kan er niemand vinden. Kijk, als ze
allemaal in de wildernis zouden gaan leven, dat zou een beter idee zijn. Ze zullen veel meer leren dan wanneer ze hun tijd
verdoen aan het strand. Ze vervuilen alle stranden. Ze hebben geen respect voor de zee, die hun vader is. Ze hebben geen
respect voor elkaar. De vrouwen proberen af te slanken en er heel goed uit te zien zodat ze daar naakt kunnen gaan. De hele
industrie is zo slecht. Ik bedoel, als iemand zegt: “zou je graag meegaan naar het strand?” dan zou ik niet gaan. Ik zou er een

hekel aan hebben ergens heen te gaan om zoveel domme vrouwen in de zon te zien proberen te bruinen. Hoe zou je nu dit
domme idee kunnen accepteren als je intelligent bent?
Er zijn zoveel ideeën gangbaar tegenwoordig, die vooral van Amerika komen, moet ik zeggen, en die jullie volgen. Ik zei al dat
Amerika de guru is van het hele Oosten, van al onze Europeanen en Engelsen en al deze mensen. Nu, vervolgens gebeurt er iets
anders. Je ziet de atmosfeer waarin je leeft. Vooral in Engeland heb ik het gemerkt. Ze hoeven zelfs niets bijzonders te zijn, weet
je. Er kwam eens een vuilnisman naar ons huis en we hadden in die tijd een voorzitter bij ons van het hooggerechtshof in Den
Haag, stel je voor, het hooggerechtshof van de wereld. Dus ik vertelde hem: “Je moet al deze zaken opruimen.” “Dat is teveel!”
Zoals gewoonlijk zie je dat ze heel, ik weet niet wat te zeggen, maar, op een domme manier trots zijn op zichzelf. “U begrijpt het
niet.” Ik zei: “Hoeveel wil u ervoor hebben?” Ik gaf hem tien pond. In die tijd was tien pond heel wat. Hij zei: “U begrijpt de regels
niet, zie je, jullie zijn allemaal Indiërs, negers, dit en dat.” Dan kwam deze heer die in ons huis was, naar buiten en hij vroeg hem:
“Waarom schreeuwt u hier?” “Jij neger, jij begrijpt niets van de wet.” Hij was de voorzitter van het hooggerechtshof van de wereld
en deze domme Engelsman sprak op die manier tegen hem. De Engelsen zijn echt, op een bepaalde manier, zijn het echt domme
mensen want hun ongelooflijke intelligentie vertelt hen nooit dat je niets waard bent. Waar ben je trots op? Zulke domme
mensen zijn het. Ik weet niet, misschien zijn ze wel bevroren geraakt door de kou of zo, maar ze denken dat ze heel intelligent
zijn. Hun scholing was in orde, maar ik was verbaasd dat bij het begin van de scholing die ze hadden, ze zeiden dat donkere
mensen als beesten zijn. Er zijn zoveel boeken over geschreven, en ze accepteerden dat donkere mensen als beesten zijn terwijl
deze mensen leefden, als ik weet niet wat, in de tijd waarin de donkere rassen veel hoger ontwikkeld waren. Dus, dit soort idee
dat ze toen hadden zie ik hier ook. Ik kan zien dat de Engelsen dit hebben, ze zijn erg vol van zichzelf. Maar ze hebben niet door
dat ze niets weten. Ze hebben geen wijsheid. Ze hebben 300 jaar in India doorgebracht. Ze hebben nooit iets van India geleerd.
Kan je je voorstellen wat hun wijsheid voorstelt? Hun scholing, van sommigen, maar niettemin is het dubbelzinnig. Bernard Shaw
bijvoorbeeld, was naar mijn mening zeer dubbelzinnig. Ik zie hem als een zeer groot schrijver, maar dubbelzinnig.
En dan komen de Fransen, God behoede ons. Nu, hoe zij Shri Krishna hebben ontkend kun je heel duidelijk zien in Franse
mensen. Frankrijk wilde bovenaan komen te staan in de diplomatie. Zij hebben een totaal gebrek aan diplomatie. Nutteloze
mensen. Zij hebben onze telefoon in India aangelegd, ze hebben het zo verknoeid. Ze zijn begonnen met een cultus van drinken.
Nu, kan je je voorstellen dat Shri Krishna al deze dingen drinkt? Ze hebben een woordenboek over drinken, alles. Boek na boek is
erover geschreven. Ik bedoel, kan je je inbeelden hoe geëvolueerde mensen dit soort onzinnige cultuur accepteren dat je moet
weten wat te drinken, wat te kopen, wat bijeen te gieten, wat voor soort glazen te gebruiken? Het zijn allemaal marionetten, niets
anders dan marionetten, vind ik. Hoe kunnen ze zoiets accepteren dat zo dom is, en dat wordt sociaal geaccepteerd? Prostitutie
is weer een ander feit dat sociaal geaccepteerd is. Op moreel gebied hebben ze werkelijk volledig het principe van Shri Krishna
verloochend. Hoe ze hun mensen hebben geruïneerd en het ergste van al is racisme. Kan je je indenken dat je op basis van de
huid mensen onderverdeelt? Ik zou daarentegen zeggen dat de donkere rassen, vooral in India, veel hoger ontwikkeld zijn dan
alle blanken bij elkaar, omdat zij wijsheid bezitten. Het zijn wijzere mensen. Maar deze blanken, zij zullen – ik bedoel, hoe hebben
ze Amerika ook verkregen? Ze domineerden in zulke mate, ze veroverden het, ze hebben zich daar geïnstalleerd.
Jullie hebben gisteren over Sierra Nevada gezien hoe deze mensen geloofden in wijsheid en hoe ze leefden. Zij beroofden hen
van al hun land. Iedereen, zie je, is nu mooi eigenaar van Amerika. Hoe? Jullie zijn landbezetters. Jullie kwamen van een ander
land, hebben duizenden en duizenden mensen gedood zonder je er schuldig over te voelen. Dat betekent dat zij nog niet eens
mensen zijn. En zij installeerden zich mooi als Amerikanen. Ik weet niet waar dit woord ‘Amerika’ vandaan komt, maar als het
amar betekent, dat zijn ze niet. Als het a mericas betekent, dat zijn ze niet. Op geen van beide manieren weet ik hoe dit woord er
gekomen is en het soort betekenis dat ze eraan hechten. Maar hun verstand is nog veel meer gegroeid. Waarom? Opnieuw,
omdat ze op geld gericht zijn. Ik begrijp niets van economie en de manier waarop ze deze economie hebben geconstrueerd
vanuit de uitgebreide theorieën die uit hun hoofden kwamen heeft alle landen doen terechtkomen in economische teruggang,
allerlei soorten fraude en ook maffia. Dat is het resultaat van deze zogenaamde economie die ze hebben. Sahaj economie is heel
anders. Wij zijn niet gebonden aan al deze onzinnige ideeën die gangbaar zijn in economie. Het is niets dan uitbuiting. Het is
marketing. Het gaat over hoe mensen te beïnvloeden, hoe dingen te verkopen, hoe dit te doen, hoe dat te doen. Dit alles is niets
anders dan, ik zou zeggen, financiële agressiviteit.
Wat deed Shri Krishna? Hij was de koning en hij leefde als een koning. Maar hij leefde ook in een zeer nederig onderkomen in

Gokul. Hij was niet gehecht. Dus het eerste is de manier waarop ze gehecht zijn aan geld, elke reden om geld te krijgen is goed.
We gingen eens naar een restaurant in India. We hadden enkele Amerikaanse vrienden en zoals gewoonlijk, ik bedoel, je kan niet
eten zoals Amerikanen dat kunnen, weet je. Het is zo, Indiërs kunnen er niet mee wedijveren. Ze kunnen heel veel eten. Dus ze
aten en aten en aten, maar we konden ze niet bijhouden, werkelijk, om heel eerlijk te zijn, ik bedoel, wij zijn er niet goed in. Na een
tijdje zeiden ze: “Zijn jullie klaar?” Ik zei: “Ja.” “Goed,” ze riepen de ober, “Pak dit maar in.” Ik zei: “Wat? Waarom wil je dit
inpakken?” “We hebben ervoor betaald.” “Dus je hebt ervoor betaald, maar…” In India zal niemand iets opeten waar iemand
anders al van gegeten heeft. “Nee, pak het maar in.” En ze schaamden zich er niet over; zo schaamteloos. Ik zei: “Dit doen we
niet in India.” Ze vroegen: “Waarom niet?” Ik zei: “Dit zijn slechte manieren.” “Maar we hebben ervoor betaald.” Als je ervoor
betaald hebt, zijn het geen slechte manieren. Ik zei: “Ah, wij willen dit niet laten inpakken.” “Dan zullen wij het nemen. We zullen
het vanavond opeten. We eten het vanavond op.” Ik was verrast dat zulke gierige mensen beweren dat ze zeer rijk zijn en dat ze
zichzelf zo belangrijk vinden; uitermate gierig. Amerikanen zijn vriendelijk op een oppervlakkige manier, moet ik je zeggen. Mijn
ervaring is dat ze niet zoals Engelsen zijn die op iedereen neerkijken. Nee, je hebt niet dat gevoel bij hen. Maar ze zijn heel
oppervlakkig. Je geeft ze tien geschenken; ze zullen jou er niet één geven. Ze hebben totaal geen gevoel; geen schaamte.
Waarom? Omdat het alleen draait om “we hebben ervoor betaald”. Ik bedoel, ga naar eender welke plaats, eender welk restaurant
daar of wat dan ook, je zal verbaasd zijn. Ze pakken het voor je in als er iets overgebleven is in Amerika. Dat doen ze. Zo ver
kunnen ze gaan in hun gierigheid zonder de minste schaamte. En gierigheid kan niet in Sahaja Yoga. Je kan niet gierig zijn. Je
moet vrijgevig zijn. Je moet kunnen geven. Je moet een hart hebben voor anderen. Dit is de enige manier waarop wij onszelf
kunnen uiten. Al deze vrijgevigheid is niet bedoeld om een soort grote held van je te maken.
Maar het ergste van het ergste van het ergste is Hollywood. Het is de filmindustrie. Onder de noemer van industrie kan je alles
doen. Nu dit Hollywood maakt zulke afschuwelijke films, maar het ergste is nog dat ze prijzen krijgen voor deze slechte films. Ze
hebben een film getoond, ik heb niet gekeken, ik kan er niet naar kijken. Ze vertelden me dat een man kannibaal is en dat hij het
vlees van mensen eet en ze hebben dit laten zien, maar ze genieten ervan. Heel, heel beroemd. En bovendien werd hij niet enkel
beroemd, maar ze kregen prijzen voor de beste film, de beste acteur, de beste... Je moet zo’n regisseur nemen en hem het vlees
van mensen laten eten. Het is de enige manier, denk ik, om dit vreselijke ding... En dan produceren ze nog andere films. Ik heb er
een andere gezien voor heel even waarin ze allemaal hangende lijken tonen, zie je. Afschuwelijk! Waarom vinden deze mensen
het fijn zulke vreselijke dingen te zien? Wat voor karakter hebben ze? Waar zijn ze beland? Waarom genieten ze van dingen waar
geen enkel mens die werkelijk een mens is van kan genieten? En het gaat nog verder. Hun Halloween-gedoe – ik heb een film
gezien, ik zei: “Mijn God.” Dit is een hel waarin ze geloofden dat het als de toorn van Shri Krishna was. Dus het was het Krishna
bewustzijn, denk ik, dat daar aan het werk was. Er zijn duizend en één dingen die je kunnen shockeren in Amerika, en ook in
Engeland, ook in Europa. Ik dacht dat Oostenrijk beter was, maar als je in Oostenrijk op straat loopt, ‘s nachts na het programma,
dan wordt je begroet door al die vreselijke vrouwen daar op straat. Ik bedoel, dit vind je nergens... weet je, het wordt ons
opgedrongen. En ze kunnen er niets aan doen alsof het een kwestie van recht is, zie je. Hoe kan je dit een mensenrecht noemen
om zulke vrouwen te zien, dat het een mensenrecht is voor deze vrouwen om op de straat te staan. Allerlei verschrikkelijke
dingen gebeuren er om ons heen, dus Sahaja yogi’s moeten zichzelf veel meer wapenen met Shri Krishna’s principe. Het eerste
principe is communicatie.
Het eerste principe is hoe je communiceert met anderen. Begin er thuis mee met je kinderen, met je vrouw, met je man, hoe je
communiceert. Ben je lief? Ben je vriendelijk? Ben je dominant, agressief? Probeer er gewoon achter te komen. Het kan tot
eender welke grens gaan, deze agressiviteit, zowel bij vrouwen als bij mannen. Hier eerder bij de vrouwen moet ik zeggen, het
spijt me dit te zeggen. Maar in mijn ervaring heb ik gemerkt dat vrouwen zeer dominant zijn. In India zijn de mannen uitermate
dominant, maar hier zie ik dat de vrouwen het zijn.
Nu is het minimum als mensen, dat ze goede manieren moeten hebben. Ik zie geen goede manieren, behalve dat ze mooie
kleding dragen, misschien... ze dragen misschien die speciale soorten kleren en dergelijke. De goede manieren zijn beperkt tot
kleding, maar wanneer er mensen samen zijn dan praten ze niets anders dan roddelpraat. Ik bedoel, onverdraaglijk vreselijke
schandalen bespreken ze. Dit is iets dat je moet begrijpen, dat Shri Krishna het nooit over schandalen had. Hoe kan dit, dat het
land van Shri Krishna en al deze andere Europese landen alleen heel goed uitgerust zijn met alle schandalen van de wereld? Ik
kan gewoonweg niet begrijpen waar de interesse vandaan komt die mensen hebben voor roddels. Dus het toppunt is jullie media
die compleet anti Shri Krishna is omdat ze geld moeten verdienen. Het is zo verbonden met elkaar: mensen vinden het fijn om al

deze onzin te horen, dus zetten ze schandalen in de krant.
Dertig jaar geleden zou je ten minste zoiets nooit gehoord hebben en al zulke boeken werden compleet verbannen. En nu,
plotseling, is deze hele zaak zo goed ontwikkeld dat elk tijdschrift, welk je ook neemt, je niet kan begrijpen wat ze willen bereiken.
Ze preken de cultuur van vernietiging volledig. En mensen aanvaarden het, en houden ervan, en werken het uit. Ze gebruiken
vrouwen voor hun eigen doel en vrouwen accepteren het domweg. Natuurlijk domineren ze, aan de ene kant voelen ze zich heel
gelukkig dat ze domineren. Er was een vrouw die opschepte in een tijdschrift dat ze vierhonderd mannen had gehad in haar
leven. Kan je je dat voorstellen? Nu is er zelfs in de hel geen plaats voor zo’n vrouw. Waar zal je zo’n vrouw daar kwijt kunnen?
Nu, ik weet het niet; dat is een ander probleem. Dus deze beweging, die totaal tegen het principe van dharma is en van
communicatie.
Nu hoe je moet communiceren op een respectabele manier, in een heel tedere en heel mooie stijl, moet je spreken met iemand
anders, spreken met andere Sahaja yogi’s spreken met wie dan ook, je zou op een heel lieve manier moeten praten. Ik bedoel niet
de Franse stijl, zie je, een buiging te maken en allerlei kunstmatig gedoe. Niet zo. Ik zeg dat als je op een natuurlijke manier met
iemand praat, je zou moeten praten met een fatsoenlijke taal, met fatsoen, met nederigheid en je hoeft niet de hele tijd te tateren
en teveel te praten. Dat is niet nodig. Maar, daarentegen, was dit de stijl van Shri Krishna. Kort samengevat was zijn kracht
madhurya; dat is de zoetheid, zoals honing. Wanneer je Shri Krishna vereert dan moet je weten dat je moet spreken op een
manier die een andere persoon blij maakt.
Dus, als je praat met wie dan ook kan je op een heel lieve manier praten, heel vriendelijk en op een manier die die persoon blij zal
maken, niet provoceren, geen dingen zeggen die hard aankomen. Maar sommige mensen hebben de gewoonte om de hele tijd
dingen te zeggen die erg uitdagend zijn, die helemaal niet goed zijn. Maar sommige mensen zijn, als het op hun zaken aankomt,
heel vriendelijk, maar als het ergens anders om draait zijn ze heel ruw. We hebben een Jain gemeenschap in India. Ik heb veel
Jains gekend. Als het om hun zaken gaat zijn ze zo lief als je je maar kan voorstellen, maar als het om iets anders gaat zoals het
schenken van geld of iets dergelijks, dan zijn ze uitermate hard. Ze zullen alleen schenken voor domme dingen, maar niet voor
iets verstandigs. Ze zullen werken voor iets dat uitermate dom is, maar nooit voor iets zinvol. We hebben nog zo’n gemeenschap,
die Sindhi’s genoemd worden. Ik denk dat ze onder de invloed van het Westen zijn. Hetzelfde geldt voor westerse mensen. Als je
ze toont dat je zaken met ze wil doen, zullen ze plotseling veranderen. Ineens veranderen ze. Je kan niet begrijpen wat er met die
man gebeurd is. Of als ze ontdekken dat je iets betekent in de maatschappij, dan veranderen ze.
Shri Krishna was juist het tegenovergestelde. In zijn leven was hij altijd een gast van Vidhura die de zoon was van een dhasi, dat
is een bediende. Vidhura was de zoon van een dienster, maar hij was een gerealiseerde ziel. Dus hij ging steeds naar zijn huis,
verbleef in zijn huis, Vidhura’s heel eenvoudig onderkomen, en at daar voedsel, heel eenvoudig voedsel. Maar hij ging niet naar
het paleis van Duryodhana. Het tegenovergestelde. Ik bedoel, als iemand denkt dat je een paleis hebt, dan zullen ze uitermate
vriendelijk tegen je zijn, heel aardig, weet je. Maar als ze zeggen dat hij in een hut woont, dan is hij niets waard. Het is zo’n
gerichtheid op geld, op een subtiele manier. Shri Krishna gaf nooit, nooit om geld en hij maakte zich er nooit druk over. Je kan
naar zijn situatie kijken waarin hij volledige onthechting heeft getoond van zijn troon, of zijn koninkrijk, of het geldaspect ervan.
Eens je gehecht bent, krijg je alle kwellingen van geld. Vanzelfsprekend, als je een slang vasthoudt dan zal je altijd de beten van
de slang krijgen, nietwaar? Maar stel dat je onthecht bent. Dan kan je hetzelfde geld gebruiken. Eens je de slaaf van dat geld
wordt, dan domineert dat geld je. Nu, je weet heel goed dat het hebben van geld ook gevaarlijk is tegenwoordig. De hele reactie
bouwt zich op en dit is het punt waar het geheel van alle elementen zich tegen je keert.
Je hebt de wijsheid gezien van deze mensen van Sierra Nevada, en wat ze zeiden was waar, dat wanneer we proberen meer geld
te verzamelen, steeds maar verzamelen, nog meer verzamelen en een idee in ons hoofd krijgen, dan komen er plunderaars langs.
Ik denk dat het ergste diegenen zijn die naam hebben als entrepreneurs. Zij zullen bijvoorbeeld zeggen: “Nu, als je een horloge
van een designer hebt”, dan rent iedereen voor horloges van designers. Laatst ging ik naar Italië, nee, naar Istanboel en ik
ontdekte dat de T-shirts daar werden gemaakt en in Frankrijk werden verkocht alsof ze Frans waren. Ze zijn het niet. Ze zijn van
A tot Z daar gemaakt, in Istanboel en de naam staat erop: Lacoste, of dit, of dat en zomeer. En mensen betalen wat je er maar
voor vraagt, maar niet in Turkije. Wat er overblijft, kunnen we voor zeven pond krijgen. Nu is de stommiteit dat ze je voor de gek
kunnen houden. Pierre Cardin, en er is er nog een andere, ik weet het niet, Armani – dat is in Italië, maar in Amerika heb je er

velen. Zelfs, ik bedoel, ze komen zelfs naar je toe, naar je huis. Engeland is nog veel erger. Ze zijn zo ongemanierd, ze zullen naar
je huis komen voor het avondeten en ze zullen het bord omdraaien om te zien waar het is gemaakt. Echt waar. Openlijk. En ze
zullen bespreken waar het bestek vandaan komt. Dus, hoewel ze denken dat ze heel rijk zijn, worden ze domweg uitgebuit door
dit soort van onzin dat je dit horloge moet hebben, dat je dit ding moet hebben.
Nu, in Engeland hebben we iets genaamd ‘Saville Row’, dat ze aan de buitenkant plaatsen, weet je, aan de buitenkant van de jas ‘Saville Row’. Kan je je dat voorstellen? Gemerkt. Kijk, om alles wordt een grote ophef gemaakt. Dus aan de ene kant zijn ze heel
intelligent om te begrijpen dat dit zaken zijn, dat dit de mode is en dergelijke. Aan de andere kant weten ze niet dat ze dwazen
zijn, die voortdurend worden beetgenomen door te zeggen dat dit iets speciaals is, dat iets speciaals is, en dat het een naam
heeft en, hoe noem je het, het een belangrijke organisatie achter zich heeft.
Sahaja yogi’s moeten begrijpen dat dit alles misleidend en belachelijk is en dat ze het dragen, dat ze het allemaal enkel maar
dragen om op te scheppen. Wat is het? Waarom zou dit indruk moeten maken, op wie dan ook? Denk er eens over na. Nu, bedenk
op een intelligente manier waarom het indruk zou maken op jou, deze misleidende dingen die gebeuren? Niets bijzonders. Ze zijn
juist hetzelfde. Ze vertelden me dat ze in Istanboel gewone kleren maakten en dat ze daar dit merk dan op plaatsten en de
gewone kleren worden gemaakt, zeg maar, voor zes dollar, en met dit ding is het zeven dollar. Er is niets bijzonders aan, maar
deze bijzondere bedriegerij, geloof ik, komt vooral van Engeland en Amerika, misschien ook van Frankrijk, maar de Fransen zijn,
zoals je weet, vreemde mensen. Nu hebben ze iets. Ik liet het hen vandaag zien – iets dat zo dom gemaakt was, dat vijfhonderd
pond kost, maar mensen accepteren het omdat ze geen wijsheid hebben. Nu, zie het verschil tussen intelligentie en wijsheid.
Waarom zou je opscheppen, om te beginnen, en dan nog opscheppen met iets dat geen betekenis heeft? Het kost maar één
dollar in Turkije om dat ding erop te bevestigen en mensen lopen er domweg mee te koop. Is het omdat we intelligentie hebben,
maar die geen goddelijke kracht bevat? Iedereen kan je misleiden om te doen wat je maar wil. Nu zijn ze begonnen met een rok
van zes inch (15cm). Oké, overal zes inch. Je kon er zelfs geen krijgen van zeven inch. Dat is niet in de mode. Dat is niet ‘in’ betekent ‘in’, in het gekkenhuis?
Kijk nu gewoon naar Shri Krishna’s stijl – zo wijs, hoe hij alles gadeslaat, hoe speels hij is en hoe hij overwint. Nu, stel je voor dat
hij gehecht was. Hij zou dit niet gedaan kunnen hebben. Dus om dit te overwinnen, eerst en vooral, onthecht je jezelf van deze
anti Shri Krishna cultuur. Het is heel belangrijk. Dit is de mode. Dat is de mode. En al deze trends zijn uitermate, uitermate
destructief. Nu, om geen olie in je haar te doen en te eindigen met kale hoofden. Goed. Dan zijn er specialisten, zie je, opnieuw
designers die pruiken maken, pruiken van designers. Dus je draagt een pruik op je hoofd en je schrijft het op, ‘van een designer’.
Mijn idee is te kijken hoe dom mensen kunnen worden met hun verstand.
Vandaag wil ik niet de kwaliteiten van Shri Krishna beschrijven omdat jullie ze kennen. Maar wel hoe jullie vervreemd zijn geraakt,
in het Westen, van de stijl van Shri Krishna, zijn methodes. Alles wat hij deed was om het kwaad te vernietigen, om de negativiteit
te vernietigen en om de vreugde voort te brengen, die Raas is, die hij startte. ‘Raas’ - Raa is energie. De Raas is de energie, die je
hebt en dat is hoe je de Raas speelt, met die energie, en ervan geniet. Hij maakte er Holi[11] van (een Indisch festival). Natuurlijk
kan er nu eender wat gebeuren in Holi, maar hij introduceerde Holi zeer evenwichtig, enkel om je vreugde te uiten op vrolijke,
speelse manieren, omdat dit ontbrak in Shri Rama’s leven. Dus zei hij: “sta jezelf gewoon toe te genieten”, maar dit was enkel
bedoeld voor Sahaja yogi’s. Niet voor anderen. Anderen gaan zoals je weet naar de kroegen en wat gebeurt er? “Wij hebben hier
een certificaat dat wij heel vredige, heel goede mensen zijn” en zo meer. Dit is wat Shri Krishna heeft gezegd en heeft gedaan,
dat we van alles moeten genieten, maar op een dharmische manier. We zouden niet adharmisch mogen zijn. Het dharma zou je
vreugde moeten geven. Zoniet, als je dharmisch bent, weet je wat er kan gebeuren: je wordt een volkomen ernstige persoon, een
vreugdeloze persoon en soms cynisch omdat je vindt dat anderen adharmisch zijn en zo meer. Maar Shri Krishna’s aanpak was
dat je vrolijk zou moeten zijn, je zou vreugdevol moeten zijn en deze vreugde zal communiceren met anderen. Zonder dit
vreugdevolle karakter kan je geen communicerend persoon zijn. Maar, zoals je weet, toen ik naar Frankrijk ging, zeiden ze me:
“Moeder, u ziet er zo vreugdevol uit, u zou moeten zeggen dat u zich ellendig voelt.” Ik zei: “Maar dat is niet zo.” “Als u dat niet
zegt, dan zullen ze u niet geloven.”
Ik vroeg: “Waarom?”

“Omdat ze zich allemaal ellendig voelen en ze vinden dat ze heel ongelukkige mensen zijn.” Dus begon ik mijn lezing met ‘Les
Misérables’ en ik vertelde hen dat je aan elke vierde lantaarnpaal een prostitué vindt en aan elke tiende een kroeg. En ik zie
zoveel mensen op de stoep zitten, dus ik vroeg hen: “Waarom zitten zij hier?” Ze zeiden: “Ze wachten tot de hele wereld
vernietigd wordt.” Ik zei: “Echt?”
Na het drinken ontstaan deze ideeën, zoals “laat de hele wereld maar vernietigd worden”, omdat ze misschien geen geld meer
over hebben om naar kroegen te gaan. Ik weet niet waarom. Nu, denk je hun niveau in, denk je gewoon hun niveau in. Waar zijn
zij vergeleken met jullie allen?
Dus hij is degene, als Virata, die licht brengt in je brein. In dat licht zie je wat onzinnig is, wat niet wijs is. Dit is de zegening van
Shri Krishna. En hij geeft je de nirananda[12] want als je het licht niet hebt dan kan je niet genieten van de vreugde van je
verstand of van de vreugde van je brein. Je kan het niet. En het is door zijn licht dat we onszelf zien als iets dat vol van vreugde is
en we weten niet wat ermee te doen en hoe het te doen; hoe onze vreugde te uiten, hoe onze gevoelens te uiten. Want het is
teveel. Dat is een andere trend, te zeggen: “Het is teveel.” Eender wat je hen vertelt, “Moeder, het is teveel.” Omdat het brein vol
onzin zit, dus wat je ze ook vertelt, er gaat niets binnen in hun hoofd. “Het is teveel.” Dus de wijze persoon, die Shri Krishna is, de
meest wijze onder de wijzen, hij is de bron van wijsheid, hij moet wel stitha prAgnya zijn. Dit betekent dat hij in evenwicht moet
zijn, hij moet in dharma zijn en bovenal moet hij in vreugde verkeren.
Nu, jullie verkeren niet alleen in vreugde, maar jullie kennen ook de waarheid. Jullie kennen de absolute waarheid. En deze
absolute waarheid is precies wat je doet begrijpen wat juist en wat verkeerd is, en je ontwikkelt je wijsheid, niet zozeer je
verstand. Dan zie je soms hoe je verstand zich misdraagt, hoe het je negatieve ideeën geeft, soms teveel agressieve ideeën. Je
kan een getuige worden, sakshi, en dat is waarom Shri Krishna heeft gezegd: “Ik ben de sakshi van de hele wereld, de getuige van
de hele wereld.” Kijk, je kan blijven praten over hem, maar wat we moeten zien is, waar gaan we in de fout en hoe kan Shri
Krishna ons redden? Niet door zomaar “Hare Rama, Hare Krishna” te zingen. Door, dag na dag, een wijzer persoon te worden.
Wijsheid geeft je duidelijke ideeën over hoe je zou moeten zijn. Als deze stijl nog steeds voortduurt, kijk, in de westerse stijl tonen
ze dit op deze manier. Vraag hen: “Hoe gaat het met je?” “Het gaat zo met me.” Wat betekent dat? “Zo.” Als dit nog steeds
aanwezig is, dan is Shri Krishna niet ontwaakt, maar als het zo is dat je weet hoe het zit, dan zal je dezelfde glimlach hebben als
Shri Krishna had. Ik weet het. Ik weet dat.
Nu moeten we begrijpen dat onze Vishuddhi in orde moet zijn. Ik krijg Vishuddhi omdat ik weet wat er aan de hand is. Dit is
Amerika, het zou in orde moeten zijn, anders zal mijn Vishuddhi nooit in orde zijn. Dat geloof ik. Maar voor de Vishuddhi zijn er
zoveel technieken die we hebben in Sahaja Yoga, die heel weinig mensen doen. Als ten minste jullie, Sahaja yogi’s, jullie
Vishuddhi in orde houden, dan zal ik me veel beter voelen. Maar jullie proberen nooit jullie Vishuddhi in orde te houden. Ga ermee
door. Ga ermee door. Zelfs de president van Amerika heeft de ergste Vishuddhi die ik ooit heb gezien, dus je kan je voorstellen
wat voor goeds hij zal doen. Waar zal hij zijn wijsheid vandaan halen?
Nu zijn jullie een nieuw ras, gezegend door het Goddelijke, en jullie hebben Shri Krishna die in jezelf ontwaakt is. In zijn eigen
glorie, in zijn eigen licht, zouden jullie moeten weten wat er gedaan moet worden. Je moet communiceren. Dat moeten jullie
doen, maar wat ik gezien heb, is dat mensen nog niet eens mediteren. Zelfs als ze mediteren dan willen ze niet communiceren.
En soms wanneer ze communiceren, denken ze dat ze goden zijn geworden. Het is heel moeilijk. De mens is een zeer moeilijk
wezen om mee om te gaan.
Je moet communiceren met volledige nederigheid zoals Shri Krishna dat deed. In zijn raas verspreidde hij de energie van Radha
in al deze mensen, door hun handen vast te houden. Dus zijn kindertijd, waarin hij zoveel mensen doodde en dit alles deed, is
voorbij. En zelfs zijn volwassenheid, waarin hij zijn eigen oom moest doden, is ook voorbij. Dus hij wordt koning. Wanneer hij
koning wordt, wat doet hij dan? Hij communiceert. De meeste van zijn uitingen van zijn kwaliteiten werden zichtbaar nadat hij
koning werd. Voor die tijd was hij druk bezig met doden, de één na de ander, al deze verschrikkelijke mensen. Daarna bouwde hij,
bouwde hij mensen op. Hij bouwde Dwarika en hij probeerde te communiceren met mensen.

Nu is het jullie taak jezelf op te bouwen en met anderen te communiceren met alle zachtheid, madhurya van Shri Krishna, alle
schoonheid van Shri Krishna, met volledig begrip van welke onzinnige dingen er de ronde doen. Eens je dat begrijpt, zal je het niet
langer aanvaarden omdat je wijs genoeg zal worden om je niet met al deze onzinnige dingen bezig te houden die gebeuren. En
het is zoveel, ik bedoel, in deze lezing, kan ik het jullie niet vertellen, maar als je nu getuige wordt van de hele situatie dan zal je
zien wat er gebeurt.
Nu moeten we ze tegenhouden van naar de hel te gaan. En we moeten echt een zeer, zeer hoogstaande persoonlijkheid
ontwikkelen van een Sahaja yogi. Jullie allemaal. Nu, er worden veel huwelijken gesloten, en dan plotseling besluiten ze te
scheiden. Scheiding is toegestaan in Sahaja Yoga, maar deze Amerikaanse soort van onzin wil ik niet hebben. Vrouwen kunnen
heel dominerend zijn. Er is eens een man naar Rusland gevlucht. Ze hebben geen idee van wat een huwelijk is. Ze weten niet hoe
ze ermee om moeten gaan. Alle zachtheid van het huwelijk gaat verloren. Als de echtgenoot domineert, de echtgenote
domineert, dan gebeurt dit, dan ga je scheiden. Wat heb je bereikt?
Dus we moeten alles binnenin ons uitwerken omdat we geconditioneerd zijn, we leven in een bepaalde cultuur. Ik zou jullie allen
willen verzoeken te proberen deze subtiliteiten te begrijpen van Shri Krishna’s persoonlijkheid. Probeer hetzelfde te worden,
uiterst vredig, uiterst vriendelijk, zacht, behulpzaam. En in zijn nederigheid had hij geen besef van geld. Niets. En ook, zoals je
weet, was hij een donkere persoon om een bepaalde reden, maar de manier waarop hij zijn leven leidde zou een voorbeeld
moeten zijn voor ons. Ik weet zeker, als jullie nu teruggaan naar jullie landen dat jullie dan al deze onzin zullen zien. Noteer het
alsjeblieft. Schrijf het op, wat deze onzinnige mensen doen en stuur het mij op. Daar gaat het om.
Dus vandaag is het de puja van Shri Krishna. Ik hoef je niet te vertellen hoeveel kwaliteiten hij had, zoals ik je vertelde, maar de
grootste kwaliteit die hij had is dat hij de dokter der dokters was. Nu, in zijn naam zullen jullie weten hoeveel kwaliteiten hij heeft
en jullie zullen het begrijpen. Probeer te begrijpen dat wij deze kwaliteiten ook in ons moeten hebben. Welke kwaliteiten er ook
zijn beschreven of verteld, probeer te zien hoeveel wij er hebben. Dat is hoe de introspectie zal beginnen. Eens je aan introspectie
begint te doen en jezelf begint te begrijpen, zal de wijsheid groeien – niet door fouten in anderen te zien, door de schuld bij
anderen te leggen, maar bij jezelf. Dat is hoe de dingen zullen uitwerken. Alhoewel Shri Krishna dit niet hoefde te doen omdat hij
sampurna was, hij was volledig. Maar wij moeten dit allemaal doen om ervoor zorgen dat ook wij volledig worden.
Dank jullie zeer. Moge God jullie allen zegenen. Moge God jullie zegenen.
Er is nog een ander punt dat ik wilde aanhalen over Sahaja yogi’s, dat we klassieke Indische muziek introduceren voor jullie,
omdat ik denk dat dit helpt voor de vibraties. Maar zoals het karakter van de westerse mensen is, moeten ze in alles waar ze aan
beginnen tot het ultieme eind gaan tot ze compleet verloren zijn. Dus wat ik nu zie is dat ze allemaal cassettes kopen. Sommige
cassettes...
Nu sommigen van hen kopen cassettes, ik was verrast, van heel onbekende mensen, in het wilde weg. Ik reisde eens met een
vrouw in Amerika, ze was een volgeling van Muktanand. Ze zei: “Ik heb een heel goede cassette,” en ze speelde de lezing van
Muktanand. De mensen van Rajneesh zullen de lezing van Rajneesh afspelen. Maar hier zijn ze nu allemaal naar één richting
gegaan, dus deze muziek, die muziek, alle soorten van muziek hebben ze. Morgen zullen we je vertellen dat je op de hoogte moet
zijn van Indiase dans, dus zullen al mijn video’s vervangen worden door Indiase dans van A tot Z. Jullie zijn Sahaja yogi’s. Het is
oké, ik hou ook veel van muziek, maar dit is niet de manier. Wat is het belangrijkste in je leven? En ik was verrast hoe mensen
verloren raken in de muziek. Ik bedoel, het moet een gelegenheid zijn voor muziek. Ze bevinden zich al in een andere wereld door
de muziek. Doe dit niet. Je gaat in alles naar extremen. Dat is niet gepast, zelfs op puja’s, wat dan ook, gaan jullie naar extremen.
Als je naar extremen gaat, zal je niet in het midden zijn. Je zal niet in de verblijfplaats van Shri Krishna zijn, waar je moet zijn.
Integendeel, je zal gewoon in een andere, denkbeeldige wereld zijn. Dus uit gewoonte creëren we op die manier een wereld;
iemand heeft een muziekwereld; iemand heeft een danswereld; iemand anders heeft een wereld, die ik heb gezien bij Sahaja
yogi’s die zichzelf heel belangrijk vinden. “Wij hebben een speciale band met Shri Mataji.” Het is een veel voorkomende situatie.
Maar ik kan geen speciale band hebben. Sorry, niemand heeft een speciale band met mij. Dit zou ik jullie heel goed duidelijk

willen maken, en je zou dat niet mogen beweren, en dan word je, sommige mensen zeggen: “wij zijn godheden.” Ik bedoel, dit is
iets dat afschuwelijk moet zijn. Ik zal twee minuten in Marathi spreken als jullie het niet erg vinden...
[Marathi]
Nu wil ik tot de meisjes van Maharashtra spreken. Jullie zijn hier getrouwd, en hebben rijke echtgenoten. Maar zodra jullie hier
kwamen begonnen jullie geld te sturen naar jullie ouders. Gebeurt dit in India? Kan je geld sturen naar je ouders vanuit het huis
van je schoonouders? Het tweede is juwelen. Jullie zijn een hoop juwelen gaan aanschaffen. Ik vroeg een Sahaja yogi
echtgenoot: “Waarom koop je geen hemd voor jezelf?” Hij zei: “Wat moet ik doen, mijn vrouw geeft al het geld uit aan juwelen.”
Dit hunkeren naar juwelen past niet voor een Sahaja yogi. Dit is een zeer ernstige zaak. Laatst kwam ik erachter dat alle Indiase
vrouwen na hun huwelijk juwelen hadden aangeschaft. Dus is er geen geld over voor de echtgenoot. Dezelfde echtgenoten die
vroeger Sahaja Yoga steunden zijn hier na het huwelijk niet meer toe in staat. Ze hebben geen geld meer over. Wat is er met jullie
gebeurd? Jullie zijn hier gekomen uit het land van de heiligen. Shivaji Maharaj had zeer veel respect voor de heilige Shri Tukaram
en hij nam enkele juwelen mee voor zijn vrouw. Zijn vrouw moet iemand zoals jullie zijn geweest, aangezien zij onmiddellijk de
juwelen accepteerde. Waarom zou je zo gek moeten zijn op juwelen? Zelf als Godin ben ik niet gek op juwelen, waarom zouden
jullie daar dan zo gek op zijn? Omdat ze ze mij dwangmatig aanbieden, daarom accepteer ik ze. Dus hij gaf ze en zij accepteerde
de juwelen, en de heilige Tukaram kwam en zei: “Waarom hebben heiligen zoals wij juwelen nodig?” Dus gaf hij alle juwelen
terug.
Weet dat jullie hier zijn gekomen uit het land van de heiligen en deze houding van jullie is een teken van armoede. Jullie hebben
geld gestuurd naar je ouders en ik kan jullie niet uitleggen hoe ver dit is gegaan. Jullie zijn hier niet gekomen om je op deze
manier te misdragen. Jullie zijn hier gekomen om Sahaja Yoga van dienst te zijn en niet om juwelen aan te schaffen. Als jullie dit
eens in de zoveel tijd doen dan is het niet erg maar als je alle aandacht op juwelen richt, zou je je man kunnen verliezen en hij zal
misschien Sahaja Yoga verlaten. Dit zou het ‘goede’ resultaat zijn, dat jullie zullen bereiken!!
Van nu af aan zullen er zonder mijn toestemming door niemand juwelen worden aangeschaft.
We zullen nu de puja houden.

[1] dharma: afgeleid van Sanskriet ‘dhr’: ondersteunen. Geheel van leefregels die ervoor zorgen dat de harmonie tussen alles wat
leeft gerespecteerd en ondersteund wordt; spirituele wetten die de mens(heid) op het middenpad van groei en evolutie houden;
rechtschapen gedrag; de wezenlijke natuur van iets.

[2] maryada’s: begrenzing van het juiste (rechtschapen) gedrag, gedragscode

[3] sampurna: volledig

[4] kala’s: maanfasen

[5] Gita of Bhagavad Gita (letterlijk ‘Lied van de Heer’) is onderdeel van een groot episch gedicht genaamd Mahabharata. De Gita
is een dialoog tussen Shri Krishna en prins Arjuna (vòòr de grote veldslag van Kurukshetra in India), over het vinden van God en
de Spirit (Atma, eeuwige ziel) én daarbij het juiste handelen.

[6] jihad: strijd, Heilige Oorlog

[7] Kurukshetra: naam van de plaats waar de veldslag plaatsvond die verhaald wordt in het epos van de Mahabharata.

[8] Virata: het kosmische lichaam

[9] adharma: datgene dat tegen het dharma (het rechtschapen gedrag) ingaat

[10] avidya: datgene dat tegen de ‘vidya’, de (zuivere) kennis en waarheid ingaat

[11] Holi: Indiaas kleurenfestival; symboliseert de overwinning van het goede op het kwade, van licht op duisternis, van kennis op
onwetendheid, van recht en waarheid op onrecht en onwaarheid. Het Holi-feest is een lente-, nieuwjaars-, en overwinnigsfeest.
Het wordt uitbundig gevierd o.a. door elkaar in te smeren met kleurig poeder en/of te besprenkelen met gekleurd water.

[12] nirananda: zuivere vreugde, opperste vreugde
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Shri Ganesha Puja - Onschuld is de grootse kwaliteit - Moskou Rusland - 11/09/1994
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Shri Ganesha verblijft in de Mooladhara, op de chakra, de Mooladhara chakra, en niet in de Mooladhara. In de Mooladhara
bevindt zich de Kundalini. Zij is de moeder van Shri Ganesha. We noemen haar Gauri. Gisteren zagen jullie de vertoning, het
drama, hoe Shri Ganesha zijn olifantenhoofd heeft verworven. Al deze zaken gebeurden in een andere wereld. Er bestaan vele die
we kennen (en ook) deze wereld. Het is een kwestie van ons bewustzijn. Nu zijn we nog op een niveau van menselijk bewustzijn
en we zijn naar een hoger bewustzijn gestegen dat we de vierde dimensie noemen. Zonder Shri Ganesha is dit niet mogelijk.
Zoals je weet, is hij het symbool van de onschuld binnen in ons. Deze onschuld kan men niet vernietigen, want zij is eeuwig, maar
het kan gebeuren dat zij bedekt wordt met de wolken van onze fouten. Maar eens dat je je realisatie krijgt, wordt die onschuld
opnieuw gevestigd en je wordt onschuldig, je aandacht wordt onschuldig.
Het is onmogelijk je godsdienst te volgen, zij het Christus of Mohammed of joden, als je geen verlichting hebt gekregen. Dat is
iets waar zij zich niet van bewust waren, want zij waren van een heel hoog niveau.
Zij wisten niet wat de toestand was van menselijke wezens, zoals in de Bijbel staat geschreven: dat als je rechteroog zondigt
tegen Shri Ganesha, je het moet uitrukken, of als je rechterhand iets misdoet tegen Shri Ganesha, dat je ze dan beter afhakt. Stel
je voor dat christenen het christendom werkelijk zouden beoefenen, dan zouden ze allen zonder handen of zonder ogen lopen,
want er werd gezegd dat je het beter verwijdert als je fouten maakt. Christus zei dat je het moet doen en ook voor mannen was
hij heel streng, niet zozeer voor vrouwen.
Daarom dacht Mohammed: waarom niet iets zeggen over vrouwen, waarom ze niet inperken, waarom alleen mannen? En
daarom maakte hij eveneens strenge regels voor vrouwen. In dit geval zei hij dat je de vrouw mag kwetsen of slaan of mag
trachten kort te houden. De echtgenoot zelf moet dat doen, maar daarvoor moet hijzelf onschuldig zijn.
Als hijzelf zo’n fouten begaat, welk recht heeft hij dan strikt te zijn met zijn vrouw of met zijn zuster? Het ergste was het voor de
joden, toen Mozes de 10 geboden bracht, vond hij dat de joden een decadente maatschappij handhaafden, zoals ze nu nog
hebben. Tegenwoordig hebben we zo’n decadente maatschappij in Amerika en overal.
Er is geen moraal en niemand spreekt nog over moraal. Naar mijn gevoel is Sahaj de enige weg waarlangs mensen onschuldig
kunnen worden. De joden ontvingen de shariat en (bij die gelegenheid) is er geschreven dat je je handen moet afhakken als je
een dief bent, en dit afhakken … zeer zwaar!
Hen navolgen is onmogelijk, omdat zij te zuiver zijn, te belangrijk.
Als je een christen bent, kan je (eigenlijk) geen twee ogen hebben of twee handen en als je een moslim bent, verkeren vrouwen
en dochters en zusters constant in gevaar en als je jood bent, zijn er allerlei straffen voor je neergeschreven. Het tegendeel is
waar: alle heiligen werden gestraft, alle goede mensen werden gestraft, want er zijn zoveel mensen die zich extreemagressief en
zondig gedragen en zij beseffen niet wat er met hen verkeerd is: iets dat sterk tegen het dharma ingaat, tegen de godsdienst.
Enkel met Sahaja verkrijg je het licht van de Spirit.
Shri Ganesha is de Spirit in ons en hij incarneerde op deze aarde als de Heer Jezus Christus. Maar tegen deze grote mensen
werd van alles ondernomen. Er werden afzonderlijke (van elkaar afwijkende) religies gemaakt. Geen enkel van deze (heilige)
boeken is zomaar vanzelf afgeweken van de andere. Mohammed bijvoorbeeld sprak over Mozes, Abraham, Christus, de Moeder

van Christus … hij heeft nooit een andere godsdienst gesticht. Hij sprak over alle godsdiensten: alle godsdiensten (verenigd) in
een. Maar tegenwoordig geloven de mensen niet meer dat alle godsdiensten ontstaan zijn uit één enkele boom van spiritualiteit.
Ze vechten niet enkel met andere godsdiensten maar ook onder elkaar. Ze doden vele mensen in de naam van God.
Onschuld is de bron van liefde, zoals kleine kinderen, als je hen zo mooi ziet dansen, voel je zo ontzettend veel liefde voor hen.
Als je een baby ziet, een lieve baby die naar je lacht, dan voel je ontzettend veel liefde voor dat kind. Als je je onschuld niet
respecteert, kan je onmogelijk liefde voelen en zonder liefde kan je de waarheid niet kennen. Maar soms voelen we er ons niet
tegen opgewassen, hebben we angst om van de onschuldigen te houden, want de onschuldige mensen zijn erg ongevaarlijk.
Ik zie niet graag dat ouders hun kinderen slaan. Ze doen iets (verkeerds) in volle onschuld … je moet dus vriendelijk met hen zijn
en hen begrijpen. Tegenwoordig worden ook in Rusland veel gerealiseerde kinderen geboren, omdat jullie allemaal gerealiseerd
zijn.
Vele grote heiligen willen nu graag geboren worden, maar jullie moeten (vooral) zelf onschuldig zijn. In landen waar kinderen niet
gerespecteerd worden, willen ze niet geboren worden. In deze landen is er een negatieve aangroeicurve. Maar in een land als
India, waar de mensen heel veel van kinderen houden, daar willen ze geboren worden, ook al is er veel armoede.
Kinderen hebben geen begrip van geld en materiële zaken, maar ze begrijpen wel liefde. Als er geen liefde aanwezig is in je hart,
kan Shri Ganesha in je niet verlicht worden.
Het verschil tussen een moeder (die van haar kinderen houdt) en een moeder die kwaad is op haar kinderen is: de moeder die
van haar kind houdt, beleeft vreugde aan al wat ze voor het kind doet, terwijl de moeder die niet van haar kind houdt, ervan
uitgaat dat ze teveel doet. Als je haar vraagt wat er aan de hand is, zal ze zeggen: “Ik moet dit wassen. Ik moet dat zuiver maken,
ik moet daarvoor zorgen” … en meer van dat soort zaken. Maar die moeder die verlicht is, zal dat met liefde doen en ervan
genieten. Zij zal respect hebben voor haar kinderen en hen respectabel grootbrengen. Je hoeft niet ruw te zijn met je kinderen.
Kinderen zijn heel gevoelig en intelligent. Misschien vind je ertussen duizenden eentje dat niet zo goed is, maar later nemen ze
zaken over van ouderen, vooral van hun ouders en van de (gehele) atmosfeer en dan worden ze herrieschoppers. Dit betekent
niet dat je ze niet moet in het oog houden en binnen de perken houden. De beste methode daarvoor is zelf onschuldig en
dharmisch te zijn.
Ganesha is de basis van moraliteit. Als het moreel besef van een gemeenschap verloren gaat, stevent die gemeenschap af op
haar eigen vernietiging. Wat ook de economische of financiële of politieke voordelen mogen zijn, zij worden van binnenuit
vernietigd. Neem bijvoorbeeld Amerika, zo te zien, een welvarend land, wat ik betwijfel, want ze hebben schulden. Wat gebeurt
er? Kleine kinderen van 12 jaar moorden en verkopen drugs. In sommige westerse landen worden vele kinderen gedood door de
ouders. Alle welvarende landen hebben een of andere aparte vorm van immoraliteit. Het zijn echt gewelddadige, arrogante en
egoïstische mensen. Onschuld zal in de allereerste plaats het ego transformeren en als je met kinderen praat, geven ze zo’n fijne
commentaar, zo’n intelligent commentaar, dat je er verbaasd over bent hoe ze dat allemaal kunnen zeggen. Ze zijn zeer hartelijk
en uiterst lief. Ik zal je een verhaaltje vertellen over een paar vrienden die het graf van de president van Amerika, Kennedy, wilden
bezoeken.
Het kind kijkt ernaar, zie je, en iedereen was erg stil. Dan keerde het kind zich naar zijn vader en moeder en zei: “Moeder, waarom
hebben ze de president onder de aarde gestopt? De wormen zullen hem opeten! Waarom zo’n straf?”
Er is zoveel op te merken aan kinderen als ze praten, hoe ze andere mensen beschrijven. Op een dag waren we naar de
luchthaven gereden en één van de kinderen deed zo … en zo … Ik vroeg: “Wat ben je aan het doen?” Hij zei: “Ik probeer deze
mensen opnieuw samen te binden, want ze hebben allemaal hun hoofd verloren.” Zoals gisteren, toen ze de Swadishthan chakra
droegen, zo zijn kinderen in staat om het spel te zien, het hele absurde drama. Ze zijn heel onschuldig, daarom is het gemakkelijk
om hen goede manieren bij te brengen.

In het geval van Shri Ganesha kennen we het verhaal dat de ouders, vooral de vader … zei: “Hij die rond moeder Aarde kan gaan,
krijgt een geschenk.” En Ganesha dacht: “Kijk eens aan, Kartikeya kan vlugger gaan omdat hij zijn pauw gebruikt, een vogel die
kan vliegen.
Wat moet ik doen, ik heb enkel een kleine rat?” Maar omdat hij de bron van alle wijsheid is, dacht hij in zijn wijze wijsheid:”Mijn
Moeder is groter dan moeder Aarde.” Dus ging hij drie keer rond zijn moeder en kreeg het geschenk.
Iemand die onschuldig is, is zeer nederig. Hij probeert niet op te vallen. Hij weet niet hoe hij dat moet doen. Shri Ganesha heeft
bijvoorbeeld een kleine rat als rijdier, maar mensen die willen opvallen, kopen auto’s boven hun mogelijkheden, met hoge
leningen, enkel om te laten zien hoe rijk ze zijn. Dit is een ziekte van mensen die niet onschuldig zijn en dit is iets waar mensen in
deze wereld gretig gebruik van maken. In het westen hebben ze ontwerpers en die zetten hun merkteken als ontwerpers en
daarvoor moet je veel betalen. Als bijvoorbeeld de naam van de ontwerper op een jas staat – zo proberen ze op te vallen als ze
op straat lopen. Maar tegenwoordig zetten ze dat merkteken … van de ontwerper hier. Vooral in het westen, minder in Rusland,
maar dat zal nog komen en de ‘entrepreneurs’ (de ontwerpers) maken daar misbruik van. Ik moet zeggen dat Indiërs zeer, zeer
wijs zijn, niet allemaal, maar de meesten, en omdat ze in Shri Ganesha geloven, zullen ze hun geld niet verkwisten om op te
vallen. De ontwerpers misbruiken dus de mensen die willen opvallen. Iemand die onschuldig is, zal niet (de hele tijd) met zijn
lichaam bezig zijn, met mode, of om zaken te dragen met als enige doel op te vallen. Ik vertel dit omdat al deze onzin ook naar
jullie land komt. Ik hoop dat jullie begrijpen dat de grootste kwaliteit van een mooie persoonlijkheid onschuld is.
Als de onschuld verloren gaat, doen de mensen precies wat deze ontwerpers willen, die gekke kleren maken. Zij maken voor
vrouwen kleren die het lichaam bloot laten en hoe meer bloot er is, hoe duurder en ondanks de koude proberen ze kleren te
dragen die schandalig zijn. Je kan er zelfs niet naar kijken, maar zij hebben een hoge dunk van zichzelf. Alle films in het westen
zijn tegenwoordig zo afschuwelijk dat je ze niet willen zien.
Als ze films zouden maken over onschuldige kinderen, zouden ze veel geld verdienen. Het fundament van het dharma is Shri
Ganesha. Kinderen weten niet hoe ze moeten liegen, (of toch maar) erg moeizaam, en soms zeggen ze vervelende dingen. Zo
vertelde een moeder aan haar man in het bijzijn van hun kind dat de man die ’s avonds kwam eten, at als een havik, als een havik.
De jongen hoorde dat en toen de man kwam en begon te eten, keek hij naar hem en zei: “Moeder, hij eet niet als een havik.
Waarom zei je dat hij eet als een havik? Je mag geen leugens vertellen.” En de moeder was zeer verlegen. Ze minimaliseren ook.
Iemand die onschuldig is, zal precies door die onschuld, het oordeel en de kritiek van anderen minimaliseren, want zij zien niet
wat iemand die immoreel is, wel ziet of wat iemand die niet onschuldig is, kan zien.
Ik herinner me dat mijn eigen kleindochter ooit iemand in een badpak zag. Een echt schilderij. Daarom zei ze: “Ga je liever
behoorlijk aankleden, anders zal mijn grootmoeder boos op je worden.”
En als je al deze kleine kinderen ziet praten, de wijze waarop ze zich gedragen, de wijze waarop ze onschuldig zijn, je kan er echt
van genieten, want onschuld is de bron van liefde en de bron van vreugde. Omdat je de liefde niet hebt, kan je van niets genieten
en dan begin je te bekritiseren en oordelen en je energie aan zinloze zaken te verspillen.
Op een dag was ik naar mooie muziek aan het luisteren en een meneer was aan het zingen en maakte daarbij nogal gevoelige
gebaren, met gesloten ogen en de muziek was zeer mooi.
Ik werd er helemaal door in beslag genomen, maar een paar dames waren aan het praten over zijn kleren en over de wijze
waarop hij zijn handen bewoog, over al die oppervlakkige zaken die ze te zien kregen, maar niet de essentie. Onschuld gaat naar
de essentie en essentie is liefde. We moeten begrijpen dat we moeten doordrenkt zijn met die kwaliteit van Shri Ganesha. Die
kwaliteit, de onschuld, die reeds in ons aanwezig is, moet zichtbaar gemaakt worden.
Zo was ik eens in het huis van een Sahaja Yogi en we hadden een bijeenkomst met ongeveer 25 mensen en toen de vergadering
gedaan was, wachtte ik tot iedereen weg was, want ik had begrepen dat ik daar kon blijven eten. Hij was in de keuken terwijl ze

weggingen.
En toen hij terugkwam, zei hij: “Moeder, wat hebt U nu gedaan?
Ze zijn allemaal weg en ik heb voor allemaal gekookt!”
En de tranen kwamen in zijn ogen. Ik was zo overweldigd door zijn vrijgevigheid, door zijn vriendelijkheid … en als vrijgevigheid
onschuldig is, besef je zelfs niet wat je doet. Je geniet van je eigen vrijgevigheid en je maakt je niet bezorgd over de mogelijke
reactie van de andere.
In onze shastra’s [niet-religieuze teksten] staan beschrijvingen van zulke mensen, zoals Shri Rama.
Hij ging het woud in en daar ontmoette hij een zeer oude vrouw uit een stamgebied, een zeer oude vrouw die nog maar twee
tanden had. Haar naam was Shawari. Ze kwam tot bij Shri Rama en bood hem enkele pruimen aan en vertelde hem heel
onschuldig: “Zie je, ik heb ze allemaal met mijn eigen tanden geprobeerd en de zure heb ik weggegooid, omdat jij niet van zure
pruimen houdt. Ze zijn allemaal zoet.”
Normaal gesproken eet je in India niets dat door een andere mond is aangeraakt, maar Shri Rama zei: “O, heb je dat allemaal
gedaan!
Mag ik ze dan alsjeblieft allemaal hebben …”
Maar zijn broer Laxmana was boos: “Wat is er met deze vrouw?
Zij heeft geen manieren!” En als ze de pruimen in zijn mond stak, werd hij nog kwader. En zij zei: “Ik heb ze heel zorgvuldig getest
en jij geniet ervan. Anders zou je er niet van genoten hebben.”
En Laxmana werd zeer, zeer boos. Daarom zei Shri Rama: “ Wat een heerlijke vruchten! Zo’n fruit heb ik in heel mijn leven nog
niet gegeten.”
En zijn vrouw Sita zei: “Waarom geef je me er niet een paar?”
Hij zei: “Neen, neen, deze zijn voor mij. Die kan ik je niet geven.”
En Sita zei: “Ik ben toch je vrouw en je moet alles met mij delen.”
Hij zei: “Goed, omdat je er recht op hebt, zal ik je er geven.”
En hij gaf haar de pruimen.
Sitaji zei: “Wat? Ze smaken lijk ambrosia. Zo’n heerlijke vruchten heb ik nog nooit gegeten.” Ze zegt tegen haar schoonbroer:
“Kijk eens wat een vruchten. Hemels zijn ze.”
De verleiding was groot. Daarom zei Laxmana: “Geef er mij een paar om te proeven.”
Sitaji zei: “Nee, nee, nee, ik deel niet met iemand anders, want tenslotte heb ik ze slechts met heel veel moeite van je broer
gekregen.”
Daarom zei Shri Rama: “Goed, geef er hem een paar.”

En toen zei die onschuldige vrouw: “Nee, ik heb er nog wel enkele. Die zal ik hem geven. Houd jij ze maar. Neem er nog wat. Ik zal
er hem geven.” En ze gaf enkele pruimen aan Laxmana. Hij at ervan en vond ze werkelijk zeer goed en hij zei: “Lieve hemel, ik heb
nog nooit zo’n heerlijk fruit gegeten.”
Zelfs Shri Krishna verbleef niet bij de koning Duryodhana als hij naar Hastinapur ging, maar bij Vidura, de zoon van een van de
meiden, want Vidura was een verlichte en hij had meer respect voor Vidura dan voor iemand anders. Maar soms maken we een
fout, geraken we te zeer gehecht aan onschuldige kinderen, betonen we hen te veel belangstelling.
Onschuld is als een stromende rivier, maar als je ze tracht tegen te houden, verwen je de kinderen. Je moet ze respecteren, maar
je mag ze er niet uitzonderlijk doen uitzien. Ze zijn allemaal gelijk, ze hebben verschillende aspecten, maar ze zijn gelijk.
Eerst en vooral, ze vervelen zich nooit. Als je onschuldig bent, verveel je je nooit, je ziet altijd schoonheid en zelfs als je alleen
bent, geniet je. Enkel de volwassenen vervelen zich.
Veronderstel dat je op de luchthaven bent en het vliegtuig heeft vertraging. Alle andere mensen geraken opgewonden, maar
kinderen beginnen te spelen met iets dat ze in de luchthaven vinden, om het even wat: ze kunnen lezen, er zijn trappen, ze kunnen
op en neer lopen.
Ze maken het leven niet moeilijk door voor alles een precieze definitie (functie) te zoeken. Ik heb in de luchthaven al vele keren
verveelde mensen gezien – afschuwelijk – terwijl de kinderen op en neer lopen, spelen en ervan genieten, ze sluiten vriendschap
met andere kinderen die ze nog nooit gezien hebben.
Enkel door onschuld kan je je eigen begrensde ideeën overstijgen.
Ik heb extreem racistische ouders meegemaakt, wiens kinderen in geen tijd met anderen contact maken. Iemand die onschuldig
is, handelt zo. Hij kan met iedereen over de baan zonder zelfs maar aan huidskleur te denken, of de vorm van het gezicht of het
soort haar.
Dat doet er allemaal niet toe, dat zijn oppervlakkige zaken, maar kinderen hechten geen belang aan oppervlakkige zaken. Ze
willen enkel het hart van die persoon zien. Als dan iemand die liefde geeft – tot welk ras of religie hij ook mag behoren – zullen
de kinderen springen.
Ik heb jullie reeds verteld dat onschuld het ego wegneemt.
Onschuldige mensen kunnen niet agressief zijn en als er agressie is, zal dat liefdevolle agressie zijn, zoals een kind dat komt
aangelopen en zegt: “Waarom geef je mijn kleren niet aan die jongen?”… En als je zegt: “Lieve hemel, ik heb er zoveel geld voor
betaald en jij wil ze aan deze jongen geven! …” zal hij zeggen: “Goed, de volgende keer koop je opnieuw iets voor mij, maar laat
me ze nu aan deze jongen geven.” Onschuldig. Onschuldige kinderen hebben niet die bezitsdrang.
Ze aarzelen ook niet om mee te delen als ze onschuldig zijn, maar als ze grootgebracht worden om te tonen: “Dit is van mij!” en
om het ook te behouden, als er in hun hoofd gehamerd wordt: “Dit is van mij”, dan worden ze bezitterig. Het beste dat je kan doen
om van het leven te genieten, is met kinderen meeleven, zijn zoals zij en van hen genieten. Zo krijgt de onschuld voeding.
Ik heb in Sahaja Yoga mensen werkelijk onschuldig zien worden. Shri Ganesha, die zich op je achterhoofd bevindt, en die hier ook
Mahaganesha is, werkt eerst op de ogen; de lust en de hebzucht van de ogen verdwijnt want je aandacht wordt onschuldig. Je
hoeft dus je ogen niet uit te rukken, zoals Christus zei, of je handen af te hakken, want je wordt deugdzaam.
Ik weet niet hoevelen onder jullie beseffen dat jullie heiligen worden. Jullie werden geschapen zoals Ganesha, als onschuldige
heiligen.

Probeer je onschuld te respecteren. Ze maakt je jong en blij.
In India, in Maharashtra, zijn er acht Swayambu-Ganesha’s, en de mensen van Maharashtra zijn erg onschuldig. Het is op de een
of andere manier een zeer oud land en in dat gebied wordt Shri Ganesha speciaal vereerd. Daarom worden de mensen zo
onschuldig. Ze maken een Ganeshabeeld – gedurende een bepaalde tijd, nu is de tijd, of 10 dagen – uit klei en dat laten ze later
in het water zakken, de zee of de rivier … Maar de coca-cola-cultuur is ook naar India overgewaaid en ze zongen vulgaire liederen
en dronken in zijn aanwezigheid. Het waren allemaal publieke Ganesha’s, zie je.
Ik waarschuwde hen in twee toespraken om dit niet te doen, want als Shri Ganesha kwaad wordt, komen er aardbevingen. Ze
wilden het niet geloven, maar het derde jaar gingen de mensen in een dorp, in een grote plaats, naar de Ganesha, lieten Ganesha
in het water zakken en kwamen terug, ze waren allemaal dronken en dansten ’s nachts en plotseling was er die zware aardbeving
en ze werden allemaal begraven, behalve de Sahaja Yogi’s en het Sahaja Yoga centrum. Die werden door de aardbeving niet
geraakt en er was een groot gat rond het centrum. Daarom renden de mensen naar het centrum om gered te worden, maar ze
vielen allen in dat grote gat en kwamen om.
Anderzijds is onschuld zeer krachtig. Iemand die de onschuld van iemand anders probeert aan te vallen of te vernietigen, wordt
tenslotte zeer zwaar gestraft door Shri Ganesha. Mensen die Shri Ganesha niet vereren in hun hart, kunnen rechts of links
worden. Als ze rechts worden, krijgen ze allerhande fysieke ziekten en als ze links worden, krijgen ze ongeneesbare
psychosomatische ziekten.
Er waren in ons land enkele verschrikkelijke mensen die predikten dat je via de Mooladhara chakra, via seks, de Kundalini kunt
doen opstijgen en zij werden Tantrika's. Deze Tantrika's deden verschrikkelijke dingen in de tempel, een belediging voor Shri
Ganesha en ze werden allen vernietigd. Iemand die onschuldig is, mag men dus niet uitdagen, iemand die de zegeningen
bekomen heeft van Shri Ganesha. Enkel door verlichting kan men Shri Ganesha binnen in zichzelf doen ontwaken.
Moge God jullie allen zegenen.
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Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag gaan we Navaratri Puja vieren. Gisteren zag je een heel mooie beschrijving van Navaratri en hoe de Moedergodin
allerlei krachten heeft geschapen binnenin je. Het is niet zo dat alleen zij de krachten heeft, maar jullie hebben ze allemaal en
jullie kunnen het allemaal uitwerken, jullie kunnen allemaal uitzoeken of deze krachten er zijn of niet.
Bij ons is de realisatie heel belangrijk, maar de Kundalini heeft je dan ook deze realisatie gegeven. Natuurlijk kunnen we zeggen
dat de Kundalini een deel of een reflectie is van de Adi Shakti en de Jagadamba is ook een deel van de Adi Shakti. Ze bevindt
zich in het centrum van twee harten, wat een heel belangrijk punt is. Nu bevinden al deze krachten zich in die chakra; stel je dus
voor hoeveel van deze krachten er moeten zijn en haar krachten komen tot uiting in het centrale hart in al de Gana’s die je
rondom je lichaam hebt. Deze Gana’s geven je bescherming, geven je slaap, geven je energie, geven je zegeningen. Allemaal zijn
ze de hele tijd aan het werk en deze lichamen zijn uiterst toegewijd en constant verbonden met de Moeder Amba, die we
Jagadamba kunnen noemen.
Zij is de Moeder van het universum; je kan je dus wel voorstellen hoe druk zij bezig moet zijn om voor het hele universum te
zorgen.
Als dit centrum zwak wordt, betekent dat haar verbinding met de Gana’s verminderd is, dat de Gana’s ook zwak zijn en al de
krachten die uitgeoefend zouden kunnen worden, kunnen door deze zwakheid niet aangewend worden. Het is een heel subtiel
centrum, omdat het Moeders centrum is. Het is onmogelijk de liefde van Moeder te begrijpen.
Het is absoluut onmogelijk! Als de meisjes trouwen en ze moeders worden, dan beginnen ze pas te begrijpen hoeveel hun
moeder wel voor hen gedaan moet hebben om hen vooruit te laten komen.
Op dezelfde manier, beseffen Sahaja yogi’s, als ze goede Sahaja yogi’s worden, zoals de Gana’s, hoeveel geduld de Gana’s
moesten hebben, hoeveel liefde en intelligentie ze moesten hebben om de negativiteit te bevechten. Dus alle krachten van de
Jagadamba werken om alle soorten negativiteit te verslaan.
Dat is haar eerste en belangrijkste natuur: alle negativiteit in deze wereld, die tegen Sahaja Yoga gericht is, die tegen jullie gericht
is, te vernietigen.
Deze vernietiging gebeurt op verschillende manieren. Eerst en vooral moeten we beseffen dat er, als wij zondigen tegen de
Godin, allerhande fysieke problemen beginnen te ontstaan, zoals allerhande psychosomatische ziekten, zoals kanker, aids,
enzovoort.
Maar sommige van deze ziekten hebben ook te maken met Ganapati. Ganapati is de koning van al de Gana’s; Ganapati heeft een
Moeder en zij controleert al deze Gana’s via haar zoon Ganapati. Het is zo verbonden. Dus de zonde die we tegen de Moeder
bedrijven, betekent dat we immoreel worden; immoreel betekent: wanneer we ons dingen beginnen te permitteren die niet
toegestaan zijn door het dharma.
Alles wat door het dharma toegelaten is, is ook wettelijk toegestaan.
Jullie verstaan Sahaj-dharma omdat het aangeboren is, het komt van binnenuit. Ik moest het jullie niet vertellen. Je weet wat

verkeerd is en wat goed is. Als je dergelijke zaken probeert te doen, neemt de Godin tijd om je te straffen omdat zij een Moeder
is, zonder twijfel, maar als je een zonde begaat tegen de Vader, zoals bluf, grootspraak, wreedheid, ruwheid, dan volgt de straf
onmiddellijk. Maar als het om haar gaat, die de oceaan van mededogen is, wordt de straf eerder uitgesteld en er wordt aan de
zondaars een volwaardige kans gegeven om zich te verbeteren en zichzelf op het juiste pad te leiden, maar als de straf begint te
werken, dan krijg je zeer ernstige ziekten. Het komt dus van wat we angst noemen. Als iemand je bang maakt, je aanvalt of
plaagt als een mug, dan zal iemand die onderdrukt wordt door agressieve mensen of die bedreigd wordt of geïntimideerd, het
geloof in de krachten van Moeder verliezen.
Er moet dus voor dit middenhart gezorgd worden. Door angst wordt iemand naar links geworpen, weg van de Moeder, omdat zij
degene is die ons vertrouwen geeft, die ons moed geeft en dapperheid. Maar als je bang bent, als je heel angstig bent, dan kan je
naar links geworpen worden en kan je zeer ernstige ziekten krijgen, ongeneeslijke ziekten.
Iets anders is het als je door je zinnen gedreven wordt, in vermakelijkheden zonder enig dharma, dan stuwt dit centrale kanaal je
ook naar de linkerkant omdat je niet waardig bent om aan de lotusvoeten van je Moeder te zitten. Dit centrum nu is het dat het
borstbeen doet zoemen als we bang zijn, als een afstandsbediening en dat alle Gana’s inlicht dat de aanval op komst is.
Maar als je opzettelijk naar de linkerkant gaat en jezelf van alles permitteert, dan trekken zij er zich niets van aan. Dan zeggen ze:
“O.K., ga je gang, doe maar wat je wilt, je kan je gedragen zoals je wilt.”
Al deze verschillende soorten van bewegingen naar de linkerkant halen je weg van je Moeder.
Ik zal jullie een verhaal vertellen over iemand in Amerika. Hij is een heel oude Indiaanse Sahaja yogi. Hij kwam uit zijn winkel
waar hij werkt en hij stapte in zijn auto. Er zat iemand in met een dolk en die trof hem op het middenhart en de man begon te
bloeden. Hij zei “Ik weet niet wat er met me gebeurde, Moeder, ik kreeg zoveel kracht, ik greep hem vast en ik begon met hem te
vechten en pakte de dolk van hem af. Hij had het heft vast en de dolk kwam in mijn hand terecht en de man liep weg.
Maar nog was ik niet ongerust over het bloeden. Wat deed ik? Ik riep mijn collega die uit de auto kwam en ik liep achter hem en
hij nam me een half uur mee in zijn auto op zoek naar die man.” Ze gingen niet naar de politie. En toen ze naar de politie gingen,
waren ze verbaasd omdat zijn hele hemd onder het bloed zat. Hij zei: "Niemand wilde het geloven, zelfs de politie was geschokt.”
Een half uur lang zochten we naar deze man. “Waarom kwam je niet naar de politie?” Hij zei: “Het zou voor jullie een half uur
geduurd hebben om te komen, daarom dachten we dat het beter was om de klus zelf te klaren.” Zie je de moed! Dan werd hij
natuurlijk naar het ziekenhuis gebracht en hij was in orde. Ze naaiden zijn wonden dicht, maar verder was hij in orde. Dat is het
kenmerk van iemand die nooit één van deze vreselijke ziekten kan krijgen: omdat er geen angst is in zijn geest, van geen enkele
soort. En - hij is een Indiaan - hij zei: “Ik heb zelfs nog nooit één van mijn eigen kinderen een klap gegeven, ik heb nog nooit met
iemand gevochten, ik ben ook helemaal geen worstelaar, niets van dat alles, maar het gebeurde.” Hij zei: “Ik weet niet vanwaar ik
deze kracht kreeg en hoe ik het deed. Ik weet het gewoon niet.”
Er zijn vele verhalen zoals dit die ik je over Sahaja yogi’s kan vertellen en over zovele heiligen: hoe ze nooit bang waren om
iemand aan te vallen als iemand hen aanviel, of zichzelf te beschermen door hun moed tegen allerlei soorten verschrikkelijke
dingen. Dit is iets dat men soms niet kan geloven, maar het gebeurt, elke dag krijg ik brieven van mensen om te vertellen hoe
moedig ze geweest zijn. Als je in de Godin gelooft, weet dan dat Ze uiterst krachtig is, dat Ze heel intelligent is, en als ze je moet
beschermen, dan zal ze je tot het uiterste beschermen op een zodanige wijze dat je niet zal weten hoe je beschermd bent
geworden.
Maar dit vertrouwen moet ontwikkeld worden, vertrouwen moet ook ontwikkeld worden door ervaring: hoe je altijd beschermd
bent geworden, hoe je altijd geholpen bent geworden, hoe je uit zovele crisissituaties kwam. Maar als je ondanks dat overstuur
geraakt, bezorgd, als er wolken verschijnen aan de hemel van je leven en als je dan overstuur geraakt, betekent dat dat je nog
steeds zwak bent.
Als je de Godin werkelijk wil vereren, dan zou je vooral geen enkele bezorgdheid, van gelijk welke aard ook, mogen hebben en zou

je geen enkele angst mogen hebben.
Ga er tegenaan, zonder angst! Wat je ook doet, doe het zonder angst. Maar tegelijkertijd moet ik je ook over de andere kant
vertellen: dat je niet moet rondlopen als een zombie, dat betekent niet dat je allerhande nonsens vertelt over de rechterkant.
Maar als je iets moet doen, doe het dan vanuit een zuivere opvatting en ook zonder enige angst.
Al Haar krachten zullen dan in je beginnen te werken. Iemand die zonder angst is, hoeft zich geen zorgen te maken over zijn
slaap, over zijn welzijn, over niets. Hij is zonder angst! Nogmaals zeg ik dat “vrij van angst” niet betekent dat je iedereen moet
beginnen slaan en allerlei dingen moet gaan zeggen, nee. Het betekent dat jijzelf zonder vrees bent en dat, als iemand je aanvalt,
je jezelf altijd kan beschermen. Ik bedoel, ik heb jullie dit verhaal verteld omdat het geen bescherming was van binnenuit, zoals
wanneer de Godin hen beschermt, maar hij beschermde werkelijk zichzelf. Dus de kracht was door hem beginnen werken. We
zouden onze geest en ons lichaam moeten toelaten deze krachten te projecteren, anders zeggen we hier puja’s enzovoort en dat
is goed, en de kracht is er, maar je geest zegt: “Nee, nee, nee, dat is niet zo.”
Er zijn zoveel verhalen, zovele mirakels die de mensen in dit verband hebben beschreven. Eerst en vooral zou je dus nergens
angst voor moeten hebben. Als je niets verkeerd hebt gedaan, als je op de juiste weg bent, zal je altijd beschermd worden.
Onthoudt dit: Je zal altijd beschermd zijn. Onthoudt het en geloof erin: “Ik ben altijd beschermd.” Dit is iets heel moeilijk, want
misschien brengt onze geest ons op gedachten: “ O God, wat zal er nu gebeuren, wat gaat er gebeuren, dit en dat.” Eerst en
vooral, zoals ik reeds zei, moeten we dus onbevreesd zijn, zodat de Godin zich kan uitdrukken. Veronderstel nu, zie het zo: alle
Gana’s volgen je. Als de leider van een leger angstig is, wat zullen de anderen dan doen? Zo krijg je vertrouwen in jezelf. Dit
geloof moet ook ontwikkeld worden. Ik heb mensen gezien die ziek waren, die denken dat ze naar mij moeten komen, omdat ze
zichzelf niet kunnen behelpen. Ze kunnen zichzelf genezen en het is helemaal niet nodig dat ze naar mij toe komen. Er zijn veel
gevallen van mensen die zichzelf genezen hebben, genezen hebben, alleen door het gebed! Maar als het vertrouwen niet
ontwikkeld is, dan denken ze dat ik hen zou moeten behandelen, hen aanraken, dat ik dit en dat zou moeten doen. Ik ben
daarmee opgehouden. Ik heb dat ooit gedaan, maar ik ben ermee gestopt, omdat jullie nu van jezelf afhankelijk zijn. Niet enkel
zullen jullie nu jezelf kunnen helpen, maar je kan ook anderen bijstaan.
Maar als je geen vertrouwen in jezelf hebt, en gelooft dat je kan genezen, dat je voor jezelf kan zorgen, dat je jezelf kan
beschermen, dan komt het er op neer, dat dat de Moeder de hele tijd het werk maar moet doen.
Eerst en vooral moet je de kleine baby natuurlijk voeden, O.K., dat kan je doen, hem helpen, voor hem zorgen, alles doen, maar
wanneer hij opgroeit dan wil hij niet meer dat zijn Moeder hem voedt! Op dezelfde wijze geldt dit voor Sahaja yogi’s. Hoeveel jaar
heb ik nu gewerkt? Jullie moeten volwassen worden, waardig worden en jullie zouden zodanig moeten ontwikkelen dat jullie de
dingen zelf naar behoren kunnen doen. Deze maturiteit is er omdat jullie Moeder jullie gezegend heeft.
Ze heeft jullie al haar krachten gegeven, allemaal, maar één kracht, die van geduld, is moeilijk. Je moet geduldig zijn zoals je
Moeder. Het kan zijn dat je dat moeilijk vindt, maar probeer het tenminste. Je moet eerst en vooral geduld hebben met jezelf. Ik
heb veel mensen gekend die denken dat ze spiritueel niets betekenen en niets bereikt hebben.
Dit is absoluut een soort van ontsnappingsmethode, namelijk dat je aan je persoonlijkheid wil ontsnappen. Bekijk het maar, als je
aan introspectie doet, zal je zien dat je je ontwikkeld hebt tot een echte spirituele reus. Niemand kan je raken, je kan alles doen, je
kan voor jezelf zorgen, je kan anderen ondersteunen, wat ook je krachten zijn waarover men hier gisteren gezongen heeft, al deze
krachten manifesteren zich.
Maar nog steeds laat je het aan het toeval over, je laat het over aan anderen, niet jezelf.
Dit is nu één punt dat niemand tot hiertoe ooit gedaan heeft, namelijk alle volgelingen te verbinden met de goddelijke kracht.
Omdat het de goddelijke kracht is van de liefde, moet je weten hoe je anderen liefhebt. Dat is zeer belangrijk. Maar nogmaals, als
het op liefde aankomt, zullen ze hun vrouw liefhebben, van hun kind houden; ik bedoel, het is heel algemeen verspreid in Sahaja
Yoga. Ze zijn te gehecht aan hun kinderen. Voorheen waren ze heel egoïstisch en hadden ze geen enkele gehechtheid aan hun

kinderen of aan hun vrouw of aan eender wat. Maar nu is het als lijm. Kinderen klitten aan hen, hun vrouw willen ze steeds bij
zich en de familie is heel belangrijk. Dit is een andere verleiding waarvan je je moet bevrijden. Ik zeg niet dat je je familie of kind
moet opgeven, maar nogmaals zeg ik: onthechting! De onthechting is je kracht. Bekijk alles met onthechting. Denk nu niet: “Oei,
ik kwam pas enkele dagen geleden in Sahaja Yoga.” Nee, Denk ook niet:
“Die persoon is hoger dan ik, ik ben niet goed.” Nee, je moet enkel aan introspectie doen en voor jezelf zien hoeveel krachten je
reeds hebt!
En hoe meer je weet, hoe nederiger je wordt.
Het is heel verrassend, je zal nederig worden, zonder enige angst. Je zou angst kunnen hebben laat ons zeggen, als je veel geld
hebt, of als je heel goed opgevoed bent, zou je angst kunnen hebben van jaloezieën.
Als je andere rijkdommen hebt, zoals sierraden enz., kan je bang zijn dat er dieven op afkomen.
Als je een politicus bent, kan je angst hebben dat iemand je plaats inneemt terwijl je weg bent. Maar wanneer het over Sahaja
Yoga gaat, dan is het net andersom. Wie kan je je zelfrealisatie afnemen, zeg me, wie kan je krachten stelen, wie kan je vibraties
stelen? Denk erover na. En wie kan je liefde stelen?
Omdat het van de Spirit komt, die eeuwig is en omdat de doorstroming constant is. Alleen als je je van de Spirit verwijdert, dan
alleen voel je al die dingen die men in het duister voelt.
Dan is er nog een andere kracht van Moeder die een sakshi van je maakt, een getuige die alles gadeslaat. Je hebt enorm veel
geduld, ongelooflijk veel geduld. Wat er ook gebeurt, O.K., laat het. Dit zal in orde zijn, dat zal O.K. zijn, dit en dat..... Dus je bevrijdt
je van een verschrikkelijk iets, dat woede genoemd wordt. En dit brengt je in zo’n vredige toestand van getuige dat je jonger en
jonger begint te worden.
Ik zal je vertellen van sommige Sahaja yogi’s die ik laat ons zeggen, vorig jaar de realisatie gegeven heb en die ik dit jaar opnieuw
ontmoette en ik herkende hen niet. Ze zijn ineens tien jaar jonger geworden. Het is heel verrassend! En ikzelf moest bekennen,
dat ik hen niet herkende: “Zijn jullie dezelfde mensen of ben jij de zoon van die kerel?” Dus, wat er met jullie gebeurt, is dat jullie
een vredevolle persoonlijkheid worden. Waarom? Omdat je Moeder steeds aanwezig is. Dit vertrouwen dat zij er altijd is, dat zij
steeds bij ons is, dat zij ons altijd beschermt.
Maar nu zijn we volwassen. Ze heeft ons al de krachten gegeven. Al haar eigendommen heeft ze ons gegeven en wat dan? Wat
is er om bang voor te zijn? Maar dit vertrouwen mag geen blind vertrouwen zijn, maar een verlicht vertrouwen. Het verschil is: in
blind geloof heb je geloof maar geen krachten, in verlicht geloof heb je geloof en alle krachten.
Als dit je overkomt, begin je heel snel te groeien, eerst in je dharma en je bent niet bang van je deugden. Je vertelt het aan
mensen, je spreekt overal over Sahaja Yoga en het werkt. Eens dat je geen vrees meer hebt, zal het hele beeld heel duidelijk voor
je zijn, want je wordt een “ziener,” wat we in ‘t Sanskriet “rushtas” noemen. Kijk bijvoorbeeld hoe C. S. Lewis onze tocht kon zien.
Hoe kon William Blake onze toekomst voorspellen? Hoe kon Gyaneshwara de (Passeidan?) beschrijven, wat een beschrijving is
van al de Sahaja yogi’s. Maar de hele tijd zegt hij: “Sta nu op en ga!” En: “ Doe dit! Je bent dat! Je hebt het!”
Hij probeert de mensen de hele tijd gerust te stellen. Hoe kon Rabindranath Tagore voorzien dat wij naar Ganapatipule zouden
gaan? Hoe kon dat gebeuren?
Het gebeurt enkel als de mensen verlicht geloof hebben. In verlicht geloof geeft je Moeder je nog een andere grote kracht,
namelijk die van het onderscheidingsvermogen.
Iemand kwam naar me toe: Moeder, deze heer is heel goed, enzovoort, en weet je, niemand heeft voor hem gezorgd. Hij is heel

goed opgevoed en heel welvarend.”
Ik zei: “O.K., laat me zijn foto zien.”
Ik zag zijn foto en ik zei:” Nee, het is beter dat je hem buiten houdt. Hou hem in alle geval buiten.” Hij was verbaasd toen ik zei:
”Hou hem absoluut buiten.” Ik zag de foto en met alleen de foto, hoe kon Moeder dat zeggen? Ik kon de vibraties voelen.
Onmiddellijk zei ik: “Het is verkeerd.” Er kwam een heer naar hier en hij zei me dat enkele Nigerianen hem een brief hadden
geschreven: ”Als je dertigduizend pond op de bank zet, of zoiets, en wij zullen er dan ons geld ook opzetten, nogal veel in
miljoenen, en dan kan je daar één derde van hebben.” Hij kwam me dit verhaal vertellen. Ik zei: ”Echt? Hou je erbuiten.” Hij vroeg
“waarom?” Ik zei:
“Dit is oplichterij!” Toen hij terug ging naar Amerika ontdekte men dat het oplichterij was. Hij zei: “Moeder, maar hoe wist U dat
toch?”
Ik zei: “Voel de vibraties, zo heet! Dus is het oplichterij!”
Jullie hebben vibraties. Jullie kunnen de vibraties voelen. Als jullie dit nieuwe bewustzijn niet willen gebruiken, wat is dan het nut
van naar Sahaja Yoga te komen? Hij was heel ontdaan toen ik zei: “vergeet het.” Hij dacht: waarom zegt Moeder dat? Ik zei:
“Waar heb je geld voor nodig? Heb je geld nodig? O.K. we hebben het, maar doe deze dingen niet.” Toen ik hem vertelde dat het
oplichterij was, was hij geschokt.
En toen hij terugging, kwam hij te weten dat het oplichterij was, zodanig dat hij op de luchthaven aan mijn voeten neerviel.
Ik zei “ Wat is er gebeurd?” “Moeder, U bent het einde! Wat U gezegd hebt, was juist.” Maar ik zei: “De vibraties vertelden me dat
hij een oplichter was. Dus als hij zegt dat hij je zoveel geld zal geven, is dat niet juist, aangezien zijn vibraties zo slecht waren.”
Op deze manier kan je geleidelijk aan ervaring opdoen. Probeer die ervaring in je hart te bewaren en heb vertrouwen in die
ervaring. Wat was je en wat ben je nu geworden? Hoeveel Sahaj ervaringen heb je al gehad van Moeders aandacht die op jou
gevestigd is? Welnu, als je dit verlicht geloof hebt, verlicht geloof in jezelf, dan wordt je krachtig! Je hebt geen kracht omdat je
vertrouwen maar zozo is.
Maar als je werkelijk een ontwikkelde, volgroeide gerealiseerde ziel wordt, dan zullen je krachten werken.
Er is een visser in India. Hij heeft een (universitair) diploma, hoewel hij visser is. En op een dag ging hij per boot naar een ander
eiland om Sahaja Yoga te doen en toen hij uit zijn huisje kwam, zag hij dat er grote zwarte wolken voorbij gierden en dat
Vishnumaya aan ‘t spelen was.
Hij stond op de oever en zei tegen de Vishnumaya: “Alsjeblieft, zeg tegen deze wolken dat ze zich gedragen.
Ik ga werken voor Moeder en durf me onderweg niet lastig te vallen!” Stel je dat even voor! De mensen die bij hem waren
vertelden me dat deze Hari Chandra op die manier had gesproken. Ze gingen in de boot, deden het programma en kwamen naar
huis. Net als hij in zijn boot stapte, begon het te regenen.
Je hebt dus zelfs controle over alle vijf de elementen, door je verlicht geloof, waarvoor je zelfs niets hoeft te zeggen. De krachten
zijn zo groot dat ze handelen. Kijk; vandaag toen de puja moest beginnen, werd het plots aangenaam. Ik heb het niet gevraagd.
Het werd gewoon aangenaam. Veel beter dan gisteren. Het had heel koud kunnen zijn. Maar dit zou nogmaals een vertrouwen
moeten worden dat realiteit is.
Als je je de laatste maal herinnert, toen hadden we verschrikkelijke regenbuien en alles waaide omhoog en de mensen moesten
deze steunpalen neerhalen. Zo gauw ze mijn lof begonnen te zingen, stopte het. Deze ervaring zou je moeten leren dat het niet

nodig was om de palen te laten zakken, maar je moest alleen mijn lof bezingen. Dat was alles. Maar in plaats daarvan waren
jullie zo druk bezig met dat ding te laten zakken. Ik was gewoon naar jullie aan ‘t kijken. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik zei:
“Laat ze maar proberen.” Deze beproevingen vinden plaats om je volwassen te maken. Als deze beproevingen niet komen, zal je
ze niet overwinnen en als je ze niet kunt overwinnen dan zal je ook niet weten hoever je vertrouwen reikt.
Iemand die op de oever staat, zal zeggen: “Ik weet niet hoe ik moet zwemmen.” Maar veronderstel dat je hem in het water duwt
en hij zwemt, dan weet hij dat hij kan zwemmen. Omdat je niet weet wat je geworden bent. Je weet niet dat je kan zwemmen. Je
weet niet dat je anderen kunt redden. Je bent nog steeds bezig met hele kleine zaken hier en daar. Maar als je weet wat je
geworden bent, dan zal je je eigen kleinheid helemaal veranderen en wat eruit ziet als een klein onderdeeltje zal de hele wereld
bedekken. Maar deze kracht die binnen in jou zit, zal je geen ego geven. Eén ding: de proef is dat het je nederig maakt.
Dit is één van die dingen: het maakt je nederig en extreem liefdevol en medelevend. Je zal andere mensen geen pijn doen met
deze kracht.
Dat is het teken dat het Moeders liefde is, de kracht van Moeders liefde. Het is een psychologisch feit dat iemand die een heel
liefdevolle, vriendelijke Moeder heeft, een hele aardige persoon wordt.
Het is een psychologisch feit. Je moet je realiseren wat je nu bent, wat je nu geworden bent! Daarom is Navaratri Puja een heel
krachtige Puja, op een bepaalde manier, omdat het de kanalen van je kracht manifesteert, opent. Daarom is het heel erg
belangrijk en sinds deze ochtend wordt ik gewoon overspoeld door vibraties, enorm, het was als een waterval van vibraties. En
de hele tijd zag ik licht, licht, licht. Ik was aan ‘t denken dat ik zelfs nog niet wist waarover ik zou spreken. Daarom sloot ik mijn
ogen omdat Ik anders de hele tijd iets anders zou zien en niet jullie en dus dacht ik dat ik beter mijn ogen kon sluiten. Maar nu
zijn jullie het licht, jullie zijn het licht! Licht is niet bang van de duisternis, is het wel?
Omdat het de duisternis kan verdrijven. Dat is wat jullie zijn, maar jullie weten niet wat jullie zijn en jullie leven met heel kleine,
heel kleine ideeën over jezelf. Ik zeg niet dat je zou moeten worden als guru’s die overal grootse praat verkopen met twee horens
op hun kop, nee. Je nederigheid, je vriendelijkheid, je zachtheid en de manier waarop je met de mensen omgaat, dat is je
ornament. Je zult verbaasd zijn. Ik zeg het ook tegen de mensen als ik vindt dat er iets verkeerd met hen is, dat doe ik ook,
zonder twijfel, maar op een manier dat die persoon begrijpt dat het voor zijn eigen welzijn is.
Dus, de hele persoonlijkheid, het hele temperament, alles verandert. Het hele gezicht verandert, het hele gedrag verandert, de
manier van praten verandert automatisch, alsof het mechanisme binnenin veranderd is.
Zo ontwikkel je de kwaliteiten van een echte Mahayogi. Deze Mahayogi staat werd ook voordien door vele mensen bereikt, maar
die moesten dan vele ontberingen doorstaan. Zij moesten alles opgeven, niet voor de schijn, maar werkelijk vanuit het hart
moesten zij zich onthechten.
Zij moesten weggaan en naar een afgelegen plek gaan en leven van heel eenvoudig voedsel. Alle soorten menselijke Boeddha’s
leden zoveel. Christus leed zoveel. Zij waren incarnaties, maar moesten toch lijden. Rama leed zoveel, Shri Krishna leed zoveel,
stel je voor! Maar jullie moesten niet lijden, integendeel! Jullie werden uit het lijden verlost: vreugde, muziek, alles, om van Sahaja
Yoga te genieten in Nirananda, absoluut, zonder iets anders dan vreugde. Dan moet men weten dat men alle mythen zal moeten
opgeven waarmee men leeft.
Allerhande mythen zijn er: sommige mensen denken dat ze heel arm zijn, sommige denken dat ze heel rijk zijn, anderen dat ze
heel ongelukkig zijn, weer anderen dat ze heel gelukkig zijn. Allerhande mythen zijn er.
Dit zijn allemaal mythen. De realiteit is de volledige leegte.
Volledige leegte: dat is vreugde. Deze leegte is gevuld met vreugde. Volledige leegte. Dan verwacht je van niemand iets. En deze
innerlijke leegte is reëel, in een uitnodiging tot medeleven en liefde om binnen te komen.

Veronderstel dat er reeds iets in een pot zit. Wat kan je er dan nog bij doen? Wat kan je nog toevoegen? Dus, als je vanbinnen
volledig leeg bent, als er niets is van die onzin van verlangens en ambities in verband met het verleden of de toekomst, al die
zaken, al die leugens. Als je gewoon leeg wordt, dan wordt die leegte gevuld met louter vreugde, vreugde van eeuwigdurende
aard. Je vraagt het niet en je kijkt er niet naar uit. Het is er de hele tijd. En dit is wat ik vandaag wens dat jullie zouden voelen.
Zoals je weet, is alles wat met de Devi te maken heeft zeer diep en subtiel: hoe ze de vorm van een Moeder aannam en hoe ze
voor haar bhakta’s zorgde met liefde, hoe ze demonen en negativiteit bevocht.
Maar nu zijn de demonen in jullie hart binnengekomen. De valse guru’s zijn jullie hersenen binnengedrongen en door deze
vreselijke boeken zijn er zovele dingen die jullie de hele tijd aanvallen. Zelfs als je die demonen doodt, zullen ze nog in jullie
hoofden ronddwalen. Ze zouden dood moeten zijn eens dat hun reflectie in jullie brein verdwenen is. Alleen dan is het mogelijk
om hen te elimineren. Anders zullen zij wel weggaan, maar hun bhoots in je hoofd laten zitten.
Deze negativiteit komt van de verkeerde leer die je gevolgd hebt en van de verkeerde boeken die je gelezen hebt. Ook als je naar
Sahaja Yoga komt, kan je misleid worden door sommige mensen. Dat is mogelijk.
Ook in dat geval: vergeef die persoon. Die persoon kan vooruitgaan, maar jij kunt met dezelfde vreemde ideeën en rare dingen
blijven zitten die plots weer opduiken.
Dus de kwaliteit bestaat uit medeleven en liefde, onverschrokkenheid en moed en de volledige leegte. In deze leegte ben je niet
bezorgd over wat je moet bereiken, hoeveel mensen je bijeen moet brengen, hoeveel mensen er naar Sahaja Yoga moeten
komen. Je bent daar niet bezorgd om. Automatisch zal het uitwerken, maar je zal er niet naar verlangen en je zal niet hunkeren:
“Oh, mijn God, er zijn er zo weinig, wat moet ik doen?” Enzomeer. Eigenlijk is dat goed voor ons, want waar is er plaats in de
hemel voor zoveel domme mensen? Dus moeten we niet achter mensen aanlopen die negatief en nutteloos zijn, maar we
moeten zeker en vast die mensen aanspreken die echt goed zijn.
Eén ding wil ik jullie nog zeggen: dat zulke mensen automatisch uit Sahaja Yoga gezet worden. In één klap zullen ze weggaan.
Ze blijven niet, want ze verdienen het niet van er te zijn. Ze verdienen niet van Moeders krachten te hebben. Dus gebeurt dit op
een zeer mooie, subtiele manier en als ik dat zie dan kom ik altijd heel laat naar een programma zodat diegenen die nutteloos
zijn, gewoon verdwijnen en sommigen verdwijnen halfweg in het programma omdat er niets in hun hoofd gaat. Ze verstaan niets,
dus gaan ze weg.
Degenen die nu overgebleven zijn, zijn dus de werkelijke zoekers naar de waarheid en zij krijgen allemaal de realisatie.
Dit is een natuurlijke selectie die plaatsgrijpt.
En het is heel interessant om te zien hoe mensen weggaan en terugkomen naar Sahaja Yoga. Dit is gewoon in Sahaja Yoga, weet
je, je moet daar niet ongerust over worden. Als je bijvoorbeeld te veel mensen zou krijgen uit bv. Rusland en niet zoveel uit
Zwitserland, dan kan je dat denken, maar zo erg is het niet, dan moeten we ons niet ongerust maken, want we zijn niet langer
Russen of Zwitsers, we zijn supermensen, we zijn Sahaja yogi’s. Of het nu Russen zijn of Indiërs of mensen van één of ander
Afrikaans land, zolang het Sahaja yogi’s zijn, zouden we blij moeten zijn. Als de Zwitsers naar Sahaja Yoga komen, zouden we blij
moeten zijn. Deze gehechtheid is dus op een manier goed, nl. dat je meer Zwitsers mee wil brengen omdat je meer gezelschap
wil hebben.
Je kan niet alléén in de jungle leven, terwijl alle anderen niet-yogi zijn, zie je. Het is moeilijk. Daarom wil je gezelschap hebben,
meer en meer en meer. Maar dat geeft niet, er zijn er genoeg en we moeten ons geen zorgen maken over dat soort zaken, het
aantal, maar als we onze liefde willen delen, dan voelen we heel goed het vuil, niet omdat we Zwitsers zijn, maar omdat we niet

kunnen delen. Op dat moment komt er een nieuwe persoonlijkheid boven en deze nieuwe persoonlijkheid werkt.
Ik bedoel, we geven jullie geen geld, geen prijzen, er is in geen geval veel aanmoediging, zoals jullie foto hier aan de muur
hangen. Niets van dat alles. Kan je je dat voorstellen dat in eender welke vereniging iemand zo zou willen werken als jullie dat
doen? Niemand zou dat doen! Ze geven je prijzen, ze geven je premies, ze geven je promoties, ze doen van alles, zie je, om je aan
de gang te houden. Maar wij doen niets in Sahaja Yoga. Dus, wat maakt dat je zo hard werkt in Sahaja Yoga? Waardoor ga je
Sahaja Yoga verspreiden? Enkel dat je wil delen. Je kan het niet helpen. Het is als een dronkaard, zie je, als hij een fles heeft, dan
moet hij minstens één persoon hebben om mee te delen omdat hij denkt: ”Ik zondig. Waarom zou ik dat dan niet delen met
iemand, dan is het nog maar een halve zonde?” Maar in Sahaja Yoga deel je, wil je het verspreiden omdat je collectief bent. Je
bent collectief geworden.
Dat is waarom je wil dat er meer mensen bijkomen, meer om mee te delen, om te genieten. Je wordt een heel nobele persoon, zie
je, zoals dronkaards. Maar veronderstel dat iemand een winnend loterijbriefje heeft of een hele grote zaak kan afhandelen, dan
zal hij niet graag delen. Maar jullie denken: “Waarom niet, als ik zoveel vreugde ken, waarom dan anderen niet? Waarom zouden
de mensen niet dezelfde gelukzaligheid mogen hebben als ik?” Dus word je extreem nobel, je werkt zo hard, zo ongelofelijk hard
om dat te bereiken.
Ik bedoel: geen woorden kunnen mijn vreugde beschrijven als ik jullie er zo spontaan aan zie werken. Gisteren zag ik de film en
het hele drama en ik was werkelijk heel erg verbaasd en geroerd dat deze marathimuziek naar Cabella is gekomen. Kan je je
voorstellen dat er één Italiaan aan zou kunnen denken? Zelfs in de honderd volgende jaren zou het niet in zijn hoofd opkomen!
Maar het is zo spontaan gekomen en het werk nu uit, omdat er een gevoel van collectiviteit is.
De New-Age mensen praten hier zonder twijfel over. Dit is een New-Age en een nieuw bewustzijn is het ook. Maar wat nieuw is, is
de nieuwe collectiviteit en die collectiviteit werkt, zodat je het wil verspreiden. Het werkt zoals je honger. Het is een ander soort
honger, nl. dat je meer Sahaja yogi’s wil maken. Je wil meer broers en zussen hebben en je wil hen helpen zodat ze naar de
Puja’s kunnen komen en goede Sahaja yogi’s zouden worden. Dus deze ambitie of vreugde of hoe je het ook mag noemen, het
hele schema, toont dat de collectiviteit tot bloei komt in je hart en dat is de reden waarom je niet van Sahaja Yoga kan genieten
als je alleen in de Himalaya’s zit. Nee, je wil andere mensen hebben. Dit is nu het teken van hoe de moederlijke liefde zich
vastgezet heeft in je hart en hoe jullie allemaal Sahaja Yoga zullen gaan verspreiden.
Natuurlijk, er is mij gezegd dat iemand in Australië er geld aan verdient, Australië is altijd een probleem geweest, ze verdienen
hier geld aan! Ik weet niet wat ik moet zeggen, omdat ik dat gewoon niet kan begrijpen. Hoe kunnen ze er nu aan denken om er
geld aan te verdienen of allerhande zaken te doen, allerhande niet-Sahaj dingen? Het is om hoofdpijn van te krijgen. Maar het
geeft niet, laat het maar aan mij over. Ik zal de klus wel klaren, wat het ook is. Zorgen jullie er maar voor dat je als grote lichten
wordt van jullie Moeder
Dat moet ik jullie vanavond vragen: jullie hebben alle krachten die door je heen stromen, jullie hebben het licht dat ontstoken is,
maar jullie moeten het uitbreiden, het meer en meer uitbreiden en jullie zullen verbaasd zijn wat Tukaram gezegd heeft: “Ik ben
zoals een heel klein stofdeeltje en ik ben ook de gehele hemel.”
Dat is hoe jullie persoonlijkheid is.
Moge God jullie allen zegenen.
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Diwali Puja - Immoraliteit is het grootste kwaad - Istambul – Turkije - 05/11/1994
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag gaan we Diwali vieren, wat de "rij van lichten" betekent of we kunnen het ook "een groep lichten" noemen. Moet er ook
iemand in het Turks vertalen? In orde. Diwali is een festival, dat al sinds eeuwen in India bestaat. Ik heb in mijn vorige lezingen al
verteld wat deze vijf dagen betekenen. Nadat Narakasura was gedood, werd Diwali gevierd tijdens de donkerste nacht van het
jaar. Dit is dus nu zeer symbolisch in deze moderne tijden, want wat moraliteit betreft is ook de moderne tijd de slechtste tijd. We
noemen het de Ghar Kali Yuga.
Dat betekent: volledige duisternis, wat de moraal betreft en daarom zijn er allerlei crisistoestanden. Daarom ook zijn er velen die
het licht, de waarheid zoeken. In de duisternis van de onwetendheid hebben de mensen geen enkele kennis betreffende de
zaken, die zij zouden moeten doen of waarom zij op deze aarde zijn. Jullie weten zeer goed, dat er duizenden en duizenden echte
zoekers in deze periode geboren worden. Daarom werd mij dit werk opgedragen, Diwali te creëren in dit duistere tijdperk van
onwetendheid. Het is geen gemakkelijke onderneming, want enerzijds zijn er de duistere krachten die tegen de waarheid ageren
en anderzijds moeten we de valse mensen bevechten, die voordeel halen uit jullie zoektocht.
Eerst en vooral weten mensen niet wat ze moeten zoeken. Al deze vele mensen waren dus uit op geld en zij trachten hun
valsheid op de markt te brengen. Zij hebben de bekwaamheid om het te doen. In Bogota vroeg mij een dame van de tv: "Wat
denkt U over sekten die mensen doden en allerlei andere zaken doen, zoals in Zwitserland?" Ik zei: "Het is waar, het zijn
oplichters zij zijn verachtelijk, het zijn criminelen die zichzelf spiritueel noemen, maar het zijn de mensen die hen volgen, die een
vergissing begaan."
Iemand die totaal immoreel en oneerlijk is, die geld overhevelt naar Zwitserse banken, kan geen guru zijn. Hij koopt en verkoopt
drugs, hij koopt en verkoopt wapens. Hij was slechter dan zijn leerlingen, veel slechter.
Zij gebruiken een soort suggestie uit boeken, Guru Gita of zoiets, waarin gezegd wordt: "Je moet alles aan je guru overgeven." Dit
wil zeggen, dat een leerling alles aan de guru moet overgeven.
Zo was het voor de leerling, maar voor de guru... hij zou niets naar zich toe mogen halen, hij zou niets mogen vragen, hij mag niet
begerig zijn. Al deze zaken staan beschreven, maar niemand leest wat van een guru gevraagd wordt, zij zien enkel dat je alles
aan de guru moet geven. Waarom vertel ik jullie dit alles? Omdat de duisternis zo diep en zo gevaarlijk is. Onlangs las ik een
artikel waarin stond dat er in Milaan een zeer, zeer duivelse organisatie is, een wereldomspannende organisatie van
satanaanbidders. Vele politiekers en mensen in de regering, zeer hoog geplaatste ministers, eerste ministers, zijn erbij
betrokken, veel directeuren of eigenaars van banken, ook mensen die zich sociale werkers noemen en ook mensen die
onderscheidingen voor de vrede kregen of precies die onderscheiding. De moderne tijd is de slechtste tijd uit de Kali Yuga.
De tweede dag van Diwali, de laatste dag, vieren broers en zussen samen hun band die zeer zuiver en beschermend is. Daarmee
willen ze aantonen, dat moraliteit de eerste prioriteit moet zijn voor de samenleving. Ik moet jullie niet vertellen dat de morele
kant van de moderne samenleving verschrikkelijk is. Immoraliteit is het grootste kwaad van de moderne tijd. Mensen weten niet
hoe zich te gedragen tegenover elkaar. Zoals ik jullie reeds tevoren vertelde, heeft Christus gesuggereerd dat: "Steek de ogen uit
van een man die een vrouw tweemaal bekijkt." Omdat hij vond dat de mensen in die tijd afschuwelijk waren. Wie kan Christus
volgen in deze moderne tijd?
Dan zouden zowel ogen als handen verwijderd worden! Tot hiertoe heb ik nog nooit zulk een christen gezien. Mohammed was

zelfs nog strenger. Hij ging ervan uit dat er niets voor vrouwen gedaan was, dus vaardigde hij ook regels uit voor de vrouwen. Hij
zei dat elke vrouw, die met overspelige ogen naar een man kijkt, eerst tot het middel zou moeten worden begraven en vervolgens
gedood door steniging. Ik weet niet wat er met de Amerikaanse vrouwen gebeurd zou zijn, als dit toegepast werd.
Toen ik op deze wereld kwam, ontdekte ik dat deze twee zaken zeer moeilijk zijn, zeker in Kali Yuga. In feite zijn zulke wetten niet
voor normale menselijke wezens, maar voor engelen bestemd. De moderne mens is dus slechter dan een normaal menselijk
wezen, omdat hij altijd iets destructiefs wil, zoals de Spanjaarden de stier vragen hen te treffen.
De beschrijving van de moderne tijd toont jullie in welke tijd we leven.
Ik realiseerde mij dat het niet gemakkelijk is om hen te vertellen over iets dat goed is, zonder hen realisatie te geven.
Zolang je hen geen realisatie geeft, kan er niets doordringen in hun geest, die enkel op mentaal niveau werkt. Ook alleen het
geven van lezingen... de hele zaak blijft enkel op mentaal niveau.
Ook de godsdiensten, de zogezegde godsdiensten zijn echt storend voor de spirituele groei van de mensen. Ik voelde dat
verlichting de enige weg is, die deze wereld kan redden. In deze duisternis door onwetendheid, de donkerste nacht van de hele
geschiedenis van deze wereld, hebben we licht en lichtjes nodig, veel lichtjes. Ja, agni betekent vuur in het Sanskriet.
De wereld is verdeeld in zoveel landen, zoveel rassen, zoveel talen en ook hun eigen manier van denken. Aan een wereldwijde
religie denken was slechts mogelijk als mensen hun realisatie kregen. Ik moest dus de mensen en hun problemen bestuderen.
In India hebben lampen een potje of houder van klei, olie en een wiek. Het lichaam, de geest, al het zichtbare hetgeen er zich
binnenin bevindt, kunnen we het potje noemen. De olie is het medevoelen, de liefde en de wiek is de Kundalini, het zuivere
verlangen en de vonk is de Spirit.
Dus eerst en vooral moet het potje in orde zijn. Het moet de olie goed kunnen vasthouden, zodat die er niet uitvloeit. Er zijn wel
twee gaatjes die problemen geven. Het ene is je ego, het andere je conditioneringen. Als een Sahaja Yogi aan zijn
conditioneringen denkt: "Ik ben een christen" of als hij zegt: "Ik kom van dat ras en die groep"...
Al deze beperkingen, waarmee we onszelf opbouwen zijn zo zwak, dat ze niet standhouden, omdat ze niet op de realiteit
gebaseerd zijn.
Er is geen inhoud, dus ze mislukken. Ze zijn als bezeten, waardoor iemand helemaal blind wordt.
Ik heb christenen gekend die, nadat ze bij Sahaja Yoga kwamen, aan Christus bleven kleven; moslims zullen Mohammed Sahib
aankleven of Ali en anderen blijven trouw aan die conditioneringen, die ze gewend waren. Maar ze worden niet mijn volgelingen,
zodat ze de integratie van al deze personen in één persoon niet kunnen zien. Je moet beseffen dat je het licht hebt gekregen. Je
bent verlicht. Je bent geen ei meer, je bent een vogel geworden. Dus moet je alles wat vals is opgeven. Als je volledig verlicht
bent, zal je dat automatisch opgeven, het moet je niet gezegd worden. Als de lamp aangestoken is weet ze vanzelf dat ze licht
moet geven. Niemand moet je zeggen: "Alstublieft geef licht!" want het is nu licht, het is eeuwig licht. Niemand kan het doven. Ik
wil zeggen (... Sanskriet...) wat betekent: "Het kan door niemand vernietigd worden." Ook de wind kan het niet wegblazen. Niets
kan het vernielen, zelfs opzuigen lukt niet. Het is een zeer krachtig licht binnenin jezelf. Je kan controleren of het eeuwig is of
niet. Je moet aan introspectie doen en diep in jezelf kijken. Je hebt zo'n uniek licht binnenin je gekregen.
In de geschiedenis van de spiritualiteit van deze wereld hebben niet zovelen realisatie, zulk licht binnenin hen, gekregen.
Hoe kunnen dan deze domme, zwakke waardeloze conditioneringen je beheersen, nu jij de drager bent van eeuwig licht? Maar
als je dat eeuwige leven niet respecteert, zullen de gehechtheden het verdringen. Het enige probleem is dat jij de vrijheid hebt.

Je wilt het eeuwigen leven? Je zal het hebben! Zoniet kan dit licht totaal beschadigd worden.
Het andere doel is dat van het ego. Langs één kant kunnen conditioneringen opgelost worden door zin voor
verantwoordelijkheid. Als dezelfde zin voor verantwoordelijkheid vertrekt vanuit het ego, kan dat zeer gevaarlijk zijn. Het licht kan
vuur worden en kan het huis van Sahaja Yoga platbranden.
We weten dat in het normale leven een lamp dient om ons licht te geven, niet om huizen plat te branden, maar als we in Sahaja
Yoga in het ego belanden, zou je kunnen denken dat je verantwoordelijk bent voor Sahaja Yoga, maar deze
"verantwoordelijkheid" zou je niet op het idee mogen brengen dat jij Sahaja Yoga moet leiden. Geleidelijk word je dan rechts en
de mensen zijn verwonderd: deze man was normaal en nu gaat hij tekeer als een stier in een porseleinwinkel!
Je staat dus niet aan het hoofd van Sahaja Yoga. Het is zoals bij de bedienden van de oude man. Er wordt verondersteld dat ze
dienstboden zijn, maar zij zijn de baas. Zij worden bazen. In Sahaja Yoga gaat het om volledige wijsheid.
Het tweede onderdeel is de olie, die medevoelen is: natuurlijk aangeboren en vreugdegevend. Deze olie moet zuiver zijn. Het
medevoelen moet zuiver zijn.
Ik heb gemerkt dat veel Sahaja Yogi’s het de leiders moeilijk maken. Ze stellen zich vijandig op en trachten het werk van Sahaja
Yoga te verhinderen. Zij worden nochtans verondersteld Sahaja Yogi's te zijn en zij begrijpen niet dat ze hun leider zullen
waarderen als hun medevoelen zuiver is. De leider verricht werkelijk barmhartig werk. Natuurlijk, je moet begrijpen dat zuiver
medevoelen niets met hebzucht en bekoringen te maken heeft, niets.
Je moet liefde voelen voor de leider en waardering voor zijn werk.
Medevoelen kan niet onzuiver zijn, er kan geen begeerte mee gemoeid zijn. Bovendien moet dit medevoelen op een passende
wijze uitgedrukt worden, zodat niemand eraan twijfelt.
Godzijdank, aids bracht één voordeel mee: de mensen kussen je niet. De eerste keer dat ik naar het westen ging, werd ik
bedolven onder kussen. Ik wist niet wat te zeggen. Ik bedoel, het is vreselijk. Er was niets verkeerds mee bedoeld, maar het is zo
onbehoorlijk en dom.
Er wordt verteld, dat er vroeger in de Indische luchthavens geschreven stond: "De douanebeambten niet kussen a.u.b."
Tegenwoordig kan een man een vrouw kussen, maar hij mag geen man kussen. Ik bedoel: dat is absurd. Zelfs als ze een
doelpunt maken tijdens een voetbalmatch, omhelzen ze elkaar zelfs niet, de stakkers, ze raken juist elkaars handen aan.
Ik heb gemerkt dat veel mensen, die een goal maken, opgewonden zijn en ze lopen het veld uit. Ze weten niet wat te doen. Sahaja
Yogi's moeten weten dat mannen, mannen kunnen kussen en omhelzen, er is niets verkeerds aan en hetzelfde geldt voor
vrouwen.
Zoniet, kunnen ze in hun opwinding het veld van Sahaja Yoga verlaten. Mannen moeten vrouwen niet aanraken en vrouwen geen
mannen en dat is goed. Het is onzin dat je anders je liefde niet kan uitdrukken. In India is er een regel dat een vrouw een jongere
man mag aanraken en een man een veel oudere vrouw, die zijn moeder, schoonzuster, eender wie kan zijn. Ik denk dat dit een
goede regel is, want het werkt.
Welvoeglijkheid is dus de geur van de olie. Hoe drukken we medevoelen uit? We hebben rakhi-zusters, rakhi-broers, maar ik ken
een vrouw, die bevriend werd met rijke jongens als rakhi-broers of omgekeerd dat jongens rakhi-broer worden van rijke vrouwen.
We moeten begrijpen, dat we niet voor geld of om van elkaar te profiteren rakhi-broers of zusters worden, maar uit medevoelen.
Door je rakhi-band druk je je bescherming voor elkaar uit. Het medevoelen op zichzelf geeft zoveel vreugde, dat gehecht zijn aan
geld of eender welke andere domme gehechtheid, de vreugde zal doden.

Iets anders, dat je om je liefde te uiten, een (klein) geschenk kan geven. Het geeft je vreugde. Dat betekent niet dat je iets aan je
rakhi-zus geeft en niets aan je vrouw... een cadeautje.
Zoals ik altijd zeg, moet het sap van medevoelen in de plant opstijgen om liefde te geven aan de verschillende delen en dit op
verschillende wijzen, naargelang hetgeen vereist is. En dan verdampt het of gaat terug naar de bron. Gehechtheid is de doder van
zuivere liefde en medevoelen. Tracht dus steeds na te gaan, aan introspectie te doen: Ben je gehecht aan je kinderen, aan je
vrouw, aan je rakhi-zuster of eender wie? Gehecht? Dan bestaat het gevaar dat je tot een soort stagnatie komt. Wanneer je
volledig onthecht bent en je de verschillende relaties die je hebt, goed onderhoudt, zul je verbaasd staan. Je vreugde is volledig.
Ambitie (eerzucht) is ook een doder van vreugde. Als we ambitieus moeten zijn, is het enkel op gebied van Sahaja Yoga, zodat je
nederig wordt.
Er is één belofte in Sahaja Yoga en dat is dat je leven vol vreugde zal zijn. Het is niet nodig, dat je je ogen uitneemt of je handen
afhakt. Geen straffen!
Als je teveel openingen hebt, zou je beter niet bij Sahaja Yoga komen. Je moet een echt heilig persoon worden, niet iemand vol
gaten. Ik moet zeggen, dat jullie allen "Uwe heiligheden" bent. Ik niet, want ik ben het niet geworden. Jullie zijn het geworden!
Veronderstel dat iemand je als een man aanspreekt. Zullen ze zeggen: "O man, zus en zo?" Neen. Omdat jij een man bent? Wat je
ook bereikt, hangt af van wat je al verwezenlijkt had. Dit Russisch schijnt een lange vertaling te hebben... en soms zeer kort. Het
Roemeens is zeer kort en soms zeer lang.
Goed, wat verder nog beloofd wordt, zijn zegeningen. Wat is gezegend? Het is de ervaring van vreugde. Het kan uit eender wat
voortkomen. Het is mogelijk dat je tijdens een ongeval plotseling gered werd, beschermd. Je bent verbaasd en iedereen voelt de
zegeningen.
Jij voelt de zegeningen ook. Dan... Om eerlijk te zijn, ik kan niet vertalen. Ik ken talen, maar van de ene taal naar de andere
vertalen kan ik niet, op dat terrein is er iets mis met mij.
Maar U verstaat zeer goed wat wij zeggen Shri Mataji!
Dat is zeer gemakkelijk, zie je, eerst komt de gedachte in abstracte vorm. Dit is het tegenovergestelde Shri Mataji.
Dank jullie. Iedereen kan weten wat het idee is, want later wordt het taal, krijgt het woorden. Als je dus naar die abstractie kunt
overspringen, weet je, dat je heel aandachtig moet zijn. Je moet voortdurend je aandacht richten tot die abstracte vorm.
dit probleem op te lossen, zou ik jullie allen willen

Om

vragen Engels te leren. Ik zeg niet Sanskriet, maar Engels.

De Kundalini, die zuiver verlangen is, bestaat reeds. Je moet niets doen. Het is mogelijk dat de wiek niet zuiver is, ze heeft
problemen, omdat ze door vuile handen gegaan is, maar ze kan gezuiverd worden. Kabira heeft hierover iets zeer moois gezegd,
namelijk dat als de ingewanden van een geit in de maag zijn, ze: "Mai, mai, mai" zeggen, wat wil zeggen: "Ik, ik, ik." Maar wanneer
ze verwijderd worden en er touwen van gemaakt worden en op een instrument gespannen om het katoenpluis te zuiveren, weet
je, in India noemen we dat "dunak": ezel en als het opgespannen wordt zegt het: "tu hi, tu hi, tu hi" wat wil zeggen: "Gij zijt, gij zijt,
gij zijt."
Wat het ook zij, het betekent, dat als je Kundalini niet goed werkt, omdat er problemen in de chakra’s zijn, je moet zeggen: "Gij zijt,
gij zijt..." "Gij zijt sakshat dit, gij zijt sakshat dat... Sakshat wil zeggen: echt, in werkelijkheid. Je zegt niet: "U bent Hare Heiligheid
of eender wat." Je zegt: "U bent Ganesha. U bent dat." Zo reinig je al het vuil of alle problemen in je chakra’s. Zo kun je ook je
gehechtheden en je ego verbeteren. Je eist ook niet de verdienste op voor eender wat. Je voelt niet dat je iets doet en toch
verandert je hele persoonlijkheid in een volledig instrument, zoals de fluit in handen van Shri Krishna.

Dan zullen jullie je werk , alles, zien als het werk van het Goddelijke. Zo worden jullie verlicht, zo worden jullie het licht van
vreugde, van vrede.
Er is veel gezegd over wat jullie zijn. Wat er ook over geschreven is, dat is hoe jullie worden. Als er licht is, moet je niet zeggen:
"Dat is een licht." Het is er! Je moet er geen stempel op drukken.
Vandaag vieren we een Diwali van de lichtjes van Sahaja Yoga. Ik weet niet wat te zeggen, in welke staat van zaligheid ik ben. Al
de golven die jullie gecreëerd hebben... van vreugde, overstelpen mij. Geen woorden kunnen dit beschrijven. Ik kan niet dichten.
Houd dit licht mooi brandend door meditatie en dan kunnen jullie zeer sterke lichtbakens worden. God behoede jullie, Gelukkige
Diwali voor jullie allen.
Ik moet zeggen, dat Diwali Puja zeer kort is en mijn lezing werd driemaal herhaald, zodat je er meer tijd voorbij ging dan normaal.
Tenslotte werden er velen uitgenodigd naar India, gratis, de meesten moeten niet betalen. Degenen die de reis niet kunnen
betalen, moeten het ons laten weten. Neen, neen, we hebben veel volk uitgenodigd naar India. Ze moeten hun naam opgeven en
zij die vrij zijn, ik bedoel vrij om naar Ganapatipule te komen, zij die hun reis betalen en degenen die hun reis niet betalen, moeten
ook hun naam opgeven. Ook sommigen van deze laatsten, die niet kunnen betalen, zijn uitgenodigd.
Moge God jullie allen zegenen.
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Vandaag zijn we hier samengekomen om puja te doen tot Sadashiva. Degene die in ons weerspiegeld wordt is de Shiva: de
zuivere Spirit. Deze zuivere Spirit in ons is de reflectie van God Almachtig – Sadashiva. Het is als de zon die op het water
schijnt en zo een heldere reflectie creëert. Als ze op een steen schijnt dan geeft dat helemaal geen weerspiegeling. Maar als je
nu bijvoorbeeld een spiegel hebt, dan schijnt de zon niet alleen op de spiegel, maar de spiegel zal ook het zonlicht weerkaatsen.
Op dezelfde manier wordt in mensen de reflectie van God Almachtig tot uiting gebracht naargelang je persoonlijkheid. Als je
persoonlijkheid schoon, zuiver en onschuldig is dan kan de reflectie net zo zijn als in een spiegel. Heilige mensen weerspiegelen
God Almachtig op de juiste manier, in de zin dat hun eigen identificatie met verkeerde dingen er niet langer is. Als die
identificatie er niet meer is en iemand volmaakt de zuivere Spirit is, dan weerkaatst de reflectie van God ook in anderen.
Gelukkig hebben jullie allemaal je zelfrealisatie. Dat wil zeggen dat de reflectie van God Almachtig reeds werkzaam is in jullie
aandacht. De aandacht wordt verlicht door de kracht van de Spirit. De kracht van de Spirit ligt in het feit dat het een reflectie is.
Dit betekent dat de reflectie zich nooit zal identificeren met de spiegel, of het water. Ze is er zolang de zon schijnt, en als de zon
er niet is dan is er ook geen reflectie.
Als je dus in Sahaja Yoga bent, dan heb je jezelf gezuiverd. En je Kundalini heeft je ook gezuiverd, zodat jullie nu zuivere
persoonlijkheden zijn. Daarom wordt deze reflectie alsmaar helderder, en de mensen beginnen het op te merken: ze zien het op
je gezicht, ze zien het in je lichaam, ze zien het in je werk, in je gedrag, in alles. Het is moeilijk voor mensen om werkelijk in
zichzelf te geloven, dat zij de reflectie van God Almachtig kunnen zijn. Ze hebben bepaalde complexen in verband met zichzelf,
denk ik, waardoor ze niet kunnen begrijpen dat ze de reflectie van God Almachtig kunnen worden. Maar zij hebben deze aanleg,
ze kunnen de reflectie van God Almachtig worden, en daarvoor moeten ze vertrouwen hebben in zichzelf, vertrouwen in hun
eigen groeiproces, en geloven: “we zijn het nu geworden”. Het vertrouwen in Sahaja Yoga is zeer belangrijk. Zonder het volledige
vertrouwen kun je je groeiproces niet voltooien, zoals je wel hebt gemerkt. Zelfs in mijn lezingen moet ik benadrukken dat we
volmaakt vertrouwen in onszelf moeten hebben. Maar vertrouwen betekent in geen geval je ego, je agressiviteit. Als je
vertrouwen hebt dan ben je volstrekt niet agressief.
Er is een verhaal, een Chinees verhaal, heel interessant, over een koning die wilde dat zijn hanen zouden winnen in een
hanengevecht. Dus vertelde iemand hem: “Er is een heilige, en als je je hanen bij hem brengt dan zal hij ze zo sterk maken dat ze
zonder twijfel de wedstrijd zullen winnen.” Hij nam zijn twee hanen erheen, overhandigde ze aan de heilige en zei: “Ik wil dat u ze
alle kracht geeft om het gevecht te kunnen winnen.” Een maand later kwam de koning zijn hanen weer halen en zette ze in de
arena waar ook de vele andere hanen waren. Dus de hanen begonnen te vechten en vielen deze twee hanen aan, maar deze twee
hanen stonden er heel geduldig, volledig kalm en rustig. Elke aanval bekeken ze alsof het om een grap ging. Elke aanval
opnieuw, tot alle andere hanen moe werden en uit de arena renden, en zo wonnen deze twee hanen de wedstrijd. Dit moeten we
goed begrijpen: iemand die onthecht is kan nooit aangevallen worden. We worden aangevallen door de vele dingen waar we ons
mee identificeren. Eerst onze familie, dan ons land, dan onze religie, dan allerlei andere dingen, zoals racisme. In werkelijkheid
maken al deze identificaties ons zwak, omdat ze ons voortdurend aanvallen en verwarring brengen in de hoofden van Sahaja
yogi's, zoals ik heb gemerkt. De reden is dat je vertrouwen moet hebben in Sahaja Yoga en vertrouwen in jezelf: dat je je op het
rechte pad bevindt en dat je nu gered bent, dat niemand je kan aanvallen omdat je onder de volledige bescherming staat van het
Goddelijke.
Welke religie mensen ook volgen, welke guru ze ook volgen en wat ze ook doen, ze hebben steeds angst dat ze zullen worden
aangevallen, en ze zijn ook bang de dingen te zeggen die ze zouden moeten zeggen. Ze hebben zelfs niet het
onderscheidingsvermogen om te weten wat er gezegd zou moeten worden. Met het juiste besef dat je de zuivere Spirit bent, als

je daarin gelooft, dan zal het je verbazen hoeveel vertrouwen je zult hebben in al wat je doet. Zo kunnen wij ook zeggen dat we
nog een ander groot voordeel hebben, namelijk dat we ons in de collectiviteit bevinden. In de collectiviteit kunnen we erachter
komen hoe we ons gedragen. Wat is de reactie in de collectiviteit? In de collectiviteit hoeft een heel subtiel persoon niet veel te
praten of te zeggen, hij kan daar staan zoals de hanen waarover ik je vertelde, maar zijn diepte zal gevoeld worden. Je kunt
voelen dat een persoon van dit niveau zo'n diepe persoonlijkheid heeft dat hij geen overmacht wil hebben. Hij voelt zich
beschermd in zichzelf.
Deze bescherming moeten we dus voelen, niet mentaal, maar binnenin onszelf; en eenmaal je die zwaartekracht bezit, dat
gevoel, dan kan niemand je nog aanvallen. Degene die je aanvalt is zelf onzeker, of misschien slecht opgevoed; misschien is hij
nog geen Sahaja yogi. Je moet dus een soort genadige kijk hebben op die persoon. Net zoals Shiva was, of we moeten zeggen
dat Sadashiva's karakter bekend staat als degene die iedereen vergaf. Iedereen die boete deed door bijvoorbeeld op zijn hoofd
te staan, of op één been, of door te vasten, of welk soort boetedoening dan ook, daar walgde hij zozeer van dat hij zei: “Goed,
wat wil je? Hier heb je het.” Zo heeft hij zelfs zegeningen geschonken aan vele rakshasa's, zoals je wel al hebt gehoord; heel veel
rakshasa's werden gezegend door hem omdat hij hun boetedoening beu was.
Er zijn zoveel verhalen over Sadashiva die mensen zegeningen gaf. Zelfs Ravana – dat is een heel interessant verhaal over
Ravana, want Ravana deed veel boete. Ik weet niet wat hij allemaal deed, hoe hij zichzelf moet hebben uitgehongerd met zijn
tien hoofden of wat nog meer. Ik bedoel, met één mond heb je al genoeg honger, hoe moet dat zijn met tien monden? Ik weet
niet wat hij allemaal gedaan moet hebben, zo'n zware boetedoening dat Shiva er gewoon genoeg van kreeg, zie je. Zijn
compassie is zo groot dat hij dacht: “Laat deze man maar krijgen wat hij wil.”
Dus Ravana kwam bij Shiva, en Shiva zei: “Wat wil je? Waarom doe je dit jezelf aan?” Toen zei hij: “Ik wil een zegening.” Hij vroeg:
“Welke zegening?” “Beloof eerst dat u me dat zult geven waar ik om ga vragen.” Hij zei: “Natuurlijk. Als het in mijn macht ligt dan
zal ik het je geven.” Het is een heel interessant verhaal. Toen zei hij: “Ik wil uw vrouw hebben.” Want hij wist dat zijn vrouw Adi
Shakti is, en dat als hij de Adi Shakti als partner zou kunnen hebben, hij wonderen zou kunnen verrichten. Daarom vroeg hij: “Ik
zou uw vrouw als mijn partner moeten krijgen.” Nu was het wel erg moeilijk voor hem om de beslissing te nemen deze duivel dit
te geven, maar in zijn compassie deed hij het. Al dit soort situaties, zie je, laten werkelijk zien hoe zijn compassie dingen in
beweging brengt. Als gevolg besliste hij dus dat zijn vrouw Parvati deze vreselijke man moest vergezellen. Maar Parvati is de
zus van Shri Vishnu, die ook Shri Krishna is, en hij zei bij zichzelf: “Ik kan niet toestaan dat mijn zus met deze duivel mee gaat. Ik
moet er iets aan doen.” Shri Krishna is degene die de grootste streken uithaalt. Wat hij dus deed is, hij zorgde dat Ravana het
toilet moest gebruiken. Hij voelde zich dus gegeneerd, liet zijn vrouw aan de andere kant staan en ging naar het toilet. Nu was
het zo dat Shiva hem had gewaarschuwd: “Wees wel voorzichtig, want Moeder Aarde is de moeder van deze vrouw, dus je mag
haar nooit op Moeder Aarde plaatsen. Je moet haar dus steeds op je rug dragen.” Maar toen hij op een bepaald punt was
aangekomen, haalde Shri Krishna iets uit waardoor hij naar het toilet moest, en haar neerzette. En zodra hij haar neerzette slokte
Moeder Aarde haar op, en hij wist zich geen raad. Vervolgens probeerde hij het een tweede keer. Opnieuw bezocht hij Shiva en
zei: “Kijk, je hebt het me beloofd, en nu is er dit gebeurd!” En hij antwoordde: “Ik had je al gewaarschuwd dat haar broer een man
is die allerlei streken uithaalt, en dat hij daar op de een of andere manier in zou slagen, dus je moet goed oppassen. Luister deze
keer niet naar hem. Zet haar niet op de grond, in welk geval dan ook.” Deze keer probeerde hij het opnieuw, laten we zeggen, en
nam haar weer mee op zijn rug. Toen zag hij plots een kleine jongen. Het was Shri Krishna zelf, die hem uitlachte. Hij vroeg:
“Waarom lach je me uit?” “Waarom draag je een oude vrouw met je mee? Ze draagt geen sieraden.” Hij antwoordde: “Zij is de
Godin.” Hij zei: “Nee. Ze heeft geen sieraden, ze draagt helemaal niets! Hoe kan zij de Godin zijn?” In India hebben we namelijk
een gezegde: als een vrouw zonder sieraden leeft, zonder iets, dan is ze als Lanka Parvati. Hij bracht haar dus naar Lanka, en
toen hij naar haar opkeek, zag hij een stokoude vrouw zonder tanden, zie je, die naar hem lachte. Hij schrok zo dat hij haar van
zich af wierp. Dat is Mahamaya.
En toen ging hij nog een derde keer en zei: “U zou beter tegen uw vrouw zeggen dat ze naar niemand moet luisteren, en geeft u
mij uw vrouw nu maar werkelijk.” Hij zei: “Goed, zij zal in Lanka geboren worden, en je kunt met haar trouwen.” Haar naam was
Mandodari. En het verhaal gaat verder. Mandodari was een groot vereerder van Shri Vishnu, en alles tot op het moment waarop
Rama hem kwam doden werd allemaal door Mandodari zelf georganiseerd. Want zij wist dat als Shri Rama Ravana zou doden,
hij verlossing zou krijgen van zijn ideeën over vrouwen, hoe hij Sita achtervolgde en al dit soort dingen. Ze wilde eigenlijk dat er

iets zou gebeuren waardoor hij opnieuw geboren zou moeten worden, en zo verlost zou raken van zijn neiging om mooie
vrouwen te hebben op de manier waarop hij Sita bij zich bracht. Zij was er volledig tegen, maar hij luisterde niet. Zo ontstond er
oorlog, en in deze oorlog werd hij gedood door Shri Rama. Dit hele epos kwam er alleen door de grenzeloze compassie van Shri
Shiva.
Zijn compassie is van buitenaf gezien soms erg onlogisch, maar toch schuilt er een zeer grote logica achter. De logica is dat
alles wat hij doet een oplossing van een bepaald probleem voortbrengt. Zo was er bijvoorbeeld eens een oorlog, er woedde een
oorlog, en in die tijd was er het probleem dat er een vreselijke duivel was die de zegening had gekregen van Shri Shiva dat
niemand hem ooit zou kunnen doden. En hij had een andere zegening geschonken – 'vardaan' genoemd – aan een heilige die
had gezegd: “Ik wil dat niemand me stoort als ik slaap.” Dus hij kreeg de zegening dat als iemand hem tijdens zijn slaap zou
storen, hij door naar deze persoon te kijken hem tot as kon reduceren. Dus deze twee... toen de oorlog begon dacht Shri Krishna
dat het nog het beste was de duivel te doden met de zegening die de heilige had gekregen, dus speelde hij dat spel. Hij rende
weg van het slagveld, daarom noemt men hem ook wel de krijger die van het slagveld wegrende, 'Ranchordas': degene die
wegrent van het slagveld. En terwijl hij wegrende droeg Shri Krishna een sjaal. Toen sloop hij zachtjes de grot in waar de heilige
sliep en legde zijn sjaal over hem heen. En nadat hij de sjaal over hem heen had gelegd kwam de duivel die hem achtervolgde,
deze satanische man, op dezelfde plaats aan. Daar zag hij dezelfde sjaal, en hij zei: “Ah, nu ben je dus moe en ben je hier aan het
slapen. Ik zal met je afrekenen”, zonder te zien wie er sliep. En toen hij de sjaal wegtrok werd de slapende heilige wakker en keek
naar hem, en ze zeggen dat hij hem met zijn derde oog heeft verbrand. Zo kwam er dus een oplossing. En zo werkt het hele spel,
tussen deze drie machten, gewoon om te tonen dat uiteindelijk de waarheid zegeviert.
Allereerst is er Shiva's compassie, zijn goedheid, aan de ene kant. Dan het spel van Shri Krishna, of zeg maar Shri Vishnu, om dit
te neutraliseren; en het derde is het spel van Brahma, die dingen creëert en produceert. Deze drie machten spelen een spel, enkel
om een atmosfeer te creëren voor ons allemaal, die ons het gevoel geeft dat er nog iets moet gebeuren met ons menselijk
bewustzijn. Zij hebben in ons dit verlangen doen evolueren om naar de waarheid te zoeken. Nu heeft Shiva aan de ene kant
extreem veel compassie en is hij zeer vriendelijk, zelfs tegen asura's of rakshasa's. Maar aan de andere kant kan hij extreem
wreed zijn. Hij kan het hele universum vernietigen. Als de mensen zo ontaard zijn

en als ze geen interesse hebben in

spiritualiteit, als hun onschuld volledig verloren is gegaan en als ze niet onthecht raken van alle verkeerde identificaties waardoor
er problemen ontstaan in deze wereld, dan vernietigt hij het hele universum. Hij is als het ware de toeschouwer van het werk van
Adi Shakti. Hij staat haar toe al dit werk te doen: mensen te scheppen, hen de realisatie te geven en al dit soort dingen.
Maar als hij ziet dat haar kinderen, de mensen die door haar gered zijn, zich misdragen, haar beledigen of op welke manier dan
ook haar werk teniet doen, dan kan hij in woede uitbarsten en daardoor het hele universum vernietigen. Maar ik denk dat er nu
geen kans bestaat voor hem om dat te doen, want nu hebben we overal Sahaja yogi's. Wat ik zie onder Sahaja yogi's is dat
sommige Sahaja yogi's ontzettend snel groeien. Gestaag en krachtig verwezenlijken ze hun principe van Shiva Tattwa. De eerste
verwezenlijking laat zien dat ze van binnenuit onthecht beginnen te worden. Nu is onthechting niet mentaal. Het is niet mentaal.
Het wil niet zeggen dat we een soort 'sanyasa' moeten afleggen of naar de Himalaya's moeten gaan, onze families moeten
opgeven, enzovoort. De onthechting vindt daarentegen in jezelf plaats. En als die onthechting begint te werken, dan is het eerste
teken daarvan dat we vreugdevol worden. We worden gelukkig. Als je nu iemand vraagt: “Waarom ben je ongelukkig?” dan zal hij
het aan zijn vrouw wijten, of aan zijn huis, misschien zijn kinderen, misschien zijn land of de maatschappij, wat het ook is. Dus hij
raakt helemaal gestrest, of hij wordt heel ongelukkig van de dingen die er om hem heen gebeuren. Maar als je nu een
gerealiseerde ziel bent, dan zal die ongelukkigheid je niets verder brengen. Wat je nu nodig hebt is de wetenschap dat je al deze
problemen van de maatschappij, je familie en het hele land kunt oplossen door anderen te transformeren, en niet door je slecht
te voelen. En terwijl je dat doet is het allerbelangrijkste dat je moet hebben volledige onthechting.
Toen ik net met Sahaja Yoga startte stond ik versteld hoeveel mensen me vertelden over hun eigen landgenoten. Het verbaasde
me hoe ze me vertelden over hun eigen religies en de verkeerde dingen die er daar gebeurden. De meeste dingen die ze me
vertelden wist ik niet eens, en ik dacht dat dit de onthechting was die in hen ontstond, waarmee ze duidelijk konden zien wat er
mis was: wat er mis is met mijn maatschappij, met mijn soort van mensen, met mijn relaties, met mijn familie, met mijn land,
met de hele wereld. Maar dat is alleen mogelijk als je je niet identificeert met al deze dingen. Anders zul je er nooit de gebreken
van zien. Dan zul je nooit zien wat er mis is met die persoon. Je kunt zelfs niet zien welke chakra's er geblokkeerd zijn. Het eerste

dat er dus moet gebeuren is onthechting. Het doel is om onthechting te bereiken. Veel mensen vragen me: “Moeder, hoe word ik
onthecht?” Want ik ben zelf niet zo gehecht, zie je, ik ben al onthecht; ik weet zelfs niet hoe dat voelt. Maar tegen jullie zou ik
zeggen: om jezelf te leren begrijpen moet je aan zelfonderzoek doen. Probeer na te gaan waar je precies gehecht aan bent.
Waarom voel ik me ellendig? Om wie maak ik me zorgen? Waarom zou ik me zorgen maken? Want zie je, er zijn dingen die nooit
erg belangrijk zijn geweest, die plots heel belangrijk worden voor bepaalde Sahaja yogi's. Zo werd me verteld dat in het Westen
de mensen niet veel om hun kinderen geven. Maar na hun realisatie zijn ze zo gehecht aan hun kinderen dat ze er bijna aan
vastgelijmd zitten. Ze kunnen niet bedenken wat het beste is voor hun kinderen. Al wat met hun kinderen te maken heeft is voor
hen de hoogste plicht. Laatst was ik verrast toen ze me vertelden dat de ouders na de Birthday Puja wilden komen. Ik schrok
ervan: ik bedoel, de Birthday Puja komt eraan, waarom zouden de ouders dan daarna pas willen komen? Toen ik dit aan een yogi
vertelde zei hij: “Moeder, we zouden erg blij zijn om ze hier te hebben, ze zouden echt moeten komen.” Hij zei: “Dit zal beter zijn
voor de kinderen en voor de ouders.”
Maar nu gaat alle aandacht naar de kinderen: 'we moeten de kinderen daar laten en we moeten voor hen zorgen', dat is alles
waar ze mee bezig zijn. De gehechtheid aan je kinderen zal dus absoluut als gevolg hebben dat je bepaalde dingen gaat doen
die niet goed voor je zijn. Na Sahaja Yoga ontstaat er dus een nieuwe vorm van gehechtheid, heb ik gezien, heel vaak. Een andere
gehechtheid is die aan je familie. Normaal gezien bestaat zoiets niet in het Westen, mensen zijn daar helemaal niet zo gehecht
aan hun families. Ze drinken en doen wat ze willen. Maar dan krijgen ze plots hun realisatie, en als een boemerang komen ze
terug naar hun familie. Ze zijn ontzettend gehecht aan hun familie, gehecht aan hun huis, gehecht aan alles. Ik begrijp er echt
niets van. Als je de zuivere Spirit wordt dan ben je onthecht, want je bent slechts een reflectie, al is het dan wel de reflectie van
God Almachtig. Al dit soort identificaties vallen weg. Nu kun je zeggen: “Hoe dan? Hoe vallen ze weg?” Ik heb ze zelf nooit laten
vallen, maar toch kan ik bepaalde dingen aanraden, die je kunt uitproberen. Het eerste is meditatie. Je zou moeten ontdekken
over jezelf wat er mis is met je en welke kant er geblokkeerd is – de linkerkant of de rechterkant.
Met meditatie kun je daar achter komen. Ben je gehecht aan geld, ben je gehecht aan ondernemen, ben je gehecht aan je familie,
ben je gehecht aan je land op een manier die niet 'Sahaj' is, of aan je cultuur die niet 'Sahaj' is? Probeer deze gehechtheid kwijt te
raken door middel van meditatie. Je weet hoe je de rechter- en linkerkant weer in balans moet brengen. Deze gehechtheid zal je
duidelijk worden aan de hand van je vingertoppen, en je zult zelf moeten nagaan welke centrums er bij je blokkeren en op welke
manier je in moeilijkheden verkeert. En vervolgens kun je dit heel eenvoudig oplossen door een heel eenvoudige Sahaj
behandeling. Ik denk dat we hier in de fout gaan: eenmaal we ergens gehecht aan raken dan hebben we niet eens door dat we er
gehecht aan raken. We denken dat we iets heel bijzonders aan het doen zijn, want we houden nu van deze persoon en we houden
van die persoon, 'het zijn Shiva's kwaliteiten, het is compassie'. Je begint je te hechten aan mensen. Dat is geen compassie. Je
kunt het absoluut niet vergelijken met compassie, want gehecht zijn aan wat of wie dan ook is geen compassie, en je kunt niet de
compassie van Shiva hebben.
Mensen denken wel dat het Shiva's compassie is die in ons werkzaam is, maar dat is niet zo, want die compassie is heel zuiver.
Het is, zoals ik al vaak heb verteld, zoals het sap in de boom dat opstijgt en naar de verschillende delen van de boom vloeit,
waarna het verdampt of weer terugvloeit naar Moeder Aarde. Het is niet gehecht. Als het gehecht raakt aan één bloem, of aan
één blad, of aan één vrucht, dan zal de hele boom daaronder lijden, en ook de bloem zelf zal verdwijnen. Dit soort onthechting
aan iets in het bijzonder, of aan een bepaald idee, is niet zuiver. In Sahaja Yoga heb ik gezien dat mensen zich heel goed kunnen
aanpassen en begrijpen wat hen te doen staat, maar het allerbelangrijkste is meditatie. Als je op je hart mediteert, op de Shiva
Tattwa, op het principe van Shiva, dan zul je je ongetwijfeld kunnen onthechten, en dan zal de vreugde compleet zijn, de vreugde
zal compleet zijn. Ik heb gezien dat mensen interesse hebben in bijvoorbeeld eten, of in kleren, of in huizen, wat het ook is. En je
mag daar ook interesse in hebben, je moet er zelfs interesse in hebben, maar die interesse zou verlicht moeten zijn, waardoor je
er niet gehecht aan kunt raken. Sommige mensen uit Zuid-India houden bijvoorbeeld niet van Noord-Indiaas eten. En mensen van
Noord-India houden niet van Zuid-Indiaas eten. Dat is een groot probleem.
Ik vroeg de mensen van Indian Airlines: “Waarom hebben jullie geen standaard eten?” Hij antwoordde: “Welk eten is de
standaard in India? Zeg me dat eens.” En dat was een goede vraag, want Indiërs zijn buitengewoon kieskeurig wat betreft hun
smaak en hun eten. Het is dus een feit dat we geen standaard hebben voor eten in India. Maar zo kunnen we ook op zovele
andere manieren spreken over de mensen in het Westen, en hoe ze achter dingen aan rennen die ze helemaal niet nodig hebben.

Ze doen dingen gewoon omdat het mode is, of ik weet het niet, misschien omdat hun persoonlijkheid nog niet volgroeid is. Als je
persoonlijkheid volgroeid is dan zie je alles; je ziet alles van een standpunt dat veel hoger is dan dat van anderen, en je raakt niet
meer in anderen verwikkeld. Wat jij weet is veel hoger, veel grootser en het geeft veel meer vreugde. Nu denken mensen dat
deze gehechtheden veel vreugde geven. Mensen denken dat een kind krijgen en een vrouw hebben en dat soort dingen, vreugde
geeft. Maar dat is een verkeerd idee: de vreugde komt van je eigen bron, van je Spirit. Of je een goede man hebt, en of je kinderen
nu goed of slecht zijn, wat het ook is, zij kunnen je geen vreugde geven. Alleen jij kan vreugde putten uit jouw Zelf, en zo word je
ook heel vergevensgezind.
Als niemand je kan kwetsen, op wie moet je dan nog kwaad worden? Dat is nog een grote kwaliteit van Sadashiva, dat hij
buitengewoon vergevensgezind is. Hij gaat tot een zeker punt, en dan vernietigt hij de hele creatie van Adi Shakti. Maar verder is
hij ontzettend vergevensgezind, en wat dat betreft is hij ook heel evenwichtig. Ooit werd Adi Shakti woedend op de hele wereld,
op de decadentie ervan, en ze begon alles te vernietigen. En toen legde hij een klein kind onder haar voeten, en haar lange tong
kwam naar buiten door de schok, en ze stopte haar vernietiging. Hij werkt dus zo dat iemand die het Shiva principe in zichzelf tot
ontwikkeling brengt wel uitermate vergevensgezind moet zijn. Ik weet dat er mensen zijn die erg wreed zijn, die het anderen
lastig maken. Als je dat niet kunt verdragen, goed, laat het dan eindigen. Ik sta volledig achter je; maar als je het wel kunt
verdragen, verdraag het dan liever, en onderga deze ervaring van verdraagzaamheid, want het is veel moeilijker iets te verdragen
dan ervan weg te lopen.
Zo kwam er ooit een vrouw bij me die zei: “Ik laat me scheiden van mijn man.” Ik vroeg: “Waarom?” “Omdat hij altijd zo laat thuis
komt dat ik hem amper zie.” Toen zei ik: “Maar als je van hem scheidt, dan zul je hem helemaal niet meer zien. Waar is de
logica? Nu zie je hem tenminste nog, het maakt niet uit wanneer of op welke momenten hij er is. Maar dit is geen oplossing. Als
je van hem scheidt dan zul je hem nooit meer zien. Wat is dan het nut van zo'n scheiding?” Zoveel van dat soort dingen kun je
pas begrijpen als je een onthechte persoon bent, die nergens aan gehecht is. Wie kan je nog onderdrukken als je aan niemand
gehecht bent? Niemand! Maar weet wel: als je het gevoel hebt dat je moet protesteren, doe dat dan, maar in alle onthechting.
Ook als je protesteert is het belangrijk om absoluut en volkomen onthecht te zijn.
Maar het grootste probleem dat we tegenwoordig kennen is iets anders, namelijk dat we allemaal moeten groeien, en dat
groeiproces moet met gelijkmatige kracht gebeuren. Er is een verhaal over enkele vogels die in een net verstrikt waren geraakt.
Ze besloten dat ze uit het net moesten raken, en ze probeerden het. Allemaal probeerden ze los te komen. Maar het lukte geen
van hen om dat individueel te bereiken. Toen besloten ze om allemaal samen te vliegen: “Eén, twee, drie, nu!” en ze namen
allemaal samen het net met zich mee. Daarna vroegen ze de ratten:

“Komen jullie alsjeblieft hierheen om ons net door te

bijten?” en ze waren vrij. Dus als dit al kan gebeuren tussen ratten en vogels, waarom dan niet tussen ons? Het zal je verbazen
hoe we in de collectiviteit elkaar behulpzaam kunnen zijn en samen vreugde kunnen beleven. Stel nu dat er iets mis is met je
moeder, je vader, je zussen of wie dan ook. Het maakt niet uit. Je hebt nu eenmaal de oceaan van vreugde hier in de
collectiviteit, waarmee al je problemen opgelost kunnen worden, als je je probleem collectief wilt oplossen. We moeten dus
steunen op de collectiviteit en ernaar streven één te zijn met de collectiviteit. Ik weet dat eenmaal je in de zee van Sahaj springt,
de vreugde zelf je samen zal brengen.
Samenkomen is iets dat zoveel vreugde brengt. We hebben daar al zoveel ervaringen mee gehad, van Sahaja yogi's die me
vertelden hoe gelukkig ze waren toen ze ergens onverwacht andere Sahaja yogi's aantroffen, hoe blij ze toen waren. Deze band
tussen Sahaja yogi's is dus werkelijk het meest vreugdevolle kanaal, en dat is als het ware de bron van onze gezamenlijke
éénwording, die ontstaat zodra je van elkaar begint te genieten. Ik heb jullie al ooit het verhaal verteld van een grote dichter in
India, Namdeva genaamd, die ook een zeeman was. En dan was er nog een ander die... pottenbakker was. Soms kan ik niet op
de Engelse woorden komen. Deze pottenbakker was ook dichter, en hij werd Gora Khumhar genoemd. Toen Namdeva hem eens
ging opzoeken – alleen een heilige heeft het verlangen een andere heilige te bezoeken – keek hij naar hem, deed een stap naar
achteren en citeerde een prachtig couplet. Hij sprak: “Ik kwam hier om het vormeloze te zien, Chaitanya, maar hier heeft
Chaitanya een vorm. Nirgunachya bheti alo sagunashi. Ik kwam om het vormeloze te zien, om de vibraties te zien, maar hier
heeft het een vorm aangenomen die ik kan zien.”
Alleen een heilige kan dit tegen een andere heilige zeggen. Deze waardering, deze subtiele waardering is enkel mogelijk tussen

twee heiligen, of tussen meerdere heiligen. Zij zien niet dat hij klei kneedt; hij droeg een vuile 'dhoti' en was aan het werk. Maar hij
zag dit alles niet eens. Hij keek niet naar zijn lichaam, zijn gezicht of wat dan ook, maar hij zag het Goddelijke in hem
verpersoonlijkt. Deze gevoeligheid in het aanvoelen van andere Sahaja yogi's zou zich echt in jou moeten ontwikkelen. Dan zul je
niet langer geven om onzinnige, oppervlakkige zaken. En dit is een van de grote principes van Shiva. Hij geeft er niet om. Zie je,
met zijn haar in de war en rijdend op een snelle stier, met zijn twee benen uitgestrekt gaat hij naar zijn eigen bruiloft. Kun je je dat
voorstellen?
En al zijn vrienden, al zijn volgelingen: de ene heeft maar één oog, een ander heeft maar één hand, weer een ander loopt krom;
want voor hem doen de uiterlijke kenmerken van de persoonlijkheid er niet toe. Wat van belang is, is de spiritualiteit. Of je nu
maar één oog hebt of een mismaakt lichaam maakt voor hem geen enkel verschil. Voor hem zijn het allemaal zijn eigen soort
mensen, omdat niet het oppervlakkige zijn aandacht trekt, maar het goddelijke in een persoon. Er zijn zoveel manieren waarop
we zijn principe kunnen begrijpen, want alles is van hem doordrongen. Als je compassie voelt voor iemand dan werkt het al. Het
werkt met alle zekerheid. Laatst was er het geval van een bepaalde ongeneeslijke ziekte in Mexico. En een vrouw, een
Mexicaanse die voor de Verenigde Naties werkte, waar ze nu nog steeds voor werkt, schreef me twee brieven, waarin ze zei:
“Moeder, ik sta op het punt mijn zoon te verliezen aan een vreselijke ziekte.” Ik bedoel, dat schreef ze me gewoon. En ik voelde
zo'n diepe compassie voor haar, haar brief roerde me tot tranen toe. En stel je voor: deze tranen hebben de jongen genezen. Ze
hebben deze jongen volledig genezen, en ze schreef me een brief om me te bedanken.
Ik was verbaasd, want mijn compassie is niet mentaal, het werkt gewoon, het is er gewoon, het stroomt en lost alles op. En zo
kun jij ook worden. Ik wil dat je al mijn krachten krijgt. Maar compassie is het allerbelangrijkste. Een Sahaja yogi mag iemand
anders niet slecht behandelen, niemand, of het nu een Sahaja yogi is of niet, dat is van geen belang. Maar niemand kan andere
Sahaja yogi's onderdrukken. En ook als het om niet-Sahaja yogi's gaat, mogen Sahaja yogi's nooit anderen onderdrukken. Dat is
geen kenmerk van een Sahaja yogi. Een Sahaja yogi is anders. Laatst zei iemand bijvoorbeeld – ik zei:

“Je bent wel heel

opvliegend.” “Ja, ja, dat ben ik ook. Maar alleen als iemand me uitdaagt.” Ik zei: “Ja, iedereen wordt alleen kwaad als een ander
hem uitdaagt. Alleen iemand die niet goed wijs is wordt niet kwaad als hij wordt uitgedaagd,” zie je. Als je dus alleen kwaad
wordt als iemand je uitdaagt dan is dat echt niet zo geweldig. Iedereen wordt kwaad als iemand hem uitdaagt. Maar als je, zelfs
als iemand je uitdaagt, niet kwaad wordt, dat is een heel andere staat. Wat ik dus zie is dat er in de tegenwoordige atmosfeer, in
de moderne tijd, een grote worsteling gaande is die niets te maken heeft met de cultuur van Shiva. Shiva's cultuur is, zou ik
zeggen, de Sahaj cultuur. Als jullie Sahaja yogi's zijn, dan zou je compassie moeten hebben, en begrip voor de gevoelens van
anderen.
En ook zou je klaar moeten staan om zorg te dragen voor niet alleen Sahaja yogi's, maar ook voor niet Sahaja yogi's. Dan pas zal
je compassie effect hebben. Nu is zoals je wel weet het grootste probleem van de huidige beschaving dat de westerse cultuur
naar de vaantjes is. Ik bedoel, als je de krant leest dan schrik je van wat er allemaal gebeurt. Ik weet niet hoeveel mensen dit
zullen beseffen voordat hun ondergang een feit is. Het is ware zelfvernietiging. Enerzijds is dit de genotzuchtige en tolerante
maatschappij die zijn werk doet. Maar aan de andere kant zie ik dat de islamitische cultuur probeert hiertegen in opstand te
komen. Dat is correct. Het feit dat ze in opstand komen is correct. Maar de manier waarop ze in opstand komen geeft
problemen. Als je iemand onderdrukt door te zeggen: “Doe dit niet, doe dat niet”, dan zal diegene het juist nog meer doen. Ik zal
je een voorbeeld geven: als je naar het noorden van India gaat dan is de cultuur daar vooral islamitisch, en de mensen zijn er
heel bandeloos, ze kijken voortdurend naar vrouwen.
Niet allemaal, veel van hen. Ook al zijn ze hindoes, of zeggen ze dat ze dat zijn, zelfs dan nog hebben ze al deze slechte
gewoontes, die zijn voortgekomen uit de islamitische onderdrukking. Als een vrouw volledig bedekt is zodat niemand haar kan
zien, dan worden ze juist nieuwsgieriger. Er waren ooit mensen die naar Bombay kwamen, en een van hen reisde met mij mee, en
hij keek naar elke vrouw op straat. Ik zei: “Straks breek je je nek, zoals jij bezig bent.” Maar daar is dat normaal. En dat niet
alleen, de nieuwsgierigheid gaat er te ver waardoor mensen extreem immoreel worden, precies zoals wij in het Westen zijn. Het
onderdrukken van je verlangens is dus net zo verkeerd. Bovendien onderdrukt deze cultuur mensen wel wat uiterlijke zaken
betreft, maar vanbinnen zijn de mensen er vreselijk immoreel. Ooit reisde ik van Riyadh naar Londen, en ik viel in slaap. Toen ik
wakker werd zag ik andere mensen om me heen zitten die allemaal mooi gekleed waren in korte broeken, en mannen met
stropdassen en zo. Dus ik vroeg de stewardess: “Zijn we ergens gestopt?” Ze zei: “Nee, nee, we gaan rechtstreeks.” Ik vroeg:

“Wie zijn deze mensen dan?” “Het zijn dezelfde mensen.” “Maar ze zijn zo veranderd.” Ik bedoel, ik was verbaasd te zien dat ze
eerst zulke lange 'chadur' droegen en zo, en nu zaten ze er plots allemaal in vreemde kleding. Ik begreep er niets van. Zo is het
gebeurd.
De nieuwsgierigheid die men creëert door onderdrukking heeft dus geen zin. In Sahaja Yoga is er geen sprake van
onderdrukking. Je wordt onschuldig, je wordt gewoon onschuldig. Dat is het principe van Shiva. De Sahaj cultuur is de
middenweg. Niet te bandeloos, en niet teveel onderdrukking, het is de middenweg, wat het allerbelangrijkste principe is van
Shiva: onschuldig zijn. En deze onschuld straalt in je. Ik heb dat gezien. Ik zie dat jullie, ongeacht wat je hiervóór deed, zo zuiver
zijn. Jullie hebben niet die onzinnige ideeën om je op de typisch westerse manier te gedragen. En ook heb ik gezien dat er al
zoveel islamitische mensen naar Sahaja Yoga zijn gekomen en ongelofelijk Sahaj zijn geworden en een heel goed leven leiden.
Er zijn een paar Iraniërs die me brieven schreven vol bekentenissen, en ik was geschokt. Ik heb ze niet verder gelezen, omdat het
teveel was voor me.
En nu zie ik dat ze de meest morele mensen zijn geworden. Het is dus verkeerd naar het ene of het andere extreem te gaan.
Maar in het midden zijn, in Sahaj, is nog de beste manier om te begrijpen dat moraal zeer belangrijk is in het leven. En dat komt
voort uit je onschuld. En dat is natuurlijk een kwaliteit van Shri Ganesha, die de zoon is van Shiva, en die tevoorschijn komt uit de
onschuld van Shri Shiva. Nu denk ik dat ik in mijn volgende lezing over Shiva meer over onschuld zal spreken tegen jullie, maar
daarvoor moet je eerst begrijpen wat onthechting is – de onthechting die zich van binnenuit moet ontwikkelen. Het kan niet
afgedwongen worden, maar door middel van meditatie kun je die onthechting in je ontwikkelen, die je ontzettend veel vreugde
zal geven. Er kunnen zoveel kwaliteiten van Shiva beschreven worden, en ik denk dat ik jullie al in zoveel lezingen over hem heb
verteld. Ik moet enkel nog zeggen dat jullie ook collectieve meditaties moeten hebben in jullie ashrams.
Het zou een goed idee zijn om collectieve meditatie uit te proberen, dat zou fijn zijn. Maar je hoeft niemand vibraties te geven en
je hoeft niet op andermans chakra's te werken. Hou je gewoon bezig met jezelf en wat er mis is met jou. En al wat een oplossing
brengt voor jouw groeiproces zou je moeten doen, want de verantwoordelijkheid voor de hele wereld rust op de Sahaja yogi's.
Zoals je al weet is er geen andere weg dan Sahaja Yoga. Om de mensheid te redden van allerlei problemen is Sahaja Yoga
ontstaan op deze aarde. Het is dus jouw verantwoordelijkheid om jezelf goed in vorm te houden, wat Sahaja Yoga aangaat. Zorg
dat je linker- en rechterkant in balans zijn en verspreid dan Sahaja Yoga; niet door bombastische woorden of agressief gedrag,
maar met liefde en compassie. Ik ben er zeker van dat we al veel hebben gedaan en bereikt, maar toch zijn er hier en daar nog
enkele punten en om die te verbeteren is een heel onaangename taak voor mij. Maar hoe dan ook moet ik zeggen dat het werkt,
en dat iedereen naar zichzelf zou moeten kijken en zich gelukkig zou moeten prijzen van hoe ver we zijn gekomen en hoe ver we
nog te gaan hebben.
Moge God jullie allen zegenen.
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Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag is een grote dag voor ons, voor alle Sahaja Yogi's, omdat op deze dag, ik zou zeggen dat we één of twee dagen te laat
zijn, de Sahasrara zich voor ons opende. Het was gewoon een wonder, omdat ik niet gedacht had dat ik op het punt was waarop
het verwezenlijkt zou kunnen worden.
Eigenlijk wilde ik wachten, maar er is iets gebeurd dat me deed denken dat hij geopend moest worden. De situatie was zo dat ik
voelde dat als we het nog langer zouden uitstellen, het deze valse guru's zou helpen hun nonsens overal te verspreiden. Dit is
gewoon, een Sahaj-manier om dingen te doen.
Nu zijn reeds 25 jaar voorbij.
Jullie zijn hier allemaal samengekomen op dit ogenblik en we hebben zovelen geholpen, die nu niet hier zijn en die zoveel dingen
bereikt hebben. Maar misschien zijn we ons niet bewust van wat we bereikt hebben in de reële zin van het woord. Je hebt je
vibraties. Je kan deze allesdoordringende kracht voelen. Je zwemt in een oceaan van vreugde. Jullie genieten allemaal van de
collectiviteit en van het feit dat je vele van je beperkingen hebt overwonnen. Dit alles is jullie overkomen, omdat het jullie recht is
het te hebben. Het is niet mijn verdienste. Wel dat ik jullie al deze tijd op één ding heb gewezen, namelijk dat jullie nu het
Koninkrijk van God hebben betreden en dat je ervan mag genieten. Wanneer we om ons heen kijken zien we dat de hele natuur
geniet, die maakt zich nergens druk over. Zij heeft geen realisatie gekregen. Zij heeft de Paramchaitanya niet gevoeld. Maar hoe
komt het dat ze weet dat ze moet genieten? De bloemen bloeien slechts een korte periode en verwelken daarna. Zolang ze in
leven zijn, zijn ze gelukkig. Zij denken niet aan hun verleden, noch aan hun toekomst, maar ze genieten van het heden en in het
heden genieten zij ervan dat ze geurig zijn en hun geur aan anderen geven. Ze zijn prachtig en verzachten anderen. De hele
natuur is zo. Als je naar de vogels kijkt of naar alles dat wij natuurlijk noemen: dat verkeert in een soort van meditatieve staat, al
deze heuvels en hoge, hoge bergen. Ze lijken getuige te zijn van alles wat er gebeurt.
Nu moeten we echt eerst terugkijken op wat we bereikt hebben. Dit is belangrijk. Omdat als je een heuvel beklimt en je achterom
kijkt, je een schok kan krijgen en naar beneden zou kunnen vallen.
Dus zeggen vele mensen: "Kijk nooit om." Maar iemand die een fortuin heeft verdiend en steeds weer gaat kijken hoeveel hij
heeft, zal iedere keer als hij het ziet, ervan genieten. Dus weten wat we, relatief gezien, bezitten en hoe we sommige dingen
bereikt hebben, zal ons zeker meer sterkte van geest geven en ons leven verrijken.
Het eerste dat je is overkomen en dat, naar mijn mening, zeer belangrijk is, is dat je deze allesdoordringende kracht hebt gevoeld.
Dit bewijst dat jullie grote zoekers naar waarheid zijn geweest, eerlijk, oprecht, gevoelig en dat jullie door naar mijn lezing te
komen de vibraties gevoeld hebben en dat je daarna jezelf ontwikkeld hebt. Zovelen van jullie hebben het gevoeld: plotseling
waren ze verwonderd, geschokt en verrast. Ze wilden testen of het waar was of niet. Maar daarna had je vertrouwen, je
ondervond dat je een duidelijk nieuwe dimensie in je leven ontdekt had en dat je deze allesdoordringende kracht van goddelijke
liefde kon voelen.
Ik geef één lezing; dit is voldoende om deze allesdoordringende kracht te omschrijven. Maar waar je van moet uitgaan is: het
essentiële, wat je moet weten is dat je volledige vrij bent. Je hebt je volledige vrijheid verworven.
Ten eerste, de vrijheid die je verworven hebt, het belangrijkste, is het vrij worden van je eigen ego. De muur van ego die je

doorbroken hebt, je bent uit de slavernij van dit ego ontsnapt, dit ego dat werkelijk vol met problemen stak. Dit ego doet zoveel
dingen waarvan je jezelf niet bewust bent. Ten eerste een egoïst schrikt er niet voor terug iemand te kwetsen. Hij kwetst anderen,
maar als hijzelf gekwetst wordt, vindt hij dit niet leuk en begint onmiddellijk te huilen; vooral mensen die teveel ego hebben,
voelen zich vlug gekwetst. Maar zij begrijpen niet hoeveel mensen ze al gekwetst hebben en hoeveel er werkelijk bang zijn voor
zo iemand.
Je bent dus bevrijd van je ego.
Het is eenvoudig om iemand anders te kwetsen voor om het even wat, wat ook de reden mag zijn waarvoor je het nodig vindt de
ander te kwetsen.
Ten eerste is er de wraak op diegene die je heeft gekwetst of die het één of ander in je nadeel heeft gedaan. Dit wraakidee
ontstaat als je reageert. Sommige reageren zeer gewelddadig. Ik heb mensen elkaar zien vermoorden uit naam van wraak, hun
eigen kinderen en familie zien doden, hun kameraden, hun landgenoten zien doden over de hele wereld, idiote wraak! Maar als je
de subtiele kant van wraak bekijkt, wat is dat dan? Welke wraak heb je dan genomen?
Stel dat iemand je heeft dwarsgezeten. Je bent kwaad op die persoon en je hebt die persoon gedood. Uiteindelijk heb je hem
gered, hij hoeft niet te lijden onder een slecht geweten, hij hoeft niets meer te doen, het is gewoon voorbij. Wat is wraak? De
wraak zou er moeten in bestaan dat iemand van het idee afstapt anderen te doden, zoals een zwaard nooit een zwaard bevecht,
het bevecht een schild. Op dezelfde manier is de wraak die we denken te nemen op een andere persoon, geen wraak, omdat de
actie die je onderneemt uit wraak, naar je terugkomt en jou veel meer kwetst. Zoveel dingen kunnen gebeuren als iemand uit
wraak ageert. Nu bijvoorbeeld, heden ten dage is er zoveel wraak over heel de wereld, zelfs in naam van God.
Wraaknemen, omdat bepaalde mensen de een of andere godsdienst belijden of iets anders doen dan wat jij doet. Dit soort
wraak, en dat is gebeurd, bestaat erin dat jullie mensen doden, diegenen vernietigen die niet eens begrijpen wat voor soort wraak
je neemt. Mensen gooien bommen, en allerlei andere dingen en daardoor worden duizenden onschuldige mensen gedood. Wat
voor wraak heb je dan genomen? Ze verdienen geen wraak. Als deze wraak tot uitbarsting komt, kan ze vele onschuldige mensen
vernietigen en je zal er zeker de terugslag van ondervinden. Je komt er niet ver mee.
Deze wraak is een zeer lang proces. Ik heb jullie verteld over de Bermuda Driehoek, waar zoveel zwarten tot slaaf werden
gemaakt en in deze regionen verdronken zijn.
Er wordt gezegd dat hun geesten er rondwaren, in de buurt van mensen die er langskomen, meestal blanken, en dat deze
gewoon verdrinken. Ik hoef dat niet te bespreken bij deze (voor ons) zo gunstige gelegenheid, maar ik moet zeggen dat als we
wraak nemen iedere actie een reactie oproept. Dus op de één of andere manier moet je van dat wraakidee afgeraken.
Er is iets anders, als je geen wraak neemt, als je het aan God overlaat, werkt het, het werkt en niet alleen dat, maar de Goddelijke
kracht zorgt ervoor dat die persoon, gemeenschap, of organisatie die op jou wraak neemt, een werkelijk goede les krijgt. Je hoeft
je niet ongerust te maken. Ik kan jullie zeggen, dat in deze 25 jaar heel wat mensen verschrikkelijk onaardig tegen mij waren; veel
organisaties, veel zogenaamde religies hebben achter ons aangezeten, ook de media hebben achter ons aangezeten. Neem het
voorbeeld van de Franse media, zij hebben geprobeerd ons erg dwars te zitten en ze hebben geprobeerd ons een slechte naam
te bezorgen, het geeft niets.
Drie van hen die naar India wilden gaan, staan nu onder aanhoudingsbevel en als ze naar India gaan, zullen ze worden
gearresteerd. Ik heb niets gedaan, wij hebben niets gedaan.
Ten tweede, diezelfde media, diezelfde kranten zijn nu bankroet. Jullie hebben niets gedaan, jullie hebben niet gezegd dat ze
bankroet verklaard zouden moeten worden. Jullie hebben geen wraak genomen, waarom zouden we? Waarom zouden we wraak
nemen. We maken ons niet druk over wat er gebeurt, we voelen ons niet lastig gevallen door wat deze mensen ons aandoen.
Maar wettelijk zijn ze er op een dusdanige manier in betrokken geraakt, dat er een aanhoudingsbevel tegen ze is uitgevaardigd

en als ze naar India gaan, zullen ze worden gearresteerd. En de hele Franse regering staat achter hen, ze proberen allemaal van
alles, maar deze straf staat op hun hoofd. Ze hoeven er niet voor te sterven of zoiets, maar terwijl ze nog leven, zullen ze deze
straf moeten uitboeten.
Je hebt dus deze speciale kracht, zodat je geen wraak hoeft te nemen. Je moet enkel vergeven, enkel vergeven en die vergiffenis
zal ervoor zorgen dat de juiste manier wordt gevonden om de anderen hun deel te laten krijgen. Eenmaal los van waanideeën,
voel je je vredig, uitermate vredig, omdat deze vrede die je in jezelf hebt, niet onnatuurlijk is, niet rationeel is, ze overkomt je, het is
goed zo. Als ons onrecht aangedaan wordt, waarom zullen we daar aanstoot aan nemen?
Er zijn zoveel dingen die ik jullie zou kunnen vertellen, die vanzelf opgelost zijn.
In Turkije vertelden ze me, dat er een zekere jongen is, die uit Engeland kwam, naar de media ging en dingen vertelde, tegen
Sahaja yoga, en het werd gepubliceerd. Maar onder eed bekende hij dat: “Wat ik ook zei, was fout.” Niemand ging naar hem toe
om hem tegen te spreken, niemand bedreigde hem, niets gebeurde. Vanuit jullie standpunt moeten jullie dus begrijpen, dat je niet
in de war moet geraken door wraak te willen nemen, omdat je tot het rijk van God behoort. En dit rijk is zeer alert, zeer zuiver en
ook zeer doeltreffend.
Voor wat jullie betreft, jullie zijn burgers van dat grote koninkrijk. Dus wat je hebt bereikt, is het burgerschap in dit grote koninkrijk
van God, waar je je absoluut in zekerheid zou moeten voelen. Iemand die geborgen is, is nooit bang. Je bent je angst dus kwijt.
Maar de mens is bang van dit en bang van dat en ongerust over dit en ongerust over dat. Het is verbazingwekkend hoe ze zich
ongerust kunnen maken over hun gezondheid, over hun familie, hun kinderen, hun huis en allerlei zaken. Maar Sahaja yogi's niet.
We hoeven ons niet druk te maken, alles zal in orde komen. Waarom zouden we ons zorgen maken? De oorzaak van zorgen is
weg, afgedaan, is niet meer aan de orde. Je bent nu in een toestand waar je gewoon geen tijd hebt voor zorgen, omdat je geniet.
Ik heb gemerkt dat deze angst zodanig op mensen inwerkt dat ze ziekten krijgen uit angst, vooral ziekten van de linkerkant. Wat
is er om bang van te zijn?
Het is alsof je Moeder Aarde slaat en zegt dat er een slang is. Er is geen slang, maar je kunt je wel zo voelen en je zou kunnen
doorgaan met deze angst, om het even wie, om het even welk idee over spoken of een grote duivel die ergens zou staan, het is
allemaal nonsens. Voor jullie bestaat dat niet. Stel dat je in de duisternis loopt, je ziet vormen en dingen, dan kan je zeggen: "Ik
zag er één in een boom." Maar het bestaat niet echt (op dit moment), het bestaat niet.
Maar deze angst in de mens maakt dat hij zo denkt. Hij is bang van dit, bang van dat en het resulteert daarin, dat hij zijn vrijheid
verliest, hij wordt slaaf van vele mensen voor wie hij angst heeft, angst dat men hem wil kwetsen en dit hele concept van angst
heeft ons familieleven vernietigd. Bijvoorbeeld een vrouw is dominerend, een echtgenoot is dominerend. Er is niets om bang voor
te zijn, niets om angst voor te hebben. Door angst speel je alleen in hun kaarten.
Dus vooropgesteld dat de echtgenote dominerend is, steek er de draak mee. Als je geen plezier kunt hebben in het bijzijn van je
vrouw of je echtgenoot, ga dan naar buiten en denk: "O, zie dat eens!"
Het is jullie speciale eigenschap dat je werkelijk compleet vrij kunt worden van je angst. Waarom zou je bang zijn van je vrouw of
van je echtgenoot, wat kan hij je aandoen? Hij kan je hooguit doden, en dan, je gaat toch dood. De angst voor de dood is weer
zo’n andere onzin die mensen hebben. De eerste keer, toen ik mijn werk begon, vroeg men mij overal: "Hoe zit dat met de dood?”
Ik zei: "Maar je leeft juist nu, waarom vraag je naar de dood?" Zoveel mensen stellen mij de vraag: "Hoe zit het met de dood?"
Maar waarom wil je daarover iets weten?
Ik zal je er iets over vertellen vandaag, gewoon nu.
Het is een verkeerd idee, dat we iets moeten weten over onze dood, wat er gaat gebeuren. Als je eenmaal dood bent, is het
gedaan met je, je hoeft daarna niets te doen. Dus wat is de zin van te weten wanneer je doodgaat, wat er met je zal gebeuren.

Wat er ook moet gebeuren, zal gebeuren. We vragen toch nooit: wat er met ons gebeurt als we slapen?
Dit is een permanente slaap en iedereen maakt zich er zoveel zorgen over dat we moeten weten wat er daarna gebeurt.
Men zal sterven wanneer men moet sterven, omdat alles wat geboren is, eens moet sterven. Maar jullie weten dat jullie het
eeuwige leven hebben. Je kunt nooit echt doodgaan. Dood is niet de verdwijning van het lichaam, dood is: als je absoluut geen
controle meer hebt over je ziel. Vanaf het moment dat je een gerealiseerde ziel bent, heb je alle controle, alle krachten die nodig
zijn om je ziel te sturen waar je maar wilt. Om geboren te worden wanneer je wil, maar als je niet wil, zal je niet geboren worden.
Controle om geboren te worden bij de mensen, in de families, in de gemeenschappen waar jij maar wilt.
Er zijn vele grote zielen, dat weet ik, die het gewaagd hebben geboren te worden in slechte maatschappijen en die dreigen
vernietigd te worden door de stommiteiten die zij doen. Dus dit gebeuren, dat we angst zouden hebben voor de dood, is absoluut
absurd voor Sahaja yogi's. Waar is het zelfs voor nodig om aan de dood te denken? Niets van dat alles is zinvol voor jullie, omdat
jullie het eeuwige leven hebben. Het is niet zo dat je doorgaat met hetzelfde lichaam, je kunt zelfs je kleding veranderen, maar je
leeft, je bent bewust en je weet dat je, zelfs als dit lichaam niet dood is, altijd beschikbaar zult zijn voor Sahaja Yoga, voor alles
wat gedaan moet worden in naam van de realiteit. Dus je moet je bewust zijn van je eeuwige wezen, van wat je werk is, van wat je
ideaal is, van wat je te doen staat.
Dus men moet zich losmaken van dit idee van de dood, omdat de dood niet bestaat voor jullie. Bovendien, al deze mensen die
angst hebben voor hun dood, gaan door met verzekeringen nemen ed., het geeft je alleen maar hoofdpijn, zie je. En wat gebeurt
er uiteindelijk?
Al deze wereldlijke dingen laat je hier achter en je vertrekt. Er is niemand die ook maar een stofje kan meenemen met die
vertrekkende ziel.
Maar in jullie geval, als jullie zogezegd niet meer op deze aarde zijn, dan zal je niet al deze bijzondere dingen meeslepen, omdat
je deze reeds opgegeven hebt, je hebt er geen interesse meer voor, je bent niet materialistisch.
Je ziel is dus vrij en als je sterft, is wat er met je gebeurt iets heel simpels: je voelt je zeer vrij, absoluut vrij. Je voelt je vrijheid
volledig en je kan beslissen wat je wilt doen; alles staat onder jouw eigen leiding, jouw eigen wensen, alles zal verwezenlijkt
worden. Je voelt niet dat je je lichaam verlaten hebt en dit is wat ik jullie zou moeten vertellen: dat er geen angst hoeft te zijn,
maar integendeel, de dood moet verwelkomd worden, omdat je je meer bevrijd zult voelen, meer op je gemak.
Je hebt geen andere problemen dan dat je in ieder geval in deze wereld moet voortgaan met dit lichaam. Ik moet enkele
medicijnen nemen, ik moet vitamines nemen … ik hoef niets te nemen, ik heb niets nodig.
Dit lichaam is voorbij en dat is een zeer goed idee. Het is ook zo zorgverwekkend, zie je. De hele tijd, ondanks dat feit, zou je
kunnen zeggen: "Ik trek me van dit lichaam niets aan" en zo meer, maar dit lichaam zal je niet zomaar verlaten. Ons lichaam is
het meest plakkerige ding dat we hebben. Dus de dood te vergeten zou voor jullie zeer gemakkelijk moeten zijn. We hebben
reeds vele werelden bezocht, zoals jullie maar al te goed weten en we hebben komaf gemaakt met de conditioneringen die we
hadden.Het is zeer verrassend mensen te zien, die nadat zij hun realisatie gekregen hebben, meteen beginnen rond te kijken en
je meteen vertellen wat er verkeerd is met hun godsdienst, daarna vertellen ze wat er verkeerd is aan hun land en hun cultuur.
Het is door hen dat ik zoveel te weten ben gekomen. Ik wist niet dat dit zo was, maar zij hebben het Me zelf verteld. Stel
bijvoorbeeld dat er een Fransman zijn realisatie krijgt, je weet niets over Fransen, de dingen die je je nooit zou kunnen inbeelden:
Het soort mensen dat ze zijn, ze zullen het je allemaal vertellen. Hetzelfde met de Engelsen, ze lachen met zichzelf, OK, maar als
ze gerealiseerd zijn, geven ze je een volledig beeld van het Engelse volk: wat voor soort mensen ze zijn, wat er verkeerd met hen
is, hoe egoïstisch ze zijn ed. Ik was verbaasd, ik bedoel, ik heb nooit zoveel dingen geweten, die ik te weten ben gekomen door
Sahaja yogi's die hun realisatie hebben gekregen.

Omdat zij al deze dingen zeer nauwkeurig, en van zeer dichtbij gezien hebben en zij wisten wat het was. Als je zo zuiver
geworden bent, zo compleet gewassen, de geest compleet gezuiverd van allerlei conditioneringen, zie je, dan word je zoals een
spiegel, een prachtige spiegel en in deze spiegel kan men een compleet beeld zien van de maatschappij waarin we leven, het
complete beeld van de regering die jullie regeert, alles zo scherp omlijnt en het is absoluut, het is niet dubbelzinnig. Bijvoorbeeld,
je bent iemand en dan zal je zeggen: "Wat is jouw politiek?" Als ik zeg: "Mijn politiek is... ik voer geen politiek. ""Wat! Doe je niet
aan politiek? Hoe kun je bestaan zonder politiek?"
Ze zullen doorgaan je vragen te stellen die je niet kent. Maar voor een gerealiseerde ziel is het precies omgekeerd. Hij ziet het
niet alleen, maar hij toont het ook en drukt zich zeer duidelijk uit. Ik was verbaasd dat mensen echt zo kritisch konden zijn over
de maatschappij waarin zij leven en het land dat zij vertegenwoordigen. De identificatie is weg, de complete identificatie is
verdwenen. Je voelt niet veel verwantschap, je ziet alleen wat er mis is met die guru. Een ander punt is, dat je begint te zien hoe
je kunt helpen, wat je zou moeten doen, hoe je het kunt uitwerken en het belang daarvan wordt het voornaamste in je leven.
Iedereen die ik gisteren zag en de manier waarop jullie deze vlaggen meebrachten kon ik zien dat jullie willen dat er vrede zou
heersen in deze landen, ze zouden allen de vreugde en schoonheid van Sahaja yoga moeten verkrijgen.
Wat een goed gevoel is dat! Het is niet zo dat jullie zelf Sahaja yogi's worden om in een hoekje te zitten, nee, ze willen het doen
voor dat land, waarmee ze zich niet vereenzelvigen, maar zonder zich ermee te vereenzelvigen, hebben ze dit diepe gevoel dat ze
het moeten uitwerken, het verbeteren. Het is een totaal ander soort van persoonlijkheid dat je ontwikkelt. Normaal, zie je, als je
een woord ten nadele van iemand zegt: "In jouw land doen ze dit zo." "O, wat zeg je nu, hoe zit het met jouw land?" Ze zullen het
nooit meteen accepteren. Als je maar probeert één woord te zeggen ten nadele van hun land of hun regering, die de meest
corrupte regering kan zijn, nee, nog steeds: "Wat? Wij zijn OK."
Dit soort domme vereenzelviging houdt je compleet aan die maatschappij verkleefd; zoals sommige mensen zullen zeggen:
"Nee, nee, ik moet naar het café." Ik zeg:"Waarom? Waarom moet je naar het café?" "Zo is onze maatschappij, dat is onze cultuur,
we moeten er heen, we moeten naar het café, dronken worden en omvallen.
Dat is wat we zijn. We kunnen er niets aan doen, zie je, dit is wat het is." Als je hen vraagt waarom ze dit doen en wat het nut
ervan is, antwoorden ze dat ze tot deze maatschappij behoren en er in moeten leven, dat ze niet zo maar kunnen doen war ze zin
in hebben.
Maar als je je realisatie gekregen hebt, kan je wel doen waar je zin in hebt, omdat je enkel nog wil wat juist is, wat goed is, wat
constructief is, wat behulpzaam is. Dus je kunt doen waar je zin in hebt na je realisatie, er zijn geen beperkingen. Al deze
beperkingen van "doe dit niet, doe dat niet" maken je tot slaaf. Maar na je realisatie ben je zoals een vrije vogel en niets kan je tot
slaaf maken. Er zijn bijvoorbeeld veel predikanten die prediken: "Je zult niet drinken, je zult niet roken, geen drugs nemen, je moet
dit doen, je moet dat doen." Maar het stopt niet, het helpt niet. Mensen worstelen, ze proberen alles en uiteindelijk plegen ze
zelfmoord.
Maar zij kunnen niet loskomen van deze gewoonten, terwijl jij nu zo sterk bent dat niets je kan raken. Dat is de zuiverheid van je
karakter die naar boven komt en die verhindert dat al die nonsens je raken. Ik heb vele Sahaja yogi's horen vertellen dat hun ogen
sterker zijn geworden, dat ze rechtschapen zijn geworden, dat ze zuiver zijn geworden en ze kunnen het niet begrijpen. Ze
vragen: "Moeder, is het uw kracht, uw zuiverheid die U ons heeft gegeven of is onze eigen zuiverheid ontwaakt?" Natuurlijk die
van jullie, zonder twijfel, al deze dingen heb je en je bent er je bewust van geworden en zo verlies je je valse identificaties, zou ik
zeggen, al deze nonsens vindt je niet prettig. Je houdt er gewoon niet van en je gaat door met ze te bekritiseren.
Ik ben in al deze landen geweest, ook voorheen, en ik heb mensen ontmoet, die zich zeer met al die dingen identificeerden en
vanuit diplomatisch oogpunt (omdat ik de vrouw van een diplomaat was) mocht ik niets zeggen dat hen zou laten voelen dat ze
iets verkeerds deden. Maar na Sahaja vertellen dezelfde mensen het ons en lachen met het hele gebeuren. Ik hoorde
bijvoorbeeld enkele Sahaja yogi's met elkaar praten. Hij zei: "Zie je, in mijn land gebeuren zulke stomme dingen."

Een ander zei: "Geen enkel kan het mijne overtreffen, het is nog veel erger." Het is een zeer gewone competitie onder Sahaja
yogi's. Dus wat we moeten zien is hoe zuiver we zijn geworden. We zijn gewassen, gezuiverd van binnenuit, we willen zulke
dingen niet meer in ons opnemen.
Dan heb ik ook gezien hoe mensen medevoelend worden. Het is zeer verrassend hoe medevoelend ze ten opzichte van elkaar
geworden zijn. Bijvoorbeeld, er waren twee Sahaja yogi's die niet zo gelukkig met elkaar waren, ze kwamen niet overeen, wat er
ook van zij, en ik wist niet hoe hen te laten voelen dat de andere Sahaja yogi in orde was en dat het niets uitmaakt. "Nee, ik hou
hier niet van." En een ander zei: "Nee ik hou niet van dat gedrag bij hem." Ik bedoel nooit zien ze elkaars gebreken of wat er ze
ook dwars mag zitten. Dus ik zei:"In orde, zou je nu weer gedurende een bepaalde tijd willen mediteren, mediteren, mediteren."
En ik vroeg: "Hou je van me?" En hij zei:"Ik hou meer van U dan hij."
Ik begreep dat dit een moeilijke situatie was. Hoe hen duidelijk maken dat liefde niet afgewogen kan worden, je kunt ze niet in
kaart brengen, het is iets binnenin jezelf en als je van iemand houdt, geniet er dan van. Je kunt noch de kwaliteit, noch de
kwantiteit bepalen. Maar dit ging maar door tussen deze twee heren en ik vroeg me af wat nu te doen. Ze zijn heel belangrijk en
er is nog steeds geen begrip tussen deze twee. Daarop nam de Goddelijke kracht het over. Eén van hen werd plotseling erg ziek,
en ik had gevraagd naar degene die ziek zou worden.
Toen hij ziek werd, voelde de ander zo een enorme liefde voor hem, het is iets wat niemand kan uitleggen, dat hij naar de zieke
ging en gedurende 24 uur bij hem zat en hij zei: "Als je geld nodig hebt, ik heb nog wat." Hij betaalde alles wat hij maar kon
betalen. De andere man was een uit zichzelf erg gevoelig, een erg redelijk persoon, hij voelde deze liefde, deze affectie in deze
zware taak. Dat maakte indruk op hem en er groeide tussen hen een echt begrip. Het is, denk ik, het Goddelijk ingrijpen dat ze
samenbracht. Zo dicht bij elkaar en zo'n medevoelen!
De kracht van medevoelen in je is zo groot, zo subtiel, je ziet ze niet, omdat ik hen op mentaal gebied aansprak terwijl ze ruzie
maakten, en ik probeerde hen samen te brengen.
Als dat doorging, zou het niet werken. Maar toen deze kracht van medevoelen plotseling begon te werken bij één van hen, zag de
ander het medevoelen, het pure medevoelen en ze werden zeer goede vrienden. Men moet dus het medevoelen in zichzelf
ontdekken.
Ik heb meermaals gemerkt dat ik veel Sahaja yogi's moet corrigeren of hen een opmerking maken.
Meteen zal iemand anders zeggen: "Moeder, kunt U het hem vergeven?” Je kan niet vergeven, zoals ik heb vergeven, ik doe niets.
"Alstublieft, vergeef hem, alstublieft". Ik voel me zo gelukkig te horen dat op één punt, wat Sahaja yoga betreft, je hem
ondersteunt, zelfs tegen mij, ik voel me gelukkig. Het laat zien, dat je niet alleen vrijgevig bent, maar je bent vervuld van
medevoelen. Deze bron van medevoelen, binnenin je, in je hart, is als het openen van de Sahasrara. Je zult verbaasd staan te
merken hoe je mensen kunt vergeven en met hen leven.
Wat me echt verontrust, is dat mensen verschillende groepen vormen en verschillende ashrams hebben en ze komen niet naar
de collectiviteit en daardoor voel ik me zeer verontrust. Er zijn ook mensen die denken dat ze een afzonderlijke, een eigen
organisatie moeten hebben en waarom zouden ze in de collectiviteit moeten zijn en zo meer.
Het staat vast dat zo iemand nog niet de toestand van medevoelen bereikt heeft. In de toestand van medevoelen aanvaard je dat
iemand je zegt: "Zeg niets tegen die en die persoon. Ik wil dat je niets zegt."
Het is zeer, zeer vreugdegevend voor mij. Zo hadden we een koppel, dat aldoor ruzie maakten. Ze stuurden mij brief na brief. Ik
was het beu, telefoon na telefoon, beiden maakten altijd maar ruzie, ik wist niet wat ik met hen aanmoest. Dus dacht ik: dat het
beter was dat zij scheidden en er een eind aan maakten." En ik vertelde hen afzonderlijk: "Je kunt beter van elkaar scheiden en

eruit stappen. De klachten die jullie hebben, zijn van die aard dat ze niet opgelost kunnen worden." Hij zei: "Hoezo?"
Zij zei: "Mijn echtgenoot is nooit bij mij, hij is altijd weg en hij brengt geen aangename momenten met mij door, toch gaan we
nooit uit." En al deze klachten zijn er. En de echtgenoot zei: "Ze valt me altijd lastig, dat ik haar mee uit moet nemen, dat ik dit
moet doen en dat moet doen.
Ik wil het wel doen, maar ik kan niet." Dus zei ik:"Maar als je voor echtscheiding kiest, kun je nooit meer ergens om vragen. De
echtgenoot is voor altijd verloren en jij bent verloren. Dus waarom zou je zoiets willen doen?" Meteen, weet je, begon dit
medevoelen te werken en ik voegde een woordje toe: "Stel je voor dat één van jullie morgen ziek is, wie zal er dan voor je
zorgen?" Dit bracht hen van hun stuk.
Weet je, zulke kleine momenten van het leven komen voor in de levens van Sahaja yogi's. Ik heb gemerkt dat plotseling het hart
zich opent en dat ze terugkomen op al deze kleinzielige, onzinnige ideeën, die hen afsluiten, weg van elkaar en buiten de
collectiviteit.
Wat me de meeste vreugde geeft, is te zien hoe jullie van elkaar houden, voor elkaar zorgen, grapjes maken met elkaar en met
elkaar dansen.
Dit is waar ik het meest van geniet. Ik wil dit idee niet kwijtraken, ondanks het feit dat ik vaak vind dat het moeilijk te vatten is hoe
Sahaja yogi's zich zo kunnen gedragen en proberen kloven en afstanden te scheppen tussen mensen die gerealiseerde zielen
zijn.
Omdat gerealiseerde zielen waar ook in de wereld elkaar respecteren en dat niet alleen: ze zorgen voor elkaar en spreken nooit
kwaad van een andere gerealiseerde ziel, nooit. Ik weet niet of je het privé-leven van deze heiligen kent, maar doordat we er in
India zoveel hebben, zien we hoe ze zich ten opzichte van elkaar gedragen, de manier waarop ze voor elkaar zorgen, het is zo
mooi, het is zo nobel, alsof ze meer zorgen voor andere Sahaja yogi's of gerealiseerde zielen dan voor zichzelf.
En het geheel geeft je het gevoel in een nieuwe wereld te zijn, met nieuwe mensen die oog hebben voor de gevoelens van
anderen en niet wat zij te zeggen hebben, dat ze speciaal zijn of wat zij willen hebben. Ook in Sahaja Yoga, ben je verlost van dit
'speciale', alhoewel sommigen van hen denken dat ze heel speciaal zijn.
Stel dat ik een vrouw vraag, zeg maar, om alta op mijn voeten te doen en ze begint meteen te denken dat ze heel speciaal is,
maar ik heb haar geroepen omdat ik weet dat ze een verschrikkelijke Agnya heeft en die moet ik uitklaren. En als iemand me
zegt: "Moeder, ze denkt dat ze heel speciaal is", antwoord ik: "Is dat zo, waarom denk je dat zei ik: "Is dat zo, wat doet je dat
denken?" Omdat jullie allemaal een beetje alta op je voeten moeten doen. Ik zei, dat ik haar alleen geroepen heb, omdat ze zo'n
verschrikkelijke, lelijke agnya heeft, dat ze iedereen lastig valt, dus wil ik het uitklaren. Of ik zou haar moeten vertellen dat ze zeer
egoïstisch, verschrikkelijk... was en alle mogelijke woorden hiervoor, anders zou ze het niet begrijpen.
Het is zo verrassend. Een vrouw die echt heel lelijk deed tegen haar schoonfamilie en iedereen in India, kwam mij bezoeken.
Ik liet haar komen, heb haar daadwerkelijk een standje gegeven. Ik zei: "Welke reden heb je om jezelf hier zo te gedragen? Je
vader was zo'n racist, je zei nooit een woord ten nadele van hem. En waarom ga je dan tegen deze mensen in." Ik gaf haar een
standje. Ze ging weg en zei tegen iedereen:
Het is een grappige situatie met mensen die ik soms gesproken heb, de manier waarop ze denken dat ze speciaal zijn en dat ze
zich speciaal zouden moeten voordoen. Het wordt echt moeilijk.
Alleen omdat ik mijn liefde toon, omdat ik sommige dingen op prijs stel die iemand heeft gedaan of als ik een cadeau geef aan
die persoon of als ik mezelf om die persoon bekommer, omdat hij goed werk heeft geleverd of zoiets, begint hij te denken dat hij
iets speciaals is. Ik bedoel, het is een onmogelijke situatie, omdat ik verwacht dat als ik iets goeds doe naar die persoon toe, of

op welke manier ook mijn bezorgdheid uit om die persoon, hij een goede Sahaja yogi zou moeten worden, nederig, oprecht en
liefhebbend. Anders heeft het geen betekenis.
Het heeft geen zin om tegen iedereen goed te zijn, als dit betekent dat die daarna de hel inspringt. Een ander idee over speciaal
zijn is dat zij hun besef van ‘speciaal zijn’ verloren hebben. Als een druppel de oceaan wordt, is hij de oceaan geworden, maar is
hij niet langer een druppel.
Als iemand denkt: "Ik ben speciaal", weet dan dat je geen oceaan bent, maar een druppel, want hoe kun je voelen: "Ik ben iets
speciaals", zolang je een druppel bent? Je hebt dus je uitzonderlijkheid verloren, je bent ze kwijt, omdat al deze ideeën over
uitzonderlijkheid uit je verleden komen. Ik heb ooit een vrouw ontmoet, lang geleden; ze was een zeer ruwe, trotse, arrogante
vrouw. Dit was in Delhi, waar mensen erg bewust zijn (van de status) van hun echtgenoot, job en zomeer. Ik kende niet eens de
plaatsbestemming of de benoeming van mijn man.
Ze was heel onbeleefd. Ik vroeg wat er met haar aan de hand was. “Waarom ben je zo onbeleefd? Wat is het probleem?" "Weet je
niet dat ik de vrouw ben die en die. Daarna vroeg ze me: "Wat doe je hier?" Ik zei: "Ik ben een huisvrouw." Toen kwam mijn
echtgenoot binnen. Ze zei: "Ken je hem?" Ik zei: "Ja, ik ken hem, waarom?" Ik dacht dat daar ook iets mis moest zijn, ook daar. Ze
zei: "Nee, ik wilde alleen weten, hoe je hem kent", alsof ik een crimineel was of zoiets. Ik zei: "Hij is mijn echtgenoot." "O, mijn God,
je echtgenoot, hoe toevallig?"
Alsof tien slangen haar gebeten hadden. Misschien had haar echtgenoot een veel lagere positie dan mijn echtgenoot, misschien
was er iets waar ik me niet van bewust was.
Maar dit is wat: "Ik ben iets speciaals!" betekent. Dit domme idee iets speciaals te zijn moet compleet ontkend worden in Sahaja
Yoga, maar niet mentaal. Als je mentaal gezien dat spel speelt: "Ik ben niet speciaal, ik ben niet speciaal" als een mantra, zul je
het nog veel meer worden, omdat je zult zeggen: "Ik heb deze mantra 23.000 keer gezegd.
Wie doet me na? " Dus dit idee van 'ik ben iets speciaals, ik ben iets groots, ik ben iets buitengewoons, ik ben superieur aan
anderen” verdwijnt gewoonweg. Zoals ik al zei, je bent een druppel in de zee, je bent de oceaan geworden, je bent geen druppel
meer, je hebt een objectief waarderingssysteem.
Er is geen klein waarderingssysteem, er is geen systeem waarmee je kunt zeggen: "Ik ben hoger of hij is lager." Dit alles heeft alle
problemen van de wereld gecreëerd. Zie ons kastesysteem in India, het sociale systeem in het westen, het racisme in het westen,
ook het zelfbewustzijn van 'mijn geloof is beter, het jouwe is slechter, wij zijn de besten'. Al deze dingen veroorzaken problemen.
Het heeft geen goed gedaan, het heeft gefaald en gefaald en gefaald. Breng op z'n minst deze ziekte niet in Sahaja yoga: dat ik
beter ben, dat ons land beter is.
Dit ‘speciaal zijn’ moet je laten vallen en de echte schoonheid van je persoonlijkheid zal zichtbaar worden. Daar heb je geen
speciale huid voor nodig, je hebt geen speciaal lichaam nodig, je hebt geen, wat je noemt, verleidelijk voorkomen nodig, maar wat
je nodig hebt is een mooi hart. En ik zeg jullie dat het mooie hart aantrekkelijk is, niets anders, het is het mooie hart dat je hebt. Ik
heb veel zulke mensen gekend. Er was een man die van z'n eerste vrouw gescheiden was.
Ze zag er misschien niet zo knap uit, misschien was ze lelijk, wat dan ook. Hij liep van huis weg en trouwde een knappe vrouw,
die hij ook weer verliet. Ik vroeg hem: "Waarom?
Hield je niet van die ene vrouw omdat ze lelijk was of wat dan ook, maar waarom ren je nu weg van deze?" "Ze heeft geen hart, ze
heeft geen hart." En dit is wat je bent, een groot vrijgevig, mooi, dharmisch hart. Je hebt het als een gave van het Goddelijke
gekregen en je moet het respecteren. Je zou er trots op moeten zijn en ervan genieten, je zou van je vrijgevigheid moeten
genieten op dezelfde manier als de natuur ervan geniet.
Zeer minutieus te zijn met allerlei zaken, voortdurend anderen corrigeren veroorzaakt herrie. Het beste is jezelf te corrigeren en

met jezelf te lachen. Dat is het beste wat je kan doen. Iedereen heeft een paar grappige dingen. Ik ook, moet ik toegeven. En ik
geniet ervan, ik probeer en probeer, maar ik vergeet bijvoorbeeld altijd mijn bril, ik vergeet hem altijd. Ik zeg tegen mezelf dat ik
hem nodig heb, dat ik hem moet meenemen, dat ik er moet aan denken, Ik kan er niet zonder, maar toch vergeet ik hem. Er zijn
zoveel dingen, ik kan bijvoorbeeld geen geld tellen. Je kunt me 100 roepies geven, ik zal 200 roepies tellen.
Ik zeg jullie dat ik goed ben in wiskunde, maar ik kan niet tellen, ik weet niet hoe ik een cheque moet uitschrijven, kan je dat
geloven? Ik kan het niet. Je moet zelf een cheque voor mij uitschrijven, anders lukt het niet. Iemand vroeg mij 100 roepies; ik zal
hem er ruim 500 geven en het vergeten en die persoon zei: "Moeder, U gaf me er 500." "Nee, nee ik gaf je er 100." "Nee, U gaf er
500." Ik ging naar huis en vond dat het in orde was; als hij oneerlijk is, is hij oneerlijk, als hij eerlijk is, is hij eerlijk.
Waarom je dus druk maken over hoeveel geld je gaf en van die minutieuze dingen en alles zo vinden? Ik heb gemerkt dat al deze
minutieuze mensen altijd falen omdat dit brein hen voor de gek houdt.
Er was bijvoorbeeld een kerel die me vertelde: "De afmeting van uw auto is zus en zo." OK. Toen zei ik: "Zo'n minutieuze en
bekende architect, die zoveel onderscheidingen heeft gehad, hoe kan hij zo'n fout begaan." Ik begreep het nog steeds niet. Hij
zei: "Nu kunt U beter een kleinere auto kopen.” Ik zei: "Nu kan je tenminste de garage op een fatsoenlijke manier meten, anders
geraakt het er weer niet in als ik iets koop." Zie je, precies wat ik zeg: we zijn zo nauwkeurig, zo minutieus.
Bekijk deze kleine, kleine bloemen, ik zie ze hier, ze zijn niet minutieus, ze groeien uit zichzelf, vrijelijk, iedereen krijgt de
zonnestralen en ze zijn behoorlijk gelukkig. Maar de manier waarop wij ‘speciaal’ zijn; deze mensen die zo ‘speciaal’ zijn, zijn
zichzelf tot last. En dan vinden ze uiteindelijk dat het niet zo is.
Jullie zijn dat kwijt, jullie zijn deze minutieusheid kwijt. Ik heb een Sahaja yogi gekend die een winkel had en die zei: "Moeder, ik
kende ieder en alles, ik bedoel alle prijzen en alles kende ik in de winkel, maar sinds ik realisatie heb gekregen, ben ik alles
vergeten?”
- "Ben je gelukkig of ongelukkig?"
- "Ik ben zeer gelukkig."
- "Waarom?"
- "Omdat ik nu grote winsten maak."
Winst is de hoofdzaak. Waarom zou je je alles proberen te herinneren? Als je om je heen kijkt, merk je dat geen enkele boom
systematisch is, het is allemaal onsystematisch systematisch, een aantal bladeren aan deze kant, een aantal aan die kant, een
aantal takken aan die kant, er zit geen systeem in, omdat je dan militaristisch wordt, als je een systeem vormt. In Sahaja Yoga is
er dus geen systeem, we staan boven de tijd, we staan boven systemen, we hebben geen systeem, ons enige systeem is: "Wat is
de harmonie in onszelf?" Zoals deze twee handen, er is geen systeem ingebouwd, niets, maar ze bewegen, in het bijzonder
vertellen ze je van alles als je ze beweegt, de hele tijd, meteen.
En ik weet niet wat het betekent, maar ze doen allemaal hetzelfde.
Er is geen systeem ingebouwd, niemand heeft hen gezegd: maak deze bewegingen of zoiets, maar ze doen het en op een
natuurlijke manier, samen, zonder enig systeem. Mentale systemen opbouwen is dus verkeerd en tegen Sahaja yoga. Sommige
mensen hebben mij geschreven: "Moeder we willen uw transcripties vertalen, dit doen, dat doen." Ik zei: "Vergeet het, vergeet het,
omdat je als je gaat plannen, zie je, zeker in de valkuil van systemen zal vallen. Je zult de systemen moeten volgen: dit systeem
is goed, dat systeem is goed.
Waarom zullen we het niet zo doen? En daarom... ik zeg niet dat het verkeerd is, omdat je gewend bent aan systemen en in het

bijzonder in het westen zijn de mensen oversystematisch, overgestructureerd.
Over alles willen ze cursussen opzetten: hier de lepels, daar de vorken, hoe je moet bewegen, wat je moet eten enzomeer, het is
te veel.
Als je moet eten, doe het dan rechttoe rechtaan, je kunt met je handen eten, daar is geen systeem voor nodig. Jullie hebben
teveel systemen en normen in het westen, je zou werkelijk moeten proberen ze te verminderen.
Dit resulteerde in een anti-cultuur en meer van deze nonsens, een andere stommiteit, waarin ze een ander soort systeem
opbouwen.
Toen zeiden ze: "We zijn nu hippies." In orde, ze hebben veel haren nodig, die ze nooit wassen, nooit schoonmaken, met luizen op
hun hoofden en ze moeten allen gelijk zijn, je zou kunnen zeggen de shankara-stijl! Dus ze moeten het allemaal hebben, tegen
het systeem in, er is geen verscheidenheid, elke hippie is gelijk aan een andere.
Je kunt ze niet van elkaar onderscheiden. Als iemand een ring hier doet, zal iedereen het doen, zonder hersenen, zonder begrip
en zij spreken van individualiteit, persoonlijkheid. Waar is de individualiteit?
Er is geen individualiteit, omdat je alles overneemt wat de groep of de menigte doet.
Als je in India zegt dat iets zeer in de mode is, betekent het dat het zeer duur, zeer mooi en zeer exclusief is. Maar als men hier
zegt: "Dit is zeer in de mode", betekent het dat iedereen ervan houdt, het kan een punkgeval zijn of wat dan ook, het is in de mode,
punt. ‘Het is de mode’ betekend dat je geen eigen idee hebt, geen eigen persoonlijkheid, geen eigen individualiteit.
In Sahaja yoga ben je niet gebonden aan welke mode dan ook.
Wat je wil kan je dragen, je bent vrij te doen wat je leuk vindt, je kunt aantrekken wat je maar leuk vindt, maar, zoals ik al zei, je
moet meester blijven over jezelf, je moet je eigen guru zijn, je eigen meester en je moet doen wat goed is, wat fatsoenlijk is, alles
wat de deitie’s kan behagen. We zullen het zo doen, omdat je nu een Sahaja yogi bent.
Dus het leven wordt zoveel gemakkelijker. Maak je geen zorgen over dingen die er niet zijn en maak je ook niet ongerust over
dingen die er wel zijn, omdat als je iets ziet, denk je: "In orde, dit is mooi, ik moet dit voor iemand bewaren, ik moet het aan
iemand geven."
Ik had een tamelijk grote ring, ik dacht: "Aan wie zou ik hem geven, wie heeft er dikke vingers?" Dus ik ging op ieders vingers
letten, zie je: "Degene die een dikke vinger heeft, krijgt hem van me."
De gedachte was precies omgekeerd.
Stel dat je geen Sahaja yogi bent, dan zul je zeggen: "O, bah, zo'n grote dikke vinger, waarom niet een beetje goud wegnemen en
hem gebruiken, verkopen of zoiets?” Zie je, je kunt de steen eruit nemen, je kunt allerlei nonsens verzinnen, maar je zult niet
denken dat het beter is om hem aan iemand te geven, omdat jij hem niet kunt dragen, hij is te groot voor je. Waarom hem niet
aan een ander geven? Wat is er verkeerd aan? Tenslotte past hij niet, dus geef je hem aan een ander, maar dit is alleen mogelijk
in Sahaja yoga.
Ik ken mensen, hele aardige mensen, die heel zacht tegen elkaar zijn, en precies zullen kopen wat de andere persoon wil, en ze
geven het aan die persoon of ze kunnen zeggen: "O nee, ik heb er al één, ik zal het aan jou geven!" Ze houden er niet van om de
hele tijd aan anderen te denken: "Waarom zou ik iets geven? Wat zal ik doen?" Het is die uiting van die vreugde, dat medevoelen
binnenin jezelf, waar je alles voor gebruikt, altijd. Iemands huis werd beroofd in Canada. Dus schreef ze me: "Goddank, mijn huis
is nu schoon, ik wist niet wat ik ermee moest doen, met al die rommel." Zie je, dit soort gedrag komt naar boven, dat als je

iemand iets wil geven, je het aan een Sahaja yogi geeft, om je liefde te uiten. Maar normaal gesproken zullen mensen de rommel
in huis, wat kapot is, afgedaan heeft, cadeau geven. Maar als je een Sahaja yogi bent, wil je werkelijk iets speciaals geven. Omdat
het hele wezen zo mooi is geworden, precies als een bloem die de hele tijd geur aan anderen wil geven, de geur van je
medevoelen en liefde, affectie en geborgenheid. Het is een nieuw tijdperk, zouden we kunnen zeggen. We zouden moeten
zeggen dat het een nieuw mens is die voor me staat, zoveel mooie facetten, dat ze werkelijk sprankelen als diamant, zonder
twijfel.
Mijn enige zegen aan jullie is dat je erin zou groeien en groeien en grotere en grotere mensen worden, nooit denkend dat je groter
bent dan anderen, nooit denkend dat je specialer bent dan anderen.
Dit zal je totaal bevredigen. Iemand kan je gekwetst hebben, het geeft niet, iemand kan je een standje hebben gegeven, het
maakt niet uit.
Jouw bekwaamheid is om van andere mensen te houden en liefhebbend en vriendelijk te zijn. Ik ben er werkelijk over verbaasd
hoe deze 25 jaar verstreken zijn. Een mengeling van allerlei domme problemen en aangename dingen. En al deze dingen hebben
me nooit verstoord. Vroeger deed ik soms alsof ik kwaad was, of soms zei ik dingen die ik normaal gesproken nooit gezegd zou
hebben, omdat ze gezegd moesten worden. Maar over het geheel genomen, zou je kunnen zeggen dat het is alsof je op een zeer
groot schip zit, en we worden opgetild in het rijk van de goddelijke liefde. En dit is wat men moet bereiken.
Als iemand die liefde en dat medeleven bezit en die pure liefde, dan kan deze persoon dit overdragen aan anderen en verhalen
over dit medevoelen zijn uiterst mooi, dat kan niet met woorden beschreven worden, zoals gisteren, ik kon niet spreken, ik kon
mijn gevoelens niet beschrijven. Ik dacht: "Er zijn geen woorden gecreëerd op deze aarde om mijn diepste gevoelens te uiten, dat
jullie Sahaja yoga zo goed opgenomen en begrepen hebben.
Sahasrara Puja is een korte Puja. Zoals je weet, breekt de Sahasrara kt in minder dan geen tijd. Dus is het geen lange Puja, maar
een heel diepe en bovendien uiteindelijk de laatste chakra, die zich geopend heeft is hier, het hart. Dus in de Sahasrara Puja
openen onze harten zich, dat is het belangrijkst en dat is waar men van moet genieten, van het hart dat zich opent. Maak je niet
druk over Godheden, over rituelen, over kleinigheden, maar open gewoon je hart.
We zijn door niets gebonden, open gewoonweg je hart.
Moge God jullie allen zegenen.
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Het is een zeer belangrijke Guru puja vandaag, omdat we al vijfentwintig jaar Guru puja vieren. Ook is het bijzonder mooi om
zoveel Sahaja yogi's te zien die werkelijk zeer groot geworden zijn. Het gaat erom te begrijpen wat Sahaja Yoga is. Het is een
zeer unieke ontdekking. Ik voel dat mensen die de waarheid zochten, ze nu gevonden hebben en ze gevestigd hebben in hun
centraal zenuwstelsel. Het is soms moeilijk uit te leggen hoe het gebeurd is, hoe het uitgewerkt heeft en hoe wij, in deze
vijfentwintig jaar, zo'n uitbreiding konden bereiken van Sahaja Yoga. Het belangrijkste, zo voel ik het aan, is dat jullie allemaal
zouden moeten weten dat als de boom groeit de wortels veel dieper moeten groeien en dat ze zich ook moeten verspreiden. Als
dat niet gebeurt, kan de boom niet overeind blijven, enkel door Moeder Aarde. Dus de wortels bevinden zich in jullie eigen leven,
in jullie eigen hart. Als we zeggen dat we onze eigen guru geworden zijn, zouden wij werkelijk moeten proberen uit te zoeken met
onze introspectie: zijn wij onze eigen guru of niet? Want daarvóór was jullie geest aan de ene kant en jullie hart was aan een
andere kant en jullie aandacht was in nog een andere dimensie. Deze drie dingen veroorzaakten verwarring in je. Als jullie een
menselijk wezen (proberen te) begrijpen, dan zullen jullie verbaasd zijn te merken hoe deze drie dingen los van elkaar handelen in
een menselijk wezen. En soms vechten ze ook. Eerst is er jullie intellect, jullie geest. Ten tweede is er je hart, je gevoelens, je
emoties. En ten derde is er je aandacht.
In deze moderne tijd is deze verwarring het sterkst, omdat jullie aandacht heel de tijd naar de buitenkant gericht is. Ze zou
kunnen gericht zijn op mooie dingen, mooie vrouwen of mooie mannen, allerlei soorten onzinnige manieren om je energie te
verspillen. Zo'n aandacht is werkelijk te vergelijken met een onbeteugeld paard. Zo'n aandacht kan je niet controleren. Deze
aandacht verspringt wild van het een naar het ander. Het is ook een mode. Het is zeer populair om de aandacht heel de tijd in
beweging te houden. Maar deze aandacht die op het Goddelijke gericht moet zijn, op de Almachtige, is zo dikwijls afgeleid. Zo'n
aandacht kweekt geen eigen wortels. Eerst moet je uitvissen waar je aandacht naartoe gaat. Wat maakt dat je ergens voor zorgt
of bezorgd bent? Onze aandacht! Zie je, de (wijze van) aandacht (geven) komt van uiteenlopende problemen. Het kan je
opvoeding zijn, waarover je geen controle hebt. Het kan je opleiding zijn. Het kan de atmosfeer zijn waarin je leeft. Of het kunnen
je eigen ego of conditioneringen zijn.
Dus de aandacht wordt aangevallen door al deze energieën van buitenaf of negatieve krachten en geraakt in de war. Zoals een
rivier recht naar de oceaan vloeit en kan verloren lopen op een dorre plaats, op dezelfde manier mag onze aandacht, die op het
Goddelijke gericht moet zijn, niet afgeleid worden. Deze zwakke aandacht kan je niet tot bij het Goddelijke brengen. Uiteindelijk
besef je dat al je aandacht volledig opgeslorpt is en afgeleid wordt door de gewone nonsens.
Ongelukkig of gelukkig zijn jullie in deze moderne tijd geboren en in deze moderne tijd heersen, zoals jullie weten, erg chaotische
toestanden. In deze chaos weet je niet wat goed is of slecht. Er zijn allerlei soorten bekoringen die de aandacht kunnen afleiden
en de energie van de aandacht verminderen. Het gebeurt gemakkelijker bij mensen die rechts zijn, maar ook linkszijdige mensen
kunnen hier erg door aangetast worden. Rechtszijdige mensen gaan tot op een bepaald punt en worden dan extreem droog,
georiënteerd op zichzelf en agressief. Al hun aandacht zit in agressie. Terwijl mensen van de linkerkant toegeeflijk zijn tegenover
zichzelf, hun verlangens en hun verleidingen. Beide kanten kunnen je aandacht afleiden, die nochtans het belangrijkste is. Het
meest waardevolle is je aandacht.Maar de aandacht kan niet gecontroleerd worden door iemand met een zwakke geest of een
zwak hart. Veronderstel dat iemand erg intelligent is. Al zijn aandacht gaat op in het proberen van de aandacht van anderen vast
te krijgen. Ik weet niet waarom, het is een soort paradox. Iemand die zelf zeer agressief is, probeert zeer zacht te zijn, probeert
zeer aardig te zijn met anderen, enkel om goede relaties te behouden; hij probeert zich goed te gedragen zodat ze aandacht aan
hem schenken. Het is zeer subtiel. Ze zijn er zich zelfs niet van bewust dat zij zo'n dingen doen enkel om te maken dat anderen
aandacht aan hen schenken. Wij hebben gemerkt hoe in deze moderne tijd, mensen zoveel domme dingen doen, enkel om de
aandacht van anderen te trekken. De meeste dingen die in de moderne tijd ontstaan zijn, zijn er enkel om iets doms te doen,

zodat de mensen aandacht aan hen zouden schenken. Natuurlijk zijn Sahaja yogi's niet zo, maar ik leg dit alleen uit, opdat je zou
weten dat je in de moderne tijd voorzichtig moet zijn. Je moet niet proberen de aandacht van anderen te trekken.
In plaats daarvan moet je op een zeer subtiele manier aandacht schenken aan anderen, niet met de verwachting dat, als je
aandacht aan iemand schenkt, die persoon ook aandacht aan jou zou moeten besteden. Het is een zeer grote strijd, in Sahaja
Yoga ook: mensen proberen zeer populair, zeer voortreffelijk te worden of iemand met zeer grote kwaliteiten, om te tonen dat zij
beter zijn dan anderen. Iemand die werkelijk in verbinding staat met het Goddelijke, is er helemaal niet om bekommerd of de
mensen aandacht aan hem schenken. Maar automatisch is de aandacht van zo iemand op anderen gericht, heel subtiel, heel
subtiel. Je kunt niet uitmaken of de aandacht van zo iemand op jou gericht is, maar het werkt en het werkt prachtig.
We moeten begrijpen dat wij nu in het rijk van het Goddelijke gekomen zijn. Wij zijn in het koninkrijk van God en wij zijn goddelijke
mensen. Wij zijn zeer sterke mensen, maar als wij onze aandacht verspillen, worden wij zeer zwakke mensen. Het is gemakkelijk
te voelen dat wij Sahaja yogi's zijn. Wij hebben zoveel anderen gerealiseerd en wij hebben zoveel mensen geholpen. Als dit
bewustzijn in je opduikt, weet dan dat je nog geen volledig ontwikkeld Sahaja yogi bent. Je zou niet (speciaal) bewust mogen zijn
over wat je doet. Het is niet nodig om daarover op te scheppen. Het is niet nodig om het uit te stallen. Wat je al geworden bent,
kan door iedereen gezien worden. Maar zelfs dit verlangen is overbodig omdat je alles slechts doet om je Spirit te behagen.
En nu we toch bij het hart komen... in het hart zetelt de Spirit, zoals je zeer goed weet. Als het hart de bovenhand heeft op je
verstand, dan word je enkel maar een bron van liefde en meeleven. Een bron, zeg ik. Je hangt niet af van anderen. Je zegt niet: "Ik
heb zoveel voor jou gedaan en wat doe jij voor mij? Ik heb zoveel betekend voor jou, op zoveel manieren, en jij bent mij vergeten
en je doet niets voor mij." Dus, als je een beloning verwacht, dan moet je weten dat het je brein is dat je deze gedachten bezorgt
en het uitwerkt op zo'n manier dat je aandacht geeft aan de hoeveelheid liefde die de andere aan jou gegeven heeft voor wat jij
aan iemand anders gegeven hebt.
Het is zeer subtiel. In Sahaja Yoga zou je jezelf moeten zien als een bron van liefde die alleen maar groeit. Daarom zeg je niet dat
je dit of dat moet hebben of dat je dit doel moet bereiken of dat worden. Dat is nu gedaan. Eens je de bron bent geworden, hoe
kan je dan iets anders worden? De kwestie is dat degenen die ontvangen van de bron een soort van beloning willen, een soort
van erkenning. Op deze subtiele manier is je brein zeer slim. In Sahaja Yoga hebben wij zeer intelligente/slimme mensen. Maar
met dit verstand moet je zeer voorzichtig zijn, omdat dit verstand je kan bedriegen.
Dus vraag aan je verstand: waarom ben ik in Sahaja Yoga? Wat is het doel van je zoeken?
Geleidelijk aan zal dit verstand verstommen. En dan moet je jezelf afvragen wat je verlangen is. Wat wil ik? Wat wil ik bereiken?
Waarom ben ik in Sahaja Yoga? Als je deze vraag stelt, zul je gedachteloos worden. Er is geen verlangen meer over. Er is geen
ambitie meer, geen competitie. Al deze kwaliteiten waren van het verstand, of we kunnen zeggen van het intellect, wat je
competitief maakt, wat je ook jaloers maakt. Dus jaloezie is ook een product van deze competitiviteit. Want waar twee of
meerdere personen wedijveren en één wordt uitgekozen, worden anderen jaloers. En in plaats van blij te zijn dat een van ons iets
meer geworden is, zijn de anderen jaloers. Waarom is hij dat geworden? Wie is hij? Wat denkt hij van zichzelf? Dan gaan ze
verder, niet jullie, maar in het algemeen: de mensen gaan verder. En wat ze doen is kwetsen.
In Sahaja Yoga zijn sommigen ook zeer bezorgd en bang. Er is geen reden om bezorgd te zijn of bang, want nu je een Sahaja yogi
en een guru geworden bent, kan niemand je raken. Iedereen die je probeert te raken, zal op een of andere manier tot zwijgen
worden gebracht. Natuurlijk doe ik niets van dat alles, maar net vandaag hoorde ik dat in Turkije twee kranten allerlei nonsens
geschreven hebben over Sahaja Yoga. De eerste journalist had een ongeluk en hij kwam om. Dat deed ik niet. Bij de tweede krant
werden de uitgever en onderuitgever gedood; iemand heeft hun keel overgesneden. Natuurlijk heb ik dat niet gedaan. Een of
andere fundamentalist moet dat gedaan hebben. Wij moeten er ons niets van aantrekken als iemand ons bekritiseert, want je
moet begrijpen dat dit blinde mensen zijn. Zij zijn volledig blind. Zij zijn niet rijp genoeg om wijs te zijn. Voor hen is het
onmogelijk om Sahaja Yoga te begrijpen.
Zij gaan tot op een bepaald punt en dan stoppen ze. Ze kunnen niet verder gaan, vanwege de illusie van hun ‘zijn’. Zoals ik zei: de

druppel wordt de oceaan. Het is moeilijk, vooral in het Westen, waar zoveel ideeën bestaan in verband met eigen identificaties,
met eigen persoonlijkheid. Het is eigenlijk een paradox dat wij niet willen dat mensen onfatsoenlijk gekleed gaan of dat mensen
zich onfatsoenlijk gedragen. Fatsoenlijkheid is belangrijk in Sahaja Yoga. Je kunt vragen: Moeder, wanneer je zegt dat wij echt
vastbesloten moeten zijn, waarom moeten wij dan deze waardigheid hebben? Waarom moeten wij ons dan bekommeren om
waardigheid?
Het is in orde, deze vraag is in orde. Het antwoord is het volgende: stel je voor dat je een druppel vuil in de oceaan brengt. Dan
wordt de oceaan vuil. Als je er wat vergif in doet, dan kan de hele oceaan giftig worden. Op dezelfde manier: wat niet geschikt is
voor de oceaan, voor deze goddelijke kracht, moet niet gedaan worden. Anders kan je het geheel volledig bederven. We hebben
de ervaring gehad. We hebben Sahaja yogi's gehad, die ook nog leiders waren en die probeerden grappig te zijn en de hele
collectiviteit was bedorven. Eén persoon die niet goed is, kan de hele collectiviteit bederven. Als dat ook nog een leider is, is het
nog erger. Men moet begrijpen dat men een druppel in de oceaan is en deze oceaan is een oceaan van zuivere liefde.
Daarom zou je niets mogen doen wat repressie, frustratie creëert. Soms kan dat zelfs een grotesk beeld van de hele oceaan
creëren. Dat is waarom wij fatsoenlijke mensen moeten zijn, deftige mensen. Het is niet zo dat we willen dat jullie modegekken
worden of zo, maar dat jullie je lichaam moeten respecteren, jezelf respecteren en een respectabele persoonlijkheid zijn. Teveel
aandacht hiervoor is niet nodig, maar het moet gezegd worden dat je jezelf moet respecteren.
Het is zeer belangrijk. Als je jezelf niet kan respecteren, kan je helemaal niets respecteren, ook niet de Goddelijkheid in jezelf. Het
is als een versiering van het Goddelijke. Je hele gedrag, je hele kledij moet zo zijn dat de mensen weten dat je fatsoenlijk bent.
Onfatsoenlijke dingen zijn te voorschijn gekomen en zijn alledaagse mode geworden. En ze blijven verschijnen omwille van de
modemakers. En we geven ons graag over aan die modemakers. Maar als je weet welke kleding je moet dragen en wat goed
voor je is, moet je eens en voor altijd beslissen. De aandacht zou ook niet verspild mogen worden aan zaken zoals: vandaag zal
ik dit soort sari dragen, morgen zal ik dat soort jurk dragen, omdat dat ook de aandacht bederft. Maar als het om iets fatsoenlijks
gaat, is het perfect in orde en zal het je binnenin een waardig gevoel geven. In de moderne tijd hebben de mensen niet veel
respect voor zichzelf, je ziet hooggeplaatste personen allerlei nonsens uithalen: bedriegen, relaties onderhouden met oneerbare
mensen.

Dit gebeurt allemaal. Als je in de krant leest, ben je geschokt als je merkt hoe deze mensen, die aan de top staan, zo kunnen zijn.
Omdat zij nog altijd niet genoeg ontwikkeld zijn om te weten hoe ze zich moeten gedragen, waar hun plaats is. Als je ontwikkeld
genoeg bent, zul je dat begrijpen. Veronderstel : ik ben een huisvrouw, minister, eerste minister, hoe zou ik me dan moeten
gedragen? Al het succes dat zij hebben, is uiterlijk, het gaat niet naar binnen. Maar bij een Sahaja yogi zou het moeten
geabsorbeerd worden. Het moet van binnenuit geabsorbeerd worden zodat de aandacht niet te veel verspild wordt.
Iets anders waar men moet op letten, is het hart. Sommige mensen zeggen: Moeder, als ons hart ons hoofd leidt, dan worden wij
te emotioneel, teveel gehecht aan mensen, wij ontwikkelen individuele vriendschappen. Wat dit punt betreft, moet je weten dat
de reden waarom je gehecht geraakt aan één persoon niet je hart is. Het is niet je hart. Je geraakt gehecht aan één persoon
omdat je een soort relatie hebt of misschien hou je van het kapsel van die persoon. Misschien hou je van de kleding die die
persoon draagt. Uitwendige kwaliteiten zijn het die je tot deze persoon aantrekken, niet een innerlijke kwaliteit. Bijvoorbeeld als je
te veel gehecht bent aan je kinderen, zul je hen verwennen. Ze zullen niet aan je verwachtingen beantwoorden. Van iedereen tot
wie je je aangetrokken voelt, moet je je afvragen: waarom ben ik gehecht aan zo'n persoon? Wat is de reden? In Sahaja Yoga zijn
de mensen zeer gehecht aan elkaar, dat weet ik. Maar dat is niet om uitwendige redenen, omdat iemand rijk is, of beroemd, of
een bijzonder werk doet. Zij zijn gehecht aan iemand omdat die persoon een bundel van vibraties is, wat je rust geeft, wat je
vreugde geeft. Het geeft je een gevoel van immense verbondenheid. Dat gebeurt dus als je erg bewust bent.
Ik heb jullie al eens het verhaal verteld van die pottenbakker die een toneelspel leidde. Zijn naam was Gorakumar. En wanneer
Namadeva, die een kleermaker was, een zeer bekend man (zij waren allebei dichters), ging zien, merkte hij dat deze pottenbakker
een niet erg respectabel werk deed. Hij was bezig het toneelspel te leiden. Hij keek naar hem en hij zei: "Ik kwam hier om de

Chaitanya te zien, om het vormloze te zien, maar wat zie ik: het vormloze is in een vorm gegoten." Dit is alleen maar mogelijk
tussen twee heiligen van hetzelfde niveau.
De manier waarop zij iets appreciëren en de manier waarop zij iets aanvoelen. Er zijn geen woorden voor wat ik wil zeggen, maar
de manier waarop ze de eenheid voelen, het één zijn, dat is een subtiel iets tussen twee mensen. Als je zo'n gevoel hebt voor
elkaar, weet dan dat je werkelijk verbonden bent, dat je in de oceaan van vreugde bent. Maar zij integendeel, die op de oever
zitten, kunnen dit niet voelen. Zij oordelen, zij proberen uit te vissen wat er fout is met de andere, zij kunnen nooit een ander mens
waarderen. Zij denken dat zij het recht hebben om kritiek te geven, om te vitten op anderen en dat zij iets bijzonders zijn. En de
andere vit ook op hen. Het is een vitterige maatschappij, vind ik soms. Je wordt dat beu. Maar als je merkt dat de andere een
heilige is, voel je zulk een eenheid, zo'n spontaan gevoel voor die andere, iets wat absoluut zuiver is. Er is geen verwachting. Er is
geen mentale activiteit om uit te vinden wat er scheelt met die andere. Er wordt geen oordeel geveld over hoe die persoon is. Je
voelt enkel eenheid, je merkt dat de kwaliteit van je liefde een nieuwe glans, een nieuwe dimensie kreeg. Het komt er dus op aan
dat wat wij in ons zelf de zuiverheid van onze liefde zouden moeten appreciëren. Wanneer je zuiver bent, als de zuiverheid er
werkelijk is, geraak je niet aan iets gehecht, maar je geniet van die ongebondenheid.
Van gehechtheid kun je niet genieten, want dan ben je meer bezorgd over je oppervlakkige relatie met anderen. Maar als je
Sahaja Yoga in een bredere context ziet: jullie zijn allemaal zeer belangrijke mensen, zéér belangrijk, omdat er in de geschiedenis
van de spiritualiteit nooit zoveel heiligen samen waren. Nooit hebben zoveel mensen, zoveel landen samen nagedacht over het
Goddelijke en over deugdzaamheid. Het is onmogelijk om over gelijk welk onderwerp zoveel mensen te verenigen die zich zo
verbonden voelen met elkaar, dat aangename gevoel van bij elkaar zijn, of het nu comfortabel is of niet, of het in
overeenstemming is met de normen van het comfort of niet.
Mensen die heilig zijn, zijn zeer gelukkig met andere heiligen, met andere heilige mensen.
Eens gebeurde het, wanneer ik in Kolhapur was, dat men me zei dat er een heilige was die over mij sprak. Ik vroeg waar hij was:
hij woonde ginder boven. Ze vertelden me dat het zeker drie uur zou duren voor ik boven zou zijn: "Hij woont daar alleen en komt
nooit buiten."
Ik zei: "oké, ik wil hem gaan bezoeken." Terwijl ik wandelde, begon het te regenen. Ze zegden me: "Moeder, u gaat nooit naar zo
iemand toe. Waarom gaat u naar hem toe?" Ik zei: "Ik wil enkel naar boven gaan om hem te zien." Nu werd er verteld dat hij de
controle had over de regen. Maar het was heel erg aan 't regenen. Wanneer ik bovengekomen was, zag ik hem neerzitten. Hij was
zeer boos. Dus zei ik: "Laat ons in zijn grot zitten." Want deze kerel verkeert nu niet in een normale gemoedstoestand. Dus gingen
wij in die grot zitten en daar kwam hij. Hij kon niet gaan, omdat zijn benen helemaal lam geworden waren, naar men vertelde,
omdat zijn vibraties te sterk geworden waren. Wat er ook van was, hij kon niet lopen. Dus brachten ze hem en hij zat daar. Het
eerste wat hij mij vroeg was: "Waarom stond u mij niet toe de regen te stoppen? Het was zo erg aan het regenen. En toen jullie
naar boven kwamen, wilde ik niet dat jullie doornat werden zoals jullie nu door en door nat zijn en ik wou niet dat jullie zo veel last
werd aangedaan, omdat het geen goed welkom is. Deed u dat enkel om mijn ego te controleren? Ik moet wel ego ontwikkeld
hebben, omdat ik de regen kan controleren." Ik lachte naar hem en zei: "Jij bent mijn zoon, nietwaar, en jij hebt een sari voor mij
gekocht, maar jij bent een Sanyasi, dus kan ik die sari niet aannemen, omdat het dharma van een Sanyasi anders is. Ik ben een
Grasda, ik kan die sari niet van je aannemen. Dus werd ik vrijwillig kletsnat, zodat jij mij een sari zou kunnen geven." Zijn hele
temperament, zijn hele onnatuurlijke gedrag verdween en hij werd uitzonderlijk zacht. "Ja, ja," zei hij. "Hoe weet u dat ik een sari
kocht?". "In liefde weet je toch alles," zei ik en toen bracht hij de sari voor me. Hij deed aarti en alles. Zie je, al deze dingen tonen
hoe de liefde alles overwint, zeer gemakkelijk. Kleine, kleine dingen. Als je geoefend bent in het uitdrukken van je liefde, werkt het
uit.
Er zijn zo veel voorbeelden als deze die ik jullie kan geven, maar het belangrijkste dat wij moeten zien in onszelf: hebben wij
elkaar werkelijk lief? Hebben wij werkelijk affectie en meeleven voor anderen, ook als dat geen Sahaja yogi's zijn? Degenen die
geen Sahaja yogi's zijn, zijn ook blinde mensen. Je zou meevoelen met hen moeten hebben.
Je zou moeten voelen dat deze mensen zo ongelukkig zijn: ze kunnen niet naar Sahaja Yoga komen en ze kunnen geen Sahaja

yogi’s worden en alleen in hun ego zijn ze voldaan. Je moet dus echt mededogen met hen hebben. Als je dit mededogen hebt, is
het mogelijk dat de mensen zeggen: "Waarom verspil je je energie? Je doet dit en dat." Het meevoelen verbindt al deze dingen
binnen in ons, het is de verbindende factor. Eerst de aandacht, wat zeer belangrijk is, denk ik, en ten tweede je intellect, je kan
zeggen je brein. En ten derde je hart. Deze worden allemaal op een of andere manier verbonden, eens je de capaciteit hebt tot
meevoelen. Je hoeft er niet over te twisten, je hoeft er niet over na te denken, je voelt je absoluut thuis wanneer je meevoelend
bent en in dit meevoelen heb je relaties met anderen.
Dit meevoelen is niet bestudeerd of uitgewerkt of gemanipuleerd. Het is er enkel maar. En dit meevoelen vergeeft, het vergeet
alle nonsens. Vergiffenis is alleen mogelijk als je dit meevoelen hebt. Sahaja yogi’s hebben gevraagd: "Moeder, hoe kunnen wij
liefde en meevoelen hebben?" Dit is een vraag die velen mij gesteld hebben. Het is eenvoudig: als je gedachteloos bewustzijn
ontwikkelt in je meditatie, gedachteloos bewustzijn, je bekijkt iets in gedachteloos bewustzijn, je bekijkt een relatie in
gedachteloos bewustzijn, dan zal je verbaasd zijn hoe de poorten van dit meevoelen open zullen gaan. Gedachteloos bewustzijn
opent je hart. Het gaat niet naar één persoon of naar één andere persoon. Het werpt licht op al de kanten van je zijn. Iedereen is
gezegend, iedereen heeft een goddelijk gevoel voor je, omdat dit meevoelen niet lineair is, noch agressief, maar het vloeit enkel,
het verzacht alles wat problemen oplevert en pijnlijk is. Dit is wat jullie bezitten en deze dingen worden al lange tijd door heiligen
gedaan. Maar niemand houdt van hen en zij kruisigen hen, uit jaloezie, want als iemand een heilige werd, dan waren de mensen
erg jaloers op hem. Dus doodden ze hen, of martelden hen en bezorgden hen veel last. De situatie is tegenwoordig niet zo slecht.
Er zijn nutteloze mensen, mensen die werkelijk monsters zijn, dat geef ik toe. Vergeet hen. Maar onthoud dat onze houding zou
moeten zijn dat dit blinde mensen zijn. Als je naar iemand kijkt, zie je misschien dat er iets mis is met die persoon, misschien
heeft hij geen goed karakter, eender wat.
In je hart zou je geen wrok mogen hebben, geen klachten. Je kunt er met die persoon over spreken. Je kunt het hem vertellen op
zo een manier dat hij het aanvaardt. Maar je zou niet mogen proberen om er een plicht van te maken om op welke manier ook die
persoon te verontrusten of te kwellen. Je hebt al gezien dat als lastige mensen in Sahaja Yoga kwamen, die van geen nut waren
voor ons, dat die vanzelf weer weggingen. We hebben daar niet veel moeten voor doen; ze gingen vanzelf weg en stortten zich in
één of ander onzeker leven.
Zelfs nu nog ontvang ik van hen brieven waarin staat: "Wij hebben dit probleem, wij hebben dat probleem. Hoe kunnen we dit
oplossen en dat oplossen?" Dit gebeurt automatisch, omdat er een grote selectie aan de gang is. Het Goddelijke probeert uit te
vissen wie de zegeningen van het Goddelijke kan ontvangen. Dit is het enige wat je moet bereiken. Dat is de reden waarom wij
naar Sahaja Yoga kwamen. Niets anders is van belang.
Hooggeplaatste mensen vergaan morgen tot stof. Grote, beroemde mensen vergaan tot stof. Dit gebeurt heel de tijd terwijl je
erbij bent. Elke dag lees je het in de krant en kan je zien hoe ze zich gedragen. Iemand vertelde me dat er in de krant stond dat
een bisschop naar de discotheek ging. Kun je je dat voorstellen? Hij gaat naar een disco! Wat moeten de mensen daar wel van
denken? Wat kan je doen met deze gekke kerel, die wij bisschop noemen en die naar de disco gaat? Al het respect dat hij ooit
van de mensen kreeg, was misschien kunstmatig, maar het is allemaal verloren, omdat uit de manier waarop ze leven, blijkt dat
zij geen eerbied hebben voor zichzelf. Zij leven enkel in hun ego: ik ben zo'n groot man, ik ben een bisschop. Ze bewegen zich op
een andere manier, ze praten op een andere manier en plots gaan ze ten onder. Wat was de reden voor deze trip naar de disco?
Wegens deze manier van leven waardoor hij erg hoog oploopt met zichzelf, kan hij niet zien dat hij op een dag ten onder zal
gaan. Iets anders dat je zou moeten zien in een breder perspectief, is dat hij geen idee had waarom mensen hem respecteerden.
Hij wist niet waarom mensen respect voor hem hadden. Of hij was er zich niet van bewust, anders zou hij dat onthouden hebben.
Dat deed hij niet. Waarom zou hij anders naar een plaats moeten gaan waarvan hij altijd gezegd had dat het een slechte plaats
was, waar je niet naartoe moest gaan.
Jullie moeten je er bewust van zijn dat jullie Sahaja yogi's zijn. Als je de oceaan wordt, betekent dat niet dat je bewustzijn
verdwenen is, maar het is vergroot. Je hebt het bewustzijn van de oceaan verkregen. Je bent niet gehypnotiseerd of iemand die
geen verbinding heeft met zichzelf. Integendeel, je bent veel meer verbonden met jezelf dan tevoren. Wanneer je de oceaan
wordt, verlies je je persoonlijkheid niet, je breidt je persoonlijkheid uit, je wordt groter. Dit gebeurt in Sahaja Yoga. Ik merk dat veel
mensen een grotere persoonlijkheid ontwikkelen en die ook uitdrukken en zich manifesteren. Het verschaft me veel vreugde

tijdens mijn leven mensen te zien die dit doen. Als je iets doet, wat je ook onderneemt, wat je leefstijl ook is, dat is allemaal
buitenkant. Men zou de aandacht tot God Almachtig niet mogen verliezen. Als dat verloren is, ben jij verloren. Namadeva heeft
daarover een mooi gedicht geschreven. Een jongen was een vlieger aan het oplaten. En de vlieger zweefde. En deze jongen
zorgde voor de vlieger en terwijl hij met de anderen sprak, was zijn aandacht steeds bij de vlieger.
En het gaat verder: een vrouw draagt een klein kind op haar lichaam, op haar heup, en zij maakt het huis schoon. Ze veegt het
huis met een kleine bezem. Ze moet van hier naar daar bewegen en ze moet ook ander werk doen. Maar het kind is daar. Dus
haar aandacht is bij het kind: dat het niet zou vallen, dat er niets gebeurt. Ook al doet ze allerlei soorten werk, haar aandacht is bij
het kind. Op dezelfde manier moet jullie aandacht op de goddelijke kracht van de Kundalini gericht zijn.
Het derde geval dat hij beschrijft, is dat veel vrouwen water putten uit een rivier. Soms hebben ze drie kruiken op hun hoofd en ze
lopen ermee. Terwijl ze lopen, praten ze met elkaar, vertellen ze verhalen, maar hun aandacht is bij de kruiken op hun hoofd. Op
dezelfde manier zou, wat wij ook doen, onze aandacht bij onze Kundalini moeten zijn. We zouden moeten weten wat wij aan het
doen zijn. Wij hebben het licht, maar je zou dat licht in elke hoek van je leven moeten plaatsen, in elk aspect van je denken, in elke
inspanning die je doet.

Je zult er versteld van staan: als je echt op je aandacht let, zal je echt weten wat je doet. Het is de aandacht waarop je zozeer
moet letten, dat je uiteindelijk verrast zult zijn dat die aandacht je niet meer ontglipt. Zonder de aandacht kan je Sahaja Yoga niet
uitwerken. Het grootste probleem in Sahaja Yoga is dat je aandacht bij God Almachtig moet zijn. Je spirituele groei vordert niet.
Je opstijging werkt niet uit. Als je in Sahaja Yoga komt om geld te verdienen, dan zal je geld verdienen en daarna zal je weggaan.
Als je komt om je kennis ten toon te spreiden, zal je dit doen en dan verdwijnen. Als je hier komt om je macht en autoriteit te
tonen, blijf dan daar en verdwijn. Op deze wijze zijn al veel mensen weggegaan. Je moet er werkelijk op letten dat je Sahaja Yoga
niet gebruikt voor al deze domme dingen, die niet blijvend zijn, die niet eeuwig zijn. Sahaja Yoga dient om jezelf te reinigen, om
de oceaan te worden, de oceaan van liefde. Veel mensen voelen dat die liefde tamelijk moeilijk is, omdat je gekwetst kan worden
door anderen, of dat iemand van je kan profiteren.
Het belangrijkste van liefde is: als het geen pure liefde is, creëert ze problemen. Veronderstel dat je iemand vertrouwt omwille
van geld, omwille van een relatie of iets anders en je geeft eraan toe, dan zal je ontdekken dat je erg teleurgesteld zult worden,
zeer teleurgesteld. Maar veronderstel dat je liefde voor iemand zuiver is. Het is subtiel, zo aangeboren, zo ingebouwd, je moet
het enkel openen. Elk menselijk wezen is een bundel van liefde. Wanneer hij bang is voor anderen, zeker in het westen... er zijn
zoveel ideeën: je bent bang voor dit soort liefde, dat soort liefde, de wijze waarop perversie tot uiting komt en al die nonsens,...
maar in de zuivere liefde schuilt er een mooi licht dat je beschermt, je de weg wijst en je leven volledig verlicht.
Dit licht wordt gevoed: zoals we kunnen zeggen dat een lamp olie nodig heeft, heeft onze spiritualiteit de liefde van iemand
anders nodig. Je bent de belichaming van liefde, neem dat van mij aan, omdat je een menselijk wezen bent. Zelfs de dieren zijn
er zich van bewust wat deze liefde betekent. Zie je, ik weet dat wanneer je van een tijger houdt, hij je nooit zal kwetsen. Als je van
een slang houdt, zal ze je nooit kwetsen. Als je probeert te houden van iemand die zeer wreed en negatief is, zal hij geleidelijk
aan kalmeren. Hij zal je een beetje kwetsen, hij doet dit, hij ziet dingen, hij zal misschien gemeen met je zijn, allerlei soorten
dingen. Dan zal je geleidelijk aan ontdekken dat je liefde werkt en werkt en uiteindelijk is het je liefde die belangrijk is voor die
persoon. Jullie liefde wordt vooral geapprecieerd door onschuldige mensen, zoals kinderen. Kinderen weten wat liefde is. Als
kinderen je zien en zij lopen weg, wil dat zeggen dat er iets fout met je is. Ik heb mensen gezien, zoals eens toen we in Japan
waren. Daar waren twee buitenlandse dames, die bij ik weet niet welke kapper gekapt waren. Zij waren werkelijk opgetut. Zij
kwamen met ons mee. We klommen naar een plaats om iets te zien. Toen we naar beneden kwamen, stonden daar een paar
kinderen. Zij waren ons voorgegaan. Ze zegden: "Waar zijn die heksen, die bij u waren?" Ik vroeg wat ze bedoelden. "Zij kwamen
en wij waren zo bang en liepen naar onze huizen en nu komen wij u zeggen dat het heksen zijn." Het waren kleine, kleine Japanse
kinderen, weet je. "Het zijn heksen, wij zijn bang voor hen." En zij hadden zich nog wel zo erg opgemaakt en opgedoft, om zich zo
mooi te presenteren, maar voor de kinderen waren het heksen. Zij gingen lopen. Toen wij kwamen, kwamen ze naar ons toe en
zegden: "Pas op, het zijn heksen."

Het oordeel van onschuldige mensen is het beste oordeel. Als ze onschuldig zijn, zijn ze bijzonder goed uitgerust om een
persoon te beoordelen: wie liefde heeft en wie niet. En zij zijn de beste, omdat zij u het meest zullen waarderen. Zij zullen
begrijpen dat dit mensen zijn van hoge kwaliteit. Maar als zij niet onschuldig zijn, kunnen zij je nooit waarderen. Sommige
mensen zijn uiterst sluw; dat komt van hun intelligentie. Zij zullen dingen waarderen die eerder abnormaal zijn, die vanuit
goddelijk standpunt zeer eigenaardig zijn. Maar ze zullen je nooit waarderen, nooit, dat kunnen ze niet. Tot een zekere hoogte
misschien, maar meer niet. Het is niet belangrijk. Jullie moeten jezelf appreciëren. Jullie moeten weten dat je niet onaardig bent,
dat je niemand beoordeelt en dat je alles waardeert, wat voor goeds in iemand aanwezig is als mens. Het werkt. Je hebt gezien
dat dit alles bereikt werd door mijn liefde en meevoelen. Maar ik ben er me niet van bewust dat ik jullie liefde geef of meevoelen
of iets anders. Ik ben me er zelfs niet van bewust dat ik jullie ook maar iets geef. Ik ben me er zelfs niet van bewust dat ik zoveel
mooie mensen gecreëerd heb. Ik ben me er niet van bewust, het gebeurt gewoon. Zoals deze boom zich er niet van bewust is
wat hij is en hoe hij eruitziet. Hij is er alleen maar. Als het jullie overkomt, worden jullie op dezelfde manier echt de bron van deze
vreugde voor iedereen.
Wat moeten wij doen voor deze wereld? Wat is nodig? Mensen praten over vrede, dit, dat. Het is niet nodig iets te doen. Als jullie
alleen maar een persoonlijkheid worden van die soort, straal je vrede, liefde en vreugde uit. Deze kracht is in je aanwezig, want ze
is ingebouwd. Ze is in potentiële vorm aanwezig in iedereen. Ze moet er enkel uitgehaald worden. Met gevoelens kan je dat niet,
maar wel met liefde en gevoel, die aangeboren zijn, want er zijn geen woorden voor die subtiele dingen, die nochtans in jezelf
aanwezig zijn. Tot nu toe weten mensen niet welke deze dingen zijn, die je de eenheid met anderen laten voelen.
Dit kan allemaal heel gemakkelijk met je gebeuren, héél gemakkelijk, als je begrijpt dat je niet deze geest, niet dit lichaam, niet
deze aandacht bent, maar de Spirit. Dan doe je aan introspectie: Ben ik de Spirit? Oké, als ik de Spirit ben, wat doe ik? Eens je de
Spirit geworden bent, dan voel je: waarom ook niet anderen? Uit liefde en meevoelen, niet om leider te worden of zoiets, enkel uit
liefde. Als ik zo ben, waarom dan ook niet anderen erbij halen? En dat is hoe Sahaja Yoga zo verspreid is en we hebben zo'n
prachtige mensen bij elkaar, zo'n mooie mensen. Ik had nooit verwacht dat er zoveel zou gebeuren gedurende mijn leven. Het is
nooit gebeurd, met geen enkele heilige, geen enkele incarnatie of geen enkele profeet. Jullie zijn zeer hoog gestegen. Jullie
hebben jezelf volledig vrij gemaakt.
Het verhaal van Radha en Krishna is erg mooi, waar Radha zegt: "Waarom neem je deze fluit? Een fluit is niet zo zacht, waarom
neem je deze fluit aan je lippen? Ze moet jaloers geweest zijn, denk ik. Het is een verhaal, enkel een verhaal. Hij zei: "Waarom
vraag je het niet aan de fluit?" Dus vroeg zij aan de fluit: "Waarom neemt Shri Krishna jou altijd aan zijn lippen?" Ze zei: "Ik ben
volledig hol, er is niets in mij. Hij zet me aan zijn lippen en mensen zeggen dat ik een lied speel, maar hij speelt een lied. Waar ben
ik? Ik ben er niet. Ik geniet enkel van hetzelfde lied dat eruit komt." Dat is de uitdrukking.
Maar toen vroeg Radha aan Shri Krishna: "Waarom doe je niet hetzelfde als de fluit?" Dit is wat je moet zijn: de fluit, wat betekent
dat je hol moet zijn. Al deze kleine dingen die in je leven voorkomen, zijn niet belangrijk. Wat belang heeft, is: ben je volledig hol
geworden? Dit is waar introspectie zal helpen. Degene die de fluit maakt, is ook in jullie aanwezig. Laat dus een fluit maken van
jezelf. Dit is de wijze waarop je jezelf maakt tot wat je moet worden. Shri Krishna zei: "De Spirit wordt door zichzelf
tevredengesteld." Dit is niet zo moeilijk te begrijpen. Hoe kan de Spirit voldaan worden door zichzelf? Nu kan je begrijpen wat Shri
Krishna zei, namelijk dat jullie Spirit voldaan wordt door zichzelf, dat ze geen andere voldoening behoeft. Je zoekt het comfort
van je Spirit, je zoekt de vreugde van je Spirit, je zoekt de schoonheid van je Spirit. Je zoekt het zelfs niet, maar ze is in zichzelf
vervuld met de vreugde van de Spirit en ze kan enkel voldaan worden door zichzelf.
Er zijn veel mensen die zeggen: ik ben niet tevreden, ik ben niet erg tevreden. Op dezelfde wijze kan de Spirit zeggen: "Ik ben niet
tevreden." Maar de Spirit kan voldaan worden met spiritualiteit. Het is zoals met een reflectie in een spiegel. Als je in een spiegel
kijkt, zie je je eigen reflectie. Als de spiegel niet in orde is, zal je zeggen dat je niet tevreden bent met het beeld dat de spiegel
reflecteert. Dus zal je de spiegel veranderen, je brengt een betere spiegel, je probeert een beter beeld van jezelf te krijgen. Op
dezelfde manier wil de Spirit, die in jezelf gereflecteerd is, zijn eigen beeld zien. Wat je dan doet, is op een of andere manier
veranderen, jezelf reinigen, het in orde maken door meditatie, zodat je Spirit tevreden is met je Spirit. Shri Krishna schreef de Gita

op zo'n dubbelzinnige manier, omdat hij zeer slim was; hij begreep dat je menselijke wezens de dingen niet moet zeggen op een
directe manier, maar op verschillende manieren, zodat ze er rond kunnen lopen en uiteindelijk toch de essentie begrijpen. De
waarheid is zeer eenvoudig. De waarheid is uiterst eenvoudig. Je hoeft niet naar hier of daar te gaan, je hoeft niet de hele tijd op
je benen of je voeten te staan, je hoeft met niets of niemand te vechten, je moet geen boete doen, niets, je moet alleen maar
worden als een fluit: je moet hol worden. Het is niet moeilijk, helemaal niet moeilijk voor Sahaja yogi's, omdat de Kundalini je
reeds hol gemaakt heeft. Het is niet moeilijk. Toch zijn er veel mensen die hun aandacht laten afdwalen naar alle kanten.
Zoveel mensen hebben me gezegd dat hun problemen opgelost werden, zonder er iets voor te doen. Ik vroeg: "Wat hebben jullie
gedaan." Ze zegden: "Nee, moeder, we legden het alleen aan uw lotusvoeten." Ik zei: "Werkelijk?" "Ja, dat is alles. We keken alleen
naar het probleem, we keken er van buitenaf naar en het probleem werd opgelost." Zelfs de meest ingewikkelde problemen die je
kan bedenken, kunnen gemakkelijk opgelost worden, omdat jullie krachten hebben. Je krachten zijn groot. Jullie zijn heiligen,
maar méér dan heiligen, veel meer dan heiligen, want jullie zijn geboren in zo'n wispelturige tijd.
Veronderstel dat je een lamp hebt. In de duisternis zoek je naar iets en loop je overal tegenaan. Maar veronderstel dat deze
plaats vol gas is. Je brengt een lamp en heel de zaak wordt verlicht. Zoals dit, hebben jullie krachten. Maar je moet die nonsens
over: "mij, ik en mijn" kwijtraken. Ik weet niet hoe ik jullie kan uitleggen hoe je daar vanaf kan geraken. Het is niet zoals een
zwembad waar je inspringt en uitklimt, zo is het niet. Het is een ander soort van subtiel begrijpen dat onze wortels moeten
groeien. En om onze wortels te laten groeien, moeten wij in onszelf afdalen en ontdekken welk gebied wij innemen, op welk
terrein van onze levensstijl wij onze wortels laten groeien. Shri Krishna heeft ook gezegd dat de boom van het leven zijn wortels
heeft in de hersens en omlaag groeit. Het is zeer interessant om te begrijpen dat de wortels in het verstand groeien. Dat betekent
dat je eigen verstand bedekt is met mededogen. Het is één met het mededogen.
Ik heb jullie al het verhaal verteld over de heilige die water ging halen voor de Godin en hij liep gedurende een maand met een
kruik water. Het was een zeer hoge berg waarop deze Godin verbleef en hij kwam aan de voet van de berg. Daar vond hij een
ezeltje, dat aan het sterven was van de dorst. Dus gaf hij al het water aan het ezeltje. Degenen die bij hem waren, vroegen: "Wat
doe je nu? Je droeg het heel deze afstand en nu geef je het aan dit ezeltje?" Hij zei: "Besef je dan niet dat de Godin helemaal naar
beneden kwam om mij hier te ontmoeten? Zij wil niet dat ik naar boven moet klimmen."
Dit soort van absoluut eenvoudig begrip van de gevoelens en problemen van anderen... je kunt ze oplossen. En de persoon in
kwestie zal zeggen dat je zijn probleem opgelost hebt, maar hij zal niet weten hoe, omdat de liefde de kracht is. Deze liefde kan
dingen zien. Ze is alles. Zie je een televisie, oké, dan is het een televisie. Zie je een telefoon, oké, dan is het een telefoon. Als je
alles wat je doet, ziet met deze kracht, is dit alles vervat in deze liefde. Je hebt geen telefoon nodig. Ik telefoneer nooit, weet je.
Normaal gezien, telefoneer ik niet, alleen als iemand me verplicht. Ik telefoneer nooit, niet om te besparen, maar omdat het niet
nodig is.
De hele subtiele ether ligt aan jullie voeten. Als je iets wil doen, kan je dat enkel door vibraties. Veel mensen zeggen: "Moeder,
genees deze, genees die." Dat is niet nodig. Jullie kunnen zelf genezen, jullie zijn zo talrijk. Jullie kunnen genezen wie jullie willen.
Iemand bij mij brengen is niet nodig. Jullie kunnen iedereen genezen. Jullie kunnen al hun problemen zelf oplossen. Een kleine
bandhan kan het oplossen. Maar eerst en vooral moet je de bron zijn van liefde. Eens je een bandhan geeft, neemt deze
krachtige liefde het over: "Oké, ik zal deze klus klaren." Maar daarvoor moet je de meester zijn van dit mooie ding.
Nu is er één ding zeer verschillend van ander meesterschap. In ander meesterschap proberen de mensen te domineren of ze
proberen het te gebruiken om anderen te vernietigen. Maar het meesterschap van liefde is dat je weet hoe een verbinding te
leggen met de goddelijke liefde. Deze goddelijke liefde is niet alleen krachtig, maar ook een zeer efficiënt, alert instrument, dat
alles zo uitwerkt dat je verbaasd bent hoe dingen in orde geraken. Iedereen heeft het opgemerkt. Ik weet dat jullie dit allen weten,
het is niet dat jullie het niet weten, maar jullie gebruiken het niet. Je moet in vibratorisch bewustzijn verkeren en het gebruiken.
Zelfs als je jezelf een bandhan geeft, werkt het uit. Beeld je in dat deze grote kracht zich in je hoofd bevindt, de kracht die je dit
evenwicht geeft, deze liefde, deze affectie, deze bescherming, terwijl jullie het ook aan anderen kunnen geven. Je bent nu een
deel geworden van de goddelijke kracht. Je bent nu in het Koninkrijk Gods. Wat je ook wil doen, kan gedaan worden door deze
goddelijke kracht.

Ook al vertel ik jullie dit allemaal, toch voel ik soms dat jullie geen vertrouwen hebben. Je maakt je ongerust, je vraagt je af hoe
dit allemaal kan, je hebt geen vertrouwen in jezelf, geen geloof in jezelf. Er zijn ook mensen die het gevoel hebben dat ze
verwaarloosd worden, of dat er iets zou moeten gebeuren met hen. Eens begon een dame te huilen. Ik vroeg waarom ze huilde.
Ze zei: "Moeder heeft niet naar me geglimlacht." Ik glimlachte niet naar haar! Maar ik lach nooit naar iemand. Ik weet niet
waarom ze zo denkt. Dus vroeg ik: "Waarom wil je dat ik naar je lach? Wat scheelt er met je? Je bent in orde. Waarom zou ik naar
je lachen?" Zie je, al deze gevoelens kunnen opkomen in Sahaja Yoga, dat moeder alleen aan jou gehecht zou moeten zijn. Ze
kan niet gehecht zijn. Het is mijn hulpeloze conditie. Er zijn zoveel dingen waarvan jullie geen idee hebben. Ik kan geen geld
tellen. Als je mij honderd rupies geeft, zal ik er tweehonderd tellen. Ik weet veel dingen niet: ik weet niets af van bankieren. Er zijn
veel dingen die ik niet weet.
En één van die dingen is dat ik niet gehecht kan zijn. Ik weet niet hoe aandacht te geven aan deze persoon of aan die persoon,
zoals politici zouden doen: "Ik moet voor die man zorgen, want hij is erg belangrijk." Voor mij ben je gewoon een deeltje van
mezelf en daarmee gedaan, niets meer dan dat. Iedereen zou moeten weten dat jullie mij zeer nauw aan het hart liggen, ik ben
zeer trots op jullie. Het is echt een wonder dat jullie bij Sahaja Yoga gebracht heeft. Ook op dat punt: "Hoeveel geeft moeder om
mij, " Stel je voor dat ik tegen iemand zeg: "Zit niet hier, zit daar..." Ze voelen zich slecht. Alles wat je doet, ze voelen zich slecht.
Dit soort mensen heeft geen gevoel voor liefde. Ze begrijpen moeders liefde niet. Het einde van dit alles is: als je een guru bent,
ben je ook een moeder. Je moet jezelf uitdrukken als een moeder: vriendelijk, zacht. Ze vergeeft en ze verbetert ook, wanneer
nodig, op haar eigen zachte manier, op zo'n manier dat de verbetering ook werkelijk plaats heeft, niet op zo'n manier dat er een
ruzie uitbreekt.
Al de wijsheid van een moeder is in jullie, het is er al, dus alsjeblief: gebruik ze. Ik ben er zeker van dat het zal uitwerken en dan
zijn we een zeer mooie groep van mensen, die iets totaal onverwachts zijn, die zo zeer in liefde en vreugde samen zijn.
Moge God jullie allen zegenen!
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Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Broeders en Zusters van de (gehele) Wereld. Het is een grote eer voor mij om voor deze hoge vergadering te spreken over de
problemen van vrouwen in de wereld.
Eerst en vooral zou ik graag mijn gemeende dank willen aanbieden aan de regering en de bevolking van ons gastland, de
Volksrepubliek China. Ik heb het voorrecht gehad om bij twee voorgaande gelegenheden China te bezoeken en ik ben een groot
bewonderaar van de wijsheid en cultuur van deze grote natie.
Dit is buiten mijn verwachting de prachtigste tijd in de geschiedenis van de wereld omdat wij ons in deze tijd zo bewust zijn van
de problemen van vrouwen.
Vrouwen hebben als groep beslist geleden door de tijden heen, omdat we niet beseften wat hun belang is en wat hun juiste rol is
in de menselijke samenleving.
De samenleving zelf, die haar schepping is, tracht de vertrouwelijkheid te controleren of te onderwerpen.
In het oosten zouden we kunnen zeggen dat, onder fundamentalistische invloed, vrouwen onder grote druk gestaan hebben en
dat hun moraal eerder op vrees dan op vrijheid gebaseerd is.
In het westen hebben ze gevochten voor hun vrijheid, maar wat ze bereikt hebben, is onechte vrijheid. De vrouwen in het westen
hebben de vrijheid om alle sociale en morele waarden overboord te gooien.
In het oosten zijn de meeste vrouwen verlegen, onderdrukt en zij kunnen zich niet uitdrukken, terwijl in het westen de meeste
vrouwen herleid worden tot een sekssymbool. Zij zijn erop uit om hun lichaam tentoon te stellen; het is hun verlangen om in
modereclame en zeer goedkope populaire reclame te verschijnen.
De meesten aanvaarden deze positie, omdat ze anders niet hadden kunnen overleven in de chaotische wereld van het westen.
Wat de meeste vrouwen in het oosten zullen beschouwen als zeer vernederend en onterend, wordt beschouwd als iets erg
verheerlijkend in het westen.
Ik heb beide werelden heel grondig bekeken en ik voel dat, tenzij er een nieuwe cultuur ontstaat waarbij vrouwen uit het oosten
en vrouwen uit het westen beiden kunnen opstijgen in hun eigen waardering en zij zich op zo’n manier kunnen uitdrukken dat zij
hoge morele standaards creëren voor hun samenleving, zij noch in het oosten, noch in het westen zullen kunnen opstijgen tot
hun volle vrouwelijke eigenheid.
Die eigenheid bestaat erin dat, als vrouwen gerespecteerd worden in hun vrouwelijkheid, door begrip voor datgene waar zij toe in
staat zijn en als zij zichzelf sterk kunnen maken door de daarvoor noodzakelijke opvoeding, zij alle zekerheden zullen verwerven
en dat zij zekerheid zullen geven aan de samenleving.
Alle fundamentalisten die over religie praten, verwachten van vrouwen dat ze absoluut deugdzaam zijn en de mannen kunnen
dan doen wat ze willen. Ik voel dat wij mannen meer moeten opvoeden dan vrouwen.

Ik moet toegeven dat het niet moeilijk is om geld in te zamelen voor arme vrouwen in de ontwikkelingslanden, maar ik weet dat
het geld dat we inzamelen wellicht de arme vrouwen niet bereikt, maar vaak in de zakken van corrupte ministers, van
bureaucraten en andere verantwoordelijken terechtkomt en uiteindelijk in een Zwitserse bank.
Ik wil geen enkele VN-organisatie bekritiseren, omdat ik weet dat zij heel eerlijk zijn in hun opzet, maar zij moeten zich ervan
bewust worden wat er onder de tafel gebeurt. In India hebben we twee heel grote staten, Uttar Pradesh en Bihar genaamd, die
zeer sterk geholpen worden door UNICEF en door de Wereldgezondheidsorganisatie.
UNICEF startte een project met de naam Angan, wat binnenplein betekent, waar de kinderen opgevoed en grootgebracht
moesten worden op een goede manier. Dit project werkt helemaal niet voor de kinderen, maar al het geld belandt in de zakken
van alle corrupte lui die verantwoordelijk zijn voor dat project en de kinderen krijgen zelfs geen twee procent van wat voor hen
opgestuurd wordt.
Hetzelfde gebeurt met de Wereldgezondheidsorganisatie, die medicijnen en uitrusting naar India stuurt. Deze medicijnen worden
op de markt verkocht en worden volledig opgebruikt door de ontvangers voor hun eigen winsten. Hetzelfde gebeurt met de
uitrusting van de WGO.
De armen krijgen dus nooit wat en zij blijven hulpeloos. Al dit geld wordt “vuil geld” genoemd, maar gaat naar de nette Zwitserse
bank.
Een groot deel van de leningen die de Wereldbank aan de ontwikkelingslanden geeft, wordt ook teruggeheveld naar de
persoonlijke rekeningen van corrupte ambtenaren en in Zwitserse banken opgeslagen. Zo hebben al deze ontwikkelingslanden
schulden aan de wereldbank, maar ze hebben geen geld. Het geld zit in de Zwitserse banken.
Dus zou ik de VN willen vragen om dit onder de aandacht te brengen van de Zwitserse banken en ze te vragen om al dat geld
terug te geven dat naar hen werd overgeheveld door zeer corrupte mensen en het aan de VN te geven, zodat de VN het kunnen
aanwenden voor de opvoeding van vrouwen en voor andere doeleinden en ook om uit te delen aan de mensen, maar dan onder
zeer afdoende bewaking.
Men moet een zeer goed netwerk van mensen hebben, vooral vrouwen, die betrokken zijn en die eerlijk zijn, mededogend en die
het beste willen met dit geld, bijvoorbeeld door de vrouwen te helpen om sociale gelijkheid te bereiken. Het belangrijkste werk
van de vrouwen bestaat erin een goede samenleving te creëren. Immoraliteit en corruptie zijn de twee verschrikkelijke monsters
die onze samenleving opvreten.
Ik zou de moeders van deze corrupte en immorele mensen de schuld geven omdat zij faalden in hun opdracht als moeders in
hun kindertijd. De liefhebbende training van de moeder is de eerste en meest doeltreffende invloed om de kinderen tot mooie
burgers te vormen. Moeders die nooit probeerden te begeleiden met grote zorg en liefde, of de echtgenotes of de dochters die in
de angst voor mannen of voor de vernietigende cultuur terechtkomen, hebben hun plicht niet vervuld als integrale familieleden
om de morele aard van de mannen te versterken. Het is ook belangrijk te zien hoe kinderen behandeld worden in deze twee
culturen van het oosten en het westen. In het oosten merken we dat kinderen naar hun moeders luisteren, als ze niet in een
fundamentalistische cultuur terechtgekomen zijn.
Deze cultuur brengt de vrouw terug tot het niveau van een inferieur menselijk wezen, geschikt om gedomineerd te worden door
mannen en kinderen. In het westen gebeurt hetzelfde. Kinderen respecteren hun moeder niet en luisteren niet naar haar. Ik voel
dat dit zo is omdat de westerse vrouwen in het algemeen meer tijd besteden aan de verzorging van hun lichaam en uiterlijk dan
aan zorg en liefde voor hun kinderen.
De band tussen de moeder en kinderen verzwakt en breekt.

Het is daarom dat vele kinderen straatrakkers worden.
Gelukkig zijn er nog vele families in het oosten en sommige in het westen die de negatieve trends van vandaag echt trotseren en
voor hun kinderen zorgen en ze goed grootbrengen.
Maar toch moet ik zeggen dat de kinderen in het oosten niet zo erg aangetast zijn als in het westen. De reden is dat in het oosten
vele mensen zich niet overgegeven hebben aan de fundamentalistische cultuur of aan de westerse cultuur en een zeer goede
samenleving hebben en kinderen voortbrengen die uitzonderlijk goed zijn, hoewel dit aantal misschien niet erg groot is.
Maar welke cultuur ook zij geërfd hebben, sinds lang, vanuit de traditie, is die zeer sterk in hen geworteld en voor hen is het
morele waardensysteem het hoogste, hoger dan geld of macht.
Het westen is een probleemgebied. Hoewel zij geld hebben, hebben zij geen vrede in zichzelf en ook niet buiten zichzelf. De
waarheid is dat vrouwen de potentiële kracht zijn van elke beschaving en elk land. Het is evident dat vrouwen de scheppers zijn
en de bewaarders van het menselijke ras.
Dit is de rol die de Almachtige God hen heeft toegekend. Zaden kunnen uit zichzelf niets creëren. Het is de Moeder Aarde die de
bloemen bezorgt en de vruchten en andere gaven. Zo ook is het de vrouw die het kind schept, die de baby koestert en uiteindelijk
de burger van morgen grootbrengt. Vrouwen moeten daarom op één lijn staan met Moeder Aarde als het fundament van de hele
mensheid. Jammer genoeg hebben de mannen spierkracht gebruikt om de vrouwen te overheersen.
Zij hebben niet gemerkt dat de vrouwen aanvullende en gelijkwaardige maar niet gelijkvormige partners zijn in de menselijke
betrachtingen. Een samenleving die deze fundamentele waarheid niet erkent, en aan de vrouw haar rechtmatige rol niet geeft, is
geen beschaafde samenleving. In mijn land is er een gezegde in het Sanskriet: “Yatra narya pujyante tatra ramante devata”’ wat
betekent: “Waar de vrouwen gerespecteerd worden en fatsoenlijk zijn, daar woont de God van ons welzijn.”
Het is dus aan ons om de waarde te begrijpen van deze grote kracht, die ons gegeven wordt door onze Schepper. Maar wat zien
we?
Of het nu in het oosten is of in het westen, vrouwen zijn nog niet in staat geweest om hun grootheid ten volle naar voren te
brengen.
Ik suggereer helemaal niet dat de enige rol van vrouwen in de menselijke samenleving die van de Moeder is, de voortbrengster
en beschermster van kinderen, of die van echtgenote of zuster. Vrouwen hebben het volle recht om als gelijke partners deel te
nemen aan elk aspect van het leven; sociaal, cultureel, educatief, politiek, economisch, administratief en de rest. Om zich op
deze allesdoordringende rol voor te bereiden, moeten ze het recht hebben op opvoeding in alle takken van de wetenschap. Maar
als ze moeders zijn, hebben zij een grote verantwoordelijkheid tegenover hun kinderen en evenzeer tegenover de maatschappij.
De mannen zijn verantwoordelijk voor de politiek en economie van het land, maar de vrouwen zijn verantwoordelijk voor de
maatschappij. Vrouwen kunnen ook mannen ondersteunen en zij kunnen natuurlijk een leidende rol opnemen in gelijk welke
positie. Maar het is zeer belangrijk dat zij niet vergeten dat zij vrouwen zijn, die diepe, moederlijke bezorgdheid en liefde moeten
aan de dag leggen. Als zij mannelijk en agressief worden, geraakt de maatschappij uit balans.
Tezelfdertijd moet ik opmerken dat, als we vragen naar de rechten voor de vrouwen, we ook de fundamentele plichten van de
vrouwen tegenover de menselijke samenleving moeten beklemtonen.
De vrouwen in het westen, of zij die opgevoed zijn in het westen, zijn naar het andere uiterste gegaan, wanneer zij een politieke,
economische of administratieve functie opnemen. Om met mannen te wedijveren, zijn ze veel te eigenzinnig, egocentrisch en

ambitieus geworden. Zij hebben niet meer hun troostende en aangename kwaliteiten die het evenwicht kunnen in stand houden.
Integendeel, zij worden dominante, genotzoekende individuen.
Zij zijn veel meer bezorgd over hun fysieke aantrekkingskracht dan over het hebben van een aangename, lieve en waardige
persoonlijkheid.
Zij geven veel sneller dan mannen toe aan hun lager zelf, bewust of onbewust. Dit alles leidt tot chaotische samenlevingen en de
kinderen groeien op tot straatboefjes, dieven en zelfs moordenaars, zoals we elke dag in de krant lezen. Wat we nodig hebben is
een evenwicht tussen de twee uitersten. Wij hebben vrouwen nodig die gelijkwaardige, maar niet gelijkaardige partners zijn van
mannen, maar met een subtiel begrip van de aard van de mannen en van hoe ze hen naar het centrum van het innerlijke
evenwicht kunnen brengen. Wij hebben evenwichtige vrouwen nodig voor een evenwichtig menselijk ras, dat in vrede leeft met
zichzelf. Je zou kunnen zeggen dat dit allemaal mooie gedachten zijn, maar hoe bereiken we deze toestand van evenwicht? Hoe
stuiten we de vloed, de vloed van ziekten, corruptie, immoraliteit en onvolwassenheid?
Hoe beëindigen we de huidige toestand van conflict en verwarring?
Hoe brengen we vrede tot stand binnen in elke geest en elk hart?
Ik moet heel nederig opmerken dat er een antwoord is op deze vragen. Er is een nieuwe weg. Alles wat ik je nu ga vertellen, hoef
je niet zomaar te geloven. Je zou, natuurlijk, je geest open moeten houden zoals wetenschappers en alles wat ik zeg als een
hypothese beschouwen.
Als deze hypothese bewezen kan worden, dan moet je ze als eerlijke mensen aannemen als de absolute waarheid, omdat het
voor je welzijn is. Het is voor het welzijn van je familie. Het is voor het welzijn van je land en voor het welzijn van de hele wereld.
Ik ben hier om te spreken over de laatste doorbraak van onze evolutie. Deze doorbraak van de evolutie in ons bewustzijn moet
gebeuren in deze moderne tijden en werd bovendien vastgelegd in de geschriften van vele zieners. Deze tijden worden
“decadente tijden” genoemd, het laatst door de grote heilige Vyasa, die de Gita geschreven heeft, en het is die decadentie van de
mensheid die we overal en op elke mogelijke manier zien.
Nu zou ik jullie graag vertellen over de geheime kennis van ons innerlijk wezen die in India reeds duizenden jaren geleden bekend
was.
Voor onze evolutie en spirituele groei is er een residuele (overgebleven) kracht binnen in ons, die gevestigd is in het driehoekig
been aan de basis van onze ruggengraat. Deze residuele kracht is bekend als Kundalini. Hoewel de kennis van deze kracht
duizenden jaren terug in India voorhanden was, gebeurde de opwekking van de Kundalini traditioneel alleen op een individuele
basis.
Eén guru bezorgde deze opwekking aan één leerling. Als gevolg van die opwekking bereik je je zelfrealisatie, je eigenheid.
Ten tweede, wanneer deze kracht ontwaakt is, stijgt ze op en gaat doorheen zes subtiele energiecentra in je lichaam, terwijl ze
die koestert en integreert. Tenslotte breekt deze kracht door het gebied van het fontanelbeen, de Talu of de Brahmarandra
genoemd, en verbindt je met de allesdoordringende kracht van goddelijke liefde, die in de bijbel ook beschreven wordt als de
“koele bries van de Heilige Geest”, in de Koran als “Ruh” en ook in de Indische geschriften als “Paramchaitanya”. Patanjali heeft
ze “Ritambhara PrAgnya” genoemd. Wat ook de naam is, dit is de kracht die allesdoordringend is, die al het subtiele werk doet
van het levende proces, van het proces van de evolutie.
Het bestaan van deze allesdoordringende energie wordt niet gevoeld voor de realisatie, maar na de zelfrealisatie kan je ze voelen
op je vingertoppen of in het midden van de handpalm of in het gebied boven het fontanelbeen. Bovendien moet dit proces

spontaan zijn, “Sahaja”. “Saha” betekent “met” en “ja” betekent “geboren”.
Dat betekent dat het recht om deze vereniging te krijgen met de allesdoordringende kracht van de goddelijke liefde het
geboorterecht is van elk menselijk wezen. Onze mentale energieën zijn beperkt.
Onze beperkte mentale energie, die lineair is in beweging en geen steun heeft in de realiteit, bereikt een punt en stopt. Vandaar
keert ze onverhoeds terug, en heel die mentale, lineaire beweging komt soms tot ons terug als een straf. Nu hebben we meer
energie nodig, hogere energie, diepere energie en daarvoor moet deze gebeurtenis plaatsvinden.Ik moet zeggen dat ik in het
westen vele mensen heb ontmoet die echte zoekers van de Waarheid zijn en die genoeg hebben van de kunstmatigheid van het
westers leven.
Ook wisten ze soms niet wat ze zochten en ze hebben vele fouten gemaakt. Ze zijn naar valse guru’s gegaan, die hen heel veel
geld afhandig gemaakt hebben en de mensen zijn failliet gegaan en mentaal en fysiek gehandicapt. Het enige wat je moet
noteren, is dat het opwekken van de Kundalini, en dus het bereiken van zelfrealisatie, een levend en evolutionair proces is,
waarvoor we niet kunnen betalen. Het is zoals een zaadje plaatsen in Moeder Aarde. Het ontkiemt omdat Moeder Aarde de
kracht heeft om het te doen ontkiemen en omdat het zaad een ingebouwde kiemende kwaliteit heeft.
Op dezelfde manier hebben we deze kiemende kracht in het driehoekig been, dat de Grieken het sacrum noemden. Deze energie
ligt opgerold in drieëneenhalve wendingen. Dit betekent dat de Grieken wisten dat dit een heilig been is en daarom noemden ze
het sacrum.
Eigenlijk kun je bij sommige mensen dit driehoekig been zien kloppen en de Kundalini heel traag zien opstijgen, maar waar er
geen obstructies zijn en als de persoon evenwichtig is, stijgt de Kundalini op vanuit het sacrum zoals een straal en gaat
doorheen het gebied van het fontanelbeen om een te worden met de allesdoordringende kracht.
Deze Kundalini is de spirituele moeder van elk individu en zij kent of heeft alle voorbije aspiraties van haar kind geregistreerd.
Zij verlangt ernaar om aan haar kind de tweede geboorte te geven en tijdens haar opstijging voedt zij zes energiecentra. Wanneer
iemand niet verbonden is met de allesdoordringende kracht, is hij als een instrument dat niet aangesloten is op het net en geen
eigenheid heeft, geen betekenis heeft, geen doel heeft. Zodra het aangesloten is, begint alles wat ingebouwd is in dit instrument,
te werken en zichzelf te manifesteren. Wanneer deze Kundalini opstijgt, verbindt zij je met de allesdoordringende kracht, die
vitaal is en die zowel een oceaan van kennis is als een oceaan van gelukzaligheid. Na het ontwaken van de Kundalini ervaar je
vele toevallige gebeurtenissen die wonderbaarlijk en uiterst aangenaam zijn. Boven alles is de Kundalini de oceaan van
vergiffenis. Dus welke fouten je ook gemaakt hebt in het verleden, ze worden vergeven en in de plaats ervan krijg je zelfrealisatie
als een zegening. De gevolgen van de ontwaking van de Kundalini en daarbij het bereiken van de zelfrealisatie zijn talrijk.
Eerst en vooral, zo’n persoon is constant in contact met, of is eigenlijk een deel van de allesdoordringende goddelijke kracht. Hij
zoekt de waarheid door zijn nieuw bewustzijn te gebruiken. En omdat de waarheid één is, zien alle zelfgerealiseerde personen
deze zelfde waarheid.
Zo worden conflicten vermeden. Zuiver mentale activiteit zonder zelfrealisatie leidt tot tegenstrijdige ideeën en zelfs oorlogen.
Dit alles wordt vermeden na zelfrealisatie. Laten we nu zien welke andere dingen er nog gebeuren in een persoon die realisatie
krijgt. Vooreerst begin je de koele bries van de Heilige Geest op je vingertoppen te voelen, die de subtiele energiecentra
vertegenwoordigen. Dus ken je de waarheid op je vingertoppen. Je overstijgt alle beperkingen van ras, religie en andere ideeën
en je gaat verder dan je verstand om de werkelijkheid te zien en te voelen en ze te begrijpen. Het volgende wat gebeurt, is dat je
gedachteloos bewust wordt. Door onze gedachten leven we in de toekomst en in het verleden. Zij komen tot ons vanuit deze
twee tijdsgebieden, maar we kunnen niet in het heden zijn.
Terwijl deze gedachten op- en neergaan, springen we op de golftoppen van deze gedachten. Maar als de Kundalini opstijgt,
verlengt ze deze gedachten en schept tegelijkertijd ruimte tussenin die het heden is, die de werkelijkheid is. Het verleden is dus

voorbij en de toekomst bestaat niet. Op dat ogenblik heb je geen gedachten.
Je bereikt een nieuwe toestand op het moment dat je gedachteloos bewust wordt, iets waarover Jung duidelijk geschreven
heeft. Op dit moment wordt alles wat gebeurt in je geheugen opgenomen en je geniet van elk moment van deze realiteit.
Wanneer je gedachteloos bewust wordt dan word je volledig vredevol binnenin jezelf.
Iemand die deze vrede bereikt heeft, straalt ook vrede uit en schept een vredige atmosfeer rondom zich. Deze vrede is heel
belangrijk.
Tenzij en totdat we deze vrede hebben, zullen we nooit echt begrijpen of onze ideeën universeel of heel beperkt zijn.
Je kunt je eigen zeven centra voelen op je vingertoppen.
Ook kan je de centra van anderen voelen, omdat je een nieuwe dimensie van bewustzijn ontwikkelt, dat collectief bewustzijn
genoemd wordt. Wanneer zo’n nieuw bewustzijn in je gevestigd wordt, begin je ook de centra van anderen te voelen.
Ik moet je erbij vertellen dat deze centra verantwoordelijk zijn voor ons fysieke, mentale, emotionele en spiritueel welzijn en
wanneer ze aangetast of in gevaar zijn, lijden mensen aan een of andere ziekte.
Als gevolg van het ontwaken van de Kundalini en het voeden van deze centra, zou een belangrijke ontwikkeling zijn dat je een
innerlijk evenwicht voelt en dat je een goede gezondheid zult hebben.
Vele ziekten, zelfs sommige ongeneeslijke, zijn genezen door het ontwaken van de Kundalini.
Zelfs de gegevensbasis van de geërfde genen kan geherstructureerd worden na zelfrealisatie door het opwekken van de
Kundalini. Als gevolg hiervan zou iemand die genen zou geërfd hebben die wijzen op misdadige neiging, evenzeer een goed
mens kunnen worden.
Onze aandacht wordt ook heel zuiver. In het licht van de spirit kunnen we de dingen veel duidelijker zien dan wanneer we blind
zouden zijn. Bijvoorbeeld, iemand die blind is, voelt een olifant en dan komt een andere binnen en een derde komt binnen, zij
hebben allen verschillende ideeën over de olifant, afhankelijk van welk deel van de olifant ze aangeraakt hebben. Maar als ze hun
ogen openen, dan kunnen ze allen hetzelfde zien, de werkelijkheid, en er zullen geen getwist of gevechten zijn.
Een zelfgerealiseerde persoon kan de absolute kennis op de vingertoppen voelen. Stel dat iemand niet in God gelooft. Een
zelfgerealiseerde kan aan de niet-gelovige voorstellen dat hij de vraag zou stellen: “Bestaat God?”
De vraagsteller zal een zeer aangename koele bries door zijn wezen voelen stromen. Hij mag dan niet in God geloven, maar God
bestaat. Jammer genoeg zijn zovelen van hen die in God geloven zo absurd, hypocriet, wreed, raar en zo immoreel dat mensen
hun geloof in God verloren hebben. Maar terwijl zij die God vertegenwoordigen, verkeerd kunnen zijn, bestaat God zelf wel en zijn
kracht bestaat ook, die we de allesdoordringende kracht van Goddelijke liefde noemen.
Dit is de kracht van liefde en meevoelen en niet de kracht van agressie en destructie. Als deze kracht van liefde en medevoelen
doorgedrongen is in een yogi of in een zelfgerealiseerde, werkt ze op een heel aparte manier zoals een engel. Zulke mensen
kunnen anderen genezen en kunnen zichzelf genezen.
Zelfs mentale gevallen zijn al genezen. Niet alleen dat. Zelfs zij, die naar verkeerde guru’s geweest zijn in hun zoektocht naar de
waarheid, hebben hun spirituele stabiliteit bereikt nadat ze die valse guru’s verlaten hebben en het pad van de zelfrealisatie
gevolgd hebben.
In het volgende stadium word je gedachteloos bewust, wanneer je Kundalini gestabiliseerd is en je zonder twijfel weet dat je je

zelfrealisatie bereikt hebt, dat je alle krachten die benut kunnen worden, bereikt hebt. Je wordt zeer krachtig, omdat je de
Kundalini van anderen kunt opwekken. Je wordt zeer actief en je voelt je niet vlug moe.
Bijvoorbeeld, ik ben drieënzeventig jaar oud en ik reis ongeveer om de drie dagen, maar ik voel me heel goed. Deze energie vloeit
in je en vult je met vitaliteit. Je wordt uiterst dynamisch en tezelfdertijd uiterst medevoelend, lief en mild. Je voelt dat je
beschermd bent en dus word je vertrouwend maar niet egoïstisch. Je hele persoonlijkheid verandert.
Dit is het soort globale transformatie die overal plaatsvindt met zo’n snelheid dat ikzelf erover verrast ben dat het zo snel
uitwerkt.
Eigenlijk bestond deze kennis al lang geleden, maar mijn bijdrage, als er een is, bestaat erin dat we nu realisatie in massa kunnen
bereiken. Duizenden kunnen samen gerealiseerd worden. Het is een geschenk voor deze tijd, want het was voorspeld dat zulke
globale transformatie zal plaatsvinden. In maar liefst 65 landen hebben duizenden mensen hun zelfrealisatie door Sahaja Yoga
bereikt.
De kracht van de Kundalini is het zuivere verlangen om je eigenheid te bereiken. Als iemand het niet wil hebben, kan je hem niet
onder dwang zetten, omdat het Goddelijke de vrijheid van die persoon respecteert. Als hij naar de hemel wil gaan, kan hij dat
doen, of als hij naar de hel wil gaan, kan hij naar de hel gaan. Zelfrealisatie kan gemakkelijk bereikt worden als de mensen een
oprecht en zuiver verlangen hebben om hun zelfrealisatie te bereiken. Maar als ze vasthouden aan sommige van hun vaste
ideeën, dan zal de Kundalini niet opstijgen. Ze zal ook niet werken voor idioten en voor onvolwassen mensen.
Ze werkt voor mensen die wijs zijn, die meer in het centrum zijn, en ze werkt heel snel. Ik was verbaasd te merken dat ze zelfs
gewerkt heeft op mensen die drugverslaafden waren, die alcoliekers waren en die zeer immoreel waren. Maar ze hadden allen
een intens en zuiver verlangen om zelfverbetering, zelfrealisatie te verzekeren. Zo bereikten vele van deze mensen hun doel van
zelfrealisatie.
Van de ene dag op de andere gaven ze hun drugs, hun alcoholisme op.
Zo word je heel krachtig en tezelfdertijd begrijp je dat je nu verheerlijkt bent en je begint je op een zeer waardige en een zeer
verstandige manier te gedragen.
Dit is hoe een nieuwe cultuur geboren wordt en deze cultuur brengt je op een zekere manier naar een nieuwe levensstijl, waarin je
van nature uit, ik zeg van nature uit, rechtschapen bent.
Niemand moet zeggen: “Doe dit niet” en “Doe dat niet”. Het wordt allemaal bereikt door je verlichte aandacht. Deze verlichte
aandacht is ook zeer krachtig. Waar je ook je aandacht op vestigt, werkt het, ze brengt vrede voort, ze brengt harmonie teweeg
en ze creëert ook een nieuwe dimensie van collectief bewustzijn.
Je genen de schuld geven voor je fouten zal dus niet meer lukken, omdat deze genen veranderd kunnen worden in hun
gegevensbasis en tot het niveau van een zeer rechtschapen, engelachtige persoonlijkheid gebracht kunnen worden. Het ego en
de conditioneringen van zo iemand geraken opgelost door het opstijgen van de Kundalini en hij wordt echt een vrije vogel.
Absolute vrijheid wordt bereikt in de werkelijkheid en zijn gedrag verandert geweldig met groot geloof in zichzelf.
Hij wordt een getuige van het hele levensdrama. Wanneer je je in het water bevindt, ben je bang om te verdrinken, maar
veronderstel dat je in een boot geraakt, dan kan je dezelfde wateren aanschouwen met vreugde. Maar als je leert hoe je in het
water moet springen om anderen te redden, dan is dat zelfs een meer verheven situatie, en zo ontstaat een hoger bewustzijn, dat
we twijfelloos bewustzijn noemen.
Boven alles vallen we in de oceaan van vreugde. Vreugde is absoluut. Ze heeft geen dualiteit. Het is niet zoals geluk en ongeluk.
Ze is enkelvoudig en wanneer je er éénmaal inspringt, leer je gemakkelijk hoe je van alles kunt genieten, of het nu mooi of

belachelijk is.
In het ene geval zie je de schoonheid, in het andere zie je de humor van hoe mensen belachelijk zijn. Het opmerkelijke is dat
Sahaja Yogi’s grote musici geworden zijn, grote schrijvers, grote sprekers, grote bestuurders. Op elke manier zijn ze zeer ver
gegaan, vooral in hun houding tegenover anderen. Ze respecteren iedereen en ze weten wat er verkeerd is met andere mensen,
zodat ze hen voorzichtig en zacht kunnen benaderen, zodat deze mensen die problemen hebben, zich gemakkelijk kunnen
ontwikkelen en zelfgerealiseerd worden.
Het is zoals één kaars die een andere kaars aansteekt. Dit werk gebeurt overal in de wereld, en er is grote hoop dat het ook zal
beginnen in China.
Hiervóór kon ik op één of andere manier niet met mijn werk beginnen, maar de Goddelijke Voorzienigheid heeft mij via deze
conferentie een kans gegeven om tot de Chinezen, die ik heel wijs en gevoelig vind, te spreken over de grote schat van de
spiritualiteit.
Dit is geen toeval. Het was onvermijdelijk en het is tot stand gebracht door de allesdoordringende kracht. Ook in jouw leven zal je
heel wat toevalligheden merken, maar je zult niet weten hoe ze te verbinden met iets dat goddelijk is, tenzij en totdat je
verbonden geraakt met de goddelijke kracht.
Confucius heeft de mensheid geleerd hoe we onze relaties met andere mensen kunnen verbeteren.
Maar Lao Tse heeft in China heel mooi de Tao beschreven, wat Kundalini betekent. En ik heb een reis gemaakt over de Yangtze
Rivier, waar Lao Tse vele malen voorbij gekomen is. Ik weet dat hij probeerde aan te tonen dat deze rivier, die de Kundalini is,
naar de zee stroomt en men zou niet bekoord mogen worden door de natuur er rondom.
De natuur rond de Yangtze Rivier is zonder twijfel heel, heel mooi, maar men moet over de rivier gaan. Er zijn ook heel wat
stromingen die heel gevaarlijk kunnen zijn en we hebben een goede stuurman nodig om zijn schip naar de zee te brengen. Op dat
niveau wordt ze heel stil en uiterst eenvoudig in haar stroming.
Dit land werd begiftigd met grote filosofen; ik zou zeggen dat de grootste Lao Tse was, omdat het humanisme bestemd was
voor de voorbereiding van de mens op zijn spirituele groei, waarover Lao Tse gesproken had. Maar wegens het subtiele
onderwerp werd het niet op zo’n heldere manier beschreven als ik nu tot jullie spreek. Het doet me zo’n plezier om hier voor deze
augustus-vergadering te spreken. Nadat ik over de hele wereld gereisd ben, besef ik dat China één van de beste landen is wat
spiritualiteit betreft.
Moge God jullie allen zegenen

1995-1029, Diwali Puja - Verspreid de zegeningen
View online.
Diwali Puja - Verspreid de zegeningen - Delhi, India - 29/10/1995
Partial translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Gedeeltelijke vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag is het een voorspoedige nieuwjaarsdag, waarop ik jullie allen zegen. Deze dag komt elk jaar terug, maar de Spirit van
deze viering is nog niet goed begrepen, apart van het feit dat men nieuwe kleren draagt en plezier maakt. Ze bezinnen zich zelfs
niet over de belangrijkheid van het nieuwe jaar. Welke nieuwe zaken bereikt kunnen worden in dit nieuwe jaar. Op dezelfde
manier zoals we geleefd hebben, blijven we iedereen begroeten met “gelukkig nieuwjaar”. In onze Sahaj collectiviteit zouden we
ons moeten afvragen welke nieuwe uitdaging of taak we zouden kunnen opnemen. Je hebt diepte bereikt in meditatie, je begrijpt
wat meditatie is, en je hebt ook een staat van meditatie in jezelf gevestigd, maar nu is het noodzakelijk dat onze aandacht zou
uitzoeken wat we moeten bereiken in dit nieuwe jaar.
Eerst zouden we moeten zien welke problemen bestaan in ons land en de hele wereld en hoe we er oplossingen voor kunnen
vinden.
Daarom denk ik dat Sahaja yogi’s zorgvuldig de gebieden van hun interesses moeten bestuderen. Op zekere manier zijn er
steeds nieuwe zaken ingeleid in Sahaja Yoga. Zoals je weet hebben we beslist om deze keer de Shia moslims uit te nodigen, en
hen alles uit te leggen. Ook trachten we op grote schaal de mensen het nobele en deugdzame leven van Shri Shivaji Maharaj
duidelijk te maken. Deze beide zaken zijn zeer belangrijk omdat de Shia moslims de werkelijke religie zouden begrijpen, maar
ook dat wij het werkelijke dharma uit het leven van Shivaji zouden verstaan, zijn idealen en hoe hij leefde en werkte voor die
idealen.
Hoe veel heeft hij bereikt in zo’n korte tijd?
In Delhi en omgevende gebieden zijn we nu beter georganiseerd en verspreid Sahaja Yoga zich beter. We moeten ook zien of in
dit proces ook onze zwaartekracht toeneemt of niet. We moeten ook inzien dat verbetering van kwaliteit noodzakelijk is in de
toename van kwantiteit.
Op dit aspect zouden we zeker moeten letten. Schenk aandacht aan de meditatie centra en groepen. Ga er naartoe en zie wat ze
doen.
Je kan verder gaan met het verspreiden van Sahaja Yoga en het aantal Sahaja yogi’s laten toenemen door het werken in de
dorpen zoals jullie bezig zijn. Het is ook goed zoals jullie bezig zijn in de huizen, appartementen en ook hoe jullie de nieuwe
ashram leven inblazen.
Maar in dit nieuwe jaar moeten jullie in gedachten houden wat je kan doen in deze ashram, wat kunnen we doen om Sahaja yoga
te verspreiden, welke dingen kunnen we publiceren zodat mensen met ons bekend geraken. Reeds vele jaren geleden hadden we
al het gevoel dat we een nieuwsbrief voor Sahaja yoga zouden moeten hebben.
In Bombay waren ze daar reeds mee gestart maar hebben ze een aantal fouten gemaakt waardoor ze zijn moeten stoppen.
Maar nu zijn de aantallen zo gestegen dat we een nieuwsbrief zoals in het buitenland (Devine cool breeze) kunnen hebben. Het
bevat hoofdzakelijk informatie over programma’s in andere landen.
Op dezelfde manier kunnen jullie informatie geven over wat er in India gebeurt en uitwerkt. Ik meen dat we speciale aandacht

moeten schenken
op de drie niveau’s van levensvragen in de wereld van vandaag.
De eerste, heb ik begrepen, is vrede. Dat we vrede vestigen in onszelf en de redenen ontdekken voor de verstoringen buitenuit.
Waarom is er geen vrede? Wat is de reden van deze verstoringen? Wat is de bron van alle tumult en problemen in ons land en
andere naties. We moeten trachten de kernoorzaak te vinden en op welke manier we het kunnen uitwerken. Neem nu het
voorbeeld van Tchechenië, ik sprak er met Russen over en ze vertelden me dat niemand hun inzichten wil publiceren. Alles is zo
éénzijdig gericht. Het probleem in Tchechenië is ontstaat uit het feit dat er een groot verschil is of men het ziet als een
democratisch of een imperialistisch land. In een democratisch land waar een regering die gevormd is door de mensen, zijn alle
religies, tenminste diegenen die men exclusieve religies noemt zoals Jodendom, Christendom, Moslims, Boeddhisten en Jains
(volgers van Mahavira) voortgekomen uit vijf engelen. En ieder van hen gelooft in één boek en één incarnatie, hetgeen hen
exclusief maakt.
Maar in feite zijn ze niet exclusief. Dat is het punt dat men zou moeten benadrukken en over schrijven. Het punt is dat als we
schrijven over Mozes, zien we dat hij sprak over Abraham. Daarna kwam Christus, en hij sprak over Mozes, Abraham en nog
anderen. Toen Mohammed verscheen sprak deze over alle drie en zelfs over de moeder van Christus. Zo zie je dat deze religies
niet exclusief zijn. Zij zijn enkel zo gecreëerd en daarom wordt ervoor gevochten. Als iemand hen komt vertellen dat de
universele religie is gevestigd, zullen ze dat niet aanvaarden want waarom zouden ze dan nog vechten.
Hoe kunnen ze anders hun neigingen en woede bevredigen? Daarom zijn ze niet bereid te aanvaarden dat hun religie niet
exclusief is.
Wanneer we dus leven in een democratie, en er komt bijvoorbeeld een Jood aan het hoofd van een exclusieve religie, en ergens
anders een Christen, en nog ergens anders een volgeling van nog één of andere exclusieve religie, zal de strijd nooit eindigen.
Daarom zal men de universele religie moeten aanvaarden. Van zodra ze zullen toetreden tot deze universele religie zullen al hun
ideeën dat ze exclusief en uitzonderlijk zijn volledig vernietigd worden.
Als we rond ons kijken zien we dat zelfs in deze tijd overal strijd wordt geleverd in de naam van de religie. Dat alles zal stoppen
wanneer ze begrijpen dat deze religies eigenlijk niet exclusief zijn.
Als alle religies geloven in hetzelfde systeem, is er geen enkele nog exclusief.
Vandaag zouden we daar een punt van moeten maken, er is zoveel oorlog aan de gang, dat zou moeten gestopt worden.
Laat ons veronderstellen dat de Russen zeggen: we geven de macht aan de moslims in Tchechenië.
De moslim gemeenschap is gekend voor het feit dat één man 28 kinderen heeft. En door zoveel kinderen te produceren bereiken
ze een meerderheid in aantallen (hun vrouwen worden aanzien als fabrieken).
Als je hun morgen dus de macht geeft zullen ze doorgaan op dezelfde manier en hoe kan je hen stoppen?
Dus de hoofdzakelijke kracht van hun religie is dat ze bestaan in grote aantallen, en het is voor hen niet moeilijk om deze
aantallen verder te laten toenemen. En als dat zo blijft doorgaan zullen ze geheel Rusland consumeren. De vraag zou kunnen
zijn: waarom beschouwen ze zichzelf niet als Russen? Waarom identificeren ze zich met slechts één religie? Dit kan ook gezegd
worden over de Indische moslims, zij zijn eerst moslim en dan Indiër. En dat is ook het geval in alle andere landen.
Maar de Indische moslims ontvangen een lelijke klap in Pakistan. Elke dag komen er daar gemiddeld 18 tot 20 om het leven.

In een interview op TV zeggen ze dat ze het gezelschap van hun geliefden hebben opgegeven in deze wereld, dat ze niet
geslaagd waren om God in het hiernamaals te bereiken, en dat ze zijn achtergebleven in een gebied waar ze noch hier noch daar
zijn. Dat is hun droeve boodschap. Maar nu beginnen de Indische moslims geleidelijk bij te draaien doordat ze inzien dat al die
moslims die India gebleven zijn vrij voorspoedig en goed leven en geen problemen hebben, terwijl in Pakistan alles voor hen zo
onzeker is en dat niemand weet wie de volgende morgen zal afgeslacht of gedood zal worden.
De reden is dat Sindhi’s en Punjabi’s niet willen dat deze mensen daar verblijven omdat ze geïmigreerd zijn vanuit India. Deze
geïmigreerde moslims vormen nu een groep op zichzelf en verlijven rond Karachi.
Hun eis is nu dat Karachi hen toebehoort omdat ze in de meerderheid zijn. Karachi is de enige zeehaven in Pakistan.
In alle religies en zeker in Islam is de meest belangrijke regel de volgende: “Totdat en tenzij je jezelf kent, kan je God niet kennen
– ken eerst jezelf.”
Een tweede belangrijke teneur in al hetgeen zij creëren en zo veel over schreeuwen is dat zij geloven in het “vormloze”. Waarom
vechten zij dan om een stukje land. Datgene wat uit een vorm bestaat is dood en grofstoffelijk en wanneer je gelooft in het
vormloze dan moet je dat vormloze bereiken. Maar zonder het bereiken van het vormloze, vecht je voor een stuk land, dat is een
andere verkeerde zaak. Maar het is niet gemakkelijk hen dat te laten begrijpen, daar zij geneigd zijn naar bloedvergieten. Wat het
ook is, wanneer we echter artikels in de krant laten verschijnen en spreken over deze zaken, zullen mensen beginnen te denken:
“laat ons onderzoeken wat de waarheid is in wat ze zeggen”, en ze zullen zich realiseren dat doorheen alles, met zoveel vechten
en sterven, is is tot dusver werkelijk veranderd. De moslimgemeenschap is een samenleving die moeilijk ligt voor Sahaja yoga, en
zeer weinig onder hen zijn naar Sahaja yoga gekomen. We kunnen dat echter niet zomaar zeggen want vele moslims vanuit vele
plaatsen zijn in Sahaja yoga. Er zijn er hier 15 tot 20 vanuit de hele wereld. Maar deze keer wanneer ik tot hen sprak heb ik hen
alles zeer duidelijk verteld en niemand sprak me tegen langs de telefoon. Sommige vrouwen daar belden me op om te zeggen
dat ze de koele wind voelden toen ze met me spraken en hun zelfrealisatie verkregen.
Wij denken dat diegenen die zijn geëmigreerd vanuit hun respectievelijke landen, zoals islamitische Iraniërs en die nu in
gevestigd zijn in Amerika, dat we die kunnen bereiken. Maar we merken dat in alle landen waar moslims zijn geëmigreerd, zij
eerst zeer gewelddadig zijn, strijd en verstoring creëren en samenzweren op vele vlakken. Ze vormen zelfs groepen in Afrika.
Onlangs nog is een man die zo'n groep gevormd had en van plan was het World Trade Center op te blazen gearresteerd en
veroordeeld tot achttien jaar gevangenis. Al deze mensen, waar ze ook verblijven, stortten zich in geweld en trachten geen begrip
te tonen. Zij moeten tot het verstand komen dat wanneer je gelooft in het vormloze, er geen reden is om te vechten voor een stuk
land. Een ander onzinnige gedachte van hen is dat hun lichamen na hun dood, en nadat ze begraven zijn terug zullen verrijzen op
de dag van de heropstanding. Maar zeg maar welk deel van het lichaam er zal overblijven, opstaan en kan herrijzen na 500 jaar?
Ik kan duidelijk zien dat dat vrij idioot is. We zouden echter op een of andere manier dit moeten trachten te publiceren in
dagbladen en duidelijk gemaakt moeten worden dat dit vrij idioten die ideeën zijn en dat ze zijn gevangen in dit web van
domheid. De belangrijkste zaak is dat Mohammed de Koran niet geschreven heeft. Deze is geschreven 40 jaar na de dood van
Mohammed. Jezus Christus heeft nooit de bijbel geschreven, en ook Mozes heeft nooit iets geschreven. Het zal ook moeten
onderzocht worden wat de authenticiteit van deze boeken, waar jullie zo voor vechten, is. Als ze verder zullen gaan op deze weg,
zullen ze in de hel belanden. Ik zie geen andere uitweg. Er is een grens aan bomen en door zich te storten in zulke zaken kan men
nooit enig welzijn daaruit betrekken. Maar zelfs als we onder de moslims hard zoeken, vinden we misschien een of twee
personen die moedig genoeg zijn om deze zaken te zeggen en hen te doen begrijpen. Maar allen zijn ze bevreesd dat ze zullen
worden gedood. Maar als iemand een Sahaja yogi is kan dit niet gebeuren, hij kan niet beschadigd worden. Als iemand zoveel
moed kon verzamelen, zou het mogelijk zijn om het hen te laten begrijpen. De belangrijkste zaak die steeds onze vrede heeft
verstoord is religie.
Er is geen innerlijke vrede door deze onreligieuze religie. Als dit probleem op dit niveau wordt opgelost zou ik zeggen dat 75%
van alle problemen in verband met oorlogen zullen opgelost zijn.
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Kerst Puja - Ganapatipule, Indië - 25 december 1995 NlTVD 2019-0312 Het was een grote dag toen Christus op aarde kwam.
Jullie weten hoe hij speciaal gecreëerd werd om als mens op aarde te komen om de mensen te redden. Er wordt verteld dat hij
naar India kwam, naar Kasjmir en er koning Shalivahan ontmoette. Ik las dat het gesprek tussen Christus en Shalivahan in het
Sanskriet gevoerd werd. Shalivahan was een groot volgeling van de Moeder. En hij vroeg hem: "Wat is uw naam?” Het is allemaal
in het Sanskriet opgeschreven. Hij antwoordde: "Ik kom van een land waar de mensen in vuiligheid geloven en ik denk dat dit mijn
echte vaderland is. Shalivahan zei: "U bent zo'n belangrijk persoon en u bent op deze aarde gekomen. U moet teruggaan naar die
landen en hen redden en hen over het Zuivere Principe van het leven vertellen.” ’Nirmala Tatwa' stond er in het Sanskriet. En
Christus keerde terug en nog geen drie en een half jaar later werd hij gekruisigd. Dit waren speciale dagen. Ik noem ze de dagen
van ‘tapasya’. In dezelfde periode werden Boeddha en Mahavira geboren op dezelfde hoogte van het voorhoofd van de Virata.
Zoals je weet zijn er volgens de Veda’s 7 niveaus van bewustzijn. We kunnen alle subtiele kwaliteiten die we in onszelf hebben,
overlopen. De eerste was 'Bhu’. 'Bhu’ is Ganesha. De tweede is 'Bhurvah'. ‘Bhurvah’ wil zeggen: al wat rondom ons gecreëerd
wordt. De derde is 'Swaha' in de Nabhi chakra. 'Swaha' is de plaats waar alles vergaat. Zoals in de moderne tijden, zie je, waar
mensen voortdurend alles consumeren. Alle soorten boeken lezen ze; ze gaan naar alle soorten dingen. En als je hen zegt:
"Waarom doe je dit?” "Wat is daar verkeerd aan?" "Waarom kleed je je zo?" "Wat is daar verkeerd aan?” En zo gaat de consumptie
maar door. Maar op dat moment is er in ons ook een andere grote kwaliteit die Swadha genoemd wordt, waardoor we het
dharma in ons ondersteunen – ‘Swadha': het dharma van alles. Zie je, die mensen die zeggen dat er geen blind geloof moet zijn
en zo … Het is niet blind, maar het is een innerlijke drang. Waarom houden we van onze ouders? Omdat er dharma in ons is.
Waarom leven we in ons land? Omdat er dharma in ons is. Al deze dharma's zijn er. Waarom houdt een vrouw van haar man?
Omdat er dharma is. Waarom houdt een man van zijn vrouw? Omdat er dharma is. Als dit dharma in je is - we noemen het geen
religie, omdat dit iets anders kan betekenen - dan wordt het ondersteund. DHARAITI. Eens het in jezelf gevestigd is, wordt het
swadha. Dat is onze capaciteit, dat is onze kwaliteit. We kunnen het een aangeboren begrijpen noemen. Sommigen daarvan
komen zelfs in dieren voor, zoals gehechtheid aan de ouders, gehechtheid aan hun meesters. Dan volgt een hoger bewustzijn,
waar je bent. Dit is geen verstand. Er is veel verwarring. Er is een grote verwarring in verband met (het begrip) verstand. Zie je, de
Engelse taal is erg verwarrend. ‘Mana’ betekent: datgene waardoor je emoties hebt. Onlangs las ik dat men tegenwoordig niet
enkel over I.Q. maar ook over E.Q. spreekt, wat emotionele coëfficiënt betekent. Dat betekent dat iemand die alleen intelligentie
heeft, niet oké is. Hij moet ook nog emotioneel evenwichtig zijn. Zover is men nu gekomen. Eerst kende men alleen waarde toe
aan mensen die l.Q. hadden. Dat is nu niet meer het geval. Nu is het anders. Misschien realiseert men zich nu dat mensen door
intelligentie, chaos, geweld en alle soorten van vernieling op deze aarde gecreëerd hebben. Nu spreekt men van een hogere
capaciteit in ons, E Q. genoemd: onze emotionele capaciteit. Deze emotionele capaciteit komt tot je als een innerlijke drang, als
een innerlijk vermogen dat je niet uit de weg kan gaan. Iemand kan van alles zijn in het leven, maar als hij geen liefde heeft, als hij
geen emotionele gevoelens heeft, is hij niet compleet. Nu kunnen deze emotionele zaken, zonder twijfel, erg begrensd zijn. Soms
kan er iets aan iemand gaan kleven, of er kan iets gebeuren. Zoals ook met het I.Q, waarbij we aan een bepaald idee gehecht
geraken. Zoals Hitler een idee had en hij geloofde dat dit de waarheid was en dat hij dat moest doen. Als je dus aan zo'n idee
gehecht geraakt, dan kan je dingen doen die de realiteit niet helpen ondersteunen of voeden. Al deze dingen zijn gebeurd:
oorlogen, vernietiging. Je kan ook zien dat mensen de anderen in het geheim proberen te vernietigen. Dit alles komt als een anti
gevoel, waarbij het MANAH een dominantie van de intelligentie heeft ontwikkeld, waarbij emotie door intelligentie en rationaliteit
wordt gedomineerd. Er is een ander bewustzijn in ons, een ander vermogen, een andere drang die ons aangeboren is, namelijk
'JANA' 'JANA' betekent: de mensen, de communicatie. Je kan niet alleen leven. Stel je een man voor die de gevangenis ingaat: hij
is erg gelukkig, hij leeft comfortabel, hij moet niet werken. Alles wordt voor hem gedaan. Als hij zich kalm houdt, leeft hij goed,
veel beter dan buiten. Maar één ding kan hij niet: andere mensen ontmoeten. Hij kan niet communiceren. En als deze
mogelijkheid tot communicatie, die in ons aanwezig is, die deel uitmaakt van het menselijk bestaan, wordt weggenomen, dan
voelt iemand in de gevangenis zich erg gefrustreerd en ongelukkig. Hij vindt het niet erg om goedkoop te leven, om
ondergeschikt werk te doen, zolang hij maar niet afgesneden wordt van de communicatie met anderen. Communicatie is een
innerlijke drang in ons. Ook hierin gaan sommige mensen te ver en negeren ze andere DHARMA'S. Ze zijn meer bezorgd over
communicatie dan over andere DHARMA'S die ook zeer belangrijk zijn. Er is dus geen evenwicht in zo iemand. Vervolgens komt
het zesde bewustzijn in ons, dat erg interessant is, namelijk waar we onze conditioneringen vandaan halen. Bijvoorbeeld: als ik

een Indiër ben, dan ben ik erg trots op Indiërs. Ik kan nooit iets verkeerds in hen zien, of ik zal alles verkeerd in hen zien. Het kan
op twee manieren. Het gaat om hoe we geconditioneerd zijn. Deze conditionering komt tot ons door ons zesde centrum, de
Agnya, en een ander ding dat we ontwikkeld hebben. Als iemand ons probeert te conditioneren of te controleren, dan proberen
we eruit te geraken, of soms proberen we zelf te domineren. Deze dominerende capaciteit is ons ook aangeboren. Beide dingen
zijn ons aangeboren. We gaan steeds verder met ons te conditioneren. Ik zou bijvoorbeeld zeggen dat mensen op een stomme,
gekke manier geconditioneerd geraken Het is onmogelijk om hen eruit te krijgen. Het komt altijd voort uit zelfgerichtheid dat een
persoon geen zin voor begrip heeft. Iemand komt bijvoorbeeld naar jouw huis. Hij is een vegetariër. Goed, hij blijft bij je logeren.
Dus : "Ik ben een vegetariër en jij moet nieuw keukengerief halen om te koken omdat ik niet kan eten uit potten waarin vlees
gekookt is.” Goed, dan moet jij je dienaar dus op pad sturen. Stuur hem dan naar een plaats waar hij bronwater kan halen. De
dienaar moet volledig nat worden (van de regen). Dit is typisch Oudindische stijl. Hij moet water gaan putten uit de bron en het
meebrengen om te drinken en te koken. Als de dienaar sterft ten gevolge van een longontsteking, is dat niet erg. Al deze stomme
conditioneringen hebben wij. Niet alleen in het Oosten vind je deze conditioneringen. In het Westen is het nog erger. Zij hebben
bijvoorbeeld clubs. Er zijn clubs waar de mensen een speciaal soort van kledij dragen. Het is een club. Als ze iets anders
aandoen, dan lacht iedereen met hen. Of hoe je mes en vork moet gebruiken. Dat is erg belangrijk in het Westen. Vooral de
Engelsen hebben deze onzinnige conditionering. Als iemand mes en vork op een verkeerde manier gebruikt, dan is hij verloren.
Hij is nergens, hij is niet ontwikkeld. Deze ideeën in verband met 'ontwikkeld zijn' en 'zo meer' komen door jarenlange
conditionering. Misschien waren ze in het begin primitief. Zij hadden geen kledij, geen eigen kleding om aan te doen. Misschien
beschermden zij zich met enkele bladeren of zoiets. Ik bedoel: honderden jaren geleden. Nu zijn ze aan de andere kant
terechtgekomen: erg speciaal wat hun kledij betreft, erg speciaal wat mes en vork betreft. En zij kunnen niet verdragen dat iets
anders is. "Ik hou daar niet van” is daar zeer gewoon. "Ik hou daar niet van. Ik hou daar niet van". Zij kwamen naar India: "Wij
houden niet van". "Waar hou je niet van?” "We houden niet van de manier waarop Indiërs zich kleden.” Ook goed. Jullie kleden je
op de manier die jullie willen. Laat de Indiërs zich op hun manier kleden. Waarom denken jullie dat jullie Engelse kledij in India
geschikt is? India is een warm, zeer warm land. Maar zo zijn we. Vreemd toch. En deze conditionering gaat zo diep dat niemand
de domheid erachter ziet. Als de koningin je bijvoorbeeld uitnodigt, moet je een jacquet aandoen. Zo'n jacquet is erg duur. Ze
gaan naar een speciale winkel om het te huren. Soms zijn ze los. Soms zijn ze strak. Ik heb mensen naar zo'n party weten komen,
de party's van de koningin. Ik kon ze nooit herkennen, omdat de ene op Charlie Chaplin leek en de andere eruit zag als Laurel of
iemand anders als Hardy. Ik kon niet uitmaken wie deze mensen waren. Vervolgens werd me verteld dat het die en die
ambassadeur was. Mijn God, ik ken hem goed. Wat is er met hem gebeurd? Ze kunnen niet rechtop gaan. Hun gang verandert
omdat hun kleding soms te strak en soms te los is. Maar je moet ze aandoen. Al deze formele ideeën gaan bij ons horen, omdat
we al deze conditioneringen aanvaarden. Aan de andere kant willen we dit allemaal opgeven. We willen dit allemaal niet meer,
we behoren tot de anti-cultuur. Ik ontmoette een mijnheer die een broek met veel gaten aanhad. Stel je voor dat je zo'n broek
draagt in de kou van Londen. Ik zei dus: "Waarom draag jij een broek met zoveel gaten?”. Hij zei: "Het is een holeypant". Vol
gaten? Lieve hemel! Het zal je spataders bezorgen. Verschrikkelijk! "Wat is er verkeerd aan?” Wij zijn anti-cultuurmensen.
Daarom doen we 'holey-pants' aan.” Ik bedoel: het gaat niet enkel om domme, onopgevoede mensen; het zijn erg goed
opgevoede, hooggeplaatste mensen die zo geconditioneerd zijn. En deze conditioneringen hebben bij de mensen zoveel stuk
gemaakt. Bijvoorbeeld : het accepteren van Freud is in het Westen echte religie geworden. Freud is verheven tot op het niveau
van Christus, ondanks het feit dat hij een jood was. Hij domineerde de westerse cultuur zo sterk dat ik de impact van deze
domme man niet kan begrijpen. Men had hem in zee gegooid als hij naar India gekomen was. Maar de conditionering wil: dat
wat geschreven is, is wet. En ze accepteren deze man zo sterk dat de westerse cultuur absoluut zelfvernietigend werd, geen
respect, geen moraal, niets was nog verheven, heel het waardensysteem lag aan diggelen, daar ze dit soort nonsens
accepteerden omdat het neergeschreven was. Zelfs vandaag nog hoor ik dat dit in dit boek of in dat boek geschreven is. “In dat
boek staat dit en dat geschreven!” Dit is een verschrikkelijke conditionering. In de Bijbel staat bijvoorbeeld geschreven dat de
joden Christus kruisigden. Nonsens! Gebruik toch eens je verstand! Hoe kunnen de joden Christus gekruisigd hebben? Zij waren
in de meerderheid! Heb je al eens horen spreken over een land waar iemand kan gekruisigd worden door de algemene opinie van
het volk? Het was de regering, de Romeinse regering die dat deed. De schuld op de joden steken, was een heel goed idee van een
erg sluwe man, genaamd mijnheer Paul. En de mensen accepteerden dit omdat het hun paste de joden te haten. En zo brachten
de joden mensen voort zoals Freud. En al dit soort conditioneringen brengen ook reacties teweeg. En deze conditioneringen
groeien. En als ze groeien, groeien ook de reacties en zo krijg je een land vol van alle soorten chaos, angst, geweld en
vernietiging. Die conditioneringen hebben ook te maken met het idee van bezit: "Dit is mijn land. Dit is mijn betrekking. Dat is dit,
dat.” Het gaat zo verder tot op een punt waar mensen die in een vormeloze God geloofden, ook voor hun land gaan vechten.

Waarom? Zij geloven immers in een vormeloze God! Waarom zouden ze dan voor het land vechten? Maar ze gaan door met
vechten voor dat land. Dit vechten voor land kan uitmonden in erg gruwelijke zaken die het hele land dan moet uitwerken. Er
bestaan alle mogelijke soorten van conditioneringen die je ogen verblinden. Bijvoorbeeld : geloven in de Koran. Nu werd de Koran
niet door Mohammed Sahib geschreven. Hij kon niet lezen of schrijven. Dit is een feit. Gedurende veertig jaar werd het niet
neergeschreven. Er was een kerel, genaamd MUA’WIYA of zoiets, die Hazrat Ali - de zoon van Mohammed, die tweede kalief was
- doodde. De eerste stierf vroeg. Vervolgens doodde hij ook de derde. Tenslotte doodde hij de vierde, zodat hij zelf kalief kon
worden. De lever van deze vierde kalief werd opgegeten door de moeder van deze afschuwelijke kerel, die vrouwen haatte. Dus
schreef hij al die dingen tegen vrouwen in de Koran. En de mensen accepteerden dit omdat het in de Koran staat. Iemand heeft
de Koran belachelijk gemaakt en neergeschreven wat er verkeerd is, alle stommiteiten en zo. Ik vroeg hem: "Wat voor zin heeft
het om dit boek te schrijven? Wat voor zin heeft het?” Hij zei: "Ik heb nooit over de zin nagedacht.” "Waarom schreef je het dan?
Het moet toch enige zin hebben? Het is een zinloos boek.” Ik zei: "Het is alleen zinvol dat door het boek te lezen al de mensen die
geen moslim zijn, zullen lachen met de Koran. En diegenen die moslim zijn, zullen zeggen: Wel, het is ons boek. Wat het ook zegt,
we geloven het. We zijn zo geconditioneerd.” Zo los je dus het probleem niet op. Hij zei: "Wat moet ik doen? “ Ik zei: "Schrijf een
ander boek waarin je zegt dat je al die stommiteiten over de Koran geschreven hebt omdat je weet dat het niet door Mohammed
Sahib werd geschreven. Schrijf niet iets dat tegen Mohammed Sahib gericht is. Hij is de incarnatie van Dattatreya. Dit is een feit.
Schrijf dus dat hij dit nooit geschreven heeft, dat al deze mensen deze dingen gedaan hebben. Deze conditioneringen kunnen
weggenomen worden als je weet wat soort leven Christus geleid heeft. Dit is erg belangrijk.” Eerst en vooral werd hij in een stal
geboren. In een stal geboren worden, betekent armoede. Dit betekent dat hij toonde dat het niet nodig is om geld te hebben, dat
het niet nodig is om een zeer grote eigendom of wat dan ook te hebben om indruk te maken op anderen. In die tijd verwachtten
de mensen "TAPASWIS", degene die tapasya deed.(boetedoening) Dat was de tijd om tapasya te doen. Hij kwam op deze aarde
en leefde als een Tapaswi. De christenen daarentegen zijn de meest genotzuchtige mensen die je je kan inbeelden. Ga naar
eender welk christelijk land en je zal verbaasd zijn over hoe zij slaven zijn van geld en van hun horloge. Je zal geschokt zijn als je
ziet hoe zij leven. Zij volgen Christus! "Ja, wij volgen Christus.” ‘'Volgen” wat betekent dat dan? Hij is aanwezig en jullie gaan
voortdurend achteruit? Is dat volgen? Als je de katholieke kerk of zelfs de protestanten ziet, zal je geschokt zijn. Hoe volgen zij
Christus? Ik versta het niet. Tot nu toe verstond ik het nooit. Omdat de katholieke kerk alleen maar op geld gericht is. Het enige
wat ze van Christus overgenomen hebben, is dat hij naar een bruiloft ging en wijn maakte uit water en het ronddeelde. Deze wijn
is sap van druiven. Dat wordt in het Hebreeuws ook wijn genoemd. Godzijdank heb ik de Bijbel gelezen in een directe vertaling uit
het Hebreeuws. Het wordt "DRAKSHARAS” genoemd. Je kan niet onmiddellijk alcohol maken. Het moet rotten, rotten en rotten.
hoe rotter, hoe beter, zeggen ze. Ze schrijven het op. Deze is vijfentwintig jaar oud, dus is de prijs zoveel. Maar als hij driehonderd
jaar oud is, is de prijs buitensporig hoog. Het moet dus rotten en verschrikkelijk ruiken. Alleen dan is het goede alcohol. Zo gaat
dat! Hoe kon Christus op dat moment zelf alcohol maken? Maar wat ik nu merk, is dat ze als er iemand sterft, champagne
drinken. Om wat te vieren? Echte bevrijding van waardeloze afval? Of als er iemand geboren wordt. Maar op kerstdag, vooral als
ze thuiskomen van de kerk, moet je geen enkel christelijk huis binnengaan. Zelfs de Indische christenen beginnen de westerse te
volgen, omdat de Indische christenen geloven dat Christus in Engeland geboren werd. Vanwaar al deze ideeën komen? Omdat
de Engelsen, de Portugezen en de Fransen het christendom tot bij ons brachten. Zijn zij nu misschien christenen? Waarom
brachten zij het christendom naar hier toe? Zij brachten het christendom overal mee naartoe. Vooral de Spanjaarden. De
Spanjaarden en de Portugezen gingen de hele wereld rond om het christendom te verspreiden. En vandaag kan je zien wat een
knoeiboel het geworden is. Dronkaards zijn het! Toen ik gisteren terugging, was de zee vol geluk en vreugde. Het water bereikte
een hoog niveau. Dit gebeurt met mij. Maar wat ik vond, waren vier of vijf christenen die liedjes zongen. Zij waren helemaal
dronken. Ik dacht: "Zij zullen vlug in het water verdrinken.” Dit was de grote zegen van het christendom voor de mensen: dat je
zoveel kan drinken als je maar wilt. Waar komt dit drinken vandaan? God, ik weet het niet, maar het komt ook van de christenen.
En de moslims drinken zeker en vast ook, maar zij verstoppen het en zij drinken. Zij drinken niet openlijk en zij beweren niet dat
het een religieuze plicht is om te drinken. Stel je voor dat ze in de kerk de communie geven, met een of andere afschuwelijk
ruikende wijn. Hoe kan je nadien communiceren? Eens dat je dronken bent, is het met je gedaan. Maar al deze dingen gebeuren
werkelijk. Vandaag praten we over Christus. Hij bevindt zich in de Agnya chakra en controleert de pijnappelklier en de hypofyse.
Hierdoor controleert hij onze conditioneringen. Als we hem volgen, kunnen we door niets geconditioneerd geraken, omdat hij
alleen over de Spirit sprak. De Spirit kan niet door iets geconditioneerd worden. Wat goed is, goed en verwant met de Spirit, zal
geaccepteerd worden. Iemand die spiritueel is, gedraagt zich anders. Zoals de mensen hier. Het is hier niet comfortabel en
sommigen worden erg oncomfortabel ondergebracht, maar ze genieten ervan omdat ze van de spirituele atmosfeer genieten.
Het kan hun niet schelen waar ze slapen, waar ze leven, wat ze hebben. Dit kan allemaal omdat we in het Koninkrijk van God zijn

binnengegaan. Maar diegenen die dat niet helemaal hebben, maken zich zorgen. "Dit is niet goed, ik wil het op die manier, op
deze manier.“ Ze zoeken allemaal materieel geluk. Het probleem is dat iedereen, iedereen bekritiseert, kwaad wordt op iedereen,
maar eigenlijk hebben zij geen spirituele vreugde en zij kunnen niet echt genieten, tenzij ze volledig spiritueel worden. Christus
heeft openlijk gezegd dat je jezelf moet kennen. Hetzelfde zei Mohammed in de Koran. Alleen als je jezelf kent, zal je God
kennen. Er staan heel wat waarheden in de Koran, die MUA’WIYA er dus in gelaten heeft, en ook in de Bijbel. Ook bij de joden in
hun Tora en zo vind ik veel waarheden, maar ze zijn bedekt door al dat denken, door rationaliteit en al die aanpassingen die ze
voor hun eigen doel doorgevoerd hebben. We moeten verstaan dat Christus nooit een exclusieve religie begon. Neen. Geen van
hen allen. - Vooral Mohammed Sahib sprak over Abraham. Hij heeft verteld over Mozes, over Christus en zijn Moeder, veel meer
dan in de Bijbel. Hij respecteerde haar. En hij zei dat er vroeger meer dan één LAKHWALIS was, dit betekent gerealiseerde ziel.
Maar nog altijd zijn de moslims een soort van unieke mensen omdat ze zichzelf moslim noemen. Of zij drinken doet er niet toe.
Of zij achter de vrouwen aanzitten, heeft geen belang. Zij doden mensen, het doet er niet toe. Zij lopen achter de dingen aan die
voor hen verboden zijn, maar nog altijd zijn ze moslims. Hetzelfde met de christenen. Het is moeilijk om iemand te vinden die
voor de zelfrealisatie een echte christen is, die Christus volgt. Na de zelfrealisatie zijn we natuurlijk verschillend. Maar daarvoor
moet je voorbij de Agnya geraken. Agnya is er om je ego te controleren. Christus liet ons in zijn leven zien hoe het ego werkt. Zijn
kruisiging zelf toont hoe Christus – zo een grote incarnatie van zuiverheid - werd gekruisigd. Ze toont aan hoe mensen zijn, wat
ze hem aangedaan hebben, hoe men hem opgejaagd heeft, hoe hij door deze domme mensen gefolterd werd en hoe hij door de
regering gekruisigd werd. Ik moet zeggen dat er in het begin veel Sahaja yogi's waren. Ze werden gnostici genoemd.
"Gno”betekent "kennis” in het Sanskriet, hij die de kennis van het Zelf had. Christus heeft gezegd: "Ken jezelf". Je moet op de deur
kloppen, wat betekent dat je "Shuddha Ichha”moet hebben, anders werkt het niet. Niemand kan je forceren. Hij controleert het
ego. Hij is degene die evenwicht geeft. Maar als je naar het Westen gaat, dan weet je dat de mensen slechts domme ezelachtige
ego mensen zijn. De manier waarop zij spreken, de manier waarop zij zich onder elkaar gedragen, opent je ogen. Zij zijn
ontwikkeld. Hoe zijn zij ontwikkeld? God alleen weet het! 0, ze zijn erg vooruit, "gesofisticeerd en zo", met een Agnya die catcht.
Christus zei in zijn Onze Vader: "Vergeef ons onze zonden, zoals wij vergeven aan hen die tegen ons gezondigd hebben.” Hoe
groots om zoiets te zeggen! Wat ik in het Westen gemerkt heb, is dat de mensen niet weten hoe ze moeten vergeven. Zij zijn
vervuld van haat. En ze kunnen geen vergiffenis vragen, omdat ze vol zijn van dat verschrikkelijke ego. Ondanks het feit dat ze
zich schuldig voelen, zullen ze nooit om vergeving vragen. Nooit zullen ze zeggen: "God, vergeef me voor wat ik gedaan heb.“ Het
is zo gewoon in deze tijd. Bijvoorbeeld : de nazi’s hebben zoveel mensen gedood en nog altijd zie je, zelfs in Italië, de neonazi’s
opkomen. Ze zijn niet verlegen voor wat ze gedaan hebben. Dit gebeurt omdat er geen echte verbinding is met Christus. Als je
verbonden bent met Christus, dan zal eerst en vooral je ego definitief verdwijnen. En dit ego, dat ontstaat uit verschillende
bronnen is een mythe. Met dit ego trachten de mensen de anderen voor de gek te houden en op te vallen. Zo is er het verhaal van
SHAHPESH. Ik weet niet of je over hem gelezen hebt. Hij ging naar een koning en vertelde hem: "Ik ben een groot architect en ik
zal voor u een groot paleis bouwen en zo.” De koning geloofde hem door de manier waarop hij zich gedroeg. Hij zei: "Goed, doe
maar. Ik zal je zoveel geld sturen.” Door zijn manier van doen en de wijze waarop hij zichzelf beschreef met veel gebaren vol van
ego, was deze koning totaal misleid en hij gaf hem veel geld. Zes maanden later kwam hij terug en zei: "Ik heb uw paleis
gebouwd. Kom maar kijken.” Hij ging er naar toe en hij zag hetzelfde land. Er was geen paleis, niets. De koning dacht dat er met
hem iets mis was of zo. Hij bleef kijken en wat zag hij? Hij zag geen paleis, niets. Onmiddellijk realiseerde hij zich dat zijn ego
hem voor de gek gehouden had. De koning was erg slim. Op deze manier realiseerde hij het zich. Hij zei: "Zie je, dit is de
hoofdweg, die nemen we en daar is het paleis. Nu gaat de deur open.” Er is niets! Het is allemaal slechts een verhaaltje. “En hier
is nu je troon. Neem plaats alstublieft.” Hij zei: "Ga jij er maar eerst opzitten.” Hij liet SHAHPESH op de troon zitten die niet
bestond. Bedenk hoe pijnlijk dit is. Hij zei: "Ga jij maar zitten. Ik wil je hier zien zitten. Ik wil dit erg graag.” Hij liet hem één uur
zitten. Hij liet hem twee uren zitten. Uiteindelijk viel SHAHPESH aan zijn voeten en zei: "Het spijt me dat er geen paleis is, geen
troon, niets van dit alles.” Maar de koning was zijn geld kwijt. Hij liet hem opsluiten. Hij kreeg slagen en nog veel meer. Dit is dus
het einde van valse ideeën over jezelf. Tot zo'n hoogtepunt van domheid kan ego je brengen. En de cultuur waar dit wordt
ingewilligd, is de ergste cultuur. Ik heb reclame gezien waarin ze zeiden dat je dat soort van sigaret moet roken om je ego te
laten zien. Maar volgens de Indische cultuur is je ego tonen iets heel dom. De mensen lachen met iemand die zijn ego toont. Als
iemand zich doet opmerken, zeggen ze in het Marathi: Hij klimt op een kleine struik van "Chana”. Het hele systeem is zo.
Niemand kan ego ontwikkelen. Als zij het toch ontwikkelen, dan worden zij gecorrigeerd. Vooral in Maharashtra is het heel
moeilijk om ego te ontwikkelen. Onmiddellijk word je terechtgewezen als je groots begint te doen over jezelf. Maar in het
Noorden is het wel toegestaan, denk lk. Zij zijn grote politici die groots praten: "Ik zal dit doen. Ik ga dat doen. We gaan dit project
en dat project uitvoeren.” Zo! Christus zei nooit zulke dingen. Hij sprak nooit op die manier. Als je zijn toespraken ziet. Hij is zo

diep, zo helder. Ondanks al de (vergeefse) moeite van deze mijnheer Paulus zie je Christus spreken tot de mensen, hun op
verschillende manieren uitleg geven over wat er gebeurt na de realisatie, hoe een zaad kan kiemen en hoe het kan bederven. Hij
legde dit heel mooi uit aan de mensen. Maar ik denk dat hij in die tijd niet veel effect had. Zijn leven was zo aantrekkelijk en zo
mooi. Als een vallende ster kwam hij op deze aarde, maar hij liet zo'n opvallende indruk op de mensen na. Zijn kruisiging was een
deel van het spel, omdat hij de weg in de Agnya chakra moest vrijmaken, om voorbij de Agnya chakra te kunnen gaan. Hij werd
gekruisigd, maar zijn boodschap is niet de kruisiging. De mensen dragen het kruis en dit doet mij erg pijn. Hij liet zichzelf
kruisigen, maar dat is niet de boodschap. Je moet niet vieren dat hij gekruisigd werd. Er zijn mensen die dit vieren. Je moet zijn
wederopstanding vieren, de wederopstanding, omdat de mensen moeten her opgewekt worden. In Sahaja Yoga wordt niemand
gekruisigd en is niemand verrezen omwille van één kruisiging van Christus. Dat was genoeg, dat volstond. Je kan het kruis niet
op je schouder dragen. Je moet het ook niet doen, omdat hij het voor jou gedragen heeft. Hij heeft alles voor jou gedaan. Hij zei
ook dat hij stierf voor alle zondaars. Dit is een feit. Als hij dat niet gedaan had, dan zou het moeilijk geweest zijn om jullie Agnya
te openen omwille van twee problemen waarover ik jullie al verteld heb: conditioneringen en ego. Zijn kruisiging heeft
bijgedragen tot het vrijmaken van deze twee afschuwelijke capaciteiten van de mensen. Zijn leven heeft een erg diepe, diepe
betekenis. Maar als je te werk gaat als een journalist: "Waarom liet hij zich kruisigen? Als hij God was, waarom werd hij dan
gekruisigd?” De vraag is, waarom hij gekruisigd werd. Hoe vertel je dit aan journalisten die niets van chakra's weten? Omdat er
het tijdperk van tapasya, van opoffering en zo was. Boeddha, Mahavira en Christus, alle drie, verzaakten aan alles (gingen in
volledige onthechting). Ze leidden een leven van veel tapasya. Zij deden dit voor ons, niet voor zichzelf. Zij hadden dit niet nodig.
Zij wilden dit ook niet, maar zij moesten dit doen om ons te zuiveren, om ons gepaste 'medha's' te geven, zoals dit genoemd
wordt, Ekadesha Rudra's om uitgeklaard te worden. En zij offerden hun leven op. Zij offerden al de geneugten van het leven op.
Voor hen was dit echter geen opoffering. Het was precies dit soort van leven dat ze wilden. Voor zulke mensen is dit geen
kwestie van opoffering maar van iets te doen om de chakra's van de mensen in de toekomst te helpen openen. Zonder hen
zouden we Sahaja Yoga niet kunnen uitwerken. Het was nodig voor hen, om deze drie chakra’s voor ons te zuiveren, die een deel
zijn van de ene chakra van Christus Zij hebben dit allemaal uitgewerkt en daarom is Sahaja Yoga vandaag zo mooi, wordt het zo
mooi verspreid, werkt het uit. We moeten hen erg danken. Natuurlijk hebben ook al de andere incarnaties geholpen. Je kan het
zien: Vishuddhi, dan ook het hart, rechterhart en linkerhart. Al deze engelen, zoals ze genoemd worden in de Bijbel, hebben ons
geholpen om er voorbij te geraken. Al deze incarnaties zijn in ons evolutieproces verantwoordelijk voor het creëren van ladders
zodat we verder kunnen. Uiteindelijk bereik je de toestand van ' TAPAH ' in het zesde centrum en dan de toestand van waarheid
of 'SATYA'. Vervolgens komt de waarheid tot jou, door Sahaja Yoga, in de hersenen, in het limbisch gebied waar de kundalini
arriveert. Zij brengt er licht, zij creëert verlichte persoonlijkheden en vervolgens vervoegt ze de allesdoordringende kracht van
goddelijke liefde en door de kracht van deze goddelijke liefde, verander je totaal en word je getransformeerd. Hun bijdrage tot de
vooruitgang van de mensen was groot, maar die van Christus was het grootste. Als we zeggen dat we Christus volgen, dan
moeten we toekijken hoe onthecht we zijn. Er wordt verteld dat zijn broers en zusters naar hem toekwamen. Er wordt beweerd
dat hij broers had. Hij zei: "Wie zijn mijn broers? Dit zijn mijn broers. Dit is mijn familie". Gyaneshwara zei hetzelfde, namelijk dat
zij je verwanten worden. [Marathi, SO ERIKO, TE CHEEZ SO ERIKO TE]. Zij zullen je verwanten zijn. Zij zullen je broers en zussen
zijn en niet degenen die niet verlicht zijn. Zij zijn je verwanten niet omdat ze je niet begrijpen. Zij zijn het Koninkrijk van God niet
binnengegaan. Zij zijn dus niet je verwanten. Hij leidde een eenvoudig leven. Hij maakte zich niet druk om kleren of zo. Al die
conditioneringen van wereldse dingen had hij niet, maar hij was niet het type mens om schaamteloos naaktheid en zo te
accepteren. Ook omtrent Mahavira bestaat er zo'n misverstand. Hij was eens aan het bidden in de tuin waar er veel struikgewas
stond. We noemen ze "kunja's". En zijn enige kleed dat hij droeg, bleef aan het struikgewas hangen. Hij sneed de helft ervan af en
bedekte zichzelf. Shri Krishna ging naar hem toe om hem te testen. Hij zei: "Ik heb niets. Ik ben naakt. Waarom geef je mij je
kleding niet? Want jij bent tenslotte toch een koning.” Hij gaf zijn kleed aan Shri Krishna en nam enkele takken om zich te
bedekken. Hij was in zijn eigen tuin en hij ging zijn eigen paleis binnen. Nu moet je eens de Jains zien. Zij maken alles altijd zo
lelijk en beledigend. De meeste mensen die zo'n grote incarnaties volgen, beledigen hen voortdurend. Zij volgen hen niet, zij
beledigen hen en door hun gedrag vormen zij een negatieve mening over al deze mensen. Ik ontmoette een man in Chicago. Het
was erg koud. Hij was het hoofd van Hare Rama Hare Krishna. Hij droeg zo'n dunne DHOTI dat hij voor me stond te bibberen. Ik
zei: "Wat is er?” Hij zei: "Ik heb het erg koud.” En ik zei: "Waarom draag je een DHOTI?” Hij zei: “Mijn guru vertelde me dat als je
een DHOTI draagt, je naar de hemel gaat.” Ik zei: "Echt waar? In India draagt 80% van de bevolking niets dan DHOTI'S. Gaan zij
allemaal naar de hemel? En velen moeten al gegaan zijn. Waar zal jij zijn?” Hij vond dit niet prettig. En ik zei: "Waarom heb je je
hoofd geschoren en deze kleuren op je SHINDI (lichaam) gedaan? Ik weet niet hoe jullie het hier noemen: varkensstaart.” Hij zei
dan: "Omdat mijn guru me zei dat ik mijn hoofd moet scheren en dit ding hebben.” Dus denk ik dat hij wellicht opgehangen wordt

aan een touw en naar de hemel wordt getrokken of zo. Ik zei dat Kabir degene was die probeerde al onze conditioneringen uit te
houwen. Hij zei: "Als je naar de hemel gaat, door je kaal te scheren, wat gebeurt er dan met het schaap dat tweemaal per jaar
geschoren wordt? Het zal er vlugger zijn dan jij.” Het is een feit. Het zijn zulke domme dingen. En er zijn Jain saddhu's die
helemaal naakt blijven en hun haar uittrekken. Het wordt hun bij wet toegestaan naakt op de straat te lopen en iedereen te
beledigen. Al deze domme dingen gebeuren in de naam van godsdienst. Ook zo met Boeddha, Mahavira en Christus. Zij
proberen ons van het (al te) rationele weg te houden omdat je er voorbij moet zien te komen. Al deze begrenzingen zijn er
omwille van dit denken en deze conditioneringen. Wij moeten dit overstijgen, want wat bewerkstelligen we door denken? Wij
bewegen lineair vooruit en daar zit geen waarheid in. Het hele ding komt terug als een boemerang. En dan heb je afgedaan. We
moeten dit brein overstijgen, we moeten dit brein begrijpen. Christus heeft dit gedaan zodat we ons brein kunnen overstijgen. Als
je niet weet hoe je dit brein moet overstijgen, dan ga je beter zitten mediteren. Werk het uit. Door dit brein ontstaan allerlei
dingen: boosheid, intriges, jaloezie. Al de zes vijanden die we hebben, zullen door ons brein tot ons komen. Dit betekent: denken,
rationaliteit. Alles kan gerationaliseerd worden. Waarom vermoordde je je vrouw? "Omdat ik haar haatte. Zij was zus. Zij was zo.”
Maar je kan niet zomaar moorden! Waarom vermoordde je je man? "Omwille van dit. Omwille van dat.” Door dit brein doen we
dingen die totaal fout zijn, die zondig zijn. Vervolgens proberen we dat te rationaliseren, gaan we tegen de Agnya in, tegen de
realiteit in en dan gebruik je je conditioneringen, je ego om te verklaren waarom je dat deed. Zolang we zo tewerk gaan, kunnen
we het brein niet overstijgen. We zijn zo tevreden over onszelf. We denken aldoor goeds van onszelf. Hoe geraken we eruit?
Introspectie, maar dat is heel moeilijk omdat de mensen bang zijn van zichzelf. Zij willen niet aan introspectie doen, want eens
ze aan introspectie beginnen, zullen ze beseffen hoe zondig ze zijn, wat voor verkeerde dingen ze gedaan hebben. En dan zullen
ze zichzelf haten. Dus willen ze niet aan introspectie doen. Maar het is heel belangrijk dat je aan introspectie doet. Introspectie
helpt om deze twee hindernissen van je Agnya te overstijgen. Ik heb je al verschillende keren gezegd dat je niet met anderen
moet argumenteren, omdat de andere enkel argumenten vraagt. Hij heeft veel ego. En dat ego werkt op jou. Actie - reactie begint
dan en we ontwikkelen de gewoonte van op alles te reageren. Ik heb gemerkt dat ze vooral in het Westen op alles reageren.
Bijvoorbeeld : dit ding is hier uitgespreid. Zij hebben er niets mee te maken, maar ze hadden beter kunnen hebben: "Waarom is
het zo dun?” "Wel, je betaalt ervoor. Nu moet je het ook doen! ” Ze wandelen aan de overkant. Ze komen die man tegen en ze
vragen zich af wat voor iemand hij is. Als hij een bedelaar is, zullen ze kritiek beginnen te geven. Zij zullen de regering
bekritiseren. Zij zullen iedereen bekritiseren. En jullie zelf? Waarom begin je daar niets aan te doen, in plaats van hiermee bezig te
zijn. Als je het niet kan helpen, als je er niets aan gaat doen, waarom dan reageren? Dit reageren is de slechtste gewoonte die we
ontwikkeld hebben. En we denken dat we alle recht hebben om te reageren. Dit is ook zo, maar dit recht is zelfvernietigend. Het
is niet goed, op alles te reageren. Jij hebt geen bevoegdheid om te reageren. Zo zit dat. Je moet alleen maar getuige zijn, getuige
zijn van het hele gedoe. Eens je getuige bent, zal je erover verbaasd zijn dat je het spel van de maya kunt doorzien en je zal
merken dat je er middenin staat. Getuige zijn moet ontwikkeld worden. Je moet de hele tijd getuige zijn. Ben ik getuige? Vele
mensen zeggen dat ik een erg goed geheugen heb omdat ik de hele tijd getuige ben. Alles wordt zoals een beeld in mij
opgenomen. En als ik iets moet zeggen, iets moet verbeteren, dan komt alles waar ik getuige van was, mij ter hulp. Eerst en
vooral zouden we niet mogen reageren, niet op alles reageren. Sommige mensen zijn gebonden aan, laat ons zeggen, aan geld.
Zij reageren. Zij zullen geen geld geven. Zij zullen al het geld voor zichzelf houden. Dit gebeurt ook in Sahaja Yoga. Ik heb
mensen gezien die erg schraapzuchtig zijn met geld. En anderen die anderen willen plezieren en dan hun geld verkwisten aan
waardeloze rommel. Je moet niet verkwisten. Reactie kan door eender wat komen. Je kan reageren als je iets ziet. Je kan zo
door iets gefascineerd geraken dat je je niet realiseert dat je je hersenenergie verspilt aan onzinnige dingen. Deze reactie
ontstaat als je je oordeelsvermogen totaal verloren hebt. Je weet niet wat je zal verliezen, wat je zal winnen door dit soort van
reactie. En deze reactie zal je innerlijk wezen totaal vernietigen, omdat je de hele tijd hier en daar bent en je bent daar en je bent
daar. Je bent nergens. Als je een criticaster bent, probeer dat dan volledig te stoppen. Bekritiseer jezelf. Dirigeer deze energie
naar jezelf toe. Wie ben ik om anderen te bekritiseren? Wie ben ik om op alles te reageren? Bezorg jezelf een uitdaging en je zal
zien dat je ego gaat slinken. Op een dag kwam iemand naar me toe en zei: "Moeder, ik ben zo boos dat ik iedereen zou kunnen
slaan.” Ik zei: "Goed, weet je wat? Neem een chappel (Indische sandaal) en sla ermee op je hoofd. Gedaan. Dit is de enige manier
waardoor je je gewoonte van anderen te willen slaan, kan verhelpen.” Hij vond het niet fijn, maar ik denk dat hij hierdoor
verbeterde. Conditioneringen moeten ook ontleed worden. Ben ik geconditioneerd? Als dit mijn conditionering is, is het dan een
goede conditionering of een slechte conditionering? Je zou tenminste een goede conditionering moeten hebben, maar zelfs als
je daarin naar het extreme toegaat, kan je een probleem voor jezelf en de anderen creëren. De meeste van deze rituelen en zo
begonnen als een goede conditionering, maar werden een val. En ze konden er niet uit geraken. Het was een deel van het geheel
en je moet het accepteren. Wat moeten we dan doen? We zouden niet mogen reageren. Kijk gewoon naar het drama en je zal

verbaasd zijn dat je elk moment het drama voor je zal zien gebeuren zonder ervoor te betalen, zonder naar een theater te gaan, of
het aangenaam is of absurd of stom, of het is zoals in de film, van het soort waar je iemand, iemand anders ziet slaan en zo
meer. Je ziet het alleen , maar je speelt niet mee. Kijk niet naar alles wat erg pervers is, lelijk, immoreel. Het is gedaan, weg.
Belast je brein niet te veel, dit zogenaamde brein is eigenlijk de Agnya chakra in het centrum van je optisch chiasma. Kijk eens
wat voor een centrale plaats het is en probeer je voor te stellen wat elke storing in je Agnya kan teweegbrengen en in je brein dat
niets dan een klomp vet is. Dat wil zeggen: hoe deze Agnya je kan aantasten, hoe hij werkt en hoe hij perverse beelden creëert,
dat moet je beseffen. Je weet hoe de mensen door hun conditioneringen van streek geraken en degenereren, maar de zuivere
natuur van Christus is onschuld. Dat weet je. Hij is Shri Ganesha. Shri Ganesha is een eeuwig kind. Christus is ook volledige
onschuld omdat hij niet reageert, omdat hij niet geconditioneerd is. Kinderen zijn niet zo erg geconditioneerd zoals wij. Als je de
kinderen tegenhoudt en met hen spreekt, dan zal je er verbaasd over zijn hoe onschuldig ze zijn en hoe onschuldig ze praten.
Mijn kleindochter vroeg me eens: "Wat denk jij van de arme kinderen van de tijger?” "Waarom?” vroeg ik. "Weet je, hun vader
vertelt hen dat ze mensen moeten opeten. Wat kunnen zij doen? Zij moeten tenslotte wel mensen opeten.“ Zo onschuldig. Ik
vertelde haar dan dat zij onder de volledige controle van God staan. Zij zijn niet verantwoordelijk, wat ze ook doen. Alleen aan de
mensen geeft God deze vrijheid. Alleen de mensen kunnen op deze manier reageren. Wat de dieren betreft, zij zijn in ‘PASHUS’.
Dat wil zeggen dat zij onder de volledige controle van de Almachtige God staan. Ze zijn zo gemaakt (SWABHAVAS). Een slang is
geschapen om slang te zijn. Een tijger moet tijger zijn, een leeuw moet een leeuw zijn. Maar de mens kan een slang zijn en
tegelijkertijd een schorpioen, een leeuw, hij kan van alles zijn. Bijvoorbeeld : plotseling komt een kleine kever achtige man voor je
staan te brullen als een leeuw. En dan zeg je: "Waar komt dit vandaan, dit geschut?” Zo is het. Je weet niet hoe ze er komen en
hoe de kameel gaat zitten. Je weet het niet. De mens heeft dit soort van reacties omdat hij niet verbonden is met het Goddelijke.
Als hij verbonden is met het Goddelijke, dan ziet hij het drama en laat hij alles aan het Goddelijke over. Door één bandhan kan hij
zijn problemen oplossen. Hij kan al de problemen oplossen met alleen maar een bandhan, maar dan moet hij volledig verbonden
zijn met het Goddelijke. Het werkt, het werkt. Dit is niet de tijd dat Christus op de wereld kwam. Dit is de tijd waarin de
PARAMCHAITANYA in actie komt, geactiveerd is en alles uitwerkt. Er wordt mij iets gevraagd over Shri Ganesha: of hij al dan niet
melk dronk. Ik zei: "Alles is mogelijk.” In deze tijd doet de PARAMCHAITANYA dergelijke dingen, ongelooflijke dingen die we niet
kunnen begrijpen. Alles is een CHAMATKAR, dus is het mogelijk. Ik heb nooit gehoord dat Ganesha zo veel van melk houdt, maar
hij zou het kunnen nemen voor zijn kleine rat. Weten we niet. "Maar waarom dronk Shiva?” Ik zei: “Laat maar, als Shiva wil
drinken, laat hem melk hebben.” We hebben nu teveel melk productie. Ze willen dus wel wat consumeren. Het gaat om de manier
waarop je naar de dingen kijkt, zie je, als alles door de PARAMCHAITANYA gedaan wordt. Dat geeft zulke mooie resultaten. Ik
bedoel dat ik nooit aan hen gevraagd heb om iets te doen. Zij doen het zomaar. Bijvoorbeeld toen ik in Brisbane was. Ik sliep in
de ashram en er verscheen een regenboog. Ik hou natuurlijk veel van de schilderijen van Raphaël, vooral omdat hij het gezicht
van de moeder en het gezicht van het kind zo precies schilderde en zo de emotie van moeder en kind weergaf. Stel je voor dat dit
schilderij in de lucht verscheen en ik hun niet gevraagd had deze Raphaël te tonen. Terwijl ik sliep, zou ik er niet naar kijken. Maar
toen was de stralenkrans, die normaal aan Maria's rugzijde voorkomt, op haar hoofd. Was het Raphaël zelf die dat deed? Ik weet
niet hoe ik moet uitleggen dat de PARAMCHAITANYA dit allemaal doet en het doet dit alles alleen maar om jullie van Sahaja
Yoga te overtuigen, omdat er nog zovelen zijn die verondersteld worden van erg rationeel, intelligent, ontwikkeld te zijn, die dit
niet willen accepteren. Als die goddelijke kracht bestaat en als ze actief is, hoe kan je ze dan uitdagen? Hoe kan je er neen tegen
zeggen? Deze kracht is oneindig en daarom is ze in elk atoom, in elke molecule aanwezig. Ze haalt geen trucs uit, zoals het
verplaatsen van dingen van hier naar daar. Ze doet wel iets dat absoluut onmogelijk is. Ze doet dit voor ons, om ons in deze
geactiveerde Paramchaitanya te laten geloven. Dat is de enige mogelijke verklaring. Laat het over aan deze oceaan (van liefde)
en geef de hele situatie over aan deze grote kracht. Reageer zelf niet. Ze is zo efficiënt, zo vlug, is overal in aanwezig, verstaat
alles en ze houdt van jullie, respecteert jullie omdat jullie Sahaja yogi’s zijn. Dat moeten we beseffen als we Kerstmis vieren. Wat
we vieren, is werkelijk onze eigen groei, onze eigen verwezenlijkingen, onze eigen grote hoogte en wat we nog moeten bereiken.
We moeten alleen streven naar het spirituele. Alle andere verlangens moeten aan de PARAMCHAITANYA overgelaten worden. Zij
zal ervoor zorgen. En hoe meer je dat kunt, hoe meer je deze gewoonte van niet te reageren ontwikkelt doorheen je eigen Agnya:
niet boosheid, niet stilte, maar een vrolijk temperament. De mensen denken dat ik jullie gezegd heb niet te praten. Neen, jullie
moeten praten. Jullie moeten met de mensen praten. Jullie moeten lachen. Jullie moeten genieten, maar dit alles moet vervuld
zijn van gelukkige gevoelens. Daarom zeggen ze dat Kerstmis een blije atmosfeer creëert. Zij slagen er niet in om het zo te doen,
dus drinken ze. Tenslotte moet je hun het voordeel van de twijfel geven betreffende de vraag waarom zij drinken. Zij drinken.
Door te drinken, trachten ze blij te worden. We moeten vooral onszelf begrijpen. De mensen mediteren niet. Zij mediteren
gewoonweg niet. Zij willen niet groeien. Zij zijn Sahaja yogi’s, maar ze mediteren niet. Dit is verrassend. Ik weet wie wel en wie

niet mediteert, omdat er geen diepte is. Zij willen dit hebben, zij willen dat hebben. Goed! Maar wat met meditatie? Als jullie niet
mediteren dan zal jullie Agnya volledig overwoekerd worden met gedachten en jullie zullen verloren zijn. Jullie moeten
mediteren. Als jullie niet mediteren, lijd ik ook. Als jullie niet naar Sahaja Yoga verlangen, zouden jullie beter weggaan, want dan
zijn jullie zaden die ontspruiten maar verloren gaan. Sommige mensen zijn in Sahaja Yoga omdat ze een podium willen, wat
publiciteit, sommigen om geld te verdienen met Sahaja Yoga. Sommigen zoeken contact: rond de wereld reizen zonder een frank
te betalen. Al dit soort mensen zijn van geen nut voor zichzelf. Je kan nochtans rijk zijn! Al deze hemelse rijkdom ligt voor je
(voor het grijpen) en je accepteert hem niet. Je zal er niet in verdrinken! Hoe moet ik het zeggen? Het is niet verstandig zo te
handelen. Zoals ik zei, je moet jezelf niet laten kruisigen, je moet niets opgeven, je moet niet leven zoals Christus, of in een stal
geboren worden. Dat is allemaal al in jullie plaats gedaan. Kom op. Als je in de DARBAR van het Goddelijke komt, dan moet je het
waard zijn. Je moet het waard zijn en dan zal je erover verbaasd zijn dat al je problemen zullen opgelost worden. Je zal je
zelfrespect behouden. Zoveel dingen zijn zo al gebeurd. Maar als je geen zelfrespect hebt, respecteer je je realisatie niet. Je bent
niet diep genoeg betrokken bij je eigen vooruitgang en het helpen van anderen. Het zal niet uitwerken. Ik ben hier om jullie te
vertellen wat Christus jullie niet kon vertellen. Ik moet volbrengen wat hij predikte. Al wat ik jullie nu vertel, is al uitgewerkt. Jullie
hebben allemaal jullie zelfrealisatie gekregen. Ontwikkel (nu ook) respect voor jezelf als Sahaja yogi’s. Heb geen rare ideeën over
jezelf. Jullie zijn Sahaja yogi’s en Sahaja yogini’s. Dat is wat je nodig hebt als je de geboorte van Christus viert. Hij kwam op deze
aarde, als Christus: helemaal onschuldig. Hij was de incarnatie van Shri Ganesha. Ik heb jullie getoond hoe het koolstofatoom
eruit ziet en daarbij heb ik duidelijk gemaakt dat Christus de alfa en de omega is, omdat hij gemaakt is uit de omkara en de
swastika. We hebben dit proefondervindelijk aangetoond. We hebben gezien dat het zo is. Maar het hoogste dat je kan bereiken,
is het respecteren van je onschuld. Je moet je eigen onschuld respecteren, dat is wat er vandaag van je gevraagd wordt. Wees
onschuldig. God zorgt voor al de onschuldige mensen. Je moet je geen zorgen maken. Ik heb kinderen van de zevende
verdieping weten vallen. Er gebeurde niets met hen. Ze bleven ongedeerd. Hoe? Wie zorgt er voor hen? Engelen! Je hebt foto’s
gezien waarop zich engelen rondom jullie bevinden. Probeer dus onschuldige mensen te zijn en reageer niet. Blijf rustig en
vredevol, want nu hebben we het over een transformatie van de gehele wereld, waar mensen vrede vinden in hun hart. Wij zullen
een nieuwe wereld van vrede, vreugde en spiritualiteit stichten. Moge God jullie allen zegenen.

1996-0303, Shri Shiva Puja - Motiveer je aandacht
View online.
Mahashivaratri Puja - Motiveer je aandacht - Sydney, Australië, 3 maart 1996 Vandaag doen we een puja voor Shiva, Shri Shiva.
Zoals je weet, is Shiva de reflectie van Sadashiva in ons. lk heb het al meer over die reflectie gehad. Sadashiva is God Almachtig,
die toekijkt op het spel van Adi Shakti. Hij is de Vader die toekijkt op ieder onderdeel van zijn schepping... of van haar schepping.
Hij steunt Adi Shakti met zijn totale kracht. Hij twijfelt niet aan het vermogen van de Adi Shakti. Maar als hij merkt dat de mensen
die het spel van de Adi Shakti spelen, proberen haar werk te hinderen of te beschadigen, wordt hij kwaad en vernietigt hij al deze
mensen... en misschien wel de hele wereld. Enerzijds is hij wraakzuchtig, maar anderzijds is hij ook de oceaan van mededogen
en vreugde. De reden waarom wij onze zelfrealisatie krijgen, is dat hij in ons aanwezig is als reflectie. Onze Spirit wordt verlicht
en wij worden een deel van deze oceaan van vreugde. Hij is ook de oceaan van kennis. Wie gerealiseerd is, ontvangt de
goddelijke kennis, die heel subtiel is en in ieder atoom en in iedere molecule doordringt. De kracht van deze kennis is daar
aanwezig. Zijn stijl bestaat erin dat hij in al zijn medevoelen zelfs zeer wrede rakshasa's vergeeft als ze zich aan hem toewijden,
want zijn medevoelen kent geen grenzen. En soms proberen diezelfde mensen, die door hem gezegend worden, de toegewijden
van Adi Shakti te hinderen. Dat gebeurt om een drama, een gebeurtenis te creëren. Zonder drama begrijpen de mensen het niet.
Wij hadden de Ramayana nodig, wij hadden de Mahabharata nodig, Christus moest gekruisigd worden, Mohammed moest
gefolterd worden... al die drama's moesten gebeuren, omdat wij de gewone gebeurtenissen niet aanvaarden. De mensen
herinneren ze zich niet. In hun spirituele leven hebben de mensen vele drama's beleefd die zich afspelen tussen de zegeningen
van Shiva en de krachten van Adi Shakti. Maar de tijd gaat voort en in de geschiedenis van de spiritualiteit werd in deze tijd een
grote ontdekking gedaan, namelijk dat de mensen collectief, "en masse", kunnen gerealiseerd worden. Duizenden krijgen hun
zelfrealisatie. Wij moeten goed beseffen wat deze realisatie betekent. Wat betekent ze? En wat is het hoogtepunt? Eerst en
vooral moet ik jullie zeggen dat het verstand waarover wij het hebben en waarop wij steunen, een mythe is. Er bestaat niet zoiets
als "verstand". Het brein is een realiteit, het verstand niet. Ons "verstand" werd gevormd door onze reacties op de buitenwereld:
ofwel reageren we via onze conditioneringen ofwel via ons ego. Dat wil zeggen dat het "verstand" ontstaat als een soort van
luchtbellen in de oceaan van de realiteit, maar ze zijn zelf geen realiteit. We weten dat wat we met ons verstand beslissen, zeer
begrensd is, illusoir en soms schokkend. Het verstand beweegt zich altijd lineair vooruit en omdat het niets met de realiteit te
maken heeft, plooit het zich terug op zichzelf en komt het terug als een boemerang. AI wat we ondernemen, al onze projecties,
komen weer op ons eigen hoofd terecht. Wat we ook ontdekken, komt opnieuw op onze eigen hoofden terecht als een grote,
vernietigende kracht of een zeer grote schok. Men moet dus iets vinden om uit die val van het verstand te geraken. Kundalini is
de oplossing! Als zij ontwaakt is, brengt ze je voorbij je verstand. Je moet eerst en vooral voorbij je verstand geraken. Met het
verstand kan je allerhande dingen doen, maar dat zal je niet bevredigen, het zal geen oplossing brengen, het zal je niet
vooruithelpen. En als we teveel afhankelijk worden van ons verstand, ontwikkelen we allerhande mentale, fysieke en emotionele
problemen. Het laatste is stress en voor stress, zo wordt beweerd, is er geen oplossing. Maar in Sahaja Yoga hebben we een
oplossing gevonden door voorbij het verstand te gaan. Het is een soort van barrière voor onze groei. Als je je zelfrealisatie krijgt,
neemt de Kundalini je aandacht mee voorbij het verstand. Deze reactie op de buitenwereld ontstaat omdat wij mensen een brein
hebben dat werkt als een prisma, of een schedel die is als een prisma. En als de energie er instroomt - ik heb dit uitgelegd in mijn
boeken - splitst zij zich, of breekt zij, waardoor onze aandacht naar buiten geleid wordt en wij reageren. Als wij te sterk reageren,
ontwikkelen deze ballons (ego en superego) zich tot een vreselijk brein dat tot alles kan leiden. Het verrechtvaardigt zichzelf, het
streelt je ego. Het ego en de conditioneringen die het brein creëert, gebruiken dit brein om hun doelen te bereiken, voor een
opeenstapeling van ideeën en gedachten zonder achtergrond, die niet verwijzen naar iets dat werkelijk bestaat. Het is zoals met
de computer... uiteindelijk worden we slaven van de computer. We maken zelf horloges en dan worden we slaven van die
horloges. Dat is hoe het ego mensen domineert. En als iemand met een zeer sterk brein besluit om anderen te vernietigen, zoals
Hitler deed, dan heeft dat verreikende gevolgen voor onze cultuur, voor onze spiritualiteit. De eerste stap bestaat erin dat we
gedachteloos bewust moeten worden, zodat we voorbij het verstand gaan. Je gaat hoger dan het verstand. Het brein kan je dan
niet meer raken. Dat is het eerste niveau, dat we aanduiden als gedachteloos bewustzijn. De tweede stap bestaat erin dat je de
werking van de Paramchaitanya, van deze allesdoordringende kracht, begint waar te nemen en dat veel van wat Mataji zegt,
inderdaad waar is en dat deze kracht, die zoveel zaken helpt uitwerken echt bestaat. Op even miraculeuze wijze werkt zij
allerhande zaken uit voor jullie. Zij geeft je zegeningen, zij leidt je, zij helpt je op verschillende manieren. Zij geeft je een goede
gezondheid, welvaart en een goede gemeenschap van zeer mooie mensen in de collectiviteit. In dit stadium zie je duidelijk dat

dit allemaal zo gebeurt. In gedachteloos bewustzijn geraken, is zeer eenvoudig en gemakkelijk, maar in die toestand blijven, is
moeilijk. Wij reageren nog altijd en wij gaan door met denken. Wij reageren op alles wat we zien. Om in gedachteloos bewustzijn
te geraken, moet je eerst je aandacht veranderen. Op een keer klommen wij bijvoorbeeld op een heel hoge berg om een tempel
te gaan bekijken, Kolpolitana: ikzelf, mijn schoonzoon en mijn dochter. Wij waren echt moe, want we moesten ik weet niet
hoeveel treden op. Wij waren moe en daar stond een kleine bank die uit heel mooi marmer gehouwen was. Wij gingen zitten. Ze
waren heel moe en vroegen: “Wat voor een tempel is dit?" Toen ik omhoog keek, zag ik een heleboel gebeeldhouwde olifanten. lk
zei tegen mijn schoonzoon: "Kijk eens naar die olifanten. Zij hebben allemaal verschillende staarten." Hij zei: "Mammie, wij zijn
doodmoe. Hoe kunnen we ons dan bezighouden met de staarten van olifanten”. Maar het was precies om hun aandacht af te
leiden van hun vermoeidheid dat ik hun sprak over de staarten van olifanten. Dat is iets heel anders. Wat gebeurt er dus als je je
aandacht voortdurend op de buitenwereld richt? Dan moet je eerst je aandacht afleiden. Je ziet bijvoorbeeld al deze mooie
dingen hier. Probeer van hun schoonheid te genieten. Kijk bijvoorbeeld naar deze mooie tapijten. Kijk ernaar zonder te denken.
Ze behoren je niet toe; je zal er dus geen hoofdpijn van krijgen. Ze zijn van iemand anders en dat is goed zo. Anders... als ze van
jou zijn, dan denk je: "O God, wat zal ermee gebeuren? lk had ze moeten verzekeren." Of iets in die aard. Dat is een gebruikelijke
reactie. Als iets je niet toebehoort, kan je er goed naar kijken (zonder te reageren). Kijk zonder na te denken en je zal verwonderd
zijn als je merkt hoe schoon ze zijn. Je zal merken dat de maker er zijn vreugde, zijn enthousiasme in verweven heeft. En na je
zelfrealisatie zat je nog meer verwonderd zijn dat dit enthousiasme in jou overvloeit en een koele relaxtoestand teweegbrengt.
De Kundalini zal opstijgen en je zult standvastig worden in dit gedachteloos bewustzijn. Als je naar iets kijkt, naar iets moois...
zelfs als dat de verkiezingen van vandaag zijn... Kijk naar de man die verkozen werd. Door naar hem te kijken alleen al bezorg je
hem zegeningen, bezorg je hem betere ideeën. Jullie eigen ideeën komen uit de realiteit: hoe deze man succesvol maken, hoe dit
land doen uitgroeien tot een succesvolle democratie? Dit kan allemaal gebeuren als je aandacht niet langer gericht is op
bekritiseren, reageren. Kijk toe, word getuige. Probeer bij alles aanwezig te zijn als een getuige. Het komt nog niet zoveel voor
dat we begrijpen dat we na onze zelfrealisatie getuigen moeten worden. Als je vanuit de Spirit getuige bent, dan zie je de slechte
kanten van iemand anders niet. Dan zie je enkel de goede kanten. Eens dat je dit doorhebt, word je meer en meer getuige en kan
je van die andere genieten. Je geniet van alles wat er is. Als je die capaciteit hebt, kan je zelfs van een klein grassprietje genieten.
In Japan werkt het Zensysteem op deze wijze. Veditama, die dit systeem introduceerde, legde een tuin aan met mos,
verschillende soorten mos, en kleine bloemen. Nauwelijks één voet hoog. Het lijkt op een vraagteken. Je moet een lift nemen en
dan kom je op een platform boven op een heuvel, of een berg, en dan zie je dit: allemaal verschillende soorten mos die
gerangschikt zijn in een prachtige tuin. Als je dat ziet, stopt je denken omdat het zo prachtig is. Als je die creatie ziet, hou je op
met denken. Je moet dus oefenen en proberen uit te vissen waardoor je je denken kunt stoppen, waardoor je getuige wordt.
Eens dat je deze gewoonte ontwikkeld hebt, voel je je goed in gedachteloos bewustzijn. Dan merk je hoe Sahaja Yoga je helpt,
hoeveel zegeningen je krijgt, wat je bereikt hebt door Sahaja Yoga. Je zal verbaasd zijn als je merkt hoe de Paramchaitanya
overal aan het werk is. De Paramchaitanya is nu actief geworden omdat dit het Krita Yuga is. Je kan het zien aan de wijze
waarop ze met vibraties speelt rondom mij. Je hebt al zoveel foto's van mij gezien waarop deze vibraties aanwezig zijn. Je hebt
ook al zoveel foto's gezien van yogi's die voor mij zitten terwijl mijn naam op hun hoofd geschreven is in het Arabisch. Je hebt al
zoveel zaken gezien om je duidelijk te maken dat het goddelijke spel bestaat. Maar het brein zal toch nog proberen tussen te
komen. Luister niet, kijk alleen maar. Kijk naar het effect van Sahaja Yoga op jezelf, op je eigen lichaam. Denk er niet over na,
observeer en je zal verwonderd zijn over de verandering. Om heel eerlijk te zijn: ik kom elk jaar naar Australië, en soms herken ik
jullie niet. Jullie zien er veel jonger uit, veel beter, veel gelukkiger en ik herken al deze mensen niet. Het is die toestand van
getuige zijn die je verplaatst naar een ander domein, die we namelijk aanduiden als twijfelloos bewustzijn. In die toestand word je
zo krachtig dat je anderen hun realisatie kunt geven. [Shri Mataji spreekt Hindi] Je kunt anderen realisatie geven, je kunt de
volledige kennis over Sahaja Yoga meedelen. Je kunt met hen praten. Je straalt het ook uit. [Shri Mataji spreekt Hindi] Weet je,
terwijl ik kijk, absorbeer ik hitte. Dat is mijn werk. [Shri Mataji lacht] Je volledige toestand, je spirituele toestand wordt er een van
zegeningen. Je wordt heel krachtig. Je wordt heel mededogend, liefdevol, evenwichtig, helemaal gezuiverd van alle destructieve
ideeën, van alle depressieve ideeën. En dan ben je werkelijk een grote sahaji die reusachtige dingen kan doen. Onlangs hoorde ik
dat de Duitsers en de Oostenrijkers naar Israël gaan, omdat de Joden door hun voorvaderen vermoord werden. Er wordt nu in
Israël een groot centrum opgestart. Stel je voor hoe deze mensen, eens ze deze toestand bereikt hebben, zonder hulp naar dit
land gaan... Ze hebben zoveel gedaan! Hetzelfde gebeurt in Turkije en in zeer afgelegen plaatsen in Zuid Afrika... Omdat ze van
binnenuit heel veel vertrouwen verkrijgen en gedachteloos bewustzijn, evenals twijfelloos bewustzijn. Wat er gebeurt, eens je
door meditatieve aandacht begint te groeien, is dat je aandacht verlicht wordt. Het gaat er nu om die aandacht te richten. Niet
enkel ervan genieten, maar ook richten. Je aandacht richten op problemen. Je hebt bijvoorbeeld een nationaal probleem. Als je

allemaal je aandacht daarop vestigt, zal alles opgelost geraken, omdat jullie de kanalen zijn van deze allesdoordringende kracht,
die probeert voor jullie een nieuwe wereld te creëren met nieuwe mensen. Dit kan heel snel gebeuren als jullie beslissen je
aandacht daarop te richten en deze aandacht nuttig aan te wenden. Hij mag niet verspild worden. Hoeveel voorspoed we ook
hebben, we mogen onze aandacht niet verspillen. Het belangrijkste onderwerp waarover ik het vandaag wil hebben, is echter:
wat is Godsrealisatie? Eerst komt de zelfrealisatie en er zijn vele ambitieuze mensen die Godsrealisatie willen verwerven. Eerst
en vooral moeten we beseffen dat mensen geen god kunnen worden. Het gaat niet om ‘worden'. Jullie zijn ook niet de Spirit
geworden want de Spirit openbaart zich door jullie, geeft jullie zegeningen, zorgt voor jullie. Als je de Spirit wordt, is er geen
lichaam meer, dan blijft er niets meer over. De Spirit werkt doorheen dit lichaam zolang het er is en geeft je al het licht. Maar je
kunt niet God Almachtig worden, dat moet je goed begrijpen. Wat is Godsrealisatie dan? Dat is: God kennen. God kennen
betekent: weten hoe zijn krachten werken, hoe hij controle uitoefent... door een onderdeel te worden van God Almachtig. Mijn
vinger bijvoorbeeld 'weet' niets van mijn brein, maar hij werkt wel volgens de impulsen van mijn brein. De vinger kan niet het brein
worden, maar hij moet volgens de instructies van mijn brein werken, omdat hij er zo mee verbonden is. Ze zijn één. Met de
godsrealisatie kan je het brein, kén je God, kén je zijn krachten, weet je alles over hem. Voor zover ik kan zien, is dat erg moeilijk
voor jullie, omdat ik Mahamaya ben. Het is erg moeilijk om alles over mij te weten. lk ben erg misleidend, zoals jullie wel weten.
Wat ik ook doe, wat ik ook tot stand breng, gebeurt om jullie te tonen, om jullie te laten begrijpen dat zij de Adi Shakti is... omdat
zij dit allemaal kan. Dat kunnen jullie ook allemaal, maar jullie kunnen niet mij worden. Maar jullie moeten weten dat jullie door
liefde en door devotie en door gebeden Gods krachten kunnen kennen en dat dat de weg is waarlangs je godsrealisatie kunt
bereiken. Dan kan je de natuur controleren, dan kan je alles controleren. Om God volledig te kennen, is totale nederigheid vereist.
Maar je kunt niet God worden, je kunt niet God Almachtig worden. Jullie kunnen geen Godheden worden, maar je kunt wel
godsrealisatie bereiken. Dit betekent dat hij doorheen jullie werkt. Hij kiest jullie om zijn krachten, om zijn kanalen te zijn... en
jullie wéten, jullie wéten wat hij met jullie doet, wat zijn boodschap, welke zijn visie is... welke informatie van God komt. Dat is de
connectie die ik aanbreng. Vele yogi's hebben zegeningen verkregen, maar zij weten niet hoe dit gebeurde, wat het uitwerkte,
welke relatie hen geholpen heeft. Eens je dat beseft, wéét je duidelijk hoe de dingen uitwerken, met welke kracht je dit kon tot
stand brengen. Dat is godsrealisatie. Deze mensen worden zeer krachtig, in die zin dat ze zoveel zaken kunnen controleren. Vele
heiligen konden dit, maar soms duikelden ze weer naar beneden en ontwikkelden hun ego. Zij hadden niet de nodige nederigheid,
die devotie, die toewijding, die overgave. Zij gingen opnieuw naar beneden. Ze zijn erg fier op wat ze bereikt hebben en ze willen
dit met niemand delen. Zij gaan er van uit dat zij dit met grote inspanningen bereikt hebben. Waarom zouden ze het dan zomaar
aan anderen geven? Zulke mensen zullen niet veel hoger geraken. Maar jullie, die gerealiseerd zijn, die nederig zijn, die weten dat
je enkel vanuit nederigheid tot overgave kunt komen. 'Islam' betekent 'overgave'. Mohammed Sahib sprak over 'islam', wat
‘overgave’ betekent. Als je die overgave niet kunt bereiken, zal je God nooit kennen. Hij zei klaar en duidelijk dat je God nooit zult
kennen als je niet eerst jezelf leert kennen. Als sahaji's moeten jullie dus alle kleine en grote dingen kennen en al de grote... dat
je het kunt doen door de gunst van God, door Gods zegen, door Gods liefde, doordat je in het Koninkrijk van God bent
binnengegaan. lk kan zeggen dat jullie inderdaad in het Koninkrijk van God zijn binnengegaan, dat jullie dat stadium bereikt
hebben. Maar je bent er nog niet helemaal. Het is zoals wanneer ik (hier en nu) tegen iemand zeg: "Je bent in Australië ". Hij is
niet in Australië, maar ik kan zeggen “Je bent in Australië." Hij gelooft dus dat hij in Australië is. Zo gaat het niet. Je moet in
Australië zijn en je moet een aantal zaken weten over Australië: over het klimaat en andere zaken. De ouders die hier zijn,
moeten met hun kinderen praten. De ouders hebben niet veel contact met hun kinderen. Er wordt goed voor hen gezorgd in de
school en ze doen veel, maar ook de ouders moeten er zich mee inlaten als de kinderen naar hier komen en er op letten dat ze de
gepaste discipline volgen, maar zich niet aan hen hechten en ze niet verwennen. Als je je teveel aan hen hecht, beschadig je ze.
Eén van de kwaliteiten van Shiva is totale onthechting en dat is wat jullie moeten ontwikkelen: totale onthechting. Onthechting
betekent niet verwaarlozing. lk heb al verschillende keren uitgelegd dat het sap in de boom opstijgt, naar iedere tak gaat en dan
verdampt of terug naar Moeder Aarde gaat. Zo moet ook jullie onthechting zijn. Als je gehecht geraakt, omdat hij je zoon is, of
omdat hij Australiër is, of omdat hij tot een bepaalde familie of klasse behoort, dan ben je nog altijd begrensd. Als je verder wil
geraken, moet je al deze beperkingen laten varen. Deze beperkingen creëren zo'n zwaar gewicht, dat ze je beletten, hoe je ook
probeert, in gedachteloos bewustzijn te blijven. En in die prachtige toestand zouden jullie allen moeten verblijven. In die
toestand domineer je niet en sluit je geen compromissen. Je staat op je eigen benen en je weet dat je niet omvergegooid wordt
door om het even welk idee of dominantie of poging tot onderwerping door wie dan ook. Je wordt een vrije vogel, een absoluut
vrije vogel die als taak heeft zijn vlucht te volbrengen. Eén vlucht gaat naar het gedachteloos bewustzijn. De tweede gaat naar
het twijfelloos bewustzijn en de derde naar godsrealisatie. Sommige mensen, die heel dicht bij mij staan, begrijpen dit niet. Zij
gedragen zich alsof ze goden geworden zijn. Ze zijn zo egoïstisch dat ik er echt verbaasd over ben. In dat geval moeten zij

Sahaja Yoga verlaten. Zie je, zelfs als ik jullie teveel prijs, als ik teveel goeds zeg, moet je je niet al teveel laten koesteren. Dit is
een test. Ook als ik zeg: Dit is niet goed. Je moet er iets aan doen, moet je opletten, want ik moét dit doen. Dat is mijn taak en het
is jullie opdracht om naar mij te luisteren. lk wil dus niets van jullie, ik vraag niets. Wat ik wens, is dat jullie al mijn krachten
zouden verwerven. Jullie kunnen nooit worden wat ik ben. Akkoord, maar probeer alsjeblieft alle krachten te verwerven die ik
heb. Dat is niet zo moeilijk. Dat is godsrealisatie. Dat is de betekenis van Shiva en Sadashiva kennen. Door Shiva ken je
Sadashiva. Je ziet de reflectie en vanuit de reflectie ken je... wie de Originele is, van de reflectie leer je. Zo bereik je de toestand
waarin je op een andere wijze gevestigd bent in het Koninkrijk van God en dat je God kunt zien, dat je God kunt voelen, dat je God
kunt begrijpen en dat je van God kunt houden. Moge God jullie zegenen
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Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag vieren we de opening van de Sahasrara. Ik moet zeggen dat dit een belangrijke gebeurtenis was voor de gehele
mensheid. Vroeger ben Ik Me er nooit van bewust geweest dat dit zulk een verwezenlijking was.
Nu zie Ik dat het onmogelijk zou geweest zijn om tot de mensen te spreken zonder zelfrealisatie. Toen dit gebeurde, dacht Ik:
“Hoe zal Ik de mensen hierover spreken?” Niemand zou het begrijpen en het zou een grote fout geweest zijn van mijn kant om
iets over de Sahasrara te zeggen, want nergens in de geschriften is er iets over de Sahasrara te vinden.
Het was ook heel dubbelzinnig, want de mensen konden niet vermoeden dat er een gebied is boven de Sahasrara en dat men
moet binnentreden in dit gebied, waar zich de realiteit bevindt.
Wat Ik toen rond mij voelde, was duisternis en zonder veel lichtjes zullen de mensen nooit begrijpen hoe belangrijk licht is.
Een andere menselijke vergissing is dat iemand die iets bereikt op een ander niveau geplaatst wordt. Bijvoorbeeld Christus, o.k.
Hij was Christus, wij zijn Christus niet; Mohammed Sahib was Mohammed Sahib, wij zijn Mohammed Sahib niet, Rama was
Rama, Krishna was Krishna, wij niet.
Hoe kan je verwachten dat menselijke wezens handelen zoals zij! Goddelijke persoonlijkheden zijn dus volledig geïsoleerd, staan
zeer ver af van menselijke wezens. Er was alleen de bewondering, het lot, maar als ze vroegen om hen na te volgen, dan konden
ze dat niet. Ze konden hen niet navolgen, want menselijke handelingen doen zich voor op evenwijdige lijnen ten opzichte van de
goddelijke. Deze lijnen zullen elkaar nooit raken zonder zelfrealisatie.
Het menselijk niveau beweegt zich op een ander vlak en het moet tot een hoger niveau komen om te begrijpen dat hetgeen zij
weten, geen realiteit is. Ik kan niet zeggen wat hiervoor nodig is, want volgens mijn eigen ervaring kwamen er allerlei soorten
mensen naar Sahaja Yoga: sommigen werden zeer slecht, wreed genoemd, anderen verdorven en ook bedriegers.
Men zei: “Moeder, ze zijn verschrikkelijk.”
Maar Ik heb gemerkt dat de Spirit van elk menselijk wezen op dezelfde manier gemaakt is. Uiterlijk kunnen ze verschillen, hun
manier van praten kan anders zijn, hun stijl kan verschillen, ze kunnen houden van andere zaken, maar van binnen zijn ze
allemaal zeer mooi. Bij de één na de andere ontdekte Ik dit. Jullie beseffen niet hoeveel vreugde Mij dit gaf, niet enkel vreugde,
maar ook moed, ondersteuning en geduld.
Nu zie je dat Sahaja Yoga gegroeid is. Het belangrijkste wat nu gebeurd is en waar Ik zeer blij om ben, is dat Sahaja Yogi’s zich
verantwoordelijk voelen voor Sahaja Yoga en dat ze aanvoelen, dat ze deze verlichting overal moeten verspreiden. Het is hun
aangeboren verlangen om Sahaja Yoga te verspreiden.
Eerst moesten ze de Spirit worden. Voordien waren er enkele mensen die eigenlijk niet de Spirit zochten, maar het werden ook
Sahaja Yogi’s en Ik ben verbaasd over sommigen onder jullie, omdat Ik nooit verwachtte dat jullie zo ver zouden komen. Plots
hoor je dat die of die persoon daar naartoe is, dit gedaan heeft, dat gedaan heeft...
Ik weet niet welk principe jullie eerst aanvaardden, toen jullie in het rijk van de waarheid kwamen -het is aan jullie om dat uit te

maken-, maar jullie beseffen dat jullie definitief verbonden zijn met het goddelijke. Sommige mensen hadden enorme ervaringen,
anderen hadden zachtere ervaringen, maar de meesten begonnen in zichzelf te geloven, zichzelf te begrijpen en kregen
vertrouwen in zichzelf. Omdat er zoveel mythes zijn over God, godsdienst, goeroes, gaf het licht van de Spirit, toen ze het zagen,
het gevoel voor de werkelijkheid en maakte hun geest standvastig, ze werden rustig. Dit gebeurde allemaal op zeer korte tijd.
Ik zeg niet dat het lang duurde of dat Ik door veel moeilijkheden moest, want voor Mij betekenen deze ervaringen niets. Als een
schip zeewaardig is, kan het hoge tij of schokken aan zonder moeilijkheden, want het is zeewaardig. Ik voelde het dus niet zo,
maar hetgeen Ik voelde dat als jullie voor het menselijk niveau naar het spirituele, naar het goddelijke niveau gaan, er nog iets
blijft hangen. Het moet gezuiverd worden, het moet verhelderd worden of totaal verlicht.
Maar wat is het belangrijke in Sahaja Yoga?
Dat jullie het allemaal zelf gedaan hebben. Het is vriendelijk te zeggen: “Moeder U hebt dit gedaan; u hebt dat gedaan.”
Misschien is dit aan de verlichting te danken. Hoe kunnen de lichtjes blijven branden, nu ze er zijn, als ze niet verzorgd worden en
geolied worden met liefde? Dat is iets wat Ik jullie moest zeggen...
Jullie beseffen hoe belangrijk het is om goede Yogi’s te worden, misschien door introspectie, misschien sprak iemand anders
erover, misschien hebben jullie het nu begrepen.
Wat het ook was, jullie probeerden allemaal goede Sahaja Yogi’s te zijn. Natuurlijk zijn er mensen die soms kwaad zijn op Mij.
“Waarom geneest U mijn zuster niet?” of: “Waarom geneest U mijn vader niet?” “Als U God bent, ...dit, dat....”
Voor Mij maakt het geen verschil. Omdat ze zo ontdaan zijn of gefrustreerd vertellen ze nonsens. Hier en daar kom je er zo
enkele tegen. Er zijn hier echter duizenden mooie mensen. Ik ben er zeker van dat een complete emancipatie van deze wereld,
van de hele aarde zal plaatsvinden, als jullie allemaal je verantwoordelijkheid opnemen. Deze verantwoordelijkheid roept zeker
problemen op die wij onder ogen moeten zien. Als je je verantwoordelijk voelt, moet je ten eerste weten dat je niet zelf de
touwtjes in handen hebt; ten tweede moet je ook beseffen, dat er zovele andere krachten zijn, zoveel engelen en Gana’s helpen
jullie; jullie zijn echt niet alleen.
Denken dat je zelf iets doet, kan je misschien egoïstisch maken. Wat je dan best doet, is zeggen; “Goed ik doe niets, het
Goddelijke werkt alles uit.” Niet dat het Goddelijke iets verlangt van mij, maar door dit te zeggen zal de ballon van het ego niet
zwellen, je zal nederig worden en deze nederigheid zal de grote boom van spiritualiteit binnenin je doen groeien.
Uiteindelijk maakt het je ongetwijfeld tot een zeer geëvolueerd iemand. Maar eerst en vooral moeten we zelf zeggen: “Ik doe zelf
niets.” Het is zeer belangrijk dit te begrijpen, als je het spirituele gezag hebt om dingen te doen, dat dit geen testcircuit is. Veel
mensen denken: “Moeder stelt ons op de proef.” Ik stel jullie niet op de proef. Jullie stellen jezelf op de proef. Ik zeg niet: “Doe dit
niet, doe dat niet.” Jullie stellen jezelf op de proef en nu moeten jullie weten dat jullie in de mooie tuin van de waarheid zijn, waar
nog maar weinigen zijn binnengetreden. En als jullie de tuin binnengaan, zie je dat alles vol schoonheid is. Iedereen krijgt iets
zachts, want alle Sahaja Yogi’s ervaren deze waarheid op dezelfde manier, die niet in woorden kan beschreven worden. Maar je
begint het te voelen: die eenheid, die nabijheid, die vriendschap. Zonder enige verwachting begin je te voelen. “Oh het is een
Sahaja Yogi.” Je wordt een soort volledig geïntegreerd organisme, je wordt een organisatie, zou Ik zeggen, een levende
organisatie. Daar voel je je niet als iets afgescheiden.
Eender welke Sahaja Yogi, of hij nu hooggeplaatst is of niet veel doet in het leven... deze integratie, deze eenheid, dit gevoel van
identificatie met anderen maakt je zo ruim, zo groot, zo machtig. Je bent niet alleen en je zegt: “Ik doe niets.” Je wordt zo nederig
dat je alle valse ideeën over klassenbewustzijn of godsdienstbewustzijn of Ik weet niet welke andere soorten van bewustzijn
vergeet.
Ik weet niet veel over deze vormen van bewustzijn waaraan menselijke wezens lijden, maar Ik heb gezien hoe het gebeurt en

wanneer deze nederigheid een deel van je karakter wordt. Niet dat je nederig wordt omdat er iets moet gebeuren. Je bent
nederig.
Mensen zijn soms uitzonderlijk nederig en lief als ze zaken doen, terwijl ze anders zeer onvriendelijk zijn. Hier word je echt
nederig. Er is geen dualiteit meer in je persoonlijkheid. Dit wil echter niet zeggen dat je zwak wordt. Alleen sterke personen
kunnen nederig zijn, omdat ze geen reacties, geen bescherming nodig hebben. Hun nederigheid beschermt hen zeer goed. Je
denkt of je voelt -denken is een raar woord- je voelt dus dat je een klein stofdeeltje bent. Terzelfder tijd voel je je het hele
uitspansel. Het hangt af van waar je bent, wat je doet, wat je ziet, waar je getuige van bent. Soms voel je dat al deze grote
machtige “heren” waardeloos zijn. Je kan je om hen geen zorgen maken, want ze zijn zo klein. Die flexibele aard zou je moeten
ontwikkelen. Dat maakt je fijngevoeliger en fijngevoeliger, omdat je op een zeer subtiele manier overal kan binnendringen, in elk
voorwerp, elke persoonlijkheid, elk begrip, elk boek, eender wat, elke onderneming. En omdat je zo fijngevoelig bent, zal je
onmiddellijk zien wat er moet gebeuren. En als je dan erg “groot” wordt, begin je te denken -Ik zou moeten zeggen”voelen”- wat je
kan doen om zoveel mensen te helpen, om dit grote werk te doen. Als dit met je gebeurt, moet je niet denken dat je egoïstisch
bent, of dat je zeer klein bent. Nu ben je de Spirit, dat is het enige. Mijn Spirit is zeer gevoelig, een subtiel licht, maar het kan
overal in doordringen, het kan zich in alles uitbreiden, het kan eender waar verblijven of eender waar verdwijnen. Deze fijne
persoonlijkheid, die je nu bent, is je Spirit. Je gebruikt het zelfs niet, maar het gebruikt jou, de hele tijd, zonder dat je ‘t weet
gebruikt hij je.
De tweede zaak is dat jij niet zou moeten bepalen wat je gaat doen. Als ik beslist heb om iets te doen, moet ik het doen. Wat je
ook beslist hebt, is goed, maar als het niet lukt, moet je je geen zorgen maken, of overstuur raken, of zeer zenuwachtig worden. Ik
zal een voorbeeld geven. Ik ging eens naar Amerika en je weet hoe het is als de Sahaja Yogi’s zeer bezorgd worden: “Moeder
moet naar Amerika.” Iedereen was overstuur. Ze keken naar het uur: “Nu is het zo laat, nu is het zo laat.” Glimlachend zei Ik: “Ik
moet naar Amerika, waarom zijn jullie bezorgd?” Plotseling viel er een kind van één van de Yogi’s en brak haar hand, maar ze kon
haar vingers bewegen. Zodra hij het kind bracht, zei Ik: “Goed, Ik ga nu niet naar de luchthaven.” Ze waren zeer overstuur: “Hoe,
Zij gaat niet naar de luchthaven?” Of de hele hemel instortte. Maar Ik zei: “Laat Mij het kind zien.” Ik behandelde het kind en het
was in orde. “Goed, laten we nu naar de luchthaven gaan.” En ze zeiden: “Moeder, het vliegtuig zal vertrokken zijn.” Ik
antwoordde: “Het is in orde, laten we naar de luchthaven gaan.” We gingen naar de luchthaven en het vliegtuig dat Ik zou nemen,
kwam juist aan, omdat er iets mis was met dat vliegtuig.
Er was wel een ander vliegtuig dat naar Washington ging en eigenlijk wilde Ik naar Washington. Zo zat ik gezellig in het vliegtuig
naar Washington.
Maar je moet beseffen, dat jij het niet doet. Alles is gepland en geregeld, mooi, met zorg. Jij beslist iets, goed. Als je beslissing
goed is, als jij het moet doen, zal het uitwerken. Als het niet uitwerkt, moest het ook niet uitwerken. Dit is het verschil tussen
iemand die gerealiseerd is en iemand die niet gerealiseerd is. Een gerealiseerde ziel maakt zich geen zorgen om wat hij wil, wat
hij graag heeft, waar hij dol op is. Wat hij ook krijgt, is goed. Ik zie dat jullie onder dit dak verblijven... verschrikkelijk... zonder
comfort, niets. Ik weet niet hoe jullie hier leven. Ik weet niet wat Ik moet doen. We proberen het terrein te kopen. De eigenaar is zo
hebzuchtig. Ik trek Mij de hebzucht niet aan, maar hij heeft ons de grond nog niet gegeven. Ik weet niet wat Ik moet doen. Maar
jullie genieten ervan, jullie trekken het je niet aan.
Gewone mensen zouden zeggen: “Ik wil zulk een kamer en zo’n huis en dit en dat...” Jullie kunnen leven onder alle
omstandigheden, omdat jullie je geen zorgen meer maken over je fysieke comfort. Jullie denken aan je spirituele comfort.
Ik ken Sahaja Yogi’s, zo mooi, zelfs kinderen... als er gedurende een film iets gebeurt, sluiten ze onmiddellijk hun ogen, ze willen
het niet zien. Niemand moet hun dat vertellen, want die subtiele persoonlijkheid die geen nonsens verdraagt, is ingebouwd. Er
wordt niets gezegd, ze zijn niet ruw, maar ze verdwijnen en gaan weg van zulke plaatsen, automatisch.
Hoe de nieuwe persoonlijkheid te beschrijven?
In de natuur zien we het duidelijk. We zien dat de boom groeit en dan moet uitbreiden, maar hij kan het niet, hij doet het niet. Als

het mogelijk is, zal de boom uitbreiden en zodanig dat ook alle bladeren licht opvangen. Ik denk niet dat bomen zoveel
intelligentie hebben om dit te regelen, maar er is iets dat hen zo mooi organiseert. Nu is het niet één boom, maar duizenden en
duizenden en duizenden. Degene, die dat allemaal doet is degene met wie jullie in verbinding staan.
De bomen volgen enkel de natuur, ze kunnen deze Goddelijke kracht niet manipuleren, hanteren, begrijpen. De dieren en zelfs de
mensen kunnen dat niet, maar jullie kunnen dat wel omdat jullie de grens van deze menselijke beperkingen overschreden
hebben. Jullie zijn nu belangrijke burgers van het machtige Goddelijke rijk. De Goddelijke kracht helpt jullie en werkt alles uit; zij
leidt en bestuurt jullie. Hetgeen jullie moeten doen, is openstaan voor deze begeleiding. Tegelijkertijd moeten jullie handelen,
want deze begeleiding komt ook van binnenuit zodat jullie weten wat je moet doen.
Veronderstel dat je voelt dat je mislukt en dat je nog altijd niet weet waarom je niet kreeg wat je wenste, tracht dan te begrijpen
dat dat het beste is voor je. Dat betekent nooit dat je moet opgeven, wel dat je geen verlangen mag hebben. Ik heb gemerkt dat
de verlangens van de Yogi’s zoveel krachtiger zijn dan de Mijne. De reden hiervan is, dat Ik zonder verlangens ben. Ik heb geen
verlangens.
Ik heb geen enkel verlangen, van welke aard ook. Ik verwacht echt niets. Jullie kunnen zeggen dat dit frivool is, maar bij jullie
mensen ligt het anders. Jullie zijn anders gemaakt, want jullie hebben al iets bereikt. Ik heb niets bereikt. Ik ben wat Ik ben.
Omdat jullie iets bereikt hebben, weten jullie wie jullie waren en wie jullie zijn.
Al wat jullie verlangen werkt uit. Ik denk dat dit een geschenk is voor wat jullie verwezenlijkt hebben. Jullie krijgen al wat jullie
wensen als geschenk of als bijzondere zegening omdat jullie zo hard werkten. Ik heb jullie al gezegd om geen ongepaste dingen
te wensen, want al wat je wenst werkt uit en het werkt doeltreffend.
Tracht je te realiseren dat jullie geen gewone mensen meer zijn. Jullie overstegen de grens en nu verblijven jullie zelfs niet meer
in de Sahasrara, maar erboven. De Sahasrara bevindt zich in de limbische zone, die afgesloten is zoals een lotus, maar als de
Kundalini erdoor komt, dan opent de lotus zich zo.
Dat is wat in de Bijbel geschreven staat: “Ik zal voor U verschijnen als vurige tongen.”
Het is het Goddelijke, deze bloemblaadjes zijn enkel de zenuwuiteinden, die op deze manier verlicht worden. Ze zien eruit als
vlammen, maar deze vlammen geven geen hitte. Het wordt “tapohina” genoemd: geen hitte, uitzonderlijk verkoelend, kalmerend,
verzachtend, mooi...
Als de Sahasrara-lotus zich opent, boort de Kundalini zich door je fontanel heen en je krijgt je zelfrealisatie. Dit is met jullie
gebeurd. Nu moeten we deze lotus openhouden en dat mislukt soms omdat sommige menselijke gevoelens in ons blijven
hangen. Het kan ten eerste afgesloten worden door twee ballonnen: die van het ego en de conditioneringen of het superego.
Deze twee ballonnen proberen telkens opnieuw om de Sahasrara af te sluiten. Je moet waakzaam zijn voor hetgeen je Sahasrara
afsluit.
Het eerste is ego. Hoe moet je dat aanvallen? Want je wil je ego aanvallen en dat kan enkel door ego, dat is de enige manier.
We hebben dus deze toestand van nirvichara, van gedachteloos bewustzijn, waar we moeten zijn. De eenvoudige aanpak is zeer
praktisch. Tracht te begrijpen waarom je egoïstisch was, op wie je boos bent, waarom je boos bent. Wat zet je ertoe aan om
iemand te domineren, te controleren of te beheersen en waarom?
Het verstand zal niet antwoorden.
Tracht dit te begrijpen: wat je ook stoort of wat je je groot doet voelen, vergeleken met je zelf is er niets groter, vergeleken met
jouw liefde is er niets groter, vergeleken met jouw medevoelen is er niets groter, want hierin schuilt het licht van de Goddelijke
Waarheid.

Je moet weten dat je moet houden van de persoon die je haat of waar je kwaad op bent. Hoe kan je van zo iemand houden? Er
bestaat geen maat om dit te meten, maar de liefde zelf zal aangeven, hoe je aan dit gevoel kan voldoen, door het geluk dat je
voelt. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ontving een brief van iemand uit Polen, die Me erg uitdaagde. Haar moeder was ziek, kanker,
en ze daagde me uit. “Als U God bent, moet U scheppen, mijn moeder genezen; als U God bent, moet U dit, dat...” Erg amusant. Ik
zei: “Goed”, en richtte mijn aandacht op deze vrouw. Misschien is haar moeder beter, maar in plaats van kwaad te worden zei Ik:
“Ze is zo teleurgesteld, ze is zo ontdaan, ze is zo bezorgd. Zelfs door te zeggen: “U bent God” daagt ze Me uit. Oké, het maakt
geen verschil. Of ze Me nu God of niet-God noemt, maakt geen verschil voor wat Ik ben. In plaats van kwaad te worden voelde Ik
heel veel mededogen voor haar. Ze is een mens, haar moeder is zo ziek en ze is de enige bron van haar leven. Ik kan begrijpen
waarom ze zo ontdaan is. Je moet het dus proberen en je kan het gemakkelijk, zeer gemakkelijk. Het is niet moeilijk, want jullie
zijn gerealiseerde zielen.
Ik spreek tot heiligen. Als jullie je aandacht vol liefde op iemand zetten, begrijp je die persoon. Alsof je met die persoon
geïdentificeerd wordt. Je beseft: “Als ik in haar plaats was, wat zou ik dan gevoeld hebben? Deze wanhoop, boosheid? Als het mij
overkwam, als ik dezelfde soort persoon, met dezelfde problemen was, wat zou ik dan doen?”
Dat lost het probleem op.
Tot zover de identificatie. Jullie hebben zulke kracht. Ik zei jullie, dat jullie kunnen binnengaan, één worden met de andere is
belangrijk en jullie kunnen het, want jullie zijn gerealiseerde zielen. Plaats jezelf in dezelfde situatie als de andere en je zal
beseffen hoeveel kracht je liefde heeft. Identificatie is de enige manier om de liefde te begrijpen. Als je je liefdevolle aandacht op
iemand zet, zal het ego onmiddellijk verdwijnen. In je leven zal je zoveel dergelijke ervaringen opdoen, dat je verbaasd zal zijn
over jezelf: “Hoe kan ik dit allemaal doen?” Omdat je een gerealiseerde ziel bent. Door je te identificeren met de andere persoon,
breng je die persoon onder de hoede van het Goddelijke, door dat gevoel van éénheid. We hebben soms ook een zeer verkeerd
beeld van onszelf en de anderen.
Ook over heel kleine zaken hebben we een eigen idee, een soort levensstandaard zou je kunnen zeggen: “Dat hebben we graag.”
“Daar houd ik niet van.” Een heilige zegt nooit: “Ik heb dat graag.” “Ik heb dat niet graag.”
Als je dat zegt, identificeer je je op een verkeerde manier met de anderen. Bijvoorbeeld: veronderstel dat iemand mooie bloemen
geschikt heeft. In plaats van het te waarderen en ervan te genieten, zeg je: “Ik zie dat niet graag, het had beter gekund.” Juist om
te... Ik weet niet waarom mensen dat zeggen. Maar als je jezelf identificeert met de man of de jongeman, die het gemaakt heeft,
zal je genieten van de manier waarop die persoon genoten heeft. Omdat je enkel aan jezelf denkt, eigendunk doet je denken: “Dit
is niet zo goed, dit zou beter gekund hebben, dat zou beter gekund hebben.” Wie ben jij dat je over eender wie mag oordelen?
Kritiek geven is het gevolg van een groot misverstand over jezelf. Wie zijn wij? Waarom zouden wij iemand beoordelen?
Worden we ervoor betaald? Oordelen we nog over anderen? We zouden moeten zien wat er goed is in anderen, want in het rijk
van de waarheid is alles goed, alles is in orde, alles is eerste klas. Maar als je probeert te zien wat er fout is bij anderen, dan ben
je nog niet in de realiteit.
Je kan het bekijken, je kan getuige zijn, maar je mag er niet overstuur van raken of iets zeggen waarvan anderen overstuur raken.
Je bekijkt het: het is mooi, amen! Alleen al de vreugde van degene die het maakte, al deze mooie dingen van al die mensen
borrelt naar boven.
Enkel en alleen als je jezelf identificeert met degene die het gemaakt heeft, zou je misschien kunnen zeggen: “Dit zou beter
kunnen, dat kan beter.” Veronderstel dat jij iets doet en een ander zegt: “Je zou het beter anders gedaan hebben.” Onze energie
verspillen voor niets, onze spirituele energie! Dan worden jullie opnieuw lichtjes aan de hemel... groot. Jullie zijn te groot om je
met deze (kleine) zaken bezig te houden, je energie te verspillen voor onbeduidende en nutteloze zaken en jezelf klein te maken.
Jullie moeten je spirituele energie gebruiken.

De bomen en de bloemen kunnen ze niet gebruiken, jullie zijn de enigen die het kunnen en zo creëren jullie oceanen van vreugde.
Zo komen we tot Sahaj. Wat Sahaj jullie gegeven heeft is in orde. Maar wat hebben jullie aan Sahaja Yoga gegeven? Wat heb ik
aan Sahaja Yoga gegeven? Heb ik oceanen van vreugde gecreëerd voor anderen? Heb ik vriendschap, medevoelen, liefde
getoond? Wat Sahaja Yoga jullie gegeven heeft, vinden jullie vanzelfsprekend. Als ze naar Sahaja Yoga komen, denken ze dat er
een getekend contract is. En als de zaken niet uitwerken, wat gebeurt er dan? We hebben toch een contract me God en we
krijgen niet alles waar we recht op hebben, voor wat we zijn...
Of staan jullie nog uit te kijken aan de kant? Jullie zijn in staat om zoveel vreugde te scheppen, enorm veel vreugde en vrede. Zie
in welke toestand de wereld tegenwoordig is: volledige verwarring en ontreddering, allerlei vormen van corruptie en destructie, de
wereld is zo lelijk geworden. Kunnen jullie hem mooier maken? Jullie kunnen dat, want jullie kunnen de mensen transformeren.
Maar hoe kan je dat, als je niet jezelf bent, een mooie Sahaja Yogi? We moeten dus onze aandacht op onszelf zetten als we
anderen in dit koninkrijk van de waarheid willen brengen. Dit is een aspect van onszelf, dat we onze eigen subtiele kant moeten
leren begrijpen. De andere kant is dat we ons nog steeds identificeren met zaken waarmee we ons niet moeten identificeren. We
kunnen het uitzoeken: geïdentificeerd met ideeën, geïdentificeerd met een soort bewustzijn.
Al deze zaken maken jullie krankzinnig. Al de gekken, die geconditioneerd zijn, zijn als een trein zonder bestuurder. God weet
wanneer hij zal botsen, want deze mensen die zich identificeren... Kijk naar mensen die naar de kerk gaan. Ze maken zich
gereed, ze gaan naar de kerk, ze zitten daar, zingen liederen, ze komen thuis en maken opnieuw ruzie en vechten. In het theater
zullen ze buigen, maar niets gaat er binnen.
Of heb je de Joden gezien? Ze weeklagen, de klaagmuur met God ervoor, ze doen allerlei zaken en wat gebeurt er met hen?
Niets.
Hetzelfde met de moslims, ze zijn zo geconditioneerd. Je kan hun conditioneringen onmogelijk beschrijven, zo gek zijn ze en ze
maken hen steeds gekker. Ik heb zo veel mensen gekend van dat soort.
Ik was eens samen met een bekende. Deze man stond gewoonlijk op om vier uur. Ik wilde net beginnen een soort Rama raksha
te zingen. Het hele huis sliep nog, de kinderen sliepen en hij riep zo hard als hij kon. “Wat gebeurt er!” Zelfs Rama sliep nog op dit
uur. Maar hij wilde roepen, zijn bad was nog iets anders. Iedereen wist wanneer hij een bad nam, omdat hij dan gewoonlijk een
andere shloka zong.
Eens was Ik in de aanpalende kamer, Ik hoorde: “bang, bang, bang” en Ik vroeg: “Wat is er?” Ik dacht dat hij aan epilepsie leed en
snelde naar de anderen en zei: “De man heeft een aanval van epilepsie.” “Neen, hij heeft niets.” “Waar komt dat geluid dan
vandaan?” “Neen, neen, hij wrijft die chandan,” sandelhout, met zulk een sterke slag, dat elke keer dat de steen de grond raakte, Ik
dacht dat hij epilepsie had. “Wat je hem ook zegt, hij luistert toch nooit en doet dat elke dag opnieuw? Wat is dat? “ Dit aanzien
we als domheid.
Als we anderen zien, mensen en zelfs gerealiseerde zielen: jullie zijn in het koninkrijk van de waarheid. Jullie aanvaarden soms
nog onwaarheden als gevolg van eeuwenoude conditioneringen. Je voorouders waren zo, je ouders waren zo en de voorvaderen
van je voorouders waren zo. Het zit in je genen.
Maar in Sahaja Yoga veranderen deze genen ook. Jullie moeten dit soort conditioneringen die nog achterblijven in jullie lichaam,
in jullie geest of in jullie emoties zien en opruimen. Want ze doden de vreugde, ze verhinderen dat je ten volle van de realiteit kan
genieten.
Als je ten volle van de schoonheid van de realiteit wil genieten, moet je alle zaken die je moreel gek maken opzij zetten.

Sommige mensen, bijvoorbeeld ondernemers, (entrepreneurs), profiteren van zulke mensen. Ze bepalen de mode, iedereen zal...
Maar wij zijn mensen met verstand, niet enkel verstand maar verlicht verstand. We volgen de dingen niet alleen omdat ze mode
zijn. We volgen onze eigen mode. Dit is geen ego, dit is identificatie met je eigen Spirit.
Als je de wijsheid van de Spirit in je hebt, zal je je niet bezighouden met gekke of onzinnige zaken. In het koninkrijk van de realiteit
zijn dus alle zeven chakra’s volledig verlicht, ze zijn geïntegreerd en worden gevoed. Hier zien we onszelf niet als iets beperkts,
maar volledig onbegrensd. Zelfs als we zeggen dat we binnendringen, dan is het zo, we kunnen uitzetten en inkrimpen. Een
persoonlijkheid die volledig flexibel is en die vrede, vreugde en evenwicht schept. Ik ben er zeker van dat met het openen van de
Sahasrara de hele wereld één wordt.
Eens zal Ik de problemen, die het gevolg zijn van domheid, begrijpen. Ik ben er zeker van dat de eenheid er zal komen. En als dat
gebeurt, zal je merken dat het leven van het Goddelijke volledig buiten deze duisternis en vernietigende krachten ligt. Het zal
gebeuren als er vele Sahasrara's geopend kunnen worden voor echtheid en waarheid. Waarom dan de Sahasrara van de wereld
ook niet? Het zal gebeuren!
Vandaag is dus een belangrijke dag voor ons, in de geschiedenis van de spiritualiteit is het een zeer belangrijke dag, omdat we
beseffen dat we verlicht zijn. We zijn het licht van de vreugde, het licht van het medevoelen, het licht van de liefde zoals deze
stille vlammen van de Sahasrara, die mooi dansen in verschillende kleuren. Dan zullen we weten wat genieten van de realiteit is.
Moge God jullie allen zegenen.
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Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag vereren wij de Adi Shakti. De weerspiegeling van de Adi Shakti in jullie is de Kundalini. Men kan stellen dat dit de
verering van Adi Shakti en van de Kundalini is, als je begrijpt dat al wat geschapen werd, in dit universum en in vele universa het
werk is van de Adi Shakti.
Vele mensen geloven dat er één God is. Dit is juist, er is één God, de Almachtige God, maar Hij heeft zijn eigen krachten, die Hij in
iemand kan belichamen en deze kracht krijgt dan haar eigen uiting, haar eigen uitdrukking. Het eerste wat God schiep was de
kracht van Adi Shakti.
Bij haar schepping was er een geluid, dit geluid noemen we Aum, de logos of om het even hoe je dit oergeluid noemt, en alle drie
de krachten kwamen uit deze klank te voorschijn, de A, U en M: "AUM".
De Adi Shakti is degene die het verlangen van de Almachtige God belichaamt. Het verlangen van God Almachtig ontstaat uit Zijn
medeleven en voor Zijn eigen uitdrukking, zijn eigen manifestatie, Zijn eigen reflectie. Ik zou zeggen dat Hij moe was van de
eenzaamheid en dus dacht Hij eraan een partner te scheppen die zijn verlangens openbaart.
En dus scheidde Gods, kracht zich af en vormde de belichaming van zijn medeleven, van zijn verlangen om te scheppen.
In het Sanskriet gebruikt men het woord Chitwilas, dit is de vreugde van de Adi Shakti. Chit betekent, zoals jullie weten, aandacht.
Aandacht heeft haar eigen vreugde en om deze vreugde te tonen schiep zij al de universa. Zij schiep deze moeder Aarde, Zij
schiep de gehele natuur, Zij schiep al de dieren, Zij schiep al de mensen en Zij schiep al de Sahaja yogi's.
Zo werd de hele schepping geschapen.
Op dit punt kunnen we ons afvragen waarom Zij niet onmiddellijk de mensen schiep. Dit was de wens van God Almachtig: enkel
mensen scheppen zonder hen iets te vertellen, iets beter dan de andere dieren. Maar Adi Shakti, als Moeder, had haar eigen wijze
om uit te drukken dat Zij vond dat Ze spiegels moest maken voor de Almachtige God om Zijn aangezicht te zien, om Zijn
beeltenis te zien, om Zijn karakter te zien.
Zo ontstond deze lange evolutie. Deze evolutie moest op deze wijze plaatsvinden, opdat zij zouden weten waar ze vandaan
kwamen.
Wij moeten weten dat wij ontstaan zijn uit de natuur en zelfs de natuur moet beseffen dat zij van Moeder Aarde voortkomt, en
Moeder Aarde beeft zelf haar eigen Kundalini. zij is geen dode aarde, maar zij weet, zij denkt, zij begrijpt en zij ordent.
In de natuur kan je zien hoe elke boom zijn eigen grenzen heeft, hoe elke vrucht op een bepaalde boom groeit. Hoe gebeurt dat?
Wie zorgt voor deze ordening? Als Moeder Aarde sneller zou bewegen dan op dit ogenblik, zouden wij zelfs niet geboren zijn. Als
de snelheid lager lag, zou dit niet tot stand zijn gekomen. Kijk naar het hele plan. Het is een mooi plan, dat moeder Aarde zo rond
de zon beweegt dat verschillende seizoenen ontstaan. Daarom wordt de kracht, de Paramchaitanya, die de kracht is van de Adi
Shakti, ook Rytambara PrAgnya genoemd.
Deze kracht verwekt al het leven, alle organisatie en de gehele schepping.

Ons menselijk ego denkt dat wij iets doen, iets scheppen. Dat kunnen we niet, we kunnen niet eens een stofdeeltje credren, laat
staan al het andere. Uit wat ooit geschapen is, kunnen we combineren, samenvoegen en iets maken, maar (als) je ziet dat dit
niets is, het ligt buiten onze kracht.
Wij kunnen niets scheppen, maar wat we maken zijn onze eigen mythen. Als iets bijvoorbeeld uit goud gemaakt is, blijft het goud.
Iets is uit hout gemaakt. Kijk, nu het bewerkt is, blijft het hout. Het beginsel is overal hetzelfde. Dus, om het even wie je bent, in
welk land je ook bent geboren, om het even welke cultuur je hebt, jullie zijn menselijke wezens. Fundamenteel zijn jullie allemaal
gelijk. Jullie lachen op dezelfde wijze, jullie glimlachen op'dezelfde manier en jullie wenen op dezelfde wijze.
Ik heb nog nooit iemand met zijn handen zien wenen, of tranen uit zijn vingers zien vallen. Zo moeten we ons ervan bewust zijn
dat we allen verbonden zijn door hetzelfde levensbeginsel. En dit gemeenschappelijk levensbeginsel, waarmede de Adi Shakti
ons verenigt, is dat wij allen de Kundalini in ons hebben. Alle mensen bezitten de Kundalini.
Niet de dieren, die hebben het ook, maar niet zo ontwikkeld, het is geen volgroeide vorm van de Kundalini die kan opgewekt
worden. Maar de menselijke vorni evolueerde zo tot een verbinding die de Goddelijke kracht in ons is, die op haar beurt de
weerspiegeling is van de Adi Kundalini die zo gemakkelijk kan opgewekt worden in deze Kali yuga.
Dit is het gemeenschappelijk principe dat elk van ons bezit.
Dus moeten we alle mensen, al,de menselijke wezens, respecteren, om het even welke nationaliteit ze bezitten, om het even tot
welk land zij behoren, om het even welke kleur zij hebben, want allen hebben ze hun Kundalini. Zij zijn mensen zoals jullie
rnensen, bewust, verlicht en gerealiseerd.
Als je nu begrijpt dat dit de vreugde is van de aandacht van Adi Ma van de Oermoeder, dat het juist het spel en de vreugde is, dan
ben je spiritueel volgroeid. Wat moet er gebeuren? Wat moeten we voelen en hoe zullen we dan bestaan? Deze vragen hebben
jullie al dikwijls gesteld.
Het feit op zich dat jullie vragen stellen, toont dat jullie er nog niet zijn, want eens men zover is, stelt men geen vragen meer.
Trouwens wat er gebeurt is dat je zuiver bestaan wordt. Enkel het zijn. En in dit zijn begin je de aard van het goddelijke te
weerspiegelen. Dit goddelijk karakter wordt niet alleen heden ten dagen uitgedrukt, maar ook veel vroeger.
In elke godsdienst waren er mensen die dit goddelijke karakter zeer uitgesproken bezaten. Zo vond ik bijvoorbeeld bij de mensen
die drie-, vierduizend jaar geleden in Columbia leefden, dat hun standbeelden Kundalini hadden. En wat we vonden was, dat de
Kundalini was uitgedrukt in drie en een halve wendingen. Deze Kundalini, die we in onszelf hebben, is nu voor jullie bewezen.
Jullie weten dat deze kracht in ons aanwezig is. Zo weten jullie ook wat er gebeurt als je van het middenpad afwijkt. Ook hier
vertelt de Kundalini, die de uitdrukking is van de Oermoeder, je op je vingertoppen wat er met je misloopt, waar je tekorten zijn,
wat jouw probleem is. Nu we dus verlichte mensen zijn, zijn we heiligen geworden en zo staan we boven alle anderen. Wat we
zeker moeten begrijpen , niet alleen verstandelijk, maar met het hart, is dat je nu over deze goddelijke vibraties beschikt en deze
goddelijke vibraties kunnen je vertellen waar je bent en wat je bent, waar het probleem is. Zo zullen ze je ook vertellen, om het
even waar je naartoe gaat. Ik sprak met enkele mensen die naar Jeruzalem geweest waren.
Zij zeiden:"Moeder, de hele plaats straalde vibraties uit, goddelijke vibraties" Iemand ging naar Chindwara en hij zei bij zichzelf:
"Ik zal Moeders plaats vinden, uiteindelijk is het niet moeilijk via de vibraties, ik zal het vinden." En hij zei:"Zodra ik het platform
aanraakte begon ik te springen en ik zei wat nu?
Hoe zal ik Moeders plaats bereiken?" Toen ging hij zitten en vroeg zich af: "Hoe zal ik nu de plaats vinden, waar Moeder geboren
is?"

Toen zag hij de ster, namelijk Venus, en hij begon de Venusster te volgen en zo ging hij verder en vond hij de plaats. Het hele plan
in zijn geheel is dus helemaal niet op toeval gebouwd. Als je een boom ziet: elke boom heeft bladeren en elk blad heeft gelijke
kansen om de zonnestralen op te vangen. zie je, in de natuur is het zo harmonious, zo mooi; alleen wij verknoeien de natuur,
omdat wij niet begrijpen dat we uit de natuur ontstaan zijn en dat we haar moeten respecteren. Ik heb jullie al verscheidene keren
uitgelegd hoe mensen gevormd zijn uit verschillende chemicaliën, die zoals koolstof van Moeder Aarde komen. Dit alles doet
ons begrijpen dat we een zeer grote verantwoordelijkheid dragen.
De (evolutie van de) wereld heeft duizenden en duizenden en duizenden jaren geduurd en nu hebben jullie allen het stadium
bereikt waar jullie je Zelf geworden zijn, jullie kennen jezelf. Dit is een grote, een enorme sprong in het evolutieproces. Dit
evolutieproces startte lang, lang geleden. Ik denk dus dat het enorm belangrijk is voor jullie de Adi Shakti en ook de Adi Kundalini
te vereren.
Het gebeurt totaal zonder dat je begrijpt, jullie kunnen niet begrijpen hoe jullie heilig zijn geworden: Als je weet dat je al deze
centra hebt en dat deze centra via de opwekking van de Kundalini gewekt moeten worden en dat de Kundalini zich via jullie
vingertoppen uitdrukt. Zolang je jezelf niet totaal identificeert met deze kennis, is er altijd een kans dat je afwijkt van de juiste
weg naar volmaaktheid.
Ik heb verschillende mensen naar Sahaja Yoga weten komen en er Sahaja yogi's ontmoeten die halfweg zijn. Omdat ze rationeel
ingesteld zijn, argumenteren ze:"Hoe zit het? Het zit zo in mekaar. Hoe is het?
Op die manier. Hoe is hij een Sahaja yogi geworden? Hij zal zo zijn."
Er zijn zovele relaties tussen mensen en de goddelijke kracht. Ik zei jullie in het begin dat God eenzaam was en dat Hij daarom de
Adi Shakti schiep en via Haar werd het hele universum geschapen. Maar ook doordat jullie zoeken is ook het Goddelijke op zoek.
Wat jullie zoeken, wordt beloond, als jullie begrijpen wat dit eenvoudig gegeven in verband met het Goddelijke inhoudt.
Hij is degene die jullie verstand gaf. Hij is degene die jullie wijsheid gaf.
Hij is degene die jullie alles gaf wat je hebt, zoals jullie zongen:
Wat wij hebben kregen we door U. Als het zo is dat alles wat je hebt, door je Kundalini gegeven is, dan is het belangrijk te
begrijpen wat haar gelukkig maakt en wat haar voldoening schenkt. Je moet proberen te weten wat haar gelukkig maakt. Ik heb
jullie gezegd dat er een wisselwerking is tussen de gerealiseerde zielen en het Goddelijke en dat het Goddelijke gelukkig is als
jullie gelukkig zijn en dat jullie gelukkig zijn als het Goddelijke gelukkig is. Zo’n verbinding is het en die is zo innig als de zon en de
zonnestralen of de maan en haar eigen maanlicht.
Het is zo dichtbij, zo aangeboren en dit zou jullie volledige controle over jezelf en over je eigen ontwikkeling moeten geven.
Men beschrijft op zovele manieren dat je jezelf moet overgeven.
Maar jezelf overgeven gebeurt uiteraard met angst. Zoals iemand die met een zwaard komt en zegt: "geef jezelf over." Maar
zodra die persoon weg is zal je een zwaard nemen en zijn hoofd afhakken. Dit soort overgave heeft geen betekenis. Deze
overgave is afgedwongen. Dit soort overgave heeft problemen gecreeerd, want ze veroorzaken een reactie, maar jullie overgave
aan het Goddelijke is uitermate vreugdevol, zoals zout oplost in de zee, spontaan oplost in water.
Dit oplossend vermogen geeft echte vreugde. Als je in jezelf kunt voelen dat je één bent met het Goddelijke, dat je oplost in de
goddelijke oceaan. En dan word je zuivere liefde, mededogen en daaruit voortvloeiend enorme vreugde.

Veel mensen vertellen me: "Moeder, het is enorm moeilijk iemand te vergeven." Maar ik denk dat het verschrikkelijk is niet te
vergeven. Vergeven schenkt grote vreugde, een enorme vreugde. Zodra je vergeeft, neemt het Goddelijke over en zal het
Goddelijke voor je zorgen. Niemand kan je nog verontrusten, maar eerst moet je jezelf overgeven aan het Goddelijke, dat is
vergeven. Maak het jezelf niet lastig met iemand straffen of iets tegen iemand te ondernemen, het Goddelijke neemt het van jou
over en doet wat nodig is, op zo'n mooie manier, dat het de moeite waard is te zien hoe het werkt.
De kracht van Adi Shakti is goddelijk en wordt in elke godsdienst beschreven. In de Islam als Ruh, in de bijbel als de
Allesdoordringende Kracht. Ze wordt Allakh genoemd, wat betekent, dat wat men niet kan zien; Niranjana, degene die totaal
onthecht is. Al deze woorden worden gebruikt voor de Goddelijke kracht.
Men heeft erover gehoord, men heeft erover gezongen, maar jammer genoeg hebben slechts enkelen het gevoeld. En als ze het
voelden, wisten ze niet hoe ze het de anderen konden duidelijk maken, hoe ze het de anderen konden laten voelen. Dus alles wat
ze vertelden werd een soort verhaal, iets onwezenlijks. Niemand kon geloven dat ze zo iets gevoeld hadden, men kon zich niet
verbeelden dat zo’n kracht vrijkwam. Gelukkig is het jullie allen algemeen bekend dat deze kracht bestaat. Jullie zijn er zeker van,
aangezien jullie deze kracht in jezelf kunnen voelen en wanneer je ze voelt voelen jullie je zeer gelukkig.
Jullie kunnen vaststellen of iemand al dan niet de waarheid spreekt, want jullie merken dat aan de vibraties, door deze kracht van
de Adi Shakti.
Zij vertelt jullie wat je moet doen.
Bijvoorbeeld als iemand jullie schade heeft berokkent, dan kan je zeggen: "Moeder, als we die persoon vergeven, dan is dat niet
terecht, want hij heeft onherstelbare schade berokkend en als ik vergeef betekent dat dat ik aanvaard dat hij geen schade heeft
berokkend." Dit soort argumenten is mogelijk, maar je zult merken en verrast zijn dat je die persoon vergeeft, omdat de waarheid
is dat, of je nu vergeeft of niet, je wezenlijk niets doet. Dat is de waarheid. Dus als je iemand vergeeft uit medeleven, dan wordt
dit medeleven de waarheid. Het is het medeleven dat jou de waarheid vertelt en alle absolute waarheid die je kent komt via het
medeleven van deze Goddelijke Kracht. Misschien zou je soms kunnen zeggen: "Moeder, we zagen vibraties en we voelden ons
zo, maar toch gebeurde het."
Het maakt niets uit. Wat er ook gebeurde, het gebeurde. Je voelde de vibraties, je hebt naar de vibraties geluisterd en je hebt
ernaar
gehandeld, dat is alles. Of het nu een bepaalde richting uitgaat of niet, is iets anders, want het moest die weg uitgaan. Er speelt
zich een toneelstuk af, maar de Chitwilas Is de vreugde van de Chitta van het Goddelijke. Het is dus een spel.Als je dat spel kan
zien, raak je niet verward, want het is een spel. Hoe het werkt, hoe het georganiseerd is, is niet jou probleem. Je dient enkel het
spel van het Goddelijke te zien, hoe het uitwerkt.
Jullie hebben allemaal wel mirakels gezien:"Moeder dit mirakel is gebeurd, dat mirakel heeft plaatsgevonden en ik weet dat het
allemaal van God komt". Ondanks dat is ons geloof in het Goddelijke niet zulk een verlicht geloof. Als je verlicht geloof bezit, dan
bekommer je je niet over de belangrijke levensgebeurtenissen. Het werkt goed uit. Als het niet goed uitwerkt moet je niet
veronderstellen dat de hele wereld aan je voeten ligt, omdat je een gerealiseerde ziel bent. Dat is niet noodzakelijk, het is een
spel, het is het mooie genieten van de aandacht van de Adi Shakti.
Als je dus getuige kan worden, als je werkelijk getuige kunt zijn van het hele spel, gebeurt het volgende: spiritueel kom je veel
dichter bij, ik zou moeten zeggen dat je oplost in de Goddelijke Kracht. Deze éénwording moet plaatsvinden. Daarom is deze
Puja van vandaag zo belangrijk voor jullie, want als Adi Shakti niet gelncarneerd was, kon dit werk niet uitgevoerd worden. Want
het moest iets zijn dat alle problemen en alle aspecten van het menselijk leven kon omvatten. Het moest een incarnatie zijn die
de mens als een geheel kon zien, niet alleen het fysieke of het mentale of het emotionele of de specifieke ideologiën of de aparte
wijze van domineren, neen, maar als een geheel, als een mens. En de mensen zijn, zoals ik jullie vertelde, van binnen

fundamenteel gelijk.
Sommigen zijn gevoeliger en algemeen gesproken meer zoekers, anderen zoeken niet echt en sommigen zijn helemaal geen
zoekers. Het is eveneens de Adi Shakti die jullie de drang naar het zoeken gegeven heeft. In het evolutieproces kwam één vis uit
het water, uit de zee die als een moeder was. Hij (de vis) kwam er uit en nadien kwamen er tien of twaalf vissen uit. Na nog een
tijd kwamen hele scholen vissen uit het water. op dezelfde wijze loopt jullie evolutieproces. wij denken dat we al met velen zijn
en we zijn met meer dan het getal dat de heilige Johannes opgegeven heeft. Het maakt niets uit, het maakt niets uit. Zie je, het is
werkelijk een vruchtbare periode Is, dit Kali Yuga tijdperk, waarin zoveel mensen geroepen worden tot het Goddelijke. Ik bedoel
dat het nu het juiste ogenblik is om dit te doen. Zoals toen ik gisteren jullie toneelstuk zag, ik heb dat allemaal Zelf gezien en ik
vraag mij af wat er met deze mensen zal gebeuren, hoe gaan zij Sahaja Yoga aanvaarden. Zij die het spirituele hebben gekozen.
Kijk, al die verscheidenheid, die je in de huidige tijd ziet, hoeft jullie niet erg te verontrusten, want het moet op deze wijze
gebeuren. Het is een drama, het is een spel en je moet weten dat dit drama op zo'n mooie manier zal uitwerken, dat je na enige
tijd enkel het Goddelijke ziet dat al onze nutteloze zaken oplost, zoals onze conditioneringen en ons ego.
Tegen het jaar 2000 zullen er zoveel mensen in Sahaja Yoga zijn, over de hele wereld. Eens er een groot aantal is zullen vele
mensen toetreden, dat is ook de menselijke aard, zie ie ze zullen niet komen tenzij we al een grote groep vormen. Eens er een
massa is, zullen zij erbij komen.
Nu vragen verschillende mensen bezorgd: "Moeder, hoe is het met de anderen? Wij zijn in de hemel, wij genieten van het leven,
maar wat met de anderen?"
Alles zal goed evolueren, maar jullie aandacht moet hierop gericht zijn: Hoe kan ik anderen doen opgaan in deze oceaan van
geluk, van medeleven. Je zal ervan verbaasd staan dat enkel dit medevoelen alleen al jou kracht geeft. Als je ziet hoe mensen
volledig verdrinken, volledig kapot gaan, dan zal dit medeleven in jou je macht geven en alles doen wat nodig is. Je zal alle
zinloze activiteiten stoppen en je zal jezelf totaal inzetten om anderen te bevrijden en, raar maar waar, door dit te doen zal je
eigen spiritueel niveau stijgen.
Zoals je weet, als je wat zout oplost in water, dan zal het waterniveau stijgen. Op dezelfde wijze zal de Goddelijke Kracht zich
beter manifesteren naargelang er meer mensen bij Sahaja Yoga aansluiten.
De Goddelijke kracht is nu reeds zichtbaar, maar hoe meer mensen er zijn, hoe meer ze zich zal manifesteren, want het is alsof er
zoveel meer kanalen zijn die uitwerken.
Op dit kruispunt weten we allen dat.de Goddelijke kracht bestaat, jullie zijn allemaal gerealiseerd en jullie zijn nu allemaal
heiligen. Nu moeten we zoeken naar mensen zoals er vroeger "Sufi's" waren, nadien Matmamtees, of nog "Gnostici",
verschillende mensen in elke godsdienst. Wat deden deze mensen? Zij traden naar buiten om anderen van de Goddelijke Kracht
bewust te maken. Zij konden geen realisatie geven, zij konden geen bewijs leveren, maar ze brachten het naar buiten, ze spraken
en zongen erover.
We moeten begrijpen dat niets mag verhinderen dat ons medeleven geuit wordt. Als je weet dat de mensen in een
verschrikkelijke rotzooi verdrinken, dan besef je dat dit een enorme aanval van het kwade is op de mens. En als je dit medevoelen
hebt, zal je naar buiten treden om hen te redden, om hen te vertellen dat dit het werk is van deze chitwilals, deze vreugdevolle
aandacht. Jullie aandacht zal ervan genieten als je meer mensen tot bij de Goddelijke Kracht brengt. Zonder het Goddelijke is er
geen redding voor de mens zoals iedereen ook toegeeft en zegt.
Maar men weet niet wat Goddelijkheid is en hoe het te bereiken.
Wel, jullie hebben het allemaal, jullie beschikken over de kracht om de Kundalini op te wekken, jullie weten alles over de chakra's,
jullie kennen alle kenmerken van de chakrals, jullie kunnen over alles de waarheid te weten komen dank zij de vibraties. Hoe

meer je deze kracht gebruikt, hoe beter het zal gaan.
Jullie moeten dus naar die gebieden gaan waar jullie tot nu toe nog niet geweest zijn. We hebben nog niet veel mensen van het
zwarte ras, ik denk van Afrika. Ik denk dus dat ik volgend jaar naar Afrika zal gaan om het op te lossen. We hebben daarnaast
nog verschillende gebieden waar we het, naar mijn mening, moeten uitwerken. Als dit medevoelen in jullie aanwezig is, zal het je
ook oproepen werk te verrichten dat de mensen verlossing brengt, ook al zijn ze geen zoekers. Ik ben al bezig Niet
Goevernementele Organisatiels (NGO's) op te starten, die echt mooie instellingen zullen zijn voor de mensen die niets hebben.
Ze verhongeren en hebben problemen, ze moeten erg grote beproevingen doorstaan. Enkel jullie kunnen dit doen, omdat jullie
door naar Sahaja Yoga te komen jullie hebzucht en jullie lust hebt laten vallen. Gedaan ermee.
Nu zijn jullie vrij en onafhankelijk. Het kan niet anders gedaan worden dan door medevoelen. Veel mensen begonnen dit soort
werk en ze worden leiders of ze worden rijk of ze plunderden de anderen. Dit zal niet gebeuren, want jullie zijn werkelijk, zoals
Christus zei, het zout, het zout dat totaal oplost in het Goddelijke en dit zout zal vele anderen mee oplossen. Eens zal Sahaja
Yoga zich op die manier verspreiden. Ik zeg niet dat we missioriarissen of zo moeten zijn, die mensen dwingen Sahaja yogi te
worden, neen; in de eerste plaats moeten we zien wat hen ontbreekt.
In feite zijn er op deze wereld maar weinig mensen die eerlijk zijn, zonder hebzucht. Ik heb mensen gekend die helemaal niet
hebzuchtig waren, maar zodra ze wat macht kregen, werden ze zo enorm hebzuchtig, het is onvoorstelbaar, je weet dat die
persoon nooit zoiets deed en plotseling is hij zo hebzuchtig wordt, dat je het niet kan geloven. .
Maar niet in Sahaja Yoga. Sahaja yogi's zullen niet zo handelen. Zij zullen genieten van hun medevoelen en niets anders, niet van
eigen verlangens, niet van hun hebzucht en ook van geen andere zogenaamde afwijkingen zoals drugs nemen of drinken en
andere nonsens. Zij weten immers waarvan zij genieten, waar de vreugde te vinden is. Eens je weet waar de vreugde te vinden is,
zal je steeds poberen er meer en meer te vinden. Het wordt zo eenvoudig.
Ik zou zeggen dat als de mannen dit kunnen uitwerken, de vrouwen dit ook moeten doen, want vrouwen zijn van nature meer
medevoelend, en vergevingsgezind, normale vrouwen, ik spreek niet over abnormale vrouwen, maar normale vrouwen.
Dit is logisch, want zij zijn moeders en hebben kinderen, zij hebben gevoeld wat liefde voor kinderen is. Een moeder verwacht
niets, zij wil enkel dat haar kind gezond en gelukkig is. Zij geniet van haar kind.
Dat is alles. Als je een vrouw bent, dan is dit medevoelen aangeboren. Kijk, ik heb jonge meisjes gekend die als ze een babytje
zien, het willen achternalopen, het willen het oppakken. Zij hebben poppen die ze verzorgen zoals hun eigen kinderen.
Voor vrouwen zou het dus veel makkelijker moeten zijn hun medevoelen te tonen, uit te drukken en ervoor uit te komen. Ook als
je getrouwd bent. ie man zal zich gesterkt voelen door je eigen goddelijke natuur. Wat offer je op? Sommigen zeggen: "Ik offer dit
aan God, ik offer dat aan God."
Wat kan je aan God offeren? Wat heeft God nodig? Hij heeft niets nodig. Wat kan je dan offeren? Het enige dat je kan offeren is je
verstand, dat is al dat ik ervan kan zeggen. Dat is geen wijsheid, er is niets te offeren.
En als er iets moet gedaan worden, moet het gebeurent ik heb ook vrouwen gekend, die naar mij kwamen: "Moeder, we moeten
koken en op de kinderen letten, het huishouden doen enzovoort." Wat zou je anders doen? Wat zou je de hele dag doen? Ga je de
hele dag hangen zoals vleermuizen? Doe iets, want iets doen is niet zo uitzonderlijk. En dan dat offeren: ik zou niet weten wat je
kunt offeren. Het enige wat je offert is je plezier, je geluk.
Als je die staat van geluk bereikt, je eigen zelf, dan zal je nooit moe worden. Je zal nooit wrokkig zijn, dan zal je altijd zeggen:
"Moeder, wij genieten overal van." Wij moeten ons bewust zijn van dit zeer belangrijk punt: ongeacht of men nu vrouw is of man,
ieder heeft datzelfde ding dat we Kundalini noemen. Maar een vrouw is meestal, zoals jullie weten, links, ze beschikt over een
groter vermogen tot mededogen. Analoog is de man meer actiegericht. Het mededogen moet dus actief worden.

In dit samenspel zal alles op een mooie wijze uitwerken, maar als er geen evenwicht is, zal het moeilijk zijn. Ik merk dat de
meeste huwelijken, die we in Sahaja Yoga hebben, succesvol zijn, maar sommige zijn dat niet. De reden hiervoor is, denk Ik, dat
sommige vrouwen zoals mannen zijn en sommige mannen als vrouwen zijn.
En ik ben soms echt ongelukkig en het doet mij pijn als ik zie dat zij onnodig problemen scheppen. Beiden zijn Sahaja yogi's.
Mochten het geen Sahaja yogi's zijn, dan zou ik het begrijpen, als een Sahaja yogi getrouwd is met een niet Sahaja yogi, dan kan
ik het begrijpen, maar beiden zijn Sahaja yogi's! Nu moeten jullie het verband begrijpen tussen de Almachtige God en Adi Shakti.
Het is een volledige eenheid, totaal wederzijds begrijpen. De Almachtige God is de respectvolle toeschouwer van het werk van
Adi Shakti. Zij is mededogen, Zij zegt niet dat iets vernietigd of gedood moet worden.
Zij is mededogen, maar Hij is degene die het roer overneemt als iemand iets probeert te doen tegen de Adi Shakti. Hij neemt over
en Hij verandert heel het spel zodanig dat wij niet meer begrijpen hoe het gebeurde, hoe het uitwerkte. Wat je moet doen is van
dit spel genieten. Op dezelfde wijze moeten Sahaja yogi's één zijn, begrip opbrengen en van elkaar genieten. Als een Sahaja yogi
geen vreugde kent, wie dan wel?
Dat begrijp ik niet. Als de Kundalini opgewekt is, als iemand de allesdoordringende kracht van de liefde gevoeld heeft, weet wat
de waarheid is, rechtstreeks in verbinding staat met het Goddelijke, hoe kan zo iemand een probleem hebben?
Je dient je er bewust van te zijn dat je in het Rijk van de Almachtige God vertoeft. Je bent Zijn rijk binnengegaan en je bent
opgenomen In de aandacht, het mededogen van Adi Shakti. Maar het is alsof je een bedelaar, die heel zijn leven gebedeld heeft,
op een troon zet.
Hij blijft bedelen vanop zijn troon. Dat is soms het geval met Sahaja yogi's. Soms ontvang ik rare brieven, waarbij ik mij afvraag
of deze persoon zich nog in het limbo stadium bevindt (limbo = tusenwereld), hij is nog geen Sahaja yogi, nog geen mens, iets er
tussenin. Dit stadium zouden jullie allen moeten overstegen hebben, want dit geeft een erg slechte indruk, zowel naar andere
mensen toe, als voor je eigen leven. Voor je eigen leven is het belangrijk dat je volledig groeit in het besef van de krachten die je
kreeg en van de liefde die je Moeder geeft.
Wat betekent het als je zegt dat je jezelf moet overgeven aan Moeder? Wat betekent het, wat moet je overgeven?
Denk er eens over na. Wat je overgeeft, is wat verkeerd is, al wat vernietigd is, alles wat je misleidt, alles wat ego is en je
conditioneringen. Dat is het enige dat je overgeeft om jezelf te zuiveren en om de Almachtige God te kennen. Als je jezelf niet
kent, hoe kan je dan God kennen? Onmogelijk! Om jezelf te kennen, moet je evolueren. Ik weet dat er grote Sahaja yogi's en
yogini's zijn, er zijn er veel, maar wat ik wil zeggen is dat er zoveel andere gebieden zijn die deze sterk begunstigde Sahaja yogi's
moeten betreden en moeten uitwerken. Jullie kunnen het.
Zie je, ik was verbaasd toen ik de eerste maal hier, in Rome kwam: we hadden geadverteerd en er kwam niemand naar de zaal.
Toen zei Ik: "Baba wat gaat er met dit land gebeuren?" Nu hebben we zoveel Sahaja yogi's. Ongelooflijk! Zoals het zijdelings
uitbreidt, moet het ook in de hoogte groeien. Zoals het in hoeveelheid toeneemt, moet het ook meer diepgang krijgen. En hoe
beter de kwaliteit wordt, hoe meer volk er zal komen, want ik weet dat jullie altijd zo collectief zijn, dat jullie telkens voelen:
"Moeder, mijn oom is nog steeds geen Sahaja yogi; Moeder, mijn broer is nog steeds geen Sahaja yogi." Ik ken dat gevoel dat je
hebt van: "mijn vader is nog steeds geen Sahaja yogi."
Vergeet dat, maar benader de zoekers, zij worden je echte verwanten. Later, zullen ze ons allemaal vervoegen, dan zal je vader, je
moeder, je broer, je zuster zich aansluiten. Tot dan blijven ze wachten en wachten, zij zijn geen zoekers, maar de zoekers moet je
opzoeken, je moet ze vinden. Waar zijn ze?

Mijn aandacht is natuurlijk bij jullie, en telkens je aan mij denkt, ben ik ter beschikking, helemaal. Om het even wat je wil, ik zal er
zijn om je te helpen op elke mogelijke manier.
Alles wat je moeilijk vindt, is het eigenlijk niet. Het is moeilijk omdat je het op jezelf betrekt, maar als je het overlaat aan deze
Allesdoordringende kracht van de Goddelijke Liefde, aan deze kracht van de Adi Shakti, de Paramchaitanya, is er niets moeilijk.
Niets is zo ingewikkeld dat je er niet mee kan omgaan.
Ik weet niet of ik over Adi Shakti moet spreken. Dat vergt minstens tien uur. Dus denk ik dat ik hier afsluit, zodat we nog iets over
hebben voor de volgende Adi Shakti Puja. Iemand vroeg me of het nodig is deze Puja te houden. Ik denk dat als er één Puja is die
we moeten doen, dat het deze is, de Adi Shakti Puja. Het Is erg belangrijk dat deze Puja gevierd wordt, want zo groeien jullie,
deze reflectie versterkt je en je innerlijke groei gaat steeds verder dank zij de kracht van de Adi Shakti of de kracht van de
Kundalini.Je weet immers dat Adi Shakti haar eigen Kundalini heeft, die de Adi Kundalini is, en dat de weerspiegeling ervan in
jullie, jullie eigen Kundalini is. Je moet haar dus vereren, dat is de beste manier om je eigen Kundalini te behagen, je eigen
Moeder die jullie heeft laten geboren worden.
Moge God jullie zegenen.
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Shri Krishna Puja - Sahaj cultuur - Cabella Italië - 01/09/1996
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag zullen we Shri Krishna vereren. Kijk eens hoe koud het was omstreeks drie uur. De reden hiervoor is de volgende: Shri
Krishna was een beetje ondeugend geweest met Indra. Indra is de godheid, of je kan hem ook een halfgod noemen, die voor de
regen zorgt. Indra werd erg kwaad. Zie je, al deze halfgoden zijn erg gevoelige persoonlijkheden. Bij het minste worden zij kwaad
en geïrriteerd en gebruiken zij hun krachten te om uitdrukking te geven aan hun woede. Hij liet dus de regen neerstromen over
alle gopa's en Shri Krishna, die de koeien hoedden.
De regenval was zo hevig dat zij dachten dat al het land overstroomd zou worden.
Indra was zeer tevreden zo het spel van Shri Krishna te kunnen dwarsbomen en hij vond dat hij in zijn opzet goed was geslaagd.
Dan hief Shri Krishna op zijn vinger een berg op en al de mensen die dreigden overspoeld te worden zochten hieronder een
toevlucht.
Dit is de stijl van Shri Krishna. Mijn stijl is anders. Ik zei tot Indra: “Je kan je tegenover mij niet misdragen, dat kan je niet.
Tot hiertoe heb ik jou op geen enkele manier iets misdaan en je evenmin gestoord. Natuurlijk zal hier de puja voor Shri Krishna
doorgaan, maar dat betekent niet dat je hier voor mij je krachten moet komen vertonen.”
Soms vraag ik mij af of deze Deva's, deze halfgoden, wel gerealiseerde zielen zijn. Waarom worden zij anders zo woedend voor
zo'n pietluttige dingen. Hoe dan ook, hij kon overhaalt worden en nu, moet ik zeggen, is het warm geworden. Met Sahaja Yoga
kan je veel zaken verwezenlijken, maar je moet weten wat je kan doen.
Daarvoor is Shri Krishna een zeer goed voorbeeld. Hij startte de Sahaj-cultuur, cultuur in het algemeen zou ik zeggen. Hij gaf
niemand realisatie maar hij gaf een idee van de Sahaj-cultuur. Hoe?
Voor hem kwam Shri Ram, die Maryada Purushottama was, een man die zeer precies was in alles. Ik bedoel maar: hoe hij zij
vrouw wegstuurde omdat hij een koning was en een koning zich geen schandalen kan veroorloven en zeker niet wat zijn vrouw
betreft.
Hij stuurde haar dus weg. Op dat ogenblik was het nochtans geen Kali Yuga. En zijn vader beval hem naar een woud in
ballingschap te gaan; het was niet zozeer zijn vader maar zijn stiefmoeder, en hij stemde ermee in. Tenslotte was hij Maryada
Purushottama. Hij stemde dus in met wat zijn vader hem ook zei, wat zijn moeder hem ook zei en hij ging naar het woud en
verbleef er gedurende veertien jaar.
Dit is de gehoorzaamheid tegenover de vader. En het was niet echt nodig! Zijn vader was God niet! Hijzelf was God, maar in die
tijd was het belangrijk dat de mensen niet alleen de ouders zouden respecteren, maar ze ook zouden gehoorzamen. Zo was die
tijd. In die tijd waren er veel dromers, heiligen en ook hatha-yogi's. En zelfs vóór zijn tijd lieten zij de mensen een zeer strikte
discipline beoefenen en als zij deze discipline niet volgden, moesten zij veel boete doen.
Zo kwam het dat vele mensen die het probeerden, nooit het doel bereikten door de striktheid en totale discipline die gepaard ging
met het volgen van het spirituele pad. Onlangs las ik een boek getiteld “Peaceful Warrior”, (“Vredevolle Strijder”). Daarin wordt

een Amerikaan beschreven die de waarheid zoekt en zijn goeroe geeft hem zo'n verschrikkelijke, strenge taak dat mijn
kleindochter zei: “Ik ben echt kwaad op zo'n goeroe”. Zij kon het niet verdragen.
Uiteindelijk vindt hij wat hij is: het bestaan. Dat was dus de praktijk na Shri Rama: mensen verlaten hun vrouwen, kinderen, gaan
naar de Himalaya's om daar te zitten mediteren. Dat werd zeer strikt gevolgd en we zouden kunnen zeggen dat het hier om een
zeer morele maatschappij ging, zeer moreel, maar uit angst. De gehele moraliteit kwam er door angst en dit vindt men ook in
andere religies terug.
Ik zou zeggen dat de dag van vandaag de Islam deze vorm heeft aangenomen. Ze doen het uit angst, niet vrijwillig. Ook de
Christenen en van de Hindoes weet ik het niet, half om half denk ik. Zelfs onder de Sikhs heerst er een enorme discipline, zo erg
dat je als straf ieders schoenen moet poetsen. Ik weet niet of zij zichzelf moeten slaan met die schoenen, maar er wordt veel
gestraft. Toen kwam Shri Krishna en hij zag hoe de situatie was, hoe de mensen aan het vasten waren.
Als je werkelijk de rituelen van het Hindoeïsme wil doormaken, dan zal je op één week tenminste zes dagen vasten. Eén dag zal
je misschien een of ander te eten krijgen. Je zal ook allerlei plaatsen moeten bezoeken. Zoals je weet moesten ze onlangs nog
naar Ambarnath gaan en er vielen zoveel doden (ten gevolge van een treinongeval). Nu zeggen zij dat zij zo het Nirvana
bereikten: zij stierven daar en daardoor verkregen zij het Nirvana. Zo’n raar idee: nu hebben wij het Nirvana, wij hebben bereikt
wat wij wilden, nu zijn wij dood, zovelen zijn dood.
Diegenen die niet gestorven waren, bekloegen zich over het feit dat zij niet dood waren, dat was veel beter geweest, want dan
hadden zij het Nirvana bereikt. Zelfs in deze Kali Yuga zijn deze ideeën gangbaar.
Zelfs in India hebben de mensen een zeer strikt geloof.
Vooral in het Zuiden doen ze allerlei nonsens doen als boetedoening, of om iets te bekomen. Al deze nonsens was Shri Krishna
te veel.
Hij kon niet begrijpen dat zij hun leven vergooiden aan dit soort ritualistische afstraffingen. Wat zou er van hen overblijven voor
Sahaja Yoga? Daarom begon hij met de Sahaj cultuur. Hij zei: laat ons genieten, wij moeten vreugde beleven, Nirmal Ananda,
zuivere vreugde. Hoe komen we tot zuivere vreugde? Hij had ook deze Rakhi Bandhan, waardoor iedereen, behalve je echtgenote,
je zuster of je moeder is.
Ik moet zeggen dat dit wel degelijk zo is bij de Indiërs, niet zozeer in het noorden vanwege de islamitische invloed, maar wel in
het zuiden, ook in Maharashtra. Dan begon hij ook met deze Holi, waarbij je met kleuren moet spelen, misschien om je
vooroordelen over kleuren kwijt te raken. Het is misschien een zeer goed idee om in Amerika met kleuren te gaan spelen en wat
zwart op te blanken aan te brengen en wat wit op de zwarten. Dan kunnen zij zelf zien hoe dom het is om voor een kleur te
vechten. Zoals een heel gewoon iemand speelde hij met de kinderen die de koeien hoedden. Hij probeerde nooit met zijn
krachten op te scheppen, nooit op te vallen, nooit op een speciale manier gekleed te gaan, nooit. Zoals een gewone koeherder.
En de relatie met zijn moeder Yeshoda, die zijn echte moeder niet was, was uiterst mooi. Over zijn kindertijd zijn zoveel prachtige
gedichten geschreven, namelijk dat hij verantwoordelijk is voor het gehele universum. Toen hij een kleine jongen was, stak hij
verwonderd zijn vinger in de mond. Hoe kan een Goddelijke Virata dat doen?
Wat denkt hij als kind en wat met al deze kinderlijke handelingen?
Jullie hoorden dat gisteren in het lied, al deze kleine gebaren zeer goed werden beschreven. Een andere grote dichter, Sudhas,
die blind was, beschreef zijn kindertijd eveneens op een zeer fijne manier.
En de beschrijving van zijn relatie met zijn moeder is zeer natuurlijk en zeer zacht. Het ging er niet aan toe zoals in deze moderne
tijden.

Een tapijt wordt bevuild: “O het tapijt, je hebt het bevuild, ik zal je een opdonder geven omdat je dat gedaan hebt.” Zij hebben
meer interesse voor hun zaken dan voor hun eigen kinderen.
Als een kind iets breekt moeten wij volgens onze cultuur het volgende zeggen: “Prima, je hebt iets gebroken, er is een badha
weg.”
Berisp nooit een kind als het iets doet waarvan je denkt dat het destructief is, want dan wordt het pas destructief. Om een kind te
begrijpen denk ik dat je deze gedichten moet lezen, deze mooie gedichten over Shri Krishna.
Ik weet niet hoe hun verbeelding dat prachtige niveau van zuivere vreugde bereikte. Tegenover onze kinderen moeten wij dus
uiterst zacht, vriendelijk en vergevingsgezind zijn. Ik geef toe dat sommige kinderen moeilijk zijn, maar zij kunnen ook
gecorrigeerd worden als je de methodes van Shri Krishna op hen toepast.
Toen hij dus naar school ging, de school van een sadipani mooni, de goeroe, was de vrouw van de goeroe zeer vriendelijk en de
goeroe zelf zeer streng. Zijn vrouw zorgde voor hem en gaf hem voedsel mee wanneer zij in het woud hout gingen halen. Dit is
zoals alles erg subtiel. Hij ging dus naar het woud en zijn vriend droeg het voedsel.
Zijn vriend droeg het voedsel en Shri Krishna hakte het hout.
Stel je voor, Shri Krishna hakte het hout voor de moeder.
Ik bedoel hiermee dat hij voor de moeder om het even wat kon doen, hij was God, dus was geen enkel werk voor de moeder hem
te laag of te gemeen. Maar de andere jongen, zijn vriend, was erg hongerig en at al het voedsel op zodat er niets overbleef. Toen
zij terugkwamen, was hij erg bezorgd en vertelde hij de goeroe: “Ik heb al het voedsel opgegeten en niet met Shri Krishna
gedeeld.” De goeroe werd zeer kwaad, zeer kwaad en zei: “Je zal voor altijd vervloekt zijn met armoede.”
Maar de moeder zei: “Neen, niet voor altijd maar tot je Shri Krishna weer zal ontmoeten.” Zo trachtte zij “upashaap” te geven,
waarbij je een andere vloek uitspreekt die de eerste gedeeltelijk neutraliseert.
Deze vriend was Sudhama en hij was zeer arm. Zie nu hoe sahaj Shri Krishna zich gedroeg: hij herinnerde zich Sudhama
regelmatig en zei tot zijn vrouw: “Ik weet het niet, hij is vervloekt, ik weet niet hoe het met hem is, waar hij is.” Dit is vriendschap.
Hij was een koning en toch was er zo'n gevoel van samenhorigheid met een vriend. Hij zei: “Ik ging samen met hem hout halen in
het woud.” Stel je voor, al deze kleine zaken waren voor hem zo belangrijk. Hij was niet alleen bezorgd om de hele wereld zoals
het hoorde, maar hij was ook bezorgd om Sudhama. “Wanneer zal ik hem weer ontmoeten? Waar is zijn huis?
Hoe leeft hij nu?” Al deze delicate gevoelens had hij voor zijn vriend. Hij leeft helemaal als een sahaja yogi. In de sahaj-stijl zijn
wij niet alleen bezorgd om de hele wereld maar ook individueel.
Als wij te weten komen dat iemand ziek is geworden, een probleem heeft, er iets ernstigs is, dan denken alle sahaja yogi's aan
hem en zijn zij om hem bezorgd. Zij hebben zelf al het nodige, maar toch zijn zij bezorgd om wat er met die of die persoon
gebeurt. Hoevelen van ons kennen elkaars namen niet, ik bedoel, wij kennen bijna ieders naam en hoe zorgen wij niet voor hen,
respecteren wij hen, houden wij van hen en hoe zuiver zijn onze relaties met hen. Vandaag is het ook de dag van Raksha
Bandhan en het is zeer belangrijk dat wij zuivere relaties zouden hebben.
In Maharashtra heb ik gemerkt dat de mannen niet veel met vrouwen zullen gaan praten en vrouwen niet veel met mannen.
Eens maakte iemand de opmerking: “Wat doen jullie dan! Alleen maar met vrouwen praten?” Dus zei ik: “Waarom zouden wij met
jullie praten? Jullie praten over het werk en wij praten over onze huizen en onze gezinnen. Waarover zouden wij met jullie

praten?” Maar de westerse cultuur is anders. Je wordt gedwongen.
Men laat hier een man zitten en naast hem een vrouw, de vrouw van iemand anders, en dan weer een man en de vrouw van
iemand anders. Hoe kan er intimiteit zijn? Dit soort van idee, dat a-sahaj is, is overgegaan in immoraliteit. Het is voor niets nodig
dat mannen en vrouwen zo gaan zitten. Ik begrijp er echt de noodzaak niet van, maar het moet (in het westen). Ik kan je
verzekeren dat ik het met het werk van mijn man moeilijk heb gehad. Ik heb er nooit van gehouden. Waarover moet men dan met
deze mannen praten?
Ik weet niets van bankzaken, van aandelen, van beursnoteringen of wat dat ook mag zijn. Ik weet niets van winst en zomeer, van
die zaken weet ik niets. Ik weet niets over kantoren en zoveel zaken meer waarover mannen praten. Waarover kan men dan met
hen praten?
Het is zo moeilijk. En telkens ik dan toch iets zei, beging ik een blunder. Zo kreeg tijdens een feestje iedereen drank aangeboden
en zei ik dat ik een frisdrank zou nemen. Er kwam dus een ober die mij de frisdrank gaf. Hij droeg een strik en een wit hemd. Een
totaal a-sahaj methode: een zwarte strik, een wit hemd, een zwarte jas, een zwarte broek, zij dragen allemaal hetzelfde of het nu
gaat om een ambassadeur of een ober. Je kan onmogelijk uitmaken wie wie is. Dus dronk ik wat en toen het glas leeg was, gaf ik
het aan een ambassadeur, een welbekende ambassadeur. Voor mij was er geen enkel verschil zoals zij gelijk gekleed gaan, op
dezelfde manier lopen en praten.
Het geheel is zo a-sahaj. Er zijn schijnbaar zoveel ambassades, maar waarvoor, dat weet ik niet. Wat gebeurt er daar? Altijd
recepties, party's, handen drukken, handen drukken, je handen zullen breken denk ik. De hand drukken is de meest a-sahaj
methode om iemand te begroeten. Waarom niet gewoon “namaste” zeggen? Dat is veel beter en jullie kennen mij, soms had ik
zoveel last van hitte.
Zoals jullie gisteren toonden dat het ijs smolt, dat gebeurde met mij. Meestal waren het mensen met zeer veel hitte en wist ik niet
wat te doen. Gewoonlijk hield ik mij verlegen op de achtergrond. Maar deze gewoonte om handen te drukken, is absoluut a-sahaj.
Veel erger is nog de Franse methode: kussen. Of je er van houdt of niet, je wordt gekust. Of iemand omhelzen. Toen ik de eerste
maal een Engelsman realisatie gaf tilde hij mij zomaar op. Ik zei: “Goed, dat deed hij uit vreugde, het is in orde.” Maar er is
hierover geen openheid, geen enkele openheid.
Als je naar een feestje gaat, moet je op een bepaalde manier gekleed gaan; als dat niet het geval is, ben je van geen enkel nut.
Ook als je naar een begrafenis gaat. Er was een goede vriend gestorven, een fijne man en dus werd mij gezegd dat ik een zwarte
sari moest dragen met een zwarte bloes, alles zwart. Ik zei dat ik zo'n zwarte sari zonder boord, niet bezat. “Dan kan je niet
komen,” zeiden zij. “Dat is een goed idee’” zei ik, want ik ken deze a-sahaj methodes niet. Je wordt niet verondersteld daar te
wenen of te huilen weet je, je moet stil blijven. Je gaat er dus naartoe, het lijk ligt daar en na het gebed word je veronderstelt
champagne te drinken. Kan je je dat voorstellen?
Hoe kan je dat doen? Er zijn geen gevoelens voor dat lichaam dat daar levenloos ligt en iedereen is zeer gelukkig. En als iemand
ongelukkig kijkt vraagt men: “Wat is er? Gaat het niet?” Er is geen besef dat men hier een vriend heeft verloren. Dit is de a-sahaj
stijl als het om verdriet gaat. Als het om vreugde gaat, is het a-sahaj en als het om verdriet gaat, is het on-sahaj. We moeten in
die zin sahaj zijn dat we, wat we ook doen, spontaan doen en niet na wikken en wegen.
In India zijn er ook zeer verengelste mensen en toen een dame stierf ging ik er naartoe. In India wordt het lichaam op de grond
gelegd en zij waren dus aan het overleggen wat ze zouden doen, op welk tijdstip de rouwdienst zou beginnen en zo meer. Eén
van de dames, die in India een welbekende persoon is, zei dat het niet voor twaalf uur zou mogen gebeuren. Ik vroeg waarom en
zij zei: “Omdat ik wit zal moeten dragen (dat is zo) en ik zal naar de bank moeten gaan om mijn diamanten te halen om te passen
bij de witte sari.” Ik zei: “Wat is dit allemaal?”
Zo'n sterk materialisme! Zo ver gaat het. We verwijderen ons van onze gevoelens, van onze werkelijke gevoelens, die er de hele

tijd zijn.
Je mag er niet aan denken. Zij zijn er de hele tijd, maar moet je er over nadenken of je nu wel of niet zou wenen, of je nu wel of
niet zou lachen? Het is zo spontaan. Je drukt je vreugde op een spontane manier uit. Natuurlijk niet op een onbeschaafde
manier. Wat is nu de betekenis van de sahaj-cultuur? Cultuur betekent dat je keurig bent, dat je op een zeer natuurlijke manier
wordt opgevoed, dat je cultuur ontwikkelt.
Het is meer zoals een kinderlijk, eenvoudig en onschuldig gedrag.
Door Shri Krishna werd het idee van de zuivere vreugde, nirmalananda, geïntroduceerd en dit bracht de mensen in Indik een hele
verademing, want tot hiertoe hadden zij Shri Rama gevolgd (...)
Maar dan kwam de losbandigheid. Het probleem is dat als je ze strikt maakt, ze als opgesteven klederen worden die je niet kan
dragen. Of als je ze vrij laat en zegt: “Je moet vreugde beleven, vreugde, doe wat je wil, het is toegestaan, doe wat je wil.” Als je
hen toelaat te doen wat ze willen, beginnen ze allerlei dingen te doen.
In India zijn er zo in naam van de vreugde, talrijke vreselijke dingen gebeurd die ik jullie niet durf vertellen. Maar Shri Krishna zelf
werd door domme mensen zoals Vidyapati, erg verkeerd voorgesteld.
Hij was een gekende dichter en gebruikte Krishna en Radha als Romeo en Julia, wat de grootste smaad is in verband met de
zuiverheid van hun relatie. Jullie hebben zeker talrijke afbeeldingen van die aard gezien in. Het is allemaal nonsens. Zij konden
de realiteit van hun relatie niet tonen, maar wel een soort van zeer vulgaire uitdrukking.
Ik denk dat dit gebeurde omdat de dichters en kunstenaars in die tijd leden aan gebruikten. Allerlei soorten romantiek hangen er
aan vast.
Soms voel ik aan dat de mensen Shri Krishna niet begrepen hadden. Maar er bestaat een mooi verhaal over hem en zijn vrouwen.
Hij had veel vrouwen en dit is weer een controversieel element. Hij had veel vrouwen, want zij waren de zestienduizend krachten
van Shri Krishna die waren geïncarneerd en door een koning waren gevangengenomen en vastgehouden. Hij moest hen dus
bevrijden en dat gebeurde. Hoe moesten zij nu met Shri Krishna leven?
Hij was een jonge man, dus huwde hij ze allemaal. Dat was ook het geval met Mohammed, hij huwde ze alle zestien, zij waren
zijn krachten. Wat hadden de mensen gedacht als hij deze zestienduizend vrouwen bij zich zou houden zoals een harem? Dus
huwde hij hen.
Een ander aspect van zijn leven is dat hij al deze dames had en ook nog vijf vrouwen. Zijn vijf vrouwen waren het causale
(oorzakelijke) aspect van de vijf elementen. Op een dag moesten deze dames naar een grote heilige toe en de rivier was buiten
haar oevers getreden.
Dus gingen zij naar Shri Krishna en vroegen hem hoe zij nu konden oversteken. Hij zei: “Het is zeer makkelijk om die rivier over te
steken. Deze rivier wordt de maagdelijke rivier genoemd, Narvada, (vandaag wordt er flink over geruzied, politieke toestanden) je
gaat dus naar haar toe en zegt haar: “O, rivier, als Shri Krishna een volledig celibatair is, een perfecte brahmacharya, als dat de
waarheid is, treed dan terug.”
En de rivier zakte en zij staken over. Dan gingen zij de heilige vereren en toen zij weer aan de oever van de rivier aankwamen,
stond het water weer heel hoog. Zij keerden terug naar de heilige en vroegen hem hoe zij terug konden. Hij vroeg hoe zij
gekomen waren en zij zeiden: “Shri Krishna vroeg ons dit tot de rivier te zeggen.” “ Goed, ga naar de rivier en vertel haar dat deze
heilige geen enkel voedsel heeft genuttigd (dit terwijl zij hadden gezien hoe hij het ene bord na het andere leegat) en als dit de
waarheid is, treed dan terug.” Zij gingen dus terug naar de rivier, vertelden het haar en zij zakte. Zij waren verwonderd over deze

man: hij had zoveel gegeten en toch zakte deze rivier omdat zij dacht dat het de waarheid was.
Dit is tekenend voor hun persoonlijkheid, zij zijn “abhogies”.
Dat zij abhogies zijn, betekent dat zij er niet bij betrokken zijn, zij eten wel degelijk maar zij geven er niet om. Zij hebben niet dat
gevoel van eten en voedsel nuttigen, van te genieten van het voedsel, niets van dat alles, zij eten gewoon. En deze heer met zijn
zestienduizend en vijf vrouwen wordt een Brahmacharya genoemd, omdat zij er niet bij betrokken zijn, zij zijn in zo'n toestand.
Hoe is het mogelijk dat men met zo'n grootse, zuivere persoonlijkheid als Shri Krishna, op zo'n manier deze romantische
nonsens heeft gecreëerd.
Wat Amerika betreft, denk ik dat zij te ver zijn gegaan met hun vrijheid. Als mensen die Shri Krishna's zegeningen kregen, werden
wij bevrijd van alle regels en wetten en werden wij ongeremd.
Maar in Amerika werd het veel erger en niet alleen dat: maar de films die zij produceren zijn zeer gevaarlijke films die werkelijk de
hele wereld schade toebrengen. Zij weten niet welke zonde zij begaan, want duizenden en duizenden mensen in de wereld
hebben allerlei destructieve en vreselijke ideeën overgenomen. Freud is er uitgegooid, het is gedaan met hem, hij heeft reeds veel
schade aangericht, maar wat gebeurt er nu met deze films? Zij oefenen een enorme indruk uit op onze Indische zaakvoerders en
ik denk dat deze zaakvoerders de Indiërs naar de hel leiden. Het geheel is zo absurd en zo smerig.
Voor een Indische man is het werkelijk onvoorstelbaar. Het is zelfs zo erg geworden dat ik gemerkt heb dat zelfs Amerikanen het
niet kunnen verdragen.
Met deze vrijheid die we krijgen, zijn ook andere zaken van start gegaan. Stel je voor dat als Shri Krishna hier was, hij nooit olie op
zijn hoofd had aangebracht, nooit zijn haar had gekamd want hij had zijn krullen kort moeten houden en hij had misschien wat
rare Amerikaanse klederen gedragen, want anders besta je niet. Al die rotzooi heeft zich nu over de hele wereld verspreid, wordt
in Moskou verkocht, wordt in alle ontwikkelingslanden verkocht. Wel gebeurde het dat de mensen die gewoonlijk tweedehands
van de toeristen kochten, ermee stopten toen bekend werd dat zij aids hadden. Zij verspreiden overal aids en drugs. Het is een
vernietigende kracht, een vernietigende kracht die zeer actief is in deze Kali Yuga en dus moeten er veel sahaja yogi's zijn om
deze vernietigende kracht te bevechten. En als zij destructief zijn, denken ze dat zij niet hypocriet zijn en dit vinden zij een zeer
grote kwaliteit.
Met de hypocrisie kan je nog zeggen dat het bij enkele mensen blijft, maar als het een publieke zaak wordt, begint iedereen het te
doen. Als je dan denkt aan de tijd waarin Shri Krishna leefde, hoe zij konden genieten van zo'n zuiver leven en hoe hij al deze
demonen doodde, hoe mooi en hoe energetisch is dit dan niet! Maar hoeveel demonen zijn er vandaag in deze wereld? Is het er
één? Zijn het er twee?
Zijn het er tien? Als de ene vernietigd is, komt de volgende op als een paddestoel. Als deze vernietigd is, komt de derde op als
een paddestoel. En het meest vruchtbare land hiervoor is Amerika.
Jullie moeten je aandacht dus op dit land van Shri Krishna vestigen. Shri Krishna zou werkelijk zijn Sudarshan chakra moeten
gebruiken, dat zou een goed idee zijn.
De tijd is gekomen. Daarom gaf ik jullie de schelphoorn: om aan te kondigen dat de tijd is gekomen om Amerika te zuiveren.
Dat moeten we doen. Als wij vandaag Shri Krishna vereren, moeten jullie in je verering dat bewustzijn doen ontwaken hoezeer
Shri Krishna in jullie allen aanwezig is. En omdat hij collectief is, zou jullie communicatie, jullie spraak, jullie liederen en alles wat
jullie gebruiken om met anderen te communiceren, de boodschap van vrede, liefde, medegevoel, waarheid en vooral van Sahaja
Yoga moeten uitdragen.
Moge God jullie zegenen.
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Vandaag zullen we Shri Ganesha vereren. Ik voel dat het vandaag daarvoor een heel geschikte moment is, omdat, vooral in de
Europese en Amerikaanse landen, de onschuld aangevallen wordt. Er is geen respect voor de onschuld, de onschuld heeft geen
waarde meer.
Ze beseffen niet hoe belangrijk het is voor een menselijk leven, dat onschuld gerespecteerd wordt, zowel in henzelf als
daarbuiten.
Het leven van de mens is anders dan dat van dieren. Dieren worden voortdurend gecontroleerd, we kunnen zeggen dat ze
gevangen zitten, onder de controle van de Heer Sadashiva. Daarom wordt hij Pashupati genoemd. Maar mensen hebben de
vrijheid gekregen om hun groei te kiezen, om het juiste te kiezen, om de waarheid te kiezen.
Alleen door onschuld kunnen ze dat bereiken. Alleen onschuld is de bron van vreugde. Zonder onschuld kan je van niets volledig
genieten.
Deze onschuld ondergaat vandaag een enorme uitdaging. En om de onschuld op een zeer subtiele manier uit te schakelen zijn er
heel negatieve, wrede, criminele mensen aan de slag. Hun verstand is bezeten, maar het ziet er zo niet uit, want enerzijds zijn ze
erg intelligent. Ze zijn ook, in zekere zin, creatief in afschuwelijke dingen. Je kan dus niet zeggen dat ze niet intelligent zijn, maar
waar halen ze deze kennis vandaan om zoiets afschuwelijks te creëren?
Zowel in deze Kali Yuga als in Sahaja Yoga kan iedereen geboren worden. Er is een vrijheid die er voorheen niet was. Zo komt het
dat zoveel slechte mensen op deze aarde geboren worden. Deze slechte mensen genereren slechte gedachten, mensen vangen
ze op en beginnen er mee om te gaan. Zelfs een goed iemand, zelfs een heilige kan er zich door laten meeslepen. Deze krachten
van het kwaad die nu aan het werk zijn, komen voornamelijk van deze afschuwelijke mensen. Ten eerste zijn ze wellicht als valse
goeroes gekomen en hebben ze iets onzinnigs onderwezen, zoals Rajneesh. Dan ook van enkele filosofen, zoals Freud, die in
bepaalde landen nog steeds aanvaard wordt als een groot filosoof en nog altijd vereren sommige psychologen hem als een god.
Deze Freudiaanse kennis werd aanvaard zonder er zelfs over na te denken waarom Freud dat aanbracht. Freud was een jood en
hij stelde vast dat veel christenen de joden in Amerika kwelden. Dit is ook een handeling die tegen Christus ingaat. En omdat ze
de joden kwelden, bedacht Freud dat het beter was de christenen immoreel te maken, hun onschuld te vernietigen. Ik weet niet of
hij het tot zover kon begrijpen. En hij begon zo'n choquerende theorieën te verkondigen die normaal geen enkel zinnig mens zou
aanvaard hebben.
Maar zoveel mensen aanvaardden het in Amerika. In Amerika nemen mensen heel gemakkelijk hun toevlucht tot iets absurd, iets
dwaas.
Ik weet niet waarom. Ze worden door zo’n zaken aangetrokken.
Was Freud naar India gekomen, dan hadden ze hem in honderd stukken gesneden en hem in de zee geworpen. Ze hadden de
gedachte niet verdragen dat hij de Moeder en haar liefde voor haar kind had beledigd, de zuiverheid van haar liefde. Maar de
joden hebben hem niet aanvaard, verrassend genoeg. De joden aanvaardden het niet, het zijn de christenen die zijn ideeën
aanvaardden en die begonnen met de vernietiging en het ontstemmen van Shri Ganesha.
Eerst en vooral moeten we begrijpen dat we in heel precaire, gevaarlijke tijden geboren zijn. In de tijd van Christus waren er heel
weinig mensen die Hem volgden en ze begrepen ook niet veel over de Kundalini.

Ze hadden niet de kennis dat Christus de incarnatie van Shri Ganesha was. Maar alleen in de christelijke cultuur vind je de
belediging van Christus, de belediging van de onschuld, openlijk en soms wettelijk aanvaard. Wanneer we dus geboren worden in
zo’n verschrikkelijke omstandigheden, moeten we zelf een grote spirituele kracht opbouwen.
Toen ik vandaag aankwam, was er geen wind, geen enkel blad bewoog. Maar jullie zongen liederen en er kwam een geweldige
bries van jullie allemaal. Het deed me begrijpen dat deze goddelijke kracht er aankomt. Zij is er al, zij werkt en niet alleen dat, zij
is heel machtig.
Normaal komt deze bries niet naar mij toe, ze gaat in de andere richting.
Maar het was zo'n geweldige bries dat ik iemands hand moest vasthouden. En geen blad bewoog. Je moet onthouden dat je met
deze collectieve kracht ten strijde moet trekken, niet weglopen, niet ontsnappen. Je moet strijden en bewijzen dat onschuld
gerespecteerd moet worden.
De Adi Shakti heeft eerst Shri Ganesha gemaakt.
Het was de eerste godheid die gecreëerd werd. Waarom? Omdat zij de hele atmosfeer wou vullen met Chaitanya, met heiligheid,
met voorspoed. Het is er nog altijd, het is nog altijd overal; dat kan je voelen. De Chaitanya is actief, maar ze dringt niet binnen in
de moderne geest omdat de moderne geest niet beseft wat deze onschuld is.
Ze hebben hoegenaamd geen idee van onschuld. De manier waarop ze overal tewerk gaan, is echt nog nooit gebeurd op deze
aarde.
Met onschuld komt het morele leven. Moraal is de uitdrukking van onschuld. De onschuld toont iemand dat hij niet in staat is
immoreel te zijn.
Ooit bezocht ik een schip en ik kwam buiten bij de douane. Toen vroegen ze me of Ik iets van het schip had meegebracht. Ik zei:
"Ja, natuurlijk." En ze schrokken. "Wat hebt u meegebracht?" "We hebben wat kaas mee, we hebben gegeten en wat kaas
meegebracht." "Wat nog "Enkele boeken." "Boeken?" U wordt niet verondersteld vandaar boeken mee te brengen. "Ik zei:
"Waarom niet?" U moet er douanerechten op betalen." Ik zei: "Goed, hoeveel "Hebt u het reglement niet gelezen?" Ik zei van neen.
Ik was onschuldig, Ik heb nooit iets gelezen over het feit dat je ook voor boeken moet betalen. Hij zei: "Je zegt het voor de grap,
ga weg." Ze dachten: deze vrouw is zo, eenvoudig, ze gedraagt zich niet zoals de vrouw van de voorzitter van de maritieme
afdeling met een zeer grote auto. Ze konden niet begrijpen dat deze vrouw zo eenvoudig was en dat ze zei dat ze wat kaas en
enkele boeken had meegenomen. Al deze wetten en reglementeringen die mensen ergens toe binden, vinden ook hun oorsprong
in ons concept van dharma. Maar de wortel van dharma is onschuld. Alle wetten zijn gemaakt om de onschuld te beschermen,
niet alleen om de criminelen te straffen, maar om de onschuld te beschermen. Als bewezen is dat iemand onschuldig is, dan
beschermt de onschuld hem. Ik moet zeggen dat Ik zo eenvoudig ben, dat Ik er nooit enig probleem mee gehad heb. De vibraties
die van een onschuldige iemand komen, zijn zeer krachtig, zoals bij kleine kinderen. Als je de vibraties van kleine kinderen ziet,
dan kunnen honderden volwassen Sahaja Yogi's misschien niet de vibraties hebben van zo'n kind. Maar zodra ze beginnen te
groeien, worden ze zeer intelligent, zeer volwassen en rijp, alsof ze hun onschuld verloren hebben. Dit is geen groei volgens mij.
Volgens mij is dit de dood van de onschuld. Slim, sluw en zogenaamd intelligent zijn, is zeer bedrieglijk.
Daarom is er ook één zegening. Al diegenen die zo’n fouten hebben begaan, moeten vergiffenis vragen aan Sadashiva, of aan de
Adi Shakti. Maar Ganesha vergeeft niet. Er is dat ene ding mis met hem: Hij vergeeft niet. Als je hem kwetst, zal hij terugslaan.
Als gevolg hiervan hebben we nu ziekten als AIDS en alle andere verschrikkelijke ziekten, die geheime ziekten genoemd worden.
Ze zijn er allemaal door de woede van Shri Ganesha en het immorele leven dat mensen geleid hebben, alsof zij de toestemming
van God Almachtig om te doen wat ze wilden. Mensen zijn zo fier, zo ijdel, dat zij denken niets hen kan overkomen, wat ze ook
doen.

En met alles wat nu in deze wereld gebeurt, zijn de mensen nog altijd immoreel, heel openlijk, heel opschepperig. Ik heb gezien
dat mensen die tot de elite behoren zo’n vuile moppen vertellen en ze zijn zo doortrapt dat je hun gezelschap niet kan verdragen.
Ze zijn soms erger dan de leeglopers op straat. Deze ziekte heeft zich dus meer onder oudere mensen verspreid dan onder
jongeren of kinderen. Ik denk dat mensen jaloers zijn op deze kleine kinderen. Waarom zouden ze anders jongere kinderen
aanvallen, wat bekomen zij van hen? Met deze jaloerse houding proberen ze kinderen aan te vallen op een heel rare, vieze
manier.
Dan is er Shri Ganesha. Hij zal deze mensen nooit of nooit vergeven. Eerst en vooral zal hij hen ontmaskeren en hij zal hen voor 7
levens straffen. Gedurende 7 levens zullen hun familieleden vervloekt zijn en gedurende 7 levens zullen zijzelf vervloekt zijn. Dat
is zijn bevel. Maar als zijn Moeder zegt, goed vergeef nu maar, of als de Vader zegt, goed vergeef nu maar, dan gehoorzaamt hij.
Hij gehoorzaamt zijn Moeder absoluut. Hij stelt het nooit in vraag, hij geeft nooit een tegenantwoord, wat hem ook gezegd wordt,
hoewel hij het gezag heeft over alle Gana's, hij is Ganadesha, maar voor zijn Moeder is hij als een kleine baby.
Hij daagt de Moeder niet uit. Zelfs als de Moeder probeert hem te testen, of in verwarring te brengen, twijfelt hij nooit aan haar. In
haar maya kan hij niet vallen. Hij kan niet in Haar maya vallen, omdat Hij zo onschuldig is.
Hij is als boter, gekarnd uit botermelk. Deze boter kan nooit opnieuw opgelost worden. Op dezelfde manier kan dit kind, dat
zuivere onschuld is, nooit besmet geraken door de maya van de Moeder.
De Maya is het proces waardoor mensen getest worden. Je moet ze testen. Vandaag de dag zijn de mensen zo slim, zo
intelligent, dat het Adi Shakti of welke Shakti dan ook ontgaat, op welke manier ze je proberen te bedriegen. Zovelen hebben me
bedrogen, maar ze zijn terug op hun plaatsen gezet.
Dat wordt niet door mij gedaan, maar door Shri Ganesha. Hij is gewoon overal. Als je zoiets probeert te doen, zal hij je hard
treffen, daar kan ik niets aan doen.
Nu is hij het die op deze aarde is gekomen als onze Heer Jezus Christus.
Ik denk dat Christus actiever is dan Shri Ganesha. Want Shri Ganesha is dik, Hij heeft een dikke buik, hij neemt er zijn tijd voor om
je te treffen. Maar Christus, Ik weet niet hoe krachtig hij de mensen getroffen heeft. Overal ter wereld zijn er ziekten, ziekten en
nog eens ziekten. Hij heeft er zovelen gedood. Hij is degene die vergiffenis vroeg voor de mensen die hem doodden.
Maar Ik merk dat hij zo actief is, dat ik soms aan mensen vraag geen kwaad over mij te spreken, want dat is gevaarlijk. Zeg niets
dat mij schaadt.
Hij bestaat op een heel verborgen manier. En de manier waarop hij mensen treft, is soms gevaarlijk. Zelfs ik krijg tranen in de
ogen.
Ik moet dus beide kanten in het oog houden: aan de ene kant Shri Ganesha en aan de andere kant Christus.
Er zijn twee anderen: Sint Michaël en Sint Gabriël.
We noemen hen in het Sanskriet Bhairava en Hanumana en ze incarneerden als Mahavira en Boeddha.
En de boeddhisten zijn dan weer op een andere manier ontaard.
Boeddha zei dat je aan niets gehecht zou mogen geraken. Je zou niet gehecht mogen raken aan je geld, aan je weelde, aan je
familie, aan niets.

In die tijd moet de gehechtheid wel heel groot geweest zijn. En hij wou dat ze die gehechtheid uit hun hoofd zouden zetten. Dat
kan je niet door je kleren af te leggen, door die saffraankleurige kleren te dragen, door je hoofd te scheren, door blootsvoets te
lopen, door je lichaam te folteren.
Dat komt allemaal van buitenaf, dat is geen echte onthechting, dat is Boeddha helemaal niet en ook niet Christus of Mahavira. Zij
zeiden dat je van binnenuit onthecht zou moeten geraken. Van binnenuit onthecht geraken, is heel anders dan van buitenuit
onthecht te geraken. De mate waarin je je uithongert, maakt niet dat je Christus wordt. Door te bewegen zoals Mahavira, word je
niet zoals hij. Door saffraankleurige kleren te dragen zoals Boeddha, word je Boeddha niet. Wat een verkeerde opvatting hebben
zij over wat ooit aan de mensen geleerd werd. Dat was de tijd van tapasya, van boetedoening. En daarom zeiden ze dat het best
was boete te doen om van al deze dingen af te geraken, zodat je je innerlijk wezen dieper zou ontwikkelen. Zelfs in de christelijke
godsdienst begonnen ze met paters, nonnen, moeder oversten, enz. Dit is nog zoiets kunstmatigs. Denk je dat je hiermee
onschuldig kunt worden? Ik heb nonnen gekend die zo verschrikkelijk zijn dat je er zelfs niet kunt naar kijken.
Ze stralen alleen hitte uit. En je hebt nu ook gehoord hoe die priesters de onschuld van mensen aanvallen.
Boeddhisten zijn eigenlijk het ergst, omdat ze zeggen dat je alles moet opgeven. Goed dan, geef alles op en bedel. Je geeft dus
alles op en bedelt om goud? Wat zeg je van zo'n contradictie? Iemand als de Dalai-Lama is als een universele bedelaar en
mensen hebben het graag. Mensen hebben het graag als iemand bedelt, want dan wordt hun ego gevleid. Toen hij naar Los
Angeles ging, hielden de filmacteurs en -actrices een heel grote conferentie.
Zij dachten dat zij hun onschuld konden terugkrijgen door aalmoezen te geven aan deze bedelaar. Kan je zo'n verhaal geloven?
Ieder verstandig mens zou moeten begrijpen dat je door aalmoezen te geven onmogelijk je onschuld kan terugkrijgen. En zo had
die kerel weer heel wat aalmoezen gekregen. Hij bezit heel wat goud en hij is echt op goud belust. Hij verzamelt nog steeds goud
van overal.
Zulke mensen, incarnaties, kwamen ons alleen vertellen hoe we onthecht kunnen zijn, om meer moreel besef te ontwikkelen.
Als je onthecht bent van je seksleven, van je financiële zaken en zelfs van je eigen land, dan zal een dergelijke onthechte
persoonlijkheid onschuldig worden en er zal geen ruzie zijn.
Maar nu gebeurt het tegenovergestelde.
Hetzelfde gebeurt in de islam. Alles wat ooit in de islam aangeleerd werd, wordt nu verdraaid. Het kan gewoonweg niet, want
Mohammed drong alleen op moreel besef. Hij wou van geen immoreel gedrag weten. In die tijd zei hij dat je met meerdere
vrouwen kon trouwen, omdat er in die tijd meer vrouwen waren.
Maar hij zei nooit: word een prostituee en leef in zonde. Het was maar een Samayachar, hij stond het alleen in die periode toe
omwille van dat probleem
Echtscheiding was bijvoorbeeld niet toegelaten in die tijd.
Maar in Sahaja Yoga laten we echtscheiding wel toe. Maar Ik heb gemerkt dat ze zonder echtscheiding kunnen leven. Ik bedoel,
behalve in onmogelijke situaties,.
omdat vrouwen soms heel wreed kunnen zijn en mannen soms heel twistziek. Hoe kunnen ze in die omstandigheden
levensgezellen zijn? Wat dit betreft, zijn meer vrouwen immoreel. Aanvankelijk waren het de mannen, maar nu zijn het de
vrouwen. Vrouwen, die niet alleen de onschuld zijn, maar ook shakti, worden schaamteloos en verwaarlozen hun onschuld. Hun

onschuld is hun shakti. Als een vrouw niet onschuldig is, hoe kan ze dan shakti hebben? Als ze een immoreel leven leidt, dan zal
haar shakti ophouden te bestaan. Alleen haar morele kracht is haar Shri Ganesha die in haar zuiverheid uitstraalt.
Wij aanvaarden tegenwoordig hoe mensen, vooral uit Hollywood, ons hoofd volstoppen met allerlei ideeën die we aanvaarden en
we vergeten dat we Shri Ganesha kwetsen en dat hij ons zal weten te vinden.
Het begint op een heel laag niveau, wanneer we onze kinderen beginnen te haten. Het probleem begint als wij onze kinderen niet
begrijpen.
Men zegt dat in Engeland wekelijks twee kinderen gedood worden door hun ouders. Wat een houding tegenover kinderen! Eerst
en vooral zouden ze geen kinderen mogen voortbrengen. Als zij er toch hebben, dan zijn het Shri Ganesha’s.
Ze moeten hun kinderen respecteren, liefhebben en aanmoedigen.
Maar kinderen bederven, is nog een andere negatieve kracht. Sommige mensen bederven hun kinderen. Ganesha kan nooit
bedorven worden. Je kunt hem niet bederven, want hij staat boven de maya. Maar het is schokkend te zien hoe mensen soms
achter hun kinderen aanlopen. Voor hen is het de grootste prestatie een kind te hebben, zelfs in een land als India, waar er
overbevolking is. Zij zijn zo gehecht aan hun kinderen. Dit is een nieuwe gehechtheid die ingang heeft gevonden en je ook een
soort van immoreel leven bezorgt, omdat jullie Sahaja Yogi's zijn.
Voor Sahaja Yogi's zijn alle kinderen van de wereld hun eigen kinderen. Je houd niet alleen van je eigen kinderen; het zijn
allemaal Shri Ganesha's. Als het natuurlijk geen goed kind is en je vind het moeilijk, laat het dan zo. Maar anders zijn alle
kinderen van de wereld je eigen kinderen en je moet van hen houden zoals van je eigen kinderen. Christus zei "Hou van je naaste
als van jezelf." Ik weet niet waarom hij dat , want in alle christelijke naties zijn naaste buren het grootste probleem, zelfs hier. Ik
zeg nu: "Hou van andere kinderen als van je eigen kinderen." Laat ons hiermee beginnen.
Maar er zijn zelfs plekken waar ze je niet toelaten een flat te huren, omdat je kinderen hebt. Stel je voor! Alleen ongehuwden of
onvruchtbare mensen mogen er wonen. En het is zelfs de regel geen kinderen te hebben. Je hebt vandaag misschien geen kind,
maar eens je er woont mag je er ook geen krijgen. Als je wel een kind krijgt word je eruit gezet. Stel je voor! Nog maar dertig jaar
geleden hadden de mensen 12 a 14 kinderen. Het was als een competitie en ze leefden heel gelukkig. En vandaag de dag is het
probleem dat je juist niet veel kinderen zou mogen hebben. Zij die aan de basis liggen van het probleem, zij die zeggen dat we
alles moeten controleren, hebben helemaal geen kinderen. Overal in het Westen is er een mingroei. Wie doet dat? Shri Ganesha.
Wil je geen kinderen? Goed, je hebt er geen.
Uitgezonderd Sahaja Yogi's, krijgt niemand een kind.
Op deze plek kreeg Mohan als eerste een kind en in het hele dorp was er feest. Jarenlang werd er geen kind geboren. Maar dan is
er een ander probleem. Als ik dit zeg, zie ik dat Sahaja Yogi's weer naar het andere uiterste gaan. Ze hangen vast, letterlijk vast,
aan hun kinderen en dit is heel verkeerd. Ik zeg niet dat je je kind moet verwaarlozen, of slaan, of het hen moeilijk maken, niets
daarvan. Je moet op zo'n manier van hen houden dat ze weten dat ze je liefde zullen verliezen als ze iets verkeerd doen. Want
voor kinderen is liefde het allerbelangrijkste. Ze zouden moeten weten wat je niet graag hebt. Je zou hen moeten zeggen wat je
niet graag hebt. En je zult er versteld van zijn hoe kinderen niets zullen doen wat je ongelukkig maakt. Dat is een truc die men
moet leren.
Dit is de beste manier om je kinderen op te voeden.
Ik zal je een verhaal vertellen over mijn eigen dochter. Ze ging naar Delhi en alle meisjes droegen bloesjes zonder mouwen. Ze
vroeg me om bloesjes zonder mouwen. Ze was volwassen, ze ging naar de universiteit. Ik zei: "Goed, doe maar wat je wilt."
Terloops vroeg ze waarom ik geen bloezen zonder mouwen droeg.

Ik zei dat ik er verlegen om was. "Waarom zou je het mij dan toelaten?
Dit is geen criterium, mij alles te geven wat ik vraag. Ik ben niet zo volwassen!" Zelfs mijn kleindochter die hier was vroeg me:
"Oma, waarom draag jij altijd bloezen met mouwen?" Ik zei: "Weet je dat dit heel belangrijke chakra's zijn, de belangrijkste
chakra's in ons lichaam. Als je deze twee, of deze twee onbedekt laat, dan zal je problemen krijgen." "Hemeltje, dan moet ik lange
mouwen dragen!" Onmiddellijk begreep ze het.
Als je hen dus iets diepzinnigs op een diepzinnige manier vertelt zodat hun onschuld gerespecteerd wordt, dan zullen ze beter
worden. Neem nu een bedorven kind dat het niet goed doet in de klas.
Eèn mogelijkheid is hem slaag te geven, naar hem te roepen en hem uit te maken. Een andere eenvoudige manier is met hem te
praten: "Stel dat je de eerste bent, stel dat je goede punten behaalt, dan word je een groot man. Hoe fier zal ik zijn! Iedereen zal
fier op je zijn. Maar stel dat het niet zo is, dan zullen ze denken dat je een nutteloze jongen bent dat je zal moeten bedelen." Hij
zal onmiddellijk veranderen.
Hoe je kinderen aanpakt, is heel belangrijk. Onschuld moet op een zeer voorzichtige manier aangepakt worden, zoals je een
mooie bloem zou behandelen. Het is een bloem. Zoals een bloem geurig is, zo is ook onschuld geurig.
Ganesha werd gemaakt uit Moeder Aarde. Hij werd uit Moeder Aarde gemaakt. Moeder Aarde is de essentie van onschuld.
Bekijk deze Moeder Aarde. We zorgen niet voor haar, we geven haar geen water, we doen niets voor haar en toch probeert zij ons
leven te verrijken, probeert zij ons af te koelen, regelt zij dingen die normaal niet verbeterd kunnen worden.
Het is voor alle onschuldige mensen heel belangrijk deze Moeder Aarde te respecteren. Ik heb kinderen gezien die Moeder Aarde
respecteren. Ze spelen graag in de modder, op het zand, ze willen kastelen bouwen en allerlei dingen doen met Moeder Aarde.
Maar ze zijn niet gehecht, dat is één ding. Ze bouwen een kasteel en dan is het gedaan. Dan gaan ze naar de luchthaven. Ze
vinden iets. Ze komen samen en genieten ervan. Waar ze ook gaan, is het voor hen gemakkelijk om iets te maken om van te
genieten. Voor hen is vreugde beleven heel belangrijk. Voor hen is tijd niet belangrijk, zoals ik gisteren zei, maar wel hoeveel
vreugde ze beleven.
Tijd is een probleem voor volwassenen. Kinderen maken er zich geen zorgen om. Je brengt hen ergens naar een mooie plaats en
ze willen niet meer weg. Als je hen vraagt om naar huis te gaan, zeggen ze "Waarom? Hoe? Waarom zouden we naar huis gaan?"
Ze kunnen het niet begrijpen. Ze houden van alles wat natuurlijk en mooi is. Ze kennen geen waarde in de vorm van geld, ze
kennen waarde in de vorm van liefde. Ik heb zelf gezien dat, als je iets aan kinderen, zij het houden, zelfs Sahaja yogi’s, en ze
zullen het je tonen. "Kijk, wat ik heb!"
Kijk hoe de essentie van Shri Ganesha zuivere liefde is. De zuivere liefde van deze Moeder Aarde heeft Shri Ganesha gecreëerd
of de Adi Shakti heeft hem uit zuivere liefde gecreëerd.
Maar, verrassend genoeg werd Shri Ganesha geschapen voor Moeder Aarde er was! Hoe komt dat? Eerst werd hij alleen
geschapen als de Logos, of de Brahmanad Omkara.
Eerst werd hij alleen geschapen als de klank Omkara. Dan werd deze Omkara bekleed met Moeder Aarde om Shri Ganesha te
maken. De Omkara is dus belangrijk, omdat alle drie krachten erin aanwezig zijn: A-U-M. AUM staat voor de krachten van
Mahakali, Mahasaraswati en Mahalakshmi. Alle drie deze krachten zijn in deze Omkara aanwezig. We kunnen zeggen dat deze
drie krachten in slapende vorm in Shri Ganesha aanwezig zijn. Als we proberen hem schade te berokkenen, schaden we in
onszelf de shakti, die Omkara is, die het hele universum vult, die alle vibraties geeft. Deze krachten bewegen zich in de vibraties.
Deze drie krachten vullen elke vibratie. Daarom weten ze, begrijpen ze en regelen ze alles op zo'n manier dat... stel dat iemand
zijn benen gebroken heeft. Nu zit ik hier en geef een bandhan. Onmiddellijk, onmiddellijk wordt er een kracht naartoe gestuurd.

Onmiddellijk!
Het gaat zelfs sneller dan alle communicatie die jullie gebruiken en onmiddellijk werkt het uit. Hoe het uitwerkt, is heel
ingewikkeld. Maar het is tegelijkertijd helemaal niet zo ingewikkeld, want het is het werk van Shri Ganesha. Hij is er niet bij
betrokken.
Als er enig probleem is, goed, dan is het zoals een fortje maken aan het strand.
We zullen het wegspoelen, het is zo gedaan, voorbij. Hij is niet gehecht.
Wat zouden we dus moeten doen om onze dankbaarheid te tonen aan dit kleine kind? Stel dat je aan een kind “dank u” zegt. Dan
zal het zeggen: wat zeg je nu?
Ze zullen het niet begrijpen. Kinderen begrijpen niet waarom we hen zouden bedanken
We leren hen aan “dank u” te zeggen. Zelfs als ze “sorry” moeten zeggen, zeggen ze “dank u” want ze kennen maar één woord:
“dank u”. Dus zeggen ze: “dank u”. Zie je hoe kinderen spelen zoals deze Omkara. Uitermate onthecht: Nishkrya, onthecht aan de
kracht. Het betekent dat je gewoon niets doet. Niets je vestigt er alleen de aandacht op. Als iemand genezen wordt, gered wordt,
als iemand vibraties krijgt, wie doet dat dan? Shri Ganesha. Hij is echter niet gehecht, Hij brengt het niet in rekening, het is zijn
job. Hij zal één van zijn Gana’s sturen: ga maar, snel. Ze zullen snel lopen, sneller dan één van jullie modernste vervoermiddelen
zoals vliegtuigen of zoiets. Onmiddellijk, ik benadruk het nogmaals, dat is het woord. Alsof je op een knop drukt en het werkt.
Maar bij sommige mensen werkt het niet als ze omringd worden door mensen die niet geloven of als zijzelf maar half geloven.
Hij is de beoordelaar van je geloof in de Moeder, omdat hij absoluut in zijn Moeder geloofd, absoluut. Zo zorgt hij voor degenen
die absoluut geloof hebben in zijn Moeder. Hij zorgt voor hen. Hij zorgt voor hen. Op dezelfde manier vernietigt hij.
Ooit vertelde iemand mij over een minister in India. Hij was een heel slechte man, heel corrupt, immoreel, noem maar op en hij
bleef zo verdergaan. Een hele aardige Sahaja yogi, een hele goede Sahaja yogi vertelde me dat deze man hem lastig viel en hem
vroeg iets oneerlijks te doen. Ik zei: “Is dat zo? Echt?” En toen moest deze minister ontslag nemen en opstappen. Op datzelfde
moment, het is een feit. Ik kan je werkelijk zoveel soortgelijke dingen vertellen, maar het vertrouwen van Shri Ganesha is
ontzaglijk. Hij twijfelt nooit en hij is niet gehecht. Soms zeggen mensen: “Moeder, we hebben dit gedaan, we moesten zo ver
omhoog klimmen en dan gaven we zelfrealisatie aan slechts één man.” Stop ermee! Wat is het nut ervan?
Geef dan geen realisatie. Ik heb mensen wel honderd maal gezegd: "Als je denkt dat je werk verricht, doe het dan beter niet. Het
is niet goed op die manier zo'n werk te verrichten. Als je er aan gehecht bent, doe het dan beter niet. Je doet het voor het plezier,
voor de vreugde ervan, alleen voor het geloof in je Moeder."
Met dit absolute geloof ben je nooit moe, voel je nooit vermoeidheid. Dit is Shri Ganesha. Al deze bandhans, wie draagt ze? Shri
Mahaganesha.
Hij, met zijn dikke buik, geeft alleen instructies door aan zijn mensen en deze Gana's van Ganesha zijn de meest competente
mensen die je kan vinden. Breng me de meest competente, om het even welke wetenschapper, niemand kan tegen hen op.
Niemand kan tegen hen op.
Hoe kunnen ze iemand genezen? Een dame uit Mexico had zo een zieke zoon. Hij had een fatale ziekte, die in hun familie
voorkwam, maar gewoonlijk kregen ze die ziekte pas als ze al heel oud waren. Maar hij was een jonge man die in Harvard
studeerde. Ze schreef me drie brieven waarin ze me vroeg: "Wat moet ik doen, Moet ik hem naar U sturen?" En ik verplaatste me
toen heel veel en zei: “Waar kan je mij ontmoeten,” Ik dacht er gewoon aan en er kwam een vierde brief kwam, waarin stond dat
ze hem naar het ziekenhuis van de universiteit in Harvard had gebracht en van daar naar nog een ander ziekenhuis. En in alle
ziekenhuizen verklaarden ze dat hij absoluut in orde, volledig genezen was. Maar je geloof, haar geloof heeft gewerkt. Het geloof
in de Moeder heeft voor de zoon gewerkt.

Het is heel gemakkelijk om aan mij te twijfelen, heel gemakkelijk. Het is een glad terrein. Ik zeg het nogmaals, het is heel
gemakkelijk te twijfelen. Want mensen twijfelen aan anderen omwille van wat ze dragen. Ze zullen zeggen: "Waarom moet zij
zo'n dure sari dragen? Dit is de keuze van mijnheer Guido de Grote, niet van mij. Hij dwong mij ertoe dit te kopen. Wat kan ik er
aan doen? Ik ben er niet aan gehecht. Ik doe het om hem blij te maken. Zo is het, ik draag het om hem genoegen te doen.
Verrassend genoeg voelen zelfs kinderen zich heel blij als je iets doet wat ze graag hebben. Ze zijn erg, ik mag niet zeggen
intelligent want ik hou niet erg van dat woord, maar laat ons zeggen dat dingen op een zeer subtiele manier begrijpen.
Eén van mijn kleindochters, de oudste, is een echt juweel. Ik kocht voor haar een speelhuis en zij bouwde het op. Nu is mijn
dochter nogal groot. Mijn kleindochter riep: “Mama, kom naar mijn huis!” Mijn dochter kwam dus, ging het huls binnen en brak
alles. Mijn kleindochter kwam bij mij en zei: "Kijk naar uw dochter, u hebt ze helemaal geen manieren bijgebracht." Ik vroeg:
"Waarom? Wat is er gebeurd?" “Ze komt in mijn huis en stelt mij een onbeleefde vraag: Wat heb je te eten voor mij? Doe je dat, in
het huis van iemand anders?"
En toen Ik haar zei: “Je kan dat niet vragen in het huis van iemand anders.” Zei ze: “Ze lachte zo hard dat ze mijn huis vernielde. Is
dat nu een manier om je te gedragen? U hebt hen dat niet geleerd. Oma u hebt ons alles piekfijn geleerd. U hebt haar nooit
geleerd hoe ze zich moest gedragen als je naar het huis van iemand anders gaat.”
Zie je het is zo onschuldig. Het hele gedoe was zo onschuldig. Gewoon om haar plezier te doen, zelfs met iets heel kleins kan je
hen plezier doen.
Zijn kracht is de Kundalini. Dit is dan een ander probleem. Zij is de kracht van Shri Ganesha en zonder hem zal ze niet opstijgen.
Het is ingewikkeld, echt. Alsof mijn kind zegt: “Je kan dit huis niet uit zonder het mij te vragen.” Je kan dus niets doen, je zit vast
in het huis. Op dezelfde manier zal de Kundalini niet opstijgen zonder de toelating van Shri Ganesha. Het is heel moeilijk, eigenlijk
onmogelijk. Natuurlijk zal de Muladhara blijven kloppen als een hart, maar de Kundalini zal niet opstijgen. Zij zou willen opstijgen,
maar hij zal het niet toelaten.
Zij die immoreel zijn, die immorele dingen gedaan hebben en zij die het Ganesha-principe van anderen bederven, kunnen heel
moeilijk gerealiseerd worden. Maar Ik heb mensen gezien die vergiffenis vroegen, de Moeder vroeg Shri Ganesha hen te
vergeven en ze kregen hun realisatie. Daar gaat het om, als je hem via de Moeder benadert, dan zal hij je vergeven. Hij zal je vast
en zeker vergeven. Er is zo'n mooie relatie tussen de Moeder en het kind! En dat is een goede zaak, anders had deze kerel in deze
moderne tijden tenminste 90 % van de bevolking gedood.
Het is zo’n zegen, zo'n mooi vooruitzicht dat we, als we ons Shri Ganesha-principe koesteren, ons zuiver houden, onze ogen
zuiver houden en zuivere relaties ontwikkelen, geen enkel probleem zullen hebben. Je zal voorbeeldige relaties hebben met je
vrouw, met je kinderen en met je familie, in de samenleving, in de politiek, in de economie en in alle verschillende gebieden
waarin je je bevindt.
Je onschuld zal je vertellen wat aan de hand is. Je zou kunnen denken dat mensen je voor de gek houden. Laat hen proberen en
je zal zien wat er gebeurt. Laat hen proberen je onschuld aan te vallen en kijk wat ze er van overhouden.
Als mensen is het zo'n zegen voor jullie allemaal dat jullie Muladhara zo goed ontwikkeld is en dat Shri Ganesha zich goed
gevestigd heeft. Jullie hebben allemaal je realisatie gekregen en nu genieten we van om het even wat, zoals gisteren, net als
kinderen is het niet?. We vergaten onze leeftijd, we waren net als kinderen, we genoten van alles, of de dans nu ritme had of niet,
of onsamenhangend, voor ons was het in orde.
We genoten van alles. Om te genieten zijn geen spelregels of reglementen nodig. En deze vreugde, de bron van deze vreugde
komt van de onschuld die zich in onszelf bevindt. Zonder onschuld kan je nergens van genieten met dit verstand en vanuit dit
hart, want in het hart verblijft de Vader, Shiva.

Er zijn verschrikkelijke mensen, met slangen om zich heen. Het is niet gemakkelijk gedurende 15 jaar rechtop te blijven staan en
te blijven zeggen: "Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya", want dan zou Shiva je misschien een gunst verlenen. Shiva is de
moeilijkste godheid om te behagen, hoewel hijzelf heel onschuldig is. Hij is te onschuldig, je zou kunnen zeggen, zoals een wit
doek. Eén klein vlekje op je persoonlijkheid en het is gedaan, je bent veroordeeld. Maar zelfs een rakshasa die misschien 25 jaar
op één been staat en Hem blijft prijzen, zou hij kunnen vergeven.
Shri Ganesha vergeeft niet. De enige die er voor jou dus nog is, is je Moeder, die gewoon vergeeft. Ik wil geen hoofdpijn door niet
te vergeven. Als je iemand niet vergeeft, krijg je hoofdpijn. Ik wil dat dus niet doen. Ik vergeef dus gewoon. Ik vergeef. Ik vergeef
voortdurend alle Sahaja Yogi's. Er zijn een paar verschrikkelijke, lastige kerels geweest. Ik wil niet kwaad zijn op hen, want
Ganesha zal er gewoon komaf mee maken. Ganesha doet dit automatisch, maar hij doet het tenminste niet erg snel omdat ze
mij Moeder noemden en ik dat respecteer. Natuurlijk zijn ze heel vervelend en verschrikkelijk geweest, ik weet dat. Ik weet
waarom jullie boos op hen zijn, maar vergeving is de beste straf, waardoor zij zich bewust worden van hun fouten. En op 100
mensen zullen er 99 meer vreugde beleven aan vergeven dan aan straffen.
Dit alles is dus het werk van Shri Ganesha en hij is de hele tijd bij je.
Jouw Ganesha is ontwaakt, zonder twijfel. Hij is de hele tijd bij je. Maar sommige mensen hebben vibraties, ze krijgen hun
realisatie en dan zijn ze druk bezig. Bijvoorbeeld vrouwen, die bezig zijn met hun kinderen, hebben geen tijd voor Sahaja Yoga. Ze
houden zich ten hoogste bezig met zichzelf te zuiveren. Maar waarvoor? Neem nu dit glas, als het telkens gewassen, gewassen
en nooit gebruikt wordt, wat is dan het nut van wassen?
Ze mediteren voor zichzelf, ze zuiveren zich voor henzelf. Maar ze gebruiken nooit hun vibraties, ze geven nooit vibraties. Hoe
kan dat?
Je moet vibraties geven. Als je geen vibraties geeft aan anderen, als je andere mensen niet transformeert, als je andere mensen
niet geneest, als je hen niet leert hoe zuivere liefde te hebben, wat is dan het nut te zuiveren, naar de puja te komen, zich lekker te
voelen ... en dan gedaan? Dit zijn nutteloze mensen, nutteloze Sahaja Yogi's. Ganesha is niet gelukkig. Hoe kan hij gelukkig zijn?
Zijn puja is bedoeld om realisatie te geven. Dat is zijn puja. Stel dat hij wacht dat je hem zijn zegeningen vraagt. Wat is zijn
zegen? Zijn zegen is dat je realisatie geeft, dat je de Kundalini laat opstijgen.
Je vraagt ernaar en wat krijg je. Je vraagt een goede gezondheid, je vraagt dit, dat.
Waarom niet vragen, “Shri Ganesha, maak van ons goede instrumenten voor Sahaja Yoga, geef ons de kracht om mensen
realisatie te geven en over Sahaja Yoga te praten." Mensen spreken zelfs niet over Sahaja Yoga, ze zijn verlegen. Waarom zou je
verlegen zijn?
Op een dag reisde ik per trein en ik ontmoette een dame; ze zat naast me en volgde èèn of andere sekte. Ik weet het niet goed,
één of andere moslimsekte en was me de hele tijd aan het vervelen. Ik begon me slaperig te voelen, maar telkens ik opkeek, was
ze nog steeds aan het praten over die sekte. Ik zei: "Sahaja Yogi's zouden dat nooit doen." Je moet erover praten, je moet het aan
de mensen zeggen, je moet rondgaan. Wees niet bang. Ganesha zal je beschermen, zal je helpen en zal heel blij zijn. Hij zal alles
voor jou uitwerken. Alle problemen kunnen opgelost worden. Alles kan gedaan worden.
Geloof in zijn kracht, heb geloof in je Moeder.
Dat is de boodschap van Shri Ganesha.
Moge God jullie zegenen
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Navaratri Puja - Cabella Italië - 20 october 1996
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag is een speciale dag. Zoals je weet, aanbidden we de Godin, die voorheen al negen keer op deze aarde kwam om alle
duivels en alle negativiteit te doden en om alle bhakta’s te ondersteunen bij de verering. Al haar werk werd reeds beschreven.
Desondanks is een nieuw soort duivels, een nieuw soort negatieve mensen teruggekomen. Misschien moest het zo zijn.
Tenslotte is het nu Kali Yuga en het schouwspel van Kali Yuga kan niet opgevoerd worden zonder hun aanwezigheid hier. Om dit
drama te voltrekken, zijn zij hier gekomen. Maar deze keer zal het een heel andere soort oorlog zijn. Het zal de oorlog zijn van de
vredevolle mensen en de vredevolle mensen zijn de meest succesrijke mensen in elke stap van het leven, zelfs in een oorlog. Het
werkte niet uit voorheen.
Men zegt dat toen Genghis Khan kwam hij naar een groot boeddhistenklooster ging, nabij Gaya en dat hij ze allemaal doodde. Er
waren daar ongeveer 30.000 boeddhisten en ze zegden geen woord en ze werden allen gedood. En de mensen geloofden niet
meer in het boeddhisme. Men zei : “Wat soort Boeddhisme is dat hier, waarom heeft Boeddha hen niet gered ?” Dat is de
menselijke manier van denken. Boeddha had deze 30.000 mensen, die vredevol waren, moeten redden. Zij boden een vorm van
weerstand die geen weerstand was en zo werden zij allemaal gedood door deze afschuwelijke kerel Genghis Khan. Maar je zal
nog opkijken in deze Kali Yuga. Deze Genghis Khan werd door vele schrijvers geprezen en er zijn boeken over hem geschreven.
Hij was geen moslim, maar een soort getikte. Hij maakte komaf met vele moskeeën, hij vernielde vele mooie gebouwen en hij
kwam ook naar Indië en regeerde er korte tijd. Dat alles is verleden tijd.
Op dezelfde manier zijn er oorlogen geweest tussen christenen en niet-christenen, tussen moslims en niet-moslims, allerlei
oorlogen waarvan sprake is, waarin alleen de gelovigen ten onder gingen - de echte mensen gingen ten onder. Zij die God in volle
geloof vereerden, gingen ten onder. Zovele mensen werden atheïst en ze zegden dat zoiets als God niet bestaat, evenmin iets als
zijn Goddelijke kracht, het heeft nooit bestaan. Wij waren dom, wij waren dwaas, om dit alles te volgen. En zij die
verantwoordelijk waren voor de godsdienst, haalden er ten volle profijt uit en zegden dat deze mensen zondaars waren en dat zij
geen mensen van God waren. En zo kwam het dat zij door ons gedood werden en dat wij de overwinning behaalden. Zij hadden
het idee van de overwinning, dat zij succesvol waren en dat zovele mensen door ons werden afgeslacht.
Dan komen we tot Kali Yuga en in Kali Yuga is hetzelfde gebeurd op een meer subtiele manier, op een verschillende manier.
Vanaf het begin is er een grote oorlog aan de gang tussen mensen die anti-God zijn en die God gebruiken voor hun eigen
doeleinden. Heel oneerlijke, heel corrupte, heel wrede mensen. En zij gebruiken de vlag van God, die banier waarvan zij het recht
niet hebben om ze te gebruiken. Dan zijn er Sahaja Yogi’s, die hun realisatie hebben en zij moeten hen bekampen.
Het verschil tussen de vorige oorlogen en deze oorlog is zeer groot. In die oorlogen geraakten al degenen die verondersteld
werden van te winnen - de negativiteit die opkwam en die successen behaalde - ervan overtuigd dat wij bereikt hebben wat we
wilden. Dit was na alle negen veldslagen van de Goddelijke Moeder. Maar in Kali Yuga, in het licht van Kali Yuga, worden al deze
historische overwinningen beschouwd als beschamende dingen, als iets zeer agressiefs en zonder betekenis. Dit wordt nu
overal beschreven. Zoals de blanken die naar Amerika gingen en die alle anderen daar doodden. Nu komt dit alles aan het licht.
Al deze mensen die dachten overwonnen te hebben - hun kinderen, hun kleinkinderen, hun nageslacht - zijn beschaamd over hen,
zijn beschaamd om hen hun voorvaderen te noemen, tot aan de laatste oorlog.
Dit nieuwe bewustzijn is de echte overwinning van de moderne tijden, van deze Kali Yuga: dat alles wat aanvaard werd als een
onderdeel van het spel, als een levensstijl - zo kun je het noemen - nu overal in vraag gesteld wordt. Elke vorm van agressie, elke
vorm van onderdrukking, elke wreedaardigheid, wordt nu ook gestraft. Zie je, vele oorlogsmisdadigers zijn wel kunnen

ontsnappen, maar zovelen werden gedagvaard. Dit is vroeger nooit gebeurd; niemand bracht Genghis Khan voor de rechter. Op
een heel subtiele manier krijgen al deze agressieve mensen angst om ondervraagd en gefolterd te worden.. Ik weet niet waar het
begon, maar zeker bij de aanvang van de Kali Yuga.
Zoals je weet was er in dit land een zeer agressief man met de naam Mussolini … en uiteindelijk werd hij opgehangen. In
Duitsland was er een zeer machtig man met de naam Hitler en Himmler en anderen. God weet wat er met hem gebeurd is en
zelfs de Duitsers willen zijn naam niet uitspreken, zij zijn allen beschaamd voor hem. Dan hadden we iemand in Engeland, Warren
Hastings, die naar Indië kwam. Hij werd gevangen gezet. Dit werd voordien nooit gedaan. Als Napoleon mensen aanviel, dacht hij
dat hij een grote overwinning behaalde, maar hij kon er niet mee doorgaan, hij moest het toegeven. Zie je, iedereen die agressief
geweest is, die dominant geweest is, die heel wreed, duivels geweest is, werd onder handen genomen, meestal nog tijdens zijn
leven. En als het niet tijdens zijn leven was, dan werd hij achteraf ten schande gebracht en hij heeft niet de naam van “een held”
of wat dan ook; de mensen zullen voor hen geen standbeeld oprichten.
Dat bewustzijn is dus in de geest van de mensen doorgedrongen. Van iemand als Stalin, die ooit over Rusland regeerde, kun je
vandaag zelfs niet één standbeeld vinden, dit zijn de moderne tijden. Kijk naar de kracht van de moderne tijden en dat boezemt
angst in bij die mensen die denken dat zij kunnen doorgaan met alles wat zij doen. Zij zullen heel binnenkort begrijpen dat zij met
al deze nonsens moeten ophouden, want dat zij anders zullen lijden. Niet hen die zij domineren, maar zij die zelf anderen
domineren, zullen lijden. Zij zullen lichamelijk lijden, zij zullen mentaal lijden, zij zullen emotioneel lijden en ook hun reputatie zal
door het slijk gehaald worden. Aldus volbrengt de kracht van de Goddelijke Moeder vandaag een heel grote overwinning namelijk het aan de kaak stellen en deze ontmaskering zal publiekelijk die mensen veroordelen die verkeerd handelen.
Als je het vanuit dat standpunt bekijkt, zal je begrijpen hoe wij de overwinning behalen. Velen onder u voelden zich erg triest
omdat ik de prijs niet gekregen heb. Deze prijs maakt geen verschil uit voor mij en voor jullie ook niet, moet ik zeggen, omdat je
gekomen bent zonder dat ik een prijs kreeg en velen zullen komen zonder dat ik zo’n prijs heb. Maar deze keer, voor het eerst,
worden de mensen die de prijs gekregen hebben, veroordeeld. Zelfs nu wordt tegen hen geschreven; zij worden bekritiseerd. Zij
die hem gekregen hebben, dachten dat zij heel slim waren, maar de geestigheid is nu voorbij en ik weet niet hoe lang het nog zal
verdergaan. Want zelfs als je vandaag een krant openslaat, zal je er iets over vinden: hoe dwaas zij het gedaan hebben. Zij
kunnen niet begrijpen om welke reden zij het gedaan hebben. Niet alleen de mensen die de selecties deden, worden bekritiseerd,
maar nog veel meer de mensen die geselecteerd zijn.
Als Sahaja Yogi’s moeten wij weten wat het verschil is tussen het bewustzijn in die tijd en het bewustzijn in deze tijd. Toen was
het nodig om die duivels te doden - ze uit de weg te ruimen - maar ze zijn opnieuw opgedaagd. Nu, in deze Kali Yuga worden zij
aan de kaak gesteld, worden zij veroordeeld, worden zij in de gevangenis gezet en worden zij openlijk gestraft. Het collectieve
bewustzijn heeft dus een héél grote overwinning behaald, denk ik, over deze mensen die gedood hebben en gestorven zijn
zonder enige vorm van straf of eerroof.
Laten we nu eens kijken wat ‘consciousness’ (mentaal bewustzijn) is en naar wat ‘awareness’ (niet-mentaal bewustzijn) is. Het is
een subtiel onderwerp, dat jullie volgens mij allemaal kunnen begrijpen. ‘Bewustzijn’ betekent dat, wanneer je [mentaal] bewust
gemaakt wordt, je er [mentaal] van bewust wordt. Zoals: ik heb hier mijn hand, goed, maar normaal ben ik er mij niet [mentaal]
van bewust dat ik een hand heb. Als iemand slaapt, is hij er zich niet [mentaal] van bewust dat hij slaapt. Wanneer je mij zegt dat
ik een hand heb, word ik mij [mentaal] daarvan bewust; of iets prikt mij, dan word ik mij [mentaal] daarvan bewust. Anders ben ik
mij er niet [mentaal] van bewust. Ik ben mij absoluut niet [mentaal] bewust van mijn ogen en toch zie ik alles. Maar veronderstel
dat ik blind word, dat ik niet kan zien, dan word ik mij bewust van mijn ogen, mijn ogen waar ik nu niet kan door zien. Zodra je dus
zegt dat deze hand er is, is het bewustzijn daar. We kunnen zeggen dat dit de kennis is over de hand, dat je kennis verwerft over
de hand. Maar zodra je je niet bewust bent van de hand, is die kennis verdwenen. Dus, stellen dat er onwetendheid is of dat er
kennis is, zijn beide juist hetzelfde.
Je bent je niet [mentaal] bewust van je hand, dus ben je er heel onwetend over. Veronderstel nu dat iemand zegt: “Je handen zijn
heel mooi.” Iemand maakt die opmerking, dan word ik mij [mentaal] bewust van mijn hand die mooi is, anders wist ik niet dat zij
mooi waren. Normaal leven alle menselijke wezens op dat niveau - dat iemand het je moet vertellen. Iemand zei : “Je draagt een

zeer mooie sari.” Goed. Dan kijk ik ernaar: “Ja, hij is heel mooi, ik wist het niet eens.” Iemand moet het je dus zeggen, dan word je
je [mentaal] bewust, anders ben je er niet van bewust. Op dat niveau zijn alle menselijke wezens dus zo.
Wat is nu ‘awareness’ [niet-mentaal bewustzijn] ? Dat is iets anders. Dat betekent, dat als ik zie dat iemand mij aanvalt, dat ik dan
mijn hand ‘zo’ houdt. Dat betekent dat ik mij [niet-mentaal] bewust ben dat ik een hand heb. Ik ben mij er niet [mentaal] van
bewust, maar buiten het mentale om: ik heb een hand en ik moet ze gebruiken. Zoals hier in Italië gebruik je nog altijd je handen
de hele tijd zo. Dat betekent dat je weet dat je je er [niet-mentaal] van bewust bent dat je handen hebt, dat je ze moet gebruiken
om iets meer mee uit te drukken, iets nadrukkelijks. Wij zijn ons dus als het ware ook [niet-mentaal] bewust van ons lichaam, wij
zijn ons [niet-mentaal] bewust van anderen, wij weten iets over anderen, wij weten wat voor iemand een ander persoon is … - tot
je zelfgerealiseerd bent.
Wat gebeurt er na de zelfrealisatie ? Dat is heel interessant. Na de zelfrealisatie ga je verder dan deze twee dingen:
‘consciousness’ [mentaal bewustzijn] en ‘awareness’ [niet-mentaal bewustzijn] omdat je het denken overstijgt. Wat betekent het
dat je verder gegaan bent dan de gedachte? Woede, alle soorten ideeën, alle vormen van agressie, alles wordt gemanipuleerd of
bewerkt door je verstand. Als nu je verstand weg is, wat ga je dan doen ? Er is geen verstand meer. Je valt samen met de
werkelijkheid. Er is dus geen verstand meer om mee te communiceren. We noemen het gedachtenloos bewustzijn, maar wat
betekent dat? Wij hebben al onze vijanden overwonnen door één vijand op te geven, dat was ons verstand. Er is geen verstand
meer om voorstellen te doen, er is geen verstand meer om het je te zeggen. Dus zodra er geen verstand meer is, ben je verloren
(opgegaan in de oceaan - in gedachtenloosheid).
Laten we zeggen dat je jezelf een vraag stelt: “Wie ben ik ?” Zodra je deze vraag stelt, word je gedachteloos, geraak je dus
‘verloren’ en kun je deze vraag niet beantwoorden. Anders zou je kunnen zeggen: “Ik ben een vrouw, ik ben dit, ik ben dat, ik ben
een bisschop of ik ben een paus, ik ben dit, ik ben dat.” Wie zal er je nog zeggen wie je bent, zodra je een gerealiseerde ziel bent,
want degene die het je vertelt, is je verstand, dat niet bestaat, geen gedachte! Dat betekent dat je gewoon opgaat in jezelf. Dit is
wat de werkelijkheid is. Maar je bent toch ook ‘aware’ [niet-mentaal bewust]. Dat is een ander punt. Als je jezelf een vraag stelt,
ben je er niet mentaal van bewust, maar je beseft het ‘aware’. Als je nabhi catcht, weet je onmiddellijk: “Mijn nabhi catcht”, er is
iets met mijn lever. Je hoeft geen vragen te stellen. Of iemand staat naast je: linker Swadishthan. O God, het is die weer! Als
iemand heel woedend is en kwaad, zal je onmiddellijk zo’n hitte van die persoon voelen: “O God, ik ga van deze man weglopen.”
Dit is dus een nieuw gebied dat je binnengetreden bent: de werkelijkheid, waar je je voorheen nooit bewust van bent geweest.
Stel nu dat er een zeer slecht man naast je staat. Hij zou een dief kunnen zijn, hij zou een moordenaar kunnen zijn, gelijk wat.
Normaal zal je je er niet eens bewust van zijn, niet ‘mentaal’ en ook niet ‘niet-mentaal’. Maar zodra je een gerealiseerde ziel bent,
word je je bewust van het geheel - dat is de werkelijkheid. Wat zijn de problemen in de collectiviteit? Je wordt je bewust van de
collectiviteit. Je wordt je bewust van de problemen van de hele wereld. Dit bewustzijn nu is heel anders. Het eerste bewustzijn,
zoals ik je gezegd heb, is als volgt. Dat als iemand je zegt dat je dit en dit bent, je je ervan bewust wordt. Hierover hoeft niemand
je iets te zeggen, het is er gewoon. Je bent er en je weet wat dat betekent. En dit is wat je bereikt hebt in deze moderne tijden.
Dat is ook de zegen van de moderne tijden, dat we nu weten wie we zijn.
Je zegt altijd: “Wij zijn de zuivere spirit.” Gisteren heb ik het ook gehoord. Ben je er zeker van? Wat doet je geloven dat je de
zuivere spirit bent ? Ik bedoel dat je je spirit niet gezien hebt, nietwaar? Je hebt jezelf niet gezien, datgene wat je bent. Hoe kun je
dan zeggen dat je de zuivere spirit bent? Je zegt gewoon wat, omdat ik het zo zeg! Maar je bent de zuivere spirit, omdat de
zuivere spirit zich bewust is van de Goddelijke Kracht - welke ook de beschrijving is die men ervan geeft. Hij is zich bewust van
de Goddelijke Kracht en op die manier ben je de zuivere spirit. Omdat alleen door zuivere spirit, die je echte persoonlijkheid is, je
je bewust kunt zijn van deze allesdoordringende kracht. Dit staat geschreven in alle shastra’s, in alle geschriften, overal. En wat
weet je over jezelf? Dat je de spirit bent, omdat je je eigen chakra’s kent, omdat je je eigen nadi’s kent.
Wat er gebeurd is, is dat je gescheiden bent van jezelf en dat je jezelf kunt zien. Je ziet jezelf heel duidelijk en je begint jezelf te
zien als het heden en het verleden en de toekomst. In het verleden was ik, - je ziet dat je geschokt bent -: Hemeltje, zo was ik! Je
ziet het in de huidige toestand, vanuit de huidige toestand. Dan begin je het te vergeten, het verleden te vergeten. Dan heb je nog
altijd de toekomst, dan begin je over de toekomst te denken. In de eerste toekomst denken ze aan hun eigen kinderen, hun
echtgenotes - ook Sahaja Yogi’s. “Wat zal er met mijn kinderen gebeuren, wat zal er met mijn vrouw gebeuren?” Dan denken ze:

“Wat zal er gebeuren met Sahaja Yoga?” Dan denken ze: “Wat zal er gebeuren met Mataji?” Ook denken zij: “Wat zal er gebeuren
met deze wereld?” Omdat je bewustzijn zich uitgebreid heeft. Je bent nu niet langer in de beperkte ruimte. Je kunt aan je
kinderen denken, je kunt aan je vrouw denken, je kunt ook aan de hele wereld denken en aan alle problemen van de wereld kan je
denken.
Je hebt dus die toestand bereikt, goed - tot aan die toestand zijn we gekomen. Wat is het nu dat dit alles omhult, of je
oplossingen biedt: voor je kinderen, voor je gezin, je vrouw, iedereen - wat is de oplossing? Je Moeder gelooft in het geven van de
oplossingen, niet enkel (in het voorleggen van) de problemen. Omdat er problemen in de Navaratri nu niet meer bestaan: dat je
een zwaard in de hand kunt nemen en iemand gaan doden - nee, dat bestaat niet meer, het is onmogelijk geworden. Binnenin ons
zijn we ons bewust van de problemen van vandaag, zoals ze zich nu voordoen, zoals we ze nu zien, en we willen er iets aan doen.
Of we nu in het verleden, het heden of de toekomst zijn, we zien het probleem. Dus wat is nu de oplossing? We hebben geen
wapens, niets om te vechten. Velen weten zelfs niet hoe ze een zwaard in de hand moeten houden. En zovelen willen het zelfs
niet vasthouden, omdat zij zoveel mededogen in zich hebben, omdat zij zich in de oceaan van mededogen bevinden en er mooi
van genieten. Zij scheppen vreugde in hun eigen mededogen en in het mededogen van anderen, het mededogen van hun
Moeder. Maar hoe dan het probleem op te lossen? Het probleem kan opgelost worden als je zelf echt krachtig wordt vanbinnen.
Waar is je aandacht? Je moet je aandacht naar binnen richten. Waar is je aandacht? Je moet heel krachtig worden. Ik heb mijn
taak volbracht, ik heb jullie zelfrealisatie gegeven, jullie zijn zo sterk gegroeid. Ik heb het jullie uitgelegd, ik heb jullie deze keer
alles verteld. Ik heb jullie heel veel liefde gegeven, een oceaan van liefde, zou ik zeggen …, zoals jullie het noemen, wat het ook is.
Maar nu moet je jezelf voeden, je moet krachtig worden binnen in jezelf. Op welke manier kan je krachtig worden? Eerst moet je
geloven dat je je menselijke persoonlijkheid overstegen bent en dat je nu een supermens geworden bent. Eerst en vooral moet
dit komen, dit is wat we geloof noemen. Dit geloof is geen vals geloof, het is geen blind geloof (dat je in iets gelooft) maar het is
een feit. Ik heb je wel honderd keer gezegd dat je eerst en vooral geloof in je groei moet hebben, in je positie als Sahaja Yogi’s.
Hiervoor is meditatie heel belangrijk, heel belangrijk. Zonder meditatie kun je geen volledig geloof hebben in jezelf. Omdat je
jezelf niet kunt kennen door te zeggen: “Wie ben ik?” Je kunt het niet. Je probeert de vraag te stellen: Wie ben ik? En je zult
verloren zijn.
Wat zou dan dit geloof moeten zijn? Want wanneer je deze vraag stelt: “Wie ben ik?”, ben je verloren. Je bereikt dus een stadium
waarin ik je moet zeggen dat dit geloof niet mentaal is, het is niet emotioneel, het is niet fysiek, maar het is een toestand van je
eigen wezen, die we een spirituele toestand kunnen noemen. In die spirituele toestand kan niets je verstoren, kan niets je
overweldigen, kan niets je domineren, omdat, als je in die toestand bent, dat betekent dat je een integrerend deel vormt van de
werkelijkheid, dan ben je een geëerd lid van het koninkrijk van God. Dan ben je de meest gewaardeerde persoonlijkheid. Dan ben
je als een goddelijk wezen, dan ben je als een gana. Wanneer je in die toestand bent …, ik zeg het opnieuw, het is een toestand
boven de menselijke toestand, ben je buitengewoon krachtig.
Er is een verhaal over Nisamuddhin, een groot Sufi in Indië. Er was een verschrikkelijke koning, Godshah denk ik, zo noemde hij
zichzelf. En hij (Nisamuddhin) wilde zich niet gaan buigen voor hem en hij maakte zich erg boos en zei: “Ik kan alleen buigen voor
God en voor niemand anders.” Deze Shah zei: “Als je je morgen niet komt buigen voor mij, zal ik je de keel oversnijden.” En die
nacht werd de keel van de koning overgesneden. Het is een verhaal, maar het is een waar verhaal. Iemand kwam zijn keel
oversnijden. Het was niet Nisamuddhin Sahab, hij zou zoiets niet doen. Als je dus die toestand bereikt, zoals we het noemen …,
het is een toestand van Shraddha, een toestand van Shraddha die verlicht is, een verlicht geloof. Het is een nieuw soort
mechanisme. Dat houdt in dat je een integrerend deel van het geheel gaat vormen; dat betekent: de maan de sterren - zie je. Ik
heb de zon nooit gezegd dat ze er zou moeten zijn voor de puja’s - vorige keer, deze keer - ik zeg het haar nooit, het hoeft niet
gezegd, het wordt allemaal gedaan. Ik vertel al deze vibraties niet om een kruis te maken of om al deze mirakelfoto’s te maken, ik
vertel het hen niet, dat hoeft niet. Ze doen het gewoon uit zichzelf. Ik ben soms verrast over hun vernuftige methodes, hoe zij
dingen voor mekaar krijgen, ik ben zelf verrast. Ik heb hen niet gezegd dat deze twee personen, die voor deze prijs geselecteerd
werden, door elke krant zo veroordeeld zouden moeten worden. Het gebeurt allemaal automatisch, het werkt gewoon. Als ik iets
heb, is het gewoon volledig, volledig geloof dat ik in die toestand ben en daarom is er volledig geduld - ahuri. Volledig geduld. En
dat is wat wij moeten leren. Het zal allemaal hoe dan ook gebeuren, want jullie zijn allemaal in die toestand.
Alleen meditatie is belangrijk, heel belangrijk. Voor mij niet, maar voor jullie allemaal. Als jullie nu allemaal kunnen mediteren,

gewoon gedurende 10 minuten, ook elke dag, zal het jullie heel wat helpen.
Waarom hebben we nu al deze beeldjes: de Moeder, Hanumana en Ganesha, Christus? Om te beginnen, omdat menselijke
wezens niets kunnen begrijpen dat geen vorm heeft. Zij kunnen niet dieper gaan zonder dat er een vorm is. Maar ze zijn tot een
ander uiterste gegaan door om het even welke steen, gelijk wat te gebruiken voor God en zo meer. Maar nu heb je
onderscheidingsvermogen, je weet wat vereerd moet worden, wat te behandelen is als een hogere persoonlijkheid, dat weet je.
Maar voordien zouden zij alle soorten mensen vereren - zoals nu mensen de paus vereren, dat weet je heel goed. Maar wat te
doen nu? Zij zijn niet alleen blind, zij zijn niet alleen mentaal onbewust, maar zij zijn er zich ook niet niet-mentaal bewust van. Zij
bevinden zich allemaal op zo’n niveau dat je het hen niet kunt vertellen.
Jullie zijn dus een nieuw soort mensen, zou ik zeggen, die geprobeerd hebben om het uit te vechten, om strijd te leveren om de
absolute waarheid te weten te komen. Zolang je de absolute waarheid niet kent, ben je nergens, heb je geen
onderscheidingsvermogen, begrijp je de dingen niet en heb je geen wijsheid. Maar zodra je de absolute waarheid kent, zou je
zeker niet voor de helft zó en voor de helft anders mogen zijn. Dat is een zeer gevaarlijke stand van zaken. Neem een zaadje dat
ontsproten is: het is geen zaadje meer, noch een boom. Als het niet groeit, heeft het geen nut. Dat gebeurt met je bewustzijn, Ik
heb het opnieuw over je ‘consciousness, awareness’ - en dan ben je hier noch daar.
Er zijn veel mensen die misschien wel naar Sahaja Yoga komen, om wat vrede te vinden. Maar ik krijg brieven: mijn vader is ziek,
mijn moeder is ziek, mijn zus is ziek en ook wel, mijn man maakt ruzie met mij, ik wil scheiden, of ten derde, ik heb al mijn geld
verloren, ik moet wat geld hebben. Ten vierde, ik ben een groot kunstenaar, maar mijn kunst verkoopt niet. Met al deze dwaze
problemen komen zij af. Mijn kinderen deugen niet, ze scheppen problemen, ook nog, mijn vrouw maakt ruzie met mij, mijn
moeder maakt ruzie met mij, mijn broer maakt ruzie met mij. Nu heb ik gezegd, welk soort Sahaja Yogi’s zijn dit?
De toestand van het éénzijn met de werkelijkheid betekent dat de gehele werkelijkheid aan je voeten ligt, en dat zij helemaal
werkt voor jou. Zodra je zelfs maar een glimp van die toestand opvangt, zeg ik je, word je zo vredevol vanbinnen. Als je zegt: “Ik
ben de koning,” dan ben ik de koning. Als je zegt: “Ik ben de bedelaar,” dan ben ik de bedelaar. Welk verschil maakt het uit voor
die toestand, die is zoals het zuiverste zuivere goud, dat niet vuil kan worden? Zo’n geestestoestand moeten wij ontwikkelen; dit
is eerder een uitdaging voor ons. Wij zijn Sahaja Yogi’s – goed; wij hebben onze realisatie – goed; wij kunnen heel goed zingen –
goed; wij hebben goede posities bereikt – goed; wij zijn mooi getrouwd – goed; wij hebben mooie kinderen, wij hebben alles, wij
hebben jobs enzovoort. Opeens komt er een negatieve kracht op je af om je lastig te vallen - en dan? En dan? Hoe zal je anders
weten wat je bent? Als er geen duisternis is, hoe zal je dan weten dat je het licht bent? Het is een uitdaging voor je eigen
toestand, (om te weten) in welke toestand je je bevindt. Het woord ‘toestand’ is niet al te duidelijk, in Sanskriet is het Swarupa.
Swarupa. ‘Swa’ is jezelf en ‘rupa’ is vorm of toestand. Die toestand is voor jullie allemaal mogelijk door te zeggen “Niet dit, niet
dit, niet dit, niet dit.” Feitelijk heeft je verstand die toestand bereikt dat er geen verstand is, je kunt het aan. Maar je moet een
soort persoonlijkheid ontwikkelen, die beseft wat je bent. Maar in die realisatie, besef je het ‘aware’ [niet-mentaal bewust], maar
ben je je er niet [mentaal] van bewust [‘conscious’].
Ik ben bijvoorbeeld zo. Ik besef dat ik de Adi Shakti ben, ik besef dat ik het weet, maar wanneer je zegt “Shri Mataji”, dan zeg ik
ook “Jai Shri Mataji” - ik vergeet het dat ik degene ben waarover je het hebt. Dit zou eigenlijk de toestand moeten zijn, dat je
beseft, - ik weet niet goed hoe het te zeggen, - maar ik besef dat ik dat ben. Als je me vraagt: “Moeder, bent U Adi Shakti?” dan
zeg ik: “Ja, dat ben ik.” Omdat ik weet dat ik dat ben. Maar wanneer je zegt: “Jai Shri Mataji”, dan vergeet ik dat ik Adi Shakti ben
en ik zeg ook: “Jai Shri Mataji”, met jullie. Ik vergeet het en ik moet zeggen: “Nee, nee, je mag het niet zeggen.” Het is heel
interessant. Je laat mij hier zitten als een koningin en je geeft me geschenken, dit en dat - goed. Dat is jullie idee. Maar wat mij
betreft, zie je, ben ik volledig in mezelf - denk ik. Ik ben verloren geraakt in mezelf. Goed, je doet dit; goed, als je dat doet, zelfs als
je het niet doet, is het goed. Voor mij maakt het geen verschil uit. Het kan voor jullie een verschil uitmaken, maar voor mij niet. Zo
heb ik al vaak gezegd: Geef mij nu geen geschenken, geef mij al die dagen geen geschenken.
Het enige argument is dat wij het hele jaar door nu eenmaal geven, waarom zou je dan Moeder tegenwerken, omdat je ons
vreugde schenkt. Goed, als je denkt dat het je vreugde schenkt, kun je het doen, maar voor mij blijft het gelijk. Omdat ik niet denk
dat ik er ben. Ik zie gewoon dat je hier zit, goed; zij zijn allen gerealiseerde zielen, goed. Maar ik ben een van jullie. Ik denk niet dat

ik heel bijzonder ben. Maar als je het mij vraagt, dan zal ik zeggen: “Goed, ik ben Adi Shakti.” Maar ik denk niet dat Adi Shakti ook
heel bijzonder is. Omdat ik geen verstand heb, maar anders denk ik niet dat ik iemand bijzonder ben. Omdat iemand iemand is!
En dan? Stel: de zon is de zon en dan? Zij is de zon. Als iemand de Adi Shakti is, dan is zij de Adi Shakti en dan? Maar het strekt
jullie tot eer, omdat jullie niet gerealiseerd geboren werden. Jullie hebben je realisatie gekregen, daarom zijn jullie bijzonder, jullie
zijn prachtig, jullie hebben iets bereikt. Ik heb niets bereikt, ik ben altijd zo geweest en ik zal zo blijven. Of ik nu de duivels bestrijd,
of voor jullie zit, het maakt geen verschil uit, ik zal zo zijn. Maar voor mij zijn jullie prachtig, omdat jullie dit bereikt hebben.
Jullie vandaag te zien op deze Navaratridag, zovele mensen die hier zitten om mij te vereren, zovele mensen zijn hier, zovele
Sahaja Yogi’s …, het is zo opmerkelijk, het is niet mijn verwezenlijking, ik zeg het jullie. Het is jullie zoektocht. Omdat ik voorheen
al vele keren op deze aarde geweest ben - dat weet je. Maar we zijn nooit van die aard geweest, zovelen zijn gekomen en werden
gekruisigd, stierven, dit, dat, maar ik heb nog nooit mensen gehad van dit niveau.
Wij komen dus terug op hetzelfde punt, dat we ons bewust (‘aware’) zouden moeten zijn van onszelf - volledige shraddha in
jezelf. Als je enige Shraddha hebt in jezelf, zal je voor mij ook shraddha hebben, omdat we niet verschillend zijn. Als je gelooft dat
dit water is, dan is er overal water, dan geloof ik dat dat water is, nietwaar. Omdat ik weet dat dit water is, is er dus om het even
waar in de wereld water, ik weet dat het water is. Als je dus weet dat je een Sahaja Yogi bent, is er om het even waar een Sahaja
Yogi, je zult weten dat er een Sahaja Yogi is: “Dat is een Sahaja Yogi.” Maar wat jou betreft: je vergeet hoe prachtig je bent en hoe
ver je gekomen bent. Ik ben heel fier op jullie, je weet het zelf niet, maar omdat ik een nederig persoon ben, weet ik niet hoe dit te
laten blijken. Ik heb dus zulke mooie kinderen, zovelen, zo beminnelijk, die bhakta’s voor wie Zij zovele duivels en dergelijke
gedood heeft. Zij zijn niet zoals jullie, jullie zijn veel beter, veel hoger, van een veel grotere kwaliteit. Maar jullie moeten beseffen
dat jullie dat zijn en jullie niet gedragen zoals die mensen die van een zeer rudimentaire aard waren. Jullie zijn volwassen
geworden, jullie hebben voorspoed gehad en nu kunnen we de vruchten ervan zien.
Ik weet echt niet wat ik voor jullie moet doen, maar heb geloof in jezelf, dan zul je zien hoeveel geloof je zult hebben in de
werkelijkheid. Dat je in de werkelijkheid bent bij elke stap, elk moment. Geen angst, geen gevoel van iets bereikt te hebben, niets.
Gedaan nu, voorbij: Toen er vijf Sahaja Yogi’s waren, was ik gelukkig; als er nu zovelen zijn, ben ik gelukkig. Maar wanneer ik er
zoveel zie, voel ik aan dat er zovele krachtige persoonlijkheden zijn, die één zijn met de werkelijkheid.
Die collectieve éénheid is vroeger nooit zo geweest. En zo wil ik zeggen dat wat wij op deze dag moeten doen, is de duivels
binnen in onszelf doden, dat is alles. Als je mij echt wil vereren, moet je daaraan denken, welke de duivels binnen in je zijn, dat is
alles. Dus hoef je je verder geen zorgen te maken over duivels in de buitenwereld, zij kunnen jou niets doen.
Moge God jullie zegenen.
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Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag vieren we Mahalaxmi, die sterk vereerd wordt in dit land als Maria. Waarschijnlijk heb je ook de swayambu van Maria
gezien. Verder was er ook een verschijning. Ik kon het eerst niet geloven, maar nadat Ik de vibraties gevoeld had, wist Ik dat het
waar was dat zij hier verscheen.Ze verscheen ook voor Mij, je kan het zien op een foto.
Jullie zijn tot dit stadium geevolueerd door dit principe. Het centrale gedeelte van jullie evolutie werd mogelijk door de
Mahalxmi-kracht opdat de Kundalini zou kunnen oprijzen.
In de tempel van Mahalaxmi in Kolhapur zingt men altijd volgend lied: “Uhde, Udhe, Ambe”
Ik vroeg de mensen daar: “Waarom zingen jullie Ambe’s lied in Mahalaxmi’s tempel?” Ze antwoordden: “We weten het niet, maar
is het verkeerd?” Ik zei: “Neen, want enkel in Mahalaxmi’s kanaal kan de Kundalini opstijgen en de Kundalini is de Amba.”
Nu begrepen ze het en ze waren verbaasd, dat Ik het hen zo goed kon uitleggen, want dit lied werd hier reeds van vroeger
gezongen en ze wisten niet waarom.
We moeten begrijpen wat Mahalaxmi voor ons doet en hoe ze ons helpt, want deze Mahalaxmikrachten hebben een evenwicht
gecreëerd, een eigen weg voor de Kundalini om op te rijzen.
Links en rechts kwamen in evenwicht en Zij verbreedt de weg zodat de Kundalini kan opstijgen. Dit is de weg van medevoelen en
liefde. Ze maakte deze weg door medevoelen en liefde, omdat ze weet dat de Kundalini niet kan rijzen als de weg niet breed
genoeg is.
Uiteindelijk begin je te zoeken en als je begint te zoeken, is je Mahalaxmi-principe ontwaakt. Soms is het erg sterk en begin je op
een gekke manier te zoeken. Ik vind het erg te moeten zeggen dat (reeds) velen verloren zijn in het zoeken. Maar velen zijn nu op
het rechte pad en de juiste ontwaking gekomen.
Het Mahalaxmi-principe laat de Kundalini-kracht ook toe om naar de verschillende chakra’s te gaan, een weg te maken naar de
verschillende chakra’s en de chakra’s te corrigeren. Ze is een zeer beweeglijke kracht die de Kundalini naar de verschillende
chakra’s leidt en ze begrijpt welke chakra de hulp van de Kundalini nodig heeft. Je zal reeds gemerkt hebben hoe de Kundalini
pulseert als ze opstijgt, waarheen ze gaat om aan te duiden waar er nood is aan ontwaken. Dit werkt allemaal zo uit, omdat ze
vol medevoelen en liefde is opdat je de echte absolute waarheid zou krijgen.
Er zijn heel wat problemen in Sahaja Yoga omdat mensen die spiritueel groeien, soms veel stenen (bergen) uit het verleden
meedragen, die ze niet kunnen beklimmen. Ze proberen het en vallen, ze proberen en vallen, ze staan op en vallen opnieuw.
Vandaag ga Ik jullie spreken over de toestand die we zouden moeten bereiken. Zoals Sri Khrisna het zei in de Gita, waar hij de
Stittaprakhya beschrijft, tweede hoofdstuk. Maar het is zeer moeilijk Hem te begrijpen, Hij is niet zo duidelijk als jullie Moeder is.
De mensen verstaan het niet en stellen de vraag: “Hoe bereik je die toestond van Stittaprakhya? Hoe geraak je in die toestand?”
Ganeshwari in zijn “Ganeshwari” noemde het de “Shajastitti”, de toestand van sahaj. Hij noemde het niet Stittaprakhya. Zo
beschrijft hij sahaja op een zeer mooie manier.

Ik ben natuurlijk zeer subtiel. Ik denk dat weinig mensen Ganeshwara begrijpen. Iemand die deze staat bereikt, is als een spiegel
en zoveel gezichten komen voor deze spiegel. Zovelen kijken in deze spiegel, zovelen versieren zich voor deze spiegel, maar de
spiegel blijft wat hij is. De persoon die “stitaprakh” of “sahaja” is, is niet bezorgd over wat hij tegenkomt, wie hij tegenkomt, waar
hij is. Hij blijft (in) zichzelf, hij “bevat” zichzelf. Als de zon met zijn stralen speelt, gaan die niet verloren. Al de stralen zijn er, keren
terug. Met onze zintuigen gaat het op dezelfde manier. Al de zintuigen spelen op die manier. Maar het geeft niet het maakt geen
verschil voor iemand die “Sahaja” is. (…?…)
Dit is de toestand die we allemaal moeten bereiken.
Fijne mensen gingen verloren omdat ze geld probeerde te winnen uit Sahaja Yoga, anderen als gevolg van het leiderschap.
Sommigen haakten af als gevolg van jaloezie of afgunst, enz. Dit betekent dat er nog veel werk moet gebeuren. Je hoeft niet echt
te werken als je alles zich laat ontwikkelen. Daarom zeg Ik steeds:”Mediteer.” Want wat gebeurt er als je mediteert? Alle zaken
die je naar beneden halen, houden op. Ze verdwijnen geleidelijk, omdat je jezelf wordt, je bevat jezelf. Je zal je nooit vervelen. Ik
verveel me nooit. Ik weet niet wat het woord “zich vervelen” betekent. Of Ik met jullie ben of alleen, Ik verveel Me nooit. Waarom
trouwens? Als je jezelf door niets laat meeslepen, verveel je je nooit.
Een ander punt is, dat je uitstijgt boven al deze zaken zoals hebzucht. Gierige mensen zijn nog steeds met geld bezig. Deze
mensen die geobsedeerd zijn door verliezen, organiseren nog steeds. Maar in “sahaj-stitt”, bekijk je het alleen, je bent enkel
getuige. Je verliest je niet in zaken die je naar beneden halen. Deze toestand is niet moeilijk te bereiken voor jullie, want jullie
staan boven je gedachten. Al deze zaken komen tot jullie via je gedachten. Ik heb jullie reeds gezegd dat gedachten een mythe
zijn, die je moet aanvaarden.
De mythe is dat het brein je ideeën geeft.
Sommige mensen denken:”Ja Moeder, maar.. Ja Moeder, maar…” Deze “maar” komt van jullie brein, van je gedachten. Het brein
is realiteit, gedachten zijn dat niet. Je gedachten zeggen “maar…” en dan voel je je soms depressief of ongelukkig.
Sommige mensen voelen zich zelfs slecht –dat zijn zeer goede mensen- omdat er zo weinig Sahaja Yogi’s zijn. Het geeft niet.
Bekijk het alleen en deze beschouwende toestand wordt getest, is deze “sahaj-stitt”.
Je wordt zo subtiel, je wordt jezelf en dat betekent: zo subtiel dat niets je kan storen of veranderen, zoals in de natuur, zoals die
is.
Zoals jullie weten zijn er 92 elementen en geen onder hen kan … Je kan bijvoorbeeld geen zilver in goud veranderen of geen goud
in zilver. Atomen zijn zo gerangschikt, dat ze een aantal valenties hebben. Zelfs moleculen hebben hun eigen structuur, die je niet
kan veranderen. Als je dat probeert, maak je bommen, atoombommen, die bom… totaal destructief. Alleen mensen kunnen
veranderen, transformeren. Zie wat een zegening, het is dat je een menselijk wezen bent en dat je tot een nieuw element, het zelf,
kan getransformeerd worden. Dat is de bijzonderheid aan menselijke wezens. Maar als een valse guru of zo, dit probeert te doen,
zal hij ontploffen. Ik heb mensen gekend die naar valse guru’s geweest zijn. Ze vallen nog steeds flauw, ze hebben nog steeds
problemen, ze hebben nog altijd zorgen, meer dan anderen.
Ze zijn OK. Hoevelen onder hen zijn verbeterd? Je moet begrijpen, dat de boel ontploft als je analyseert en je breekt een atoom of
een molecuul of je probeert ze te transformeren. Het werkt niet uit.
Wanneer je daarentegen probeert één te maken, kan je eender wat maken in de natuur, zoals plastiek werd gemaakt door
synthetiseren. Materie kan gesynthetiseerd, samengevoegd worden. Menselijke wezens moeten ook gesynthetiseerd, één
gemaakt worden. Omdat ze veranderen, transformeren, kunnen mensen gemakkelijker gesynthetiseerd worden dan materie.
Neem bijvoorbeeld goud.

Je maakt juwelen of eender wat van goud. Het blijft de ganse tijd goud, goud is goud. Het veranderd niet door er juwelen van te
maken. Het element goud is er. Maar mensen veranderen wanneer ze meer één worden. Er is een zeer groot verschil tussen
materie, natuur en menselijke wezens. Materie en natuur verschillen totaal van mensen. Zoals bij een levend proces worden
mensen als bloemen, als ze getransformeerd worden. Toch is het niet helemaal hetzelfde als in de natuur, want de natuur heeft
geen brein. Ze staat rechtstreeks onder controle van het goddelijke. Zo werkt de natuur uit. Maar jullie zijn hier onder je eigen
controle. Jullie kunnen jezelf controleren in deze synthese, die binnen in jullie groeit. Als je jezelf volledig in de hand hebt, weet je
wat er met je gaat gebeuren.
Je begint jezelf te zien als verschillend van al deze zaken. Sommige mensen komen naar Mij en zeggen:”Moeder, mijn ego is
zeer slecht, verwijder het a.u.b.” Hij ziet zijn ego, hij ziet het probleem. Iemand (anders) zegt:”Moeder, mijn nahbi is zeer slecht, ik
ben nog zo veel met geld bezig.” Hij ziet het ! Eerst komt de kennis van jezelf, “zelfkennis”. Maar men moet zelfs verder gaan dan
zelfkennis. Wat doe je met die kennis? Je ogen moeten opengaan.
Als je de kennis hebt, moet je eerst zeggen dat er geen kennis is. De mensen zijn onwetend, er is duisternis. Nu is het licht
gekomen, je kan zien, je kan weten wat verkeerd is met hen. Nu ga je jezelf onderscheiden van al deze zaken, die je ziet als
verkeerd binnenin je.
Je ziet ze weggaan, zo veel onzinnige zaken, zoals jaloezie, nijd, gierigheid, lust. Vreselijke zaken om op te noemen op een
Diwali.
Diwali betekent dat er zovele lichtjes worden aangestoken, één na één. En eerst begin je dit waar te nemen. Eerst zie je wat er
verkeerd is vanbinnen. Nadat je ’t gezien hebt, wil je het niet (meer) en werk je het uit om er vanaf te geraken en zuiver te worden.
Ook de kennis verdwijnt. Je hebt geen kennis meer nodig. Je bent er, je bent er. Het is niet nodig iets te weten over je chakra’s, je
bent er. Niets anders heeft belang. Je wordt zoals een steen, een steen met een brein, een ongeschonden hart en een
ongeschonden lever (…?…) Niets kan je storen.
Je geniet enkel van de liefde en het medevoelen. Zo is het. En de rimpelingen die terugkomen? Zelfs die blijven na enige tijd
achterwege en je bent nog enkel “sahaj”. Dat is de toestand die de mensen vroeger bereikten. In die dagen bereikten ze deze
toestand, maar toen dat gebeurde, geraakten ze verloren. Ze geraakten allemaal verloren.
Ze konden niets doen voor anderen. Eén persoon verkreeg het, werd groot en gedaan. Of ten hoogste twee personen. Sahaja
Yoga staat nu als eerste van alle op het niveau van de kennis. Eerst moet je jezelf volledig kennen, de zelfkennis moet volledig
zijn.
In het derde stadium, als de kennis volledig is, moet je alles wat je weet over jezelf en wat waardeloos is, wat je groei belemmert
en wat verkeerd is, loslaten.
Zoals bijvoorbeeld, er valt een vuiltje op mijn sari en ik veeg het weg. Dan begin je jezelf te vestigen in die Sahajatoestand.
Maar in Sahaja Yoga ontwikkel je nog een andere dimensie: het collectieve bewustzijn. Dat is de moderne Sahaja Yoga. Vroeger
hadden ze dit niet. Daarom verdwaalden ze allemaal. Nu hebben jullie het collectief bewustzijn en in dat collectief bewustzijn
begin je anderen te voelen, te voelen voor anderen, medevoelen voor anderen en je begint zaken uit te werken voor anderen.
Als je het uitwerkt, denk je soms ook: “Hoeveel geld kan ik eraan verdienen?” Wat kan ik als leider bereiken?” enz. Maar dit
collectief bewustzijn begint te groeien en wanneer het begint te groeien, word je ondergedompeld in de oceaan, de volledige
oceaan. Je wordt volledig oceaan. De oceaan heeft zijn eigen maryada’s, het geeft niet. Hij moet met zijn maryada’s leven. Hij
wilt zijn eigen grenzen niet overtreden en niet over zijn eigen bergen klimmen.
Op dezelfde wijze wordt je erg “zelfstandig”. Dit wil niet zeggen, zelfzuchtig, maar je wordt zelfstandig. Je “bevat” jezelf.

Ik weet dat veel Sahaja Yogi’s kwaad zijn, dat Ik vreselijke mensen die Sahaja Yoga aanvallen, niet gestraft heb. Ik moet het Mij
niet aantrekken. De Allesdoordringende Kracht doet veel werk. Laat Zij haar werk doen! Waarom moet Ik me zorgen maken om
iemand? Je ziet dat uiteindelijk toch alles uitwerkt. Waarom zou Ik dan tussenkomen? Mijn job bestaat er enkel in alles gade te
slaan, te zien, dat is voldoende. Het is niet nodig dat Ik iemand dood of vernietig tijdens dit leven. Ze vernietigen zichzelf. Ik zei
jullie dat Ik niemand moet ontmaskeren, maar in welk land Ik ook kom, worden mensen ontmaskerd. Ik loop ervandaan, terwijl Ik
soms denk: “God weet, wat er gaat gebeuren.” Zelfs een klein beetje aandacht op eender welk land, werkt uit, ook zonder dat Ik
het besef.
“Mijn God”, zei Ik, “wanneer heb Ik dit gedaan?” Men moet dus de kracht van de goddelijke liefde worden. Jullie worden
ongetwijfeld de kracht van de goddelijke liefde maar jullie gebruiken deze niet. Je zal verbaasd zijn als je jezelf overgeeft aan
deze goddelijke kracht, die zeer aktief is en die los staat van Mij.
Ik ben alleen, volledig alleen. Zelfs deze kracht werkt onafhankelijk van Mij. Maar deze kracht weet wat goed is voor menselijke
wezens en voor Sahaja Yoga. Ze werkt vanzelf. Ik kom niet tussenbeide. Het is een reflexbeweging, geloof Me, het is een
reflexactie. Het is mogelijk dat jullie zeggen:”Moeder, U hebt het allemaal gemaakt.” Goed, wat het ook zij, Ik bemoei Me er niet
mee. Het is onnodig dat Ik iets zeg. Het werkt en het werkt zo vlug. Ik geef een voorbeeld. In Engeland zei men eens, lang
geleden: “Moeder, we zouden graag een lange zomer hebben.”
“Waar vragen jullie zulke dingen?”
“Nee, nee, Moeder, we zouden graag een lange zomer hebben, een erg lange zomer.” Drie, viermaal herhaalden ze dit. En het
werd een lange vreselijke zomer in Londen.
Het is niet zoals in Indië, waar we voorzien zijn met airconditioning, ventilatoren, of ten minste manuele waaiers. Hier hadden ze
niets. Gewoonlijk sliepen we in een kleine galerij. We gingen winkelen en vroegen naar een ventilator in London City. “Goed, in
drie maanden kan je er één komen halen”, zeiden ze. Binnen drie maanden, als ’t erg koud is, kunnen we er één krijgen. Dus
antwoordden we:”We hebben geen ventilator nodig.” En Mijn dochter zond twee ventilatoren met het vliegtuig. Zo hebben we dat
geregeld. Wij Indiërs kunnen veel beter dan eender wie onder jullie omgaan met de warmte, want er is veel zon in ons land. De
manier waarop jullie in de zon zitten, is voor ons onbegrijpelijk. Weten jullie dat men in Indië destijds zei: “Alleen een Engelsman
en een gekke hond kunnen in de zon blijven.” Wij kunnen niet in de zon blijven zitten, omdat we er teveel hebben.
En deze zomer was het zo heet, zo heet. Dit had als gevolg dat de bladeren oker kleurden en vervolgens rood en alle
herfstkleuren. Het was mooi.
Een Sahaja Yogi droomde: “Moeder vroeg Me haar naar de achtertuin te brengen.” Hij vertelde aan iedereen: “Moeder heeft me
gevraagd haar naar de achtertuin te brengen.” Ik wist niet dat hij gedroomd had. Ik belde hem: “Ik zou graag deze herfst over
Engeland bewonderen.” Hij kwam en we reden samen vele mijlen. Hij vertelde ons: “Dat was mijn achtertuin.” Kan je je
voorstellen? Dat we samen vele mijlen reden… prachtig?…
Heel Engeland was gevuld van herfstpracht. Dus zelfs als zoiets gebeurt, wordt het gecompenseerd, het wordt terug
goedgemaakt. En het was zo mooi. Iedereen ging naar buiten om de mooie herfstkleuren te bewonderen, van verschillende
soorten groen, naar geel, oker, allerlei tinten. Wonderlijk, want in dat land zul je dit normaal nooit zien!
De zon was zo heet en de Allesdoordringende Kracht compenseerde alles: De Allesdoordringende Kracht zorgt voor alles. Alles
wordt geregeld door deze Kracht. Ik doe niets. Ik ben een “Nishkriya”. Ik zit neer en kijk toe.
Ik maak me geen zorgen, alles werkt uit. Langzaam en gestadig werkt het uit. Veronderstel dat jullie Me zeggen: “Moeder, we
baden tot U en het gebeurde.” Mogelijk. Ze moeten het gehoord hebben, die rond Mij zijn (de Goden), niet Ik, en ze moeten het

werk gedaan hebben. En daarvoor ben Ik in geen geval verantwoordelijk. Zoals deze vrouw uit Mexico. Haar zoon was doodziek.
Ze schreef Me een brief. Drie brieven schreef ze: “Mijn zoon zal sterven. Hij is een jonge man die in Harvard studeert.” Ik deed
niets. Ik schreef haar nooit. Een vierde brief meldde dat hij volledig genezen was. Ik deed dit niet, want Ik bleef ter plaatse. Hoe
komt het, dat dit uitwerkte?
Dus alles wat jullie denken dat ik doe, wordt niet door Mij gedaan, maar door de Paramchaitanya, want Ik ben ook volledig
gescheiden van jullie, helemaal los. Als men zegt: “Bid maar”, kan je bidden. Als je bidt, bid je tot de godheden rondom je. Je bidt
tot al deze gana’s, enz… niet tot Mij, want Ik heb er niets mee te maken. Ze zeggen Mij niet dat Ik, dit moet doen of dat moet
doen. Dus waarom zou Ik hen zeggen: “Doe dit, doe dat…” Het is zo en als je in deze toestand leeft, kan je zeggen dat je in een
“Sahaja”-staat bent, waar je niets wenst, waar je niets verlangt. Ik doe alles, allerlei soorten zaken, zoals de zon; wat zij moet
doen, doe Ik ook, in die zin dat Ik zorg voor dingen, bloemen, dit, dat. Ik ontvang ook geschenken van jullie, dit en dat… maar dan…
Ik krijg niets, Ik heb niets. Het raakt me niet. Maar jullie willen geven uit vreugde, goed, doe maar. Jullie willen bloemen zetten,
goed, zet maar bloemen. Zelfs als deze bloemen er niet zijn … het maakt niet uit voor Mij als persoon.
Maar als jullie Moeder, houd Ik van jullie, van elk van jullie. Maar Ik doe niets speciaals om jullie graag te zien. Iedereen zegt:
“Moeder, U houdt zoveel van ons! Waarom? Wanneer hield Ik van jullie? Ik heb jullie zelfs nooit een zoen gegeven. Maar jullie
zeggen steeds:”Ik zie U zo graag”. Wat is dit? Wie werkt dit uit? Dit ben Ik niet, het overstijgt Me. Dit is het stadium, dat we, als we
sterven “sahajastitti” noemen. In “Sahajastitti” denk je dat je niets doet. Alles werkt uit. Maar als Ik jullie over deze toestand
vertel: “Hoe, wij doen niets? Waarom moeten we dan Sahaja Yoga verspreiden? Het is niet ons werk!” Dat is nu, het is nog niet
jullie niveau, dat is juist. Jullie moeten nog stijgen tot dit niveau. Dat is alleen mogelijk als jullie je op het niveau van de kennis
bevinden, als jullie zelf-kennis hebben, kennis van de hele wereld. Maar als je voorbij de kennis gaat dan moet je dit al meermaals
meegemaakt hebben: Soms zeg Ik iets, Ik zeg het alleen maar en het is er. Ik voel nooit de vibraties van iemand of iets. Ik voel
ook mijn Kundalini niet of mijn chakra’s, niets. Maar Ik weet het, Ik weet het automatisch, zoals een computer. Maar Ik ben ook
niet die computer.
Het is moeilijk om aan jullie uit te leggen wat deze “stitti” is, want jullie moeten die bereiken. Eens dat je hem bereikt hebt, ben je
in een zeer subtiele toestand en deze toestand is niets anders dan gelukzaligheid, maar dit geluk kan je ook niet onderrichten.
Ik weet niet hoe Ik moet genieten van alles.
Veronderstel dat jullie zeggen: “Jai Mataji.” Dan vergeet Ik zelfs dat jullie je tot Mij richten. Ik zeg ook: “Jai Mataji” en gedaan. Het
is zo simpel.
Je moet begrijpen, dat het niveau dat we moeten bereiken, een toestand is waar alles uitwerkt zonder dat je iets doet. Als je dit
bereikt hebt, goed. Maar het is niet zo. Je moet dit niveau bereiken door er aan te werken.
Eerst moet je de kennis hebben en nadien heb je die kennis niet meer nodig. Maar eerst moet het uitgewerkt worden en op dat
niveau gebracht.
Nu, wat is de betekenis van Diwali? Op Diwali-dag brengen we overal lichtjes, zodat Sahaja Yoga zich overal kan verspreiden.
Maar is het licht bewust van zichzelf? Heeft de kaars weet van zichzelf? Ze verlicht alles,maar ze weet het niet. Zoals de maan
haar licht verspreidt. Weet zij het zelf? Geniet zij ervan?
Op Diwali-dag gebeurt hetzelfde. Jullie zijn wat je doet als verlichte mensen: jullie verlichten hen, jullie doen dit voor hen. Een
goed idee; jullie moeten dit doen. Maar, weet dat jullie “de lamp” (zelf) moeten worden, die geen weet heeft van zichzelf.
Er zijn dus twee boodschappen. De eerste is dat we de wereld moeten verlichten, we moeten anderen verlichten. Dat is de eerste.
Dan moeten we het licht zelf worden, zonder dat het licht weet heeft van zichzelf.
Gisteren zongen jullie: “U bent het licht, U bent…” goed, en dan? Ik dacht: “Ja, Ik ben het licht en Ik weet het ook niet.” Er is een

toestand waarin je niet weet dat je het licht bent. Je weet het niet. Het komt niet in je op. Zelfs al hebben jullie het zoveel keren
gezongen of gezegd, duizend namen zijn er, alles, maar het komt niet in Mijn hoofd op, dat jullie het over Mij hebben. Nu, als Ik dit
zeg, weet Ik niet hoe jullie zullen reageren, want menselijke wezens zijn (…?…). Je vertelt hen iets en het is mogelijk dat jullie ego
opkomt en jullie zeggen: “Ja, ja, ik ben net hetzelfde.” Of velen worden “hoger dan Mataji”. Misschien, Ik weet het niet. Sommigen
beweerden: “Ik ben Kalki”. Iemand ging rond en vertelde: “Ik ben Kalki, ik ben dit, ik ben dat.” Goed, geeft niet. Het zij zo, een goed
idee!”
Maar als Ik zeg: “Ik ben Adi Shakti,” betekent dat Ik niet weet wie Ik ben, echt waar. Ik moest dit zeggen omdat de mensen
vroegen: “Moeder, U moet duidelijk zijn. Duidelijk, wat? Wat Ik ook ben, dat ben Ik.”
Nu, Ik verklaar dat jullie mensen meer beginnen te groeien. Goed, het zij zo!
Maar het is niet nodig iets te verklaren of te bevestigen. Dat is het niveau dat we moeten bereiken. Maar om deze toestand te
bereiken, moeten jullie eraan werken en werken is: Sahaja Yoga verspreiden. Jullie moeten veel lichtjes doen branden. Dit
betekent dat jullie beseffen, dat jullie het licht zijn, dat anderen verlicht. En op een subtiele manier beseffen jullie dan, dat Ik het
licht ben. Veel Sahaja Yogi’s werken hard en werken het uit, verspreiden Sahaja Yoga. Er zijn zulke grootse zaken gebeurd in
zovele landen: de manier waarop het verspreid is, het heeft zoveel duisternis van de godsdiensten doen verdwijnen, duisternis
van rationalisme, dit “isme”, dat “isme”, alles werd verwijderd. Dit zorgde voor jullie zuivering, zodat jullie in helder water kunnen
zwemmen. Als je hiermee begint, zal je geleidelijk beseffen, dat de zee nu zuiver is. We bekijken het alleen, we zien hoe het werkt.
Ik hoop dat jullie nog tijdens dit leven het niveau bereiken waar jullie werk volledig is, nl. het zelfrealisatie geven aan anderen.
Degenen die geen zelfrealisatie geven, die alleen komen voor puja’s enz… blijven middelmatig.
Ze kunnen niet hoog rijzen. Alleen voor de puja komen, betekent, dat je alleen zal opstijgen met de puja en daarna opnieuw zal
zakken.
Maar degenen die gestadig groeien, zullen dit niveau bereiken. Ik ben er zeker van. In Mijn leven zal Ik zulke mensen kunnen
meemaken, want ze stralen vrede uit, ze stralen licht uit, ze stralen… want ze zijn het licht. Ze moeten niet verlichten, maar ze zijn
het licht.
Dit niveau moet je binnenin jezelf ontwikkelen.
Zo veel dichters, heiligen en anderen hebben deze toestand beschreven. Maar ze stonden op hun niveau en de mensen vroegen
zich af: “Waar hebben ze het over?” Ze dachten dat ze gek waren. Zelfs bij Christus dachten ze: ”Hij moet gekruisigd worden”,
want ze konden hem niet begrijpen.
Jullie groeien nu geleidelijk, één na één, stap na stap, stap na stap. Nu begrijpen jullie dit. Jullie begrijpen Christus. Jullie
begrijpen al deze… En op dit niveau moeten jullie nog werken, anders kunnen jullie niet ver komen. Jullie moeten werken voor
Sahaja Yoga. Jullie moeten Sahaja Yoga verspreiden, jullie moeten het uitwerken, van elkaar genieten, deze broederschap, alles.
Al de kwaliteiten van een mooie persoonlijkheid moeten er zijn. Enkel en alleen als jullie dat niveau bereiken, kunnen jullie verder
stijgen tot die staat die Ik beschreven heb als “Sahajastitti”. In die staat zal je volmaakt zijn. Maar je moet veel zaken loslaten.
Vandaag is het ook de dag van Mahalakshmi. Eerst en vooral dat gekke gedoe met geld. Je moet begrijpen dat het echt
krankzinnig is. Degenen die rijk zijn, hebben geen geld. Als je een rijke vraagt: “Ho, ik heb geen geld!” Nietwaar? Wat is al dit “er is
geen geld”? Als je een arme vraagt: “Ik heb geen geld.” Een rijk man heeft geen geld. Het is een vorm van hebzucht die nooit
voldaan is, die je nooit helpt.
Al deze kleine dingen moet je eerst laten vallen. Dan zal je werk je zuiveren. Je zal weten of je werk je zuivert of niet. Je zal weten
hoe je je werk doet.

Eens dat dit gebeurd is, ben Ik er zeker van dat sommigen onder jullie deze toestand nog zullen bereiken, tijdens Mijn leven en
jullie leven. Wat ik jullie vandaag op Diwali-dag wilde vertellen is dat we subtieler en subtieler en subtieler moeten worden. We
zouden niet beïnvloed mogen worden door uiterlijkheden, zoals bijvoorbeeld de mode. Mensen die modes volgen, zijn dom. Ze
zijn als blinde muizen. Iedereen kan ze eender wat opleggen: “Doe dit” – ze doen het –“dat” –ze doen het. Als je eender welk
idee, opgelegd door iemand anders, probeert te volgen, zal je jezelf volledig verliezen en word je: “Ik ben dit, ik ben Christen, ik
ben Hindoe, ik ben Moslim, ik ben Muzelman.” Gekheid!
Je bent jezelf, je bent de Spirit. En als je de Spirit wordt, dan weet je zeer veel en die kennis is zeer belangrijk. Dit is het verschil
tussen een heilige en een gewoon menselijk wezen, het verschil dat je geleidelijk hebt overschreden. Je kent de problemen van
de mensen en als mens weet je hoe je ermee om moet gaan. Alleen is er in Sahaja Yoga in deze moderne tijd het collectieve
bewustzijn bijgekomen. Ook de heiligen had dit, maar ze zouden het niet gezegd hebben, ze zouden niets gezegd hebben. Ze
zouden het zich niet aangetrokken hebben: “Goed, die persoon heeft zulke chakra’s” Ze gingen niet naar de hel. Het geeft niet.
Het probleem is niet: om anderen geven, maar ze deden geen moeite. Ze bevonden zich in een toestand die hen paste.
Een lelijk man gaat voor de spiegel staan, goed. Als een mooi persoon voor de spiegel staat, ook goed! Op dezelfde wijze
trachten deze mensen anderen te verhinderen om door te breken.
Maar wij moeten begrijpen, dat we nog moeten groeien. Wij moeten nog groeien door het uit te werken. De mensen die het
uitwerken en Sahaja Yoga overal verspreiden zijn waar ze moeten zijn en voor hen is de Paramchaitanya als een ondergeschikte.
Ik heb mensen gekend, die iets wensten en het werkt uit. Ze vragen iets, het werkt uit.
Wat hebben we hiervoor nodig? Dat is het punt. Nadat we realisatie gekregen hebben, nadat we alles gekregen hebben, is het
nodig dat we geloof ontwikkelen, vertrouwen in onszelf. Vertrouwen in het feit dat je de Spirit bent, dat je het licht hebt en dat je
anderen moet verlichten. Als dit vertrouwen dieper en dieper groeit, denk je: “Wie ben Ik? Ik ben de Spirit”. Als je de Spirit bent, is
de hele natuur mét jou.
Ik weet van sommige Sahaja Yogi’s, onder andere een visser… hij bracht Sahaja Yoga overal. Hij had een onnoemelijk vertrouwen
in Mij en ging naar een ander dorp voor Sahaja Yoga.
Toen hij zijn hutje verliet, waren er overal zwarte wolken. Hij stak zijn handen omhoog en zie: “Zie, jullie, ik vertrekt om Moeders
werk te doen, durf niet beginnen te regenen, blijf daar hangen tot ik mijn werk gedaan heb.” Hij ging namelijk met de boot. Andere
Sahaja Yogi’s dachten: “Waar heeft hij het over!” Ze stapten in de boot, ze bereikten het andere dorp, ze gaven realisatie. Hij
beëindigde zijn lezing, alles. Hij kwam terug en ging zijn huis in. Toen hij de deur sloot, zei hij: ” Goed, regen maar!” En het lukte
hem. Het volledig vertrouwen dat de Parachaitanya, als een dienaar voor je is en op de wacht om je te dienen.
Wat je ook zegt, zal gebeuren. Maar hiervoor moet je eerst volledig vertrouwen hebben in jezelf, dat je een Sahaja Yogi bent.
Zelfs nu zijn er nog mensen met lust in wie achterbleven. Eerst moet jullie dharma gestabiliseerd worden. Zoals je weet, is
dharma deugdzaamheid. Als je deugdzaam bent, is er geen sprake van dat deze Paramchatanya je niet zult gehoorzamen. Maar
veronderstel dat je vandaag iets vraagt en het werkt niet uit, wees dan niet ontgoocheld. Ontgoocheling is een teken van
onrijpheid. Waarom zou je ontgoocheld zijn? Waarschijnlijk was dat goed voor je. Veronderstel dat Ik Mijn weg verlies. Ik ga
ergens naartoe en verlies mijn weg. Ik weet niet waar Ik heen moet. Dus ben Ik verloren. Het is in orde. Waar Ik ook ben, ben Ik.
Hoe kan Ik mezelf verliezen. En wat vind Ik dan? Dat Ik langs deze weg moest gaan om iemand te ontmoeten. Ik verlangde deze
persoon te zien en ontmoet hem daar. Kan je je dat inbeelden? Deze zaken gebeuren met Mij en zelfs als Ik niemand ontmoet,
wat dan? Ik moest die kant uit. Misschien moest ik daar vibraties brengen. Zo gaat dat.
Dus, eens dat je weet dat wat je ook doet in meesterschap in volledig meesterschap, in volledig vertrouwen, zal je alle gezag
krijgen, dankzij je vertrouwen. (…?…)
De waarheid geeft je gezag. Als je de waarheid bezit, de absolute waarheid, dan heb je gezag. En het gezag machtigt jouw, niet

de anderen, maar jou. Dit gezag werkt en werkt. Ik heb eenvoudige Sahaja Yogi’s gekend, zo eenvoudig en ongeschoold, maar
ook zo sterk, zeer sterke Sahaja Yogi’s. Maar ze hebben één ding: vertrouwen, volledig vertrouwen.
Het andere is (…?…)
Wat betekent geduld, samudi. Geduld, geduld moeten jullie hebben. Als je geen geduld hebt, wil je dat alles onmiddellijk gebeurt.
Hoe wil je dat de hele zaak uitwerkt? Veel mensen zijn zeer rommelig en wisselvallig. De wereld draait zo vlug en jullie staan
erbuiten en bekijkt deze ratten-race. Jullie zijn geen van hen. Jullie moeten “ditiksha” hebben, wat betekent dat jullie geduld
moeten hebben.
Jullie moeten volledig in jezelf vertrouwen en ook geduld hebben (en beseffen) hoe Sahaja Yoga uitwerkt of hoe de
Paramchaitanya uitwerkt. Als het zo werkt, goed. Als het anders gaat, ook goed. Het heeft zijn bedoeling. Als het op die manier
werkt, heeft het een bedoeling; als het anders werkt, heeft het een bedoeling.
Wat ook belangrijk is, is het vertrouwen in jullie guru.
Als jullie vertrouwen hebben in jullie guru, zal de Paramchaitanya aardig zijn voor jullie, zeer behulpzaam. Maar als jullie twijfelen,
zal de Paramchaitanya ook twijfelen. Want de Paramchaitanya kent jullie via jullie guru, of Ik het ben of een andere echte guru.
Dit is hetzelfde. Maar zoals jullie weten ben Ik zeer vergevingsgezind en de mensen nemen vrijheden. Een andere guru zou hen
slaan, hij zou allerlei vreselijke zaken doen als je er niet bent. Ik vertelde jullie al veel verhalen over hoe guru’s, goede guru’s hun
leerlingen behandelen. Maar Ik vergeef, Ik zeg niets, laat maar, het doet er niet toe, omdat Ik denk dat ze enkel kunnen stijgen tot
dit stadium als Ik ze laat doen.
Maar soms werkt het andersom: door te vergeven, denken ze dat alles in orde is. OK.
Zelfvertrouwen is geduldig toekijken en niet ontgoocheld zijn.
Beeld je in, zoveel mensen kregen hun realisatie, zoveel heiligen in deze wereld.
Gisteren was Ik verrast, omdat de Fransen zo goed zongen.
De eerste keer moest Ik een harmonium nemen om hen één lijntje te leren zingen. Ik probeerde een half uur lang en het lukt niet.
Diezelfde Fransen zijn tot dit niveau van creativiteit gekomen. Je ziet dat heel jullie potentieel zal groeien en het zal tot
uitdrukking komen. Maar pas op dat jullie ego hier niet door groeit. Het zal geleidelijk bloeien en anderen zullen genieten van de
heerlijke geuren en zullen naar Sahaja Yoga komen. Dat is de zegening. De zegening van het ware goddelijke zal zijn dat je (als
de tijd rijp is) zal stijgen tot de staat van een perfecte “purnatueshwari”, volledig. Deze eenheid moet er komen. Maar je
beoordeelt jezelf: -Ben je volledig één met Sahaj? Ben je volledig toegewijd aan Sahaj of zijn andere zaken voor u belangrijker dan
Sahaja Yoga? En dan: doe maar! Je moet goed begrijpen, dat er geen competitie is in Sahaja Yoga, dat is niet mogelijk. Er is geen
competitie, geen afgunst, geen venijnigheid, niets. Het is… jullie zijn andere mensen, jullie zijn heiligen, jullie stijl is anders,
helemaal boven al deze zaken. Jullie kunnen niet oneerlijk zijn, jullie kunnen geen mensen bedriegen, jullie kunnen dat niet. En als
jullie dat zelfs nu nog doen, probeer dan a.u.b. te begrijpen dat jullie nog moeten groeien. Sommige belangrijke mensen denken
dat ze zeer hoog zijn in Sahaja Yoga. Dat is niet zo, het is niet zo. Als je bezig bent met er overdenken wat je bent, dan ben je
verloren. Wat je moet doen, is begrijpen:”Wat heb ik verwezenlijkt? Hoeveel mensen heb Ik realisatie gegeven? Hoeveel mensen
heb ik erover verteld?”
Mensen zijn zelfs verlegen om over Sahaja Yoga te praten. Ik heb een vrouw ontmoet, die in Indië reisde. Zeer het… (…?…) Ze
vertelde de naam van haar guru: “Mijn guru dit, mijn guru dat… Ik zei: “God, wat een hitte komt er uit deze vrouw en ze praat
zoveel…” Maar een Sahaja Yogi zou dit niet durven: “Wat is Sahaja Yoga” Ze zijn verlegen.
Ze hebben honderd vrienden en komen honderd kennissen tegen, maar ze zullen hen nooit vertellen wat Sahaja Yoga is. Ze zijn

verlegen om het te zeggen.
Ze zitten er niet mee in om naar feestjes te gaan. Anderen drinken, zij zullen zeggen: “Neen, dank u, ik drink niet. Dat is zo mijn
aard.” Maar ze zullen niet zeggen: “Ik ben een Sahaja Yogi, ik kan niet drinken, van nature uit kan ik niet drinken.”
Dit is het derde punt: het aankondigen. Je moet zelfvertrouwen hebben en het bekend maken. Al de heiligen deden dit. Ze
werden ervoor gedood, Socrates kreeg de gifbeker. Trek het je niet aan. In deze moderne tijd zal niemand jullie doden. Er zijn de
fundamentele rechten van de mens. Dus niemand kan jullie doden, neem het van Mij aan. Maar jullie moeten het aankondigen.
We moeten het vol vertrouwen bekendmaken en begrip voor Sahaja Yoga brengen, hoe belangrijk het is. De bedoeling is de hele
wereld te transformeren. Dat is een ingewikkelde zaak. Hoe Sahaja Yoga werkt is zeer ingewikkeld.
Herinner jullie je dat de micro niet meer werkte toen Ik een lezing gaf. De micro deed het niet, maar iedereen luisterde toch naar
Mij. Wat was er gebeurd? Was Ik in de ether? Ik weet het niet. Ik wist zelfs niet dat de micro niet werkte. Ik dacht: “Ze zetten de
micro hoger.” De manier waarop de mensen naar Mij luisterden… maar toen zeiden ze dat de helft van de lezing zonder micro
verlopen was en iedereen luisterde werkelijk naar Mij. Het is iets om verwonderd over te zijn en te appreciëren. Waar gaan we
heen? We gaan naar het Koninkrijk van God en alle zegeningen en gelukzaligheid zullen op ons rusten. De zegeningen, de kennis,
alles zal één worden: niets anders dan gelukzaligheid. En jullie bevinden je in deze staat van gelukzaligheid zonder dat jullie het
zelfs weten, jullie zijn enkel gelukkig. De grootste zaligheid is dat jullie het niet weten, jullie zijn er enkel.
Ik hoop dat jullie allemaal deze toestand bereiken na deze Diwali in Portugal. Dit is een speciale plaats van Mahalakshmi, want
ze verscheen hier. We hebben ook de swayambu, Mahalakshmi’s gelaat. Ik ben er zeker van dat het voor jullie allemaal zal
uitwerken. Het is een zeer subtiele staat waarover ik spreek. Maar men moet groeien tot deze toestand en die is zeer, zeer
gemakkelijk te bereiken voor ons (…?…)
Dan moet je niets doen. Je gaat naar een dorp en alles zal vanzelf gaan. Zie wat er gebeurde!
Ik ging naar Caïro. Iedereen begroette Mij en Ik vroeg Mij af wat er met hen gebeurd was. Ik ging naar Leningrad. Er kwamen
duizenden mensen naar Mijn programma.
Ik vroeg hen: “Hoe komt het dat jullie naar Mijn lezing komen?” Ze zeiden: “Dat is duidelijk, Uw gelaat, het is vanzelfsprekend.” Ze
zagen enkel een kleine aankondiging in de krant: “Het is duidelijk dat U goddelijk bent.” Dat zou moeten gebeuren en dan kunnen
jullie het verkondigen, dat Sahaja Yoga de enige weg is, dan kunnen jullie het bekend maken. Er zal jullie niets overkomen.
De mensen voelen zich heel verlegen om iets te zeggen aan hun vrienden, enz. Jullie moeten weten dat al degenen die jullie
kennen of graag zien naar de hel zullen gaan of in de limbo zullen blijven rondhangen of zoiets. Als jullie het bereikt hebben,
moet je hen er ook uit halen. Het is mogelijk dat ze geen zoekers zijn, het geeft niet. Ik denk dat we gedaan hebben met de
zoekers. Jullie moeten mensen vinden die niet zoeken. Het ziet er naar uit…
Moge God jullie allen zegenen.

1997-0316, Mahashivaratri Puja 1997
View online.
Shri Mataji Nirmala Devi Shivaratri Puja ‘Rudra’s en verlangeloosheid’ Delhi, India 16 maart 1997 Engelse transcriptie: IBP verified
Nederlands: eindversie 11/03/2022 [1ste deel van toespraak, vertaald uit het Hindi] Vandaag gaan we Shri Shiva vereren. De
gedaante van Shri Shiva is te vinden in ons hart. Wanneer iemand de Spirit wordt – ik zeg niet 'wanneer hij verlicht wordt', maar
wanneer de Kundalini ontwaakt – dan wordt dit principe van Shri Shiva verlicht. Dit licht komt eerst binnen in de hersenen en in
het hart, en zo is er voor het eerst 'yoga', namelijk de verbinding tussen de hersenen en het hart. Normaal gezien bestaat er geen
verband tussen het hart en het brein van de mens. Ze werken elk in verschillende richtingen. Dit licht, dat wordt uitgezonden door
de Spirit, stroomt door onze handen en het fontanelgebied in de vorm van vibraties. Hier zijn jullie allemaal heel goed van op de
hoogte. Maar het volgende dat we moeten begrijpen is dat we, wanneer dit licht in ons komt, beetje bij beetje ons leven zien
veranderen. Al onze kwaadheid en alle andere slechte eigenschappen verdwijnen. Beetje bij beetje verkrijgen we alles waar we
naar verlangen, en langzaam maar zeker ontwikkelen we shraddha (vertrouwen) in onze geest. Met dit vertrouwen ontwikkelen
we ook de tyag buddhi, dat wil zeggen de kwaliteit van opoffering. We hechten geen belang meer aan materiële zaken. Zoals Shri
Shiva, die avdhut is en die alles heeft opgeofferd, zo worden wij ook. Hij bekommert zich niet om uiterlijke zaken. Zijn haar is los
en ongekamd, en hij is zich niet bewust van wat hij draagt of wat hij doet. Hij heeft in het geheel geen gedachten. Al dit werk
heeft hij overgedragen aan Narayana, Shri Vishnu. Shri Shiva is vrijheid in eigen persoon, en hij reist overal heen gehuld in niets
dan een tijgervel, en zijn rijdier is de stier Nandi. Nandi is niet zoals een paard, dat je kunt beheersen. Dus Shri Shiva gaat gewoon
overal waarheen Nandi hem voert. Shri Shiva vraagt zich nooit dingen af zoals: “Wat zouden de mensen zeggen? Wat zouden
anderen van me denken als ik hier halfnaakt rondrijd op Nandi?” Want hij is volmaakt op zichzelf, gedragen door zijn eigen
vreugde. Je zult het verhaal wel gehoord hebben van zijn huwelijk. Toen Shri Shiva arriveerde op de plaats van zijn huwelijk en
Shri Vishnu hem daar zag, vroeg hij zich af wat voor waardeloze man met zijn zus zou trouwen: “Hoe kan mijn zus nu met hem
trouwen?” Maar Shri Parvati wist dat Shri Shiva de ideale man voor haar was, hij die vrij is van alle uiterlijke gehechtheden. Als we
naar de incarnatie van Shri Shiva kijken, dan voelen we zoveel liefde voor hem, en dan bedenken we dat Shri Shiva de bron van
alles is. Maar wanneer dit licht van Shri Shiva in de Sahaja yogi's komt, dan worden ook hun eigen levens getransformeerd. Ik
heb gemerkt dat mannen en vrouwen voordat ze naar Sahaja Yoga komen enorm veel belang hechten aan hun uiterlijke
schoonheid. Hun volle aandacht gaat naar de gedachte wat ze vandaag zullen aantrekken en wat ze morgen zullen dragen, en
vandaag de dag wordt hier goed geld mee verdiend door alle schoonheidssalons die overal opduiken. De vrouwen hebben zich
hier helemaal in verloren. Maar eenmaal je innerlijke schoonheid verlicht raakt, verliest alle uiterlijke schoonheid zijn waarde.
Hetzelfde geldt voor lichamelijk comfort, dat getransformeerd wordt tot een vorm van spiritueel comfort, waarbij je tamelijk
onthecht bent van je eigen menselijke nood aan comfort. Kijk nu eens naar deze Westerse yogi's: ze wonen in grote huizen,
hebben auto's en leven in koninklijk comfort, maar als ze naar India komen dan passen ze zich aan aan elke situatie. Maar dit is
niet het geval voor Indiërs. Waar ze ook gaan moeten ze hun toilet en badkamer hebben, en al de rest van hun comfort. Tot de
dag van vandaag hebben ze dit nog niet overstegen. De yogi's vroegen me om land te kopen voor een ashram in India. Maar onze
Indiërs zouden nooit in een ashram gaan wonen. En in de ashram die we in Delhi bouwden en waar we zoveel geld aan hebben
uitgegeven, wil niemand wonen. Ik zei: “Goed dan, we zullen jullie een maandelijks bedrag betalen om er te wonen!” En dan nog is
niemand daartoe bereid. In mijn geboorteplaats in Chindwara heb ik veel geld uitgegeven aan het huis, en vervolgens vroeg ik de
gepensioneerde Sahaja yogi's om in dat huis te gaan wonen, omdat het op een heuvel gelegen is in heel zuivere lucht. Maar
niemand wil er wonen! Iedereen denkt maar aan zijn eigen lichamelijke gemak. Maar de Westerse mensen hebben dit probleem
niet en zijn heel gelukkig in de ashrams. 'Mijn huis', 'mijn plek', 'mijn vrouw', 'je moet het eten zo maken, ik eet alleen dit'... We
verliezen ons zo in de smaak van eten! Maar de Westerse yogi's zijn zo niet, zij eten alles. Indiërs eten hun voedsel met zo'n grote
wellust en interesse. Ik weet dat de Indiërs als ze naar Cabella komen hun eigen eten meebrengen, die ze in hun zakken hebben
gepropt en zo dicht op elkaar hebben gepakt dat ze het er niet eens uit krijgen. Je zou moeten mediteren, dan pas zullen al deze
gewoontes je verlaten. Eén klein punt moeten we begrijpen, namelijk dat we een gebrek hebben aan tyag, aan opoffering. Deze
keer zeiden ze me: ”Moeder, u zult land aankopen, en omdat u daar zoveel onkosten aan kwijt bent zullen we wat extra geld
vragen voor de puja dakshina.” Je kunt je niet voorstellen hoeveel brieven ik heb ontvangen waarin me werd gevraagd het bedrag
van de puja dakshina te verminderen. In Delhi hebben we maar één keer puja, en toch komen er zoveel brieven van mensen die
hun geld wel zullen uitgeven aan paan dat ze achteraf weggooien, maar die natuurlijk geen dakshina kunnen geven voor de puja.
Tot vandaag heb ik jullie nog nooit om geld gevraagd; ik financier alles zelf. Maar kijk: vandaag is de halve hangar leeg, en

waarom? Omdat ze de puja dakshina niet willen betalen. Ik vind dit allemaal zo verbazend. Een valse guru zou je al je haar laten
afscheren, je rode kleding laten dragen en je op je hoofd laten staan. Maar ik wil dit allemaal niet, want dit is sahaja (spontaan),
alles moet op een sahaja manier komen. In het verleden heb ik al zoveel mensen zich zien opofferen gedurende hun levens, maar
tegenwoordig wil niemand ook maar iets opofferen. Ik weet dat als mijn moeder – die maar zes sari's had – een zevende sari
had gekregen, ze die zevende zou hebben weggegeven. En als de Indiërs naar Cabella komen dan verbaast het me ook dat ze
zelfs om aparte kamers vragen; ze kunnen niet met alle anderen samenzijn. Iemand die niet met alle andere mensen kan
samenleven is geen Sahaja yogi, omdat hij denkt dat hij iets bijzonders is en dat hij een speciale behandeling nodig heeft. Dit
soort persoon kan geen Sahaja yogi zijn, hij is enkel Sahaja yogi omwille van de naam. Iemand die een volgeling van Shri
Shankarji is moet zoals hem zijn. Waar je hem ook vraagt te slapen, waar je hem ook vraagt te zitten en wat je hem ook te eten
geeft, hij zal nooit klagen. Hij is niet gebonden aan tijd en hij zal nooit iets eisen. Dit soort persoon kan terecht een Sahaja yogi
genoemd worden. Als je naar een andere zogenaamde spirituele plaats gaat dan nemen ze je al je geld af, ze scheren je haren af
en wie weet wat nog meer. Zulke dingen gebeuren niet in Sahaja Yoga, maar we moeten werken om deze conditioneringen kwijt
te raken die we hebben opgebouwd in ons. We moeten bidden om te zien: “Wat kan ik opgeven?” Zolang dit verlangen nog niet in
je is gevestigd, kun je jezelf geen volgeling van Shri Shiva noemen. Shri Mataji heeft allerlei soorten volgelingen, geen specifieke
soorten, maar allerlei soorten volgelingen. Dus wat ze ook doen, ze is nu eenmaal Moeder, dus ze zal hen vergeven. Maar door
vergeven te worden zul je dit niveau niet bereiken. We moeten voortdurend Shiva om vergiffenis vragen, omdat we altijd iets
verkeerd doen dat we niet zouden moeten doen. We maken deze fout en die fout: “Ik heb dit nodig, ik heb dat nodig, ik wil dit, ik
wil dat!” Zolang je nog dit 'willen' in je hebt zul je God om vergiffenis moeten blijven vragen. En 'dit is mijn huis, mijn vrouw'...
Zolang we niet al dit soort ideeën in ons met de grond gelijk maken, kunnen we onszelf nooit Shiva's volgelingen noemen. Wat
dat betreft is het verrassend te zien dat de buitenlanders zo goed zijn gevorderd, en dat terwijl ze zelfs nog nooit van Shivaji
hadden gehoord. En wij, de Indiërs, zitten hier nog steeds in vast en zijn er gehecht aan. Shiva te worden, betekent dat je alle
woede en haat opgeeft, en alle jaloezie in ons. Maar zelfs na in Sahaja Yoga te komen zijn mensen nog niet in staat zichzelf te
zien. Er was ooit een schoonmoeder die haar schoondochter mishandelde en toen ik haar vroeg: “Waarom mishandel je haar?”,
antwoordde ze: “Maar ik heb haar nooit mishandeld!” Echt waar! Als je naar een film gaat waarin je ziet hoe een schoonmoeder
haar schoondochter mishandelt, begin je te huilen, en vervolgens ga je naar huis en mishandel je je eigen schoondochter. En in
het andere geval mishandelt de schoondochter haar schoonmoeder. Maar zij zou ook zeggen: “Ik heb nooit iemand mishandeld!”
Als je deze gewoonte om te liegen blijft voortzetten, kun je nooit groeien in Sahaja Yoga. Omdat het je leven heeft
getransformeerd is je leven als goud geworden, en goud kun je nooit beschadigen, niets kan het stuk maken. Dus nu je dit bent
geworden, erken het! Waarom wil je slaaf zijn van al deze aardse dingen? Dit is de eigenschap van de Kundalini: dat ze je
volmaakt schoon en zuiver maakt. Natuurlijk moet je er wel voor werken, maar ik verlang geen speciale inspanningen van je,
want ik geniet zelf enkel van het feit dat je ook deze staat bereikt. En jij zou deze vreugde ook moeten voelen; en bedenk dat als
alles omwille van de vreugde is, je door zelfonderzoek en door in vraag te stellen of dat wat je doet juist is, al heel wat dingen
kunt verbeteren. Het is waar dat Sahaja heel gemakkelijk is, maar daarom is het ook zo moeilijk. Er kan ook iemand met een stok
komen die je beveelt: “Kom iedereen, scheer je haren af, trek rode kleren aan, eet niet gedurende veertien dagen, en dan zul je
veranderen.” Maar dat wat sahaja is, moet je met je hart, je verstand en je intelligentie doen. Het moet verwelkomd worden en je
moet jezelf verbeteren: “Waarom heb ik dat gedaan? Had ik dat wel moeten doen?” Zo geef je veel dingen op, en zo word je je
ware zelf en heb je nergens meer een verlangen naar; je bent gewoon tevreden waar je bent, zonder problemen. En het meest
verrassende is dat wanneer de chaitanya weet dat je niets verlangt, ze alles voor je neus legt. Het zal gebeuren, echt waar, en dan
zul je zien dat je nergens meer naar verlangt. Maar hiervoor moet je een rotsvast vertrouwen hebben. Vandaag hebben we Shri
Shiva zo diep geëerd, en hij houdt van mensen die zonder verlangen zijn. Dit is het verschil tussen mij en Shri Shiva: ik hou van
alle soorten mensen, maar hij niet. Hij houdt alleen van hen die zich hebben ontdaan van al hun gehechtheden en uiterlijk
vertoon. We hebben allerlei problemen, zoals wat voor kleren zullen we dragen voor de puja. Als je geen mooie en sjieke kleren
hebt, wat gebeurt er dan? Niets! Mensen lopen zo verloren in dit alles: ”Je moet deze kleren dragen!” En wat als we ze niet
dragen, wat zal er dan gebeuren? Maar dit loslaten is niet uiterlijk maar innerlijk: je neemt afstand van binnen, en wanneer je deze
staat bereikt zul je nooit ontevreden zijn. Waar je ook bent, je zult ervan genieten. In het verleden waren er de Nath mensen,
nomaden die over de hele wereld reisden en die zoveel mensen onderwezen. Het verbaasde me te zien hoe ver deze mensen
waren gekomen. Toen ik naar Columbia ging hoorde ik dat deze mensen tot in Bolivië waren geraakt. Als je naar Bolivië gaat dan
zal het je verbazen, want het is zo hoog gelegen! En in die tijd deden ze alles te voet, dus ik kon maar niet begrijpen hoe ze daar
ooit waren geraakt. En ze waren ook naar Rusland gegaan, en naar vele andere landen. Hoe ze dit deden, waar ze verbleven en
wat ze droegen weet niemand. Ze bevonden zich in de dasha staat, en als je deze staat hebt bereikt dan word je als een soort

Superman. Net zoals Sai Nath van Shirdi, die overal verscheen en iedereen hielp. Mensen zeiden dan: “We hebben u daar gezien!”
“Ja,” zei hij dan, “dat is mogelijk, waarom niet?” Deze mensen werden zo subtiel omdat dit 'willen' in hen verdwenen was, en zo
werden ze de subtiliteit zelve. Maar deze subtiliteit moet bereikt worden door Shivaji's puja. [deel 2 vertaald uit het Engels] Ik
vertel hen over Shiva’s verering, over wat er met jullie zou moeten gebeuren. Vandaag zal ik jullie vertellen over wat er binnen in
onszelf gebeurt wanneer je je zelfrealisatie krijgt. Er zijn hier elf rudra's – elf rudra’s. We kunnen zeggen dat het deeltjes, ansha’s
genoemd, van Shiva’s krachten zijn. Ze proberen allemaal de valse ideeën die we hebben over het leven, weg te nemen of te
verwijderen. Wanneer de Kundalini opstijgt, worden ze allemaal verlicht, alle elf. Laten we zeggen dat bijvoorbeeld Boeddha daar
een deel van had, Mahavira daar een deel van had. Wat al deze rudra's nu doen, is ervoor zorgen dat we niet ten prooi vallen aan
allerlei dingen, zoals het ego dat we hebben. Dus Boeddha zal zorgen voor het ego. Hij zal ervoor zorgen dat je geschokt bent
over je ego. Je zult je erover verbazen hoe egoïstisch, beledigend en vernederend je hebt kunnen zijn. Maar wanneer deze rudra
niet ontwaakt is, wanneer deze rudra niet verlicht is, wat gebeurt er dan? Je begint jezelf te rechtvaardigen. Je gelooft dat wat je
ook doet, juist is, wat je ook gedaan hebt, wat je ook gezegd hebt, wat je ook bereikt hebt, je denkt dat het je recht is, dat je niets
verkeerd gedaan hebt. Voor al deze dingen moet de rudra van Boeddha opgewekt worden. Maar als je je ego blijft vleien, als je
egoïstisch blijft, word je zonder twijfel een rechtse persoonlijkheid. En eens je een rechtse persoonlijkheid ontwikkelt… je weet
wat de symptomen van zo een persoonlijkheid zijn. Juist daarom moet je jezelf bekijken en aan introspectie doen, om te zien wat
ego bij jou gedaan heeft, welke verkeerde ideeën je hebt over jezelf. Dat is de reden waarom Mohammed Sahib zei dat je jezelf
moet shoebeaten. Hij wist niet wat hij anders moest vertellen. Omdat deze egobusiness je hoofd werkelijk compleet kan doen
barsten en je in zoveel moeilijkheden kan doen belanden. Ik heb mensen gezien die uiteindelijk deze yuppieziekte ontwikkelen,
waardoor het bewuste verstand totaal onbruikbaar wordt; je kunt niet meer bewegen. Bewust kunnen deze mensen niet
bewegen. Onbewust bewegen ze wel, maar niet bewust. En deze ziekte is zo verschrikkelijk, de zieke wordt als een reptiel: je
moet hen op je lichaam dragen want ze kunnen niet zelf lopen, ze kunnen niet op eigen kracht zitten. Op zeer jonge leeftijd kan
dit gebeuren. Het gebeurt in Amerika. Ik heb hier in India ook twee, drie gevallen gezien, hier gebeuren ook zulke dingen. Dit
gebeurt als je niet probeert om je ego te zien, het te controleren en er berouwvol over te zijn. In Sahaja Yoga bestaat er niets
zoals berouw, we geloven niet in berouw omdat we geloven dat iedereen zijn zelfrealisatie heeft gehad en dat we boven alle
misstappen staan. Dat is niet waar. We moeten berouw hebben. In het Engels is er een woord -"sorry". "Sorry" voor van alles en
nog wat zeggen ze “sorry”. Zelfs als ze de telefoon opnemen zeggen ze "sorry" en ik vraag: "Sorry waarvoor?" Maar deze "sorry"
zelf is zeer leeg, heeft geen betekenis, heeft geen diepte. Als je "sorry" zegt, moet je weten waarom je "sorry" zegt en wat er moet
gecorrigeerd worden. Dit is een zeer groot probleem van de huidige generatie, waarbij de mensen een enorm ego ontwikkeld
hebben. Omdat heel onze economische groei, al onze industriële ontwikkelingen, al onze zeer grote organisaties ons een reden
hebben gegeven om ons ego te ontwikkelen. Als we ons ego niet ontwikkelen, zijn we verloren, staan we nergens. En zo
beginnen we ons ego te koesteren en dan starten de problemen van de rechterkant. Als reactie hierop beweegt het zich naar de
linkerkant. Eigenlijk bevindt dit zich in het hoofd aan de rechterzijde. Hier is de rechterzijde, waarlangs het ego opkomt. Dus de
linkse rudra is die van Mahavira. Mensen doen dingen die zondig zijn, die verkeerd zijn, die tegen Shri Ganesha ingaan. En dan
zijn er ook de krachten die Mahavira controleert. Hij zegt: "Je zult naar de hel gaan, dit zal gebeuren.” Hij beschrijft alle soorten
van hel, dat je naar de hel zult gaan, dat je levend verbrand zult worden – ik weet het niet, hij beschrijft allerlei dingen om je bang
te maken. Maar dat helpt niet. Dus gaan mensen meer en meer naar de linkerkant en via deze rudra, wanneer deze rudra
overhoop geraakt volgt er een zware depressie. Men voelt zich zeer depressief: "O God, wat voor een depressie heb ik, ik ben zo
ziek" en zo van die dingen. En dan probeer je anderen schrik aan te jagen met je depressie. Je doet aan een soort emotionele
chantage. Allerlei dingen zal je doen, zoals op je hoofd slaan en zo meer. Het kan vanuit het ego komen, het kan ontstaan vanuit
het linkse probleem van de linker rudra. Deze twee rudra's zijn zeer belangrijk, omdat ze rechtstreeks verbonden zijn met ons
linker en rechter sympathisch zenuwstelsel. Het is dus zeer belangrijk dat je niet ten prooi valt aan deze twee rudra's. Deze
rudra's moeten tevreden gesteld worden. Om normaal te zijn, moet je dus tenminste deze twee rudra's verzorgen, waarvan de
ene het ego controleert en de andere het zelfmedelijden. "Ik kan dit gewoon niet doen, ik ben dit, dat” en allerhande soorten
depressies. Al deze dingen kunnen leiden tot fysieke en zeer ernstige problemen zoals kanker. Als de rudra's geblokkeerd
geraken, ontwikkel je kanker. Heel deze zone geraakt opgezwollen [Shri Mataji toont het voorhoofd van links naar rechts ter
hoogte van de Agnya], ze wordt de medha genoemd. Heel deze zone geraakt opgezwollen en bij een kankerpatiënt kun je overal
de zwelling zien. Het kan aan deze kant zijn of aan de andere, want er kan in de aard van een persoon zulke slingerbeweging zijn
dat het moeilijk uit te maken is welke rudra deze psychosomatische problemen heeft ontwikkeld. Psychosomatische problemen
van welke aard ook ontstaan omdat de rudra's ineffectief zijn geworden. De oorzaak kan van depressieve of onderdrukkende
aard zijn, het kunnen ook nog andere factoren zijn. Maar al deze factoren zijn niets anders dan een deel van Shri Shiva's of

Sadashiva's krachten. Hij is degene die vol is van karuna, vol van mededogen. Hij is de oceaan van mededogen. Als je hem om
vergiffenis vraagt, vergeeft hij je. Wat je ook doet, in plaats van je schuldig te voelen, vraag je om vergiffenis en hij vergeeft je.
Maar als je denkt dat wat je ook gedaan hebt, goed is, dat je nooit iemand hebt gepijnigd, dat je nooit iemand hebt doen lijden,
dan weet Shiva dit ook, niet waar? Hij weet alles en omdat hij alles weet, geeft hij het. Er is dus een grote wisselwerking tussen je
wilskracht en de zegeningen van Shiva. Als Shiva je zegent, verhoogt ook je wilskracht. Maar je moet sterke wilskracht hebben
om te beseffen dat je een hoger persoonlijkheidsniveau moet bereiken. Hij was helemaal geen werelds type, veronderstel dat ik
Shiva zou vragen om naar een feestje te gaan: hoe zou hij er daar uitzien? De mensen zouden met hem lachen. Toen ik enkele
hippies tegenkwam, vroeg ik hen waarom ze dit soort haardracht hadden. Ze zeiden dat ze dat zo wilden. Ze zeiden:“Wij willen
primitief zijn!”. Ik zei: “Het brein is modern, wat is dan het nut van primitief haar?” Misleiding, jezelf iets wijsmaken gaat je dus
niet helpen. Het beste is jezelf te bekijken en te begrijpen wat je verkeerd gedaan hebt. Als het uitwerkt... Zoveel Sahaja yogi's
zitten hier... Als je jezelf corrigeert en je wordt dat, ben ik er zeker van dat er aan alle problemen - politieke, economische en alle
domme problemen die we hebben – een einde zal komen. Maar vandaag is er zo een chaos, veroorzaakt door het Kali Yuga
tijdperk, dat zelfs de slechtste mensen verder doen. We hebben echter de verantwoordelijkheid om deze wereld te redden. Wij
hebben de verantwoordelijkheid om een groots, eerbaar leven uit te bouwen, dat niet oppervlakkig is, dat niet dient om indruk te
maken. Innerlijk zou het zich zo moeten ontwikkelen dat het licht van je Spirit zich verspreidt en deze wereld verlicht. Het is zeer
belangrijk dit te begrijpen. Al deze problemen, ik zou zeggen deze ziekten, psychosomatische ziekten en al de collectieve
problemen die deel uitmaken van de Kali Yuga, zoals politieke en economische problemen, worden veroorzaakt door mensen. Ze
worden niet veroorzaakt door de goddelijke kracht. Maar de goddelijke kracht zal proberen ze te neutraliseren als er veel Sahaja
yogi's zijn die Sahaja Yoga beoefenen in de werkelijke betekenis van het woord. Als dit zou gebeuren, als dit bereikt zou worden,
dan zouden we denk ik veel kunnen doen, heel veel voor het goed van de mensheid, dat is waarom we onze zelfrealisatie
gekregen hebben. Niet enkel voor jezelf, niet enkel voor je familie, niet enkel voor je stad of land, maar voor de hele wereld zal
Sahaja Yoga uitwerken. En als je toch competitief wilt zijn, wees dat dan enkel in je spirituele groei en in niets anders. Maar de
mensen zijn zo oppervlakkig dat ze denken dat ze door indruk te maken, of de grote Jan uit te hangen, een hoge positie zullen
bereiken: dat is niet zo. Je moet heel nederig zijn, ook tegenover jezelf zodat je beseft dat wat je ook doet, bedoeld is om
wereldproblemen op te lossen. Ze kunnen absoluut opgelost worden omdat jullie de kanalen van het Goddelijke zijn. Als ik het
alleen had kunnen doen, zou ik dat gedaan hebben, maar dat kan ik niet en daarom moet ik jullie samenbrengen en jullie vertellen
dat jullie de kanalen zijn. Maar ondertussen genieten jullie! Jullie genieten van het leven, elke seconde wordt vreugde, wat ook
een geschenk van Shiva is. Shiva is diegene die deze grote bewondering en grote waardering van elk ogenblik creëert, van alles
wat er is. Dat is de toestand die we moeten bereiken, niet door onszelf te veroordelen of niet door ons ego te vleien, maar door te
zien wat we zijn. Dat is het belangrijkste dat je moet inzien: wat je probleem is en wat je verstoort is alleen jezelf . Als je dat al
zou kunnen begrijpen, ben ik er zeker van, heel, heel zeker van dat je een grote troef wordt om deze wereld naar zichzelf te leren
kijken en te veranderen. Want je kan zulke diepgewortelde problemen niet op een oppervlakkige manier veranderen. Maar jullie
zijn zo gezegend door de Kundalini dat jullie werkelijk een grote toorts worden, ik zou zeggen, een toorts op het pad van
waarheid, liefde en vreugde. Moge God jullie zegenen. [1] rudra: kracht, deel van de Ekadasha rudra’s, de elf vernietigende
krachten van Shri Kalki [2] Spirit: de Atman, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde
en bewustzijn is
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Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag zijn we hier samengekomen om de Sahasrara te vereren. Jullie weten dat de Sahasrara een zeer belangrijk aspect is
van het subtiele systeem. Natuurlijk was het een grote dag toen deze chakra in 1970 geopend werd, maar we moeten zien wat
jullie daardoor bereikt hebben. Eerst en vooral: als de Kundalini opstijgt, gaat ze naar de void, waar zich je dharma bevindt en je
dharma geraakt gevestigd rond de Nabhi chakra. Je dharma geraakt gevestigd en dat is de ingeboren zuivere universele religie.
Het is gevestigd, maar dan stijgt de Kundalini hoger. Ondanks het feit dat het dharma gevestigd is, nemen we een beetje afstand
tegenover andere groepen, omdat we beseffen dat ze adharmisch zijn. Zij hebben geen dharma. Ik denk ook dat we schrik
hebben om door hun adharmisch gedrag meegesleept te worden. In dat stadium wensen we de grenzen van Sahaja Yoga niet te
overschrijden. We houden ons bij sahaja yogi's, bij Sahaja yoga-programma’s en ons eigen sahaj leven. Natuurlijk is dit
belangrijk, want eerst moet deze chakra volop gevoed worden. Deze chakra, de Swadishthan, beweegt zich rond de Nabhi
chakra.
Deze Swadishthan chakra is eigenlijk heel belangrijk, omdat hij energie verschaft aan het brein. Als het dharma gevestigd is,
stuurt de subtiele energie door de Kundalini meer energie naar de Sahasrara en voorziet zij ook meer energie voor het dharma,
dat in de Swadishthan aanwezig was en dat (samen met de subtiele energie) begint te stromen. Het steekt (de void) over en
stijgt naar de Sahasrara. Tot op dat moment zijn we geen echte sahaja yogi's. Want men kan fanatiek worden met Sahaja Yoga.
Ik ken mensen die zo fanatiek zijn dat ze zelfs geen mensen willen ontmoeten die geen sahaja yogi’s zijn. Ze wensen zelfs niet te
praten tegen mensen die geen sahaja yogi’s zijn. De ganse tijd hebben ze schrik om mensen tegen te komen die geen sahaja
yogi’s zijn. Natuurlijk moet je het gezelschap niet opzoeken van slechte mensen, van mensen die tegen Sahaja Yoga zijn en die er
slecht over spreken, maar we moeten wel naar diegenen toegaan die de waarheid zoeken. Dat is onze plicht.
Het (dharma) bereikt dan het stadium dat het gevestigd is in het brein. Op dat moment overstijgen we het dharma: (we worden)
dharmateet, voorbij het dharma. Dharma betekent dat het een integraal deel van ons wezen wordt. We kunnen het niet (meer)
verliezen. Het dharma wordt een integrerend deel van onszelf, wat een heel grote prestatie is. Want vanaf dan hoef je geen
rituelen meer uit te voeren, je hoeft niet meer bezorgd te zijn over het feit dat je andere mensen moet ontmoeten, je hoeft er niet
meer bezorgd over te zijn dat je vibraties zullen geschaad worden. Je catcht niet meer, van niemand. Ook andere negatieve
krachten bezorgen je geen catches meer. Niemand kan je nog schade berokkenen. Dat noem ik de voltooiing van jullie ‘chaddha’.
Op dat moment is de Sahasrara zo totaal verlicht dat je het dharma wordt.
We kunnen het voorbeeld van Christus geven. Christus zag dat een prostituee gestenigd werd. Hij had niets met deze prostituee
te maken, integendeel zelfs, maar toen hij zag dat ze gestenigd werd, nam ook hij een steen in zijn hand en zei: “Degenen die
denken dat ze niet (nooit) gezondigd hebben, hebben het recht mij te stenigen.” Iedereen was verbaasd: ”Waarom verdedigt hij
een prostituee? Hij is een godvruchtige man. Hij zou dus ook stenen naar haar moeten gooien.” Maar hij verdedigde de waarheid
en dat is nu precies wat er gebeurt als het (dharma) in de Sahasrara gevestigd is, namelijk dat je opkomt voor de waarheid.
Er is nochtans een klein verschil tussen dharma en waarheid. Iemand die dharmisch is, zou te dharmisch kunnen worden en zo
naar links of rechts kunnen gaan. Iemand die dharmisch is, zou kunnen denken dat hij beter is dan anderen. Waarom zou hij
iemand anders proberen te redden? Laat ze naar de hel lopen? Wie zal dat een zorg wezen?
Dit soort van houding kan voorkomen bij iemand die (te) dharmisch is. Ik heb ook gemerkt dat er sahaja yogi’s zijn die nieuwe
methodes in Sahaja Yoga introduceren: “Doe het zus en het zal in orde komen, doe het zo en het zal in orde komen.” Zij zijn niet
op het (stand)punt van het dharma gebleven. Zij zeggen: “Doe het zus, doe het zo.” Maar eens je de waarheid bereikt hebt,

verricht je geen rituelen meer. Die heb je niet meer nodig. Je doet de moeite niet meer, omdat je in het dharma bent en daar ben
je in de waarheid en de waarheid is veel groter dan dharma. Neem bijvoorbeeld iemand die zich in de waarheid bevindt. Hij houdt
zich niet bezig met allerlei absurde ideeën over godsdienst, ook niet over sahaj religie. Hij geeft er niet om of dit sahaj of
niet-sahaj is. Hij gaat hoger, omdat hij in zichzelf een universele waarheid gevonden heeft. Hij ziet de allesdoordringende kracht.
Hij ziet ze niet alleen, hij weet het en hij voelt het en hij bevindt zich er middenin. Als het dharma openbloeit in de waarheid is dat
een prachtige gebeurtenis en dat zou met jullie allemaal moeten gebeuren.
Er kunnen nog zovele zaken blijven hangen zolang je je enkel in het dharma stadium bevindt. Ik heb mensen in hun ego zien gaan
en geld verdienen. Ze vragen Mij niets en doen zaken die ze niet zouden mogen doen. Ze doen verkeerde dingen, die niet goed
zijn voor Sahaja Yoga. Ze zijn niet nederig genoeg en ze beseffen niet of dit dharma berust op waarheid of onwaarheid. We
moeten dus naar de grondvesten gaan van het dharma en dat is de waarheid.
Ik heb het voordien zo beschreven: het is de levensboom die zijn wortels in het brein heeft en de takken in het lichaam. Je moet
naar de wortels gaan van alles en dat is de plaats die je bereikt als je volkomen in de Sahasrara gevestigd bent. In de Sahasrara
bevinden zich de wortels van al onze ideeën, van al onze swarupa’s. We zijn dharmisch geworden. Wat zijn de wortels van
dharma? Waarom moeten we dharmisch leven? Is dat nodig? Heel wat mensen in deze wereld zijn totaal adharmisch en toch
leven ze een aangenaam leventje. Tenminste zo ziet het er naar uit. Ze zijn O.K., ze genieten ervan. Waarom moeten wij de
pleziertjes van deze mensen missen? In het dharmische stadium worden een aantal zaken die misschien niet op waarheid
berusten, erg belangrijk voor ons. Ik zou zovele voorbeelden kunnen geven van yogi’s die struikelen, ook nadat ze die
dharmatoestand bereikt hebben. Zij struikelen. Ik heb mensen hun drugs weten opgeven, alcohol of andere verslavingen. Zelfs
hun taalgebruik verbetert, hun gedrag verandert. Zij worden zonder twijfel nederiger, maar ze blijven er zich van bewust dat ze op
dharma steunen. Dit bewustzijn moet verdwijnen. In de Sahasrara moet dit bewustzijn verdwijnen.
Waarheid is liefde en liefde is waarheid. Dit is het punt waar de Kundalini de hartchakra ontmoet. Zoals je weet, is de pita (zetel)
van het hart hier. Als de Kundalini deze hartchakra doorboort, vloeit de waarheid in het brein, in de Sahasrara binnen, de waarheid
die liefde is. Het was dus uit liefde dat Christus deze prostituee wilde helpen. Hij steunde ongetwijfeld op de wortels van de
waarheid, maar door zijn hart stroomde liefde, zuivere liefde.
Als we voor iemand zuivere liefde voelen, zien we het geheel op een andere manier. We zien die persoon op een andere manier
en het wordt zeer zacht. In andere omstandigheden kan de waarheid erg bitter zijn en pijnlijk, maar de waarheid die getooid is
met liefde, is als een bloem zonder doornen. Zeer interessant is zo iemand die volop liefde geeft en op waarheid steunt. Zo
moeten jullie worden. In de uitdrukking van die liefde kunnen we een voorbeeld vinden om dit te begrijpen. Veronderstel dat Ik
iemand ontmoet die allerlei verschrikkelijke dingen vertelt over iemand anders. Ik voel enorm veel liefde voor hem, evenals voor
die andere over wie hij al deze zaken vertelt.
Ik vertel een leugen, een complete leugen, die op een of andere manier ook waar is. Ik zeg: “Kijk eens over wie je dit allemaal
vertelt. Diezelfde persoon heeft zopas met heel veel lof over jou gesproken en jij praat zo over hem.” In feite is dit niet waar, maar
je roept de leugen ter hulp, die de andere kant van de waarheid is, om vriendschap tussen deze twee mensen te doen ontstaan.
Dat is het werk van de liefde, namelijk dat ze probeert mensen dichter bij elkaar te brengen, om zaken te zeggen waardoor ze één
worden, verenigd. Alle tweedrachtzaaiende middeltjes verdwijnen dus en we proberen er achter te komen door welke methode
we de harten van mensen dichter bij mekaar kunnen brengen. Dan ben je in het collectief bewustzijn, maar als dit oppervlakkig is,
kan je wel grote resultaten bereiken, zoals mooie ashrams bouwen. Dat kan je allemaal doen. Maar als het collectief bewustzijn
vol is van liefde is de collectieve vreugde compleet.
Er wordt over vrede gesproken, maar er kan geen vrede komen zonder dit collectieve bewustzijn. Maar ook daarin moet het
belangrijkste tattwa-principe dat van de liefde zijn. Bijvoorbeeld de yogi’s van Duitsland en Oostenrijk gaan naar Israël. Dat geeft
een gevoel van voldoening. Ik was blij dat ze voor deze puja yogi’s uit Israël gekozen hebben. En toen hoorde ik dat Israël naar
Egypte gaat en dat ze alles vergeten wat de moslims hen hebben aangedaan. Merkwaardig hoe mensen ertoe aangezet worden
om hun liefde uit te drukken tegenover hun landgenoten en andere sahaja yogi's. En eens het echt begint te groeien, zal je er
verbaasd over zijn hoe we deze wereld kunnen veranderen.

De meeste problemen van de mensen komen voort uit haat. Dit wordt veel gebruikt: “Ik haat, ik haat!” Absurd! Haten is zondig.
Waarom haat je iemand? Je kan zonde haten, je kan het kwade haten, maar je mag geen mensen haten. Deze haat is
verantwoordelijk voor al onze problemen tot nu toe. Iemand wordt zeer machtig. Door de mensen tegen elkaar op te zetten,
wordt hij zeer machtig en deze tweedracht heeft reeds zoveel landen ten onder doen gaan. Ons land bijvoorbeeld werd
opgedeeld door de Britten en nu zitten we ermee. Dit houdt niet op. Wat gebeurt er als we verdeeld worden? Al de landen die zich
uit India hebben losgemaakt, kennen veel lijden. Zij die het land opgedeeld hebben, dachten dat ze eerste minister konden
worden of zoiets.
De meesten werden vermoord door hun eigen mensen.
Je kan duidelijk zien hoe haat tot uiting komt. Het begint met iets kleins en het manifesteert zich zeer duidelijk overal, zoals we
kunnen merken in elk land dat verdeeld werd. Landen hoeven niet verdeeld te worden. Dat schept enkel meer haat en meer
herrie.
Zo gebeurt het ook in Sahaja Yoga. We moeten niet opdelen.
We bezitten een mooi stuk land, zoals je wel gehoord zult hebben, bij de Ganges.
De mensen denken dat ze aparte huizen kunnen hebben, aparte dorpen. Waarom? Je weet hoe je collectief kunt leven. Je geniet
van collectief leven. Waarom wil je dan aparte huizen? Welke geheimen hebben we voor mekaar? Tenslotte weten de vibraties al
wat je doet.
Je kan niets verbergen. Waarom dan aparte huizen? Waarom wil je privacy hebben? In Sahaja Yoga bestaat geen privacy. Wij
weten wat iedereen van plan is, welke hun problemen zijn, welke chakra’s catchen. Nietwaar?
Er bestaan dus geen geheimen over wat dan ook in Sahaja Yoga. Iedereen weet (van alles) over iedereen. Wat is dan het nut van
privacy? Dat snap Ik niet. Het is nog altijd het verstand dat zo werkt.
Ze denken aan de erfenis. O.K., ik zal er voor zorgen dat je een erfenis kunt krijgen. Maar wat moet je doen als je zoon geen
sahaja yogi is?
We kunnen daar geen herrieschopper onderbrengen die dan iedereen gaat lastig vallen. Het zijn niet de regels en reglementen
die jullie gelukkig zullen maken of jullie zullen samenhouden, maar het zuivere collectieve bewustzijn en de liefde. Zoals jullie wel
weten, hebben wij geen echte organisaties, geen ambtenaren, niets van die aard.
Zelfs leiders worden vaker vervangen dan de Ganges van loop kan veranderen. We hebben zoiets niet. We staan permanent op
drijfzand en jullie Moeder probeert bovendien ook nog allerhande trucjes uit.
De reden daarvoor is dat ik wil dat jullie op rotsen zouden staan.
En deze rots straalt liefde uit, straalt die goddelijke liefde uit en de vreugde van die liefde is werkelijk zeer mooi.
Er zijn bijvoorbeeld mensen die een aparte badkamer willen.
Vooral Indiërs. Ineens zijn zij Britten geworden en de Britten zijn Indiërs geworden. Indiërs willen een aparte badkamer. Ik weet
niet waarom, maar dit is een erg verspreide ziekte bij de Indiërs. En ze verspreidt zich ook bij anderen. Zij willen aparte
badkamers!

In een collectieve levensstijl is dat niet nodig. Ik heb geen tijd voor al die dingen. Op dezelfde manier zouden jullie een concept
moeten hebben van een gemeenschap die leeft als een oceaan. Als de oceaan stijgt, stijgen zij ook; als hij daalt, dalen zij ook:
enkel één zijn in liefde!
Ik verwacht dat soort maatschappij aan de voet van de Himalaya’s.
En Ik weet zeker dat jullie je realiseren dat het Himalaya gebergte de Sahasrara van de wereld is.
Gelukkig wou ik dit klaar hebben voor de Sahasrara puja en dat is ook gebeurd, met de zegeningen van de Himalaya’s zou Ik
moeten zeggen. De Himalaya is zoals de Sahasrara waardoor de Kundalini opstijgt, waar de vibraties uitkomen. In de lucht kan je
deze vibraties zien.
Maar over de Himalaya’s heerst een vertoornde God, die Shiva heet.
Dat is het gevaarlijke eraan.
We moeten dus zeer, zeer voorzichtig zijn. Als we proberen hem voor de gek te houden, als we elkaar gaan haten, als we
tweedracht veroorzaken, als we ons richten op zaken die niet sahaj zijn, zal deze vertoornde God je weten te vinden. Als wij ons
misdragen, komt zijn toorn te voorschijn. Waar je ook bent, je moet zeer voorzichtig zijn, want Shiva is overal. Zo is één van de
lingams van Shiva in Maharashtra, Allahtur. Daar startten de mensen met een ander soort sahaja yoga.
Zij dronken op de dag van Shri Ganesha’s verrijzenis. De toorn van Shivalingam kwam (op hen neer) in de vorm van een sterke
aardbeving waarin vele mensen stierven, maar geen enkele sahaja yogi en hun centrum werd helemaal gered.
Zoals je weet, was er vorige keer (in Ganapatipule) een grote brand. Er overkwam jullie niets, jullie worden beschermd. Jullie
staan de hele tijd onder bescherming. Er was geen toorn van Shiva om iets uit te werken. Het vuur kon jullie niets doen omdat
jullie beschermd worden.
Deze bescherming wordt gevormd door de liefde van jullie moeder, niets anders dan de liefde van jullie Moeder, die zeer krachtig
is, die jullie beschermt en helpt. Zo moeten jullie ook dezelfde liefde ontwikkelen voor anderen, voor andere sahaja yogi's, voor
andere mensen, voor andere zaken, voor moeder Aarde, voor dat allemaal. Je liefde zal niet enkel jezelf beschermen maar ook
anderen.
Zolang je aandacht op jezelf gericht is, zal die steeds bekrompener worden: “Ik moet dit hebben, ik moet dat hebben, ik wil dit, ik
wil dat.”
Dit zal allemaal verdwijnen. Je zegt nooit meer: “Ik wil dit!” Geen sprake van! Wat zou ik willen hebben? Moeilijk te zeggen. “Ik wil
dit, ik wil dat, ik zou zo willen zijn.” Als je de zuivere Spirit bent, is er niets anders dan liefde. En als je de liefde hebt, denk je aan
de anderen, de problemen van de anderen. Je probeert het anderen naar de zin te maken. Je probeert voor anderen te zorgen en
niet enkel voor jezelf. Dat is wat je moet bereiken. Misschien leef je dharmisch, ben je in alles sahaj, maar zolang je die toestand
in je Sahasrara niet bereikt, ben je niet in orde. Je moet het uitwerken. Daartoe is meditatie natuurlijk zeer belangrijk.
Maar wat dit werkelijk tegenhoudt, is je verstand. Je verstand zegt het je voor. Als je je verstand in het oog houdt, zal je merken
hoe het je probeert te leiden, hoe het probeert te zeggen: “En ik? En mijn huis?
En mijn kinderen? En mijn land?” En zo ga je door: mijn, mijn, mijn, mijn! En tenslotte leidt dit tot niets. Maar als je zegt: “Jij, jij,
jij”…. Kabir vertelt hierover iets moois. Hij zei: “Zolang de geit leeft, zegt ze: mé, mé, mé, wat ‘ik, ik, ik’ betekent, maar als ze sterft,
halen ze de darmen eruit en spannen ze op een dholak om de snaren te zuiveren en dan zegt hij tuhi, tuhi, tuhi: ‘jij bent, jij bent, jij
bent’ en de echo is overal te horen.” Zo moeten jullie ook vanuit het standpunt van de anderen denken. Eerst en vooral als je

tegenover God of je goeroe zegt dat ‘jij’ bent:
“IK besta niet meer, ik ben opgelost, ik ben verdwenen, ik ben één geworden met de Oceaan van Liefde.” En dan zeg je tegen
anderen: “Jij bent, jij bent.” Dat is sahaj-cultuur.
Op die manier zal veel onwaarheid van je afvallen, onwaarheid die jou en anderen aan zich bindt. Dezelfde soort leugen die
mensen hanteren als ze zeggen: “Ik houd heel veel van je”, terwijl ze achter je rug iets slechts bekokstoven. Ze kunnen van alles
doen. Maar dat is niet zo met Sahaja yogi's. Zij hebben het stadium bereikt dat ze dat niet meer doen; maar zelfs als ze dat niet
doen, zijn ze er zich toch van bewust.
De hele tijd zijn ze zich ervan bewust: “Wij doen dit niet, wij lopen niet weg. Wij klagen niet over het eten.” Ze zijn erg trots op wat
ze allemaal al bereikt hebben, erg trots: “Wij zijn zo en zo.”
Zie je, omdat jullie de zuivere Spirit zijn, omdat je dat werkelijk bent, ben je ook zo geworden, iets dat je bent. Zo vroeg iemand
mij: “Bent U niet heel erg fier dat U de Adi Shakti bent?” Ik vroeg: “Wat?” Ik begreep de vraag niet. Ik zei: “Kijk, als Ik Adi Shakti
ben, wat is daar dan aan om fier over te zijn. Ik ben het gewoon. Wat is er over fier over te zijn?”
Als Ik het niet was, zou ik er fier op zijn, maar Ik ben het. Wat is er dan om fier over te zijn?
Zoals de zon die schijnt (en die niet zegt): “Ik ben fier dat ik de zon ben.” Of als je geboren wordt met je ogen, je oren, het gezicht
van een menselijk wezen, dan ben je daar toch niet fier op: “Ik ben een mens!
Ik ben een mens!” Ben je daar fier op? Op dezelfde manier ben je niet fier omdat je bent wat je bent. Je bent daar niet fier op, je
bent er je zelfs niet van bewust, helemaal niet van bewust. Ik bedoel: Ik zeg nooit tegen mezelf dat ik de Adi Shakti ben. Daar is
geen behoefte aan. Maar wat doe je eraan? God heeft Mij om zo te zeggen uitgekozen om de Adi Shakti te zijn. O.K., het zij zo,
maar ik weet niet wat dat is.
Zoals sommige mensen die denken dat Sahaja Yoga hen wordt toegekend als een adellijke titel of zoiets. Het gaat om wat je
(ondertussen) geworden bent. Men moet begrijpen dat je dat pas bent als je het geworden bent. Stel je voor dat een steen goud
wordt. Dan is het goud! Hij zal er niet trots op zijn: “Ik ben goud.” Goud is goud. Waarom zou hij daar trots op zijn? Op dezelfde
wijze verdwijnt het bewustzijn dat ik een Sahaja yogi ben. Maar het blijft haken. Men moet dus voorzichtig zijn: eens dat je
Sahaja Yogi bent, ben je Sahaja Yogi. En dan? “Ik ben een Sahaja Yogi?” –En wat zou dat? Zo enorm is dat niet. Dat is hetzelfde
als zeggen: “Ik heb een neus”, zie je. Er trots op zijn te kunnen zeggen: “Ik heb een neus.” Wat is er. Die neus is er al. Wat is er om
trots op te zijn? Deze trots moet verdwijnen. Het is erg belangrijk zich te realiseren: ik ben er niet. Ik ben er niet meer. Ik ben een
deel van het geheel. Ik ben een druppel in de oceaan geworden, ik weet niet of er grenzen in mij overgebleven zijn.
Dit bewustzijn ontwikkelt zich in je als je bewustzijn vol vreugde is, enkel vreugde en sprankelend van liefde, sprankelend van
liefde. Je drukt je liefde uit, of je nu praat of niet praat, of je erover vertelt of niet, of je glimlacht of niet. Deze vreugde bevindt zich
in je hart. Dan wordt de hartchakra, de pita (zetel) van de hartchakra, gevuld met het licht van de waarheid. Maar deze waarheid
is niet dat absurde ding dat wij kennen als waarheid. Iemand vroeg mij: “Wat is de waarheid?” Ik zei dat lang geleden geschreven
werd dat je de waarheid moet zeggen, maar ook dat wat de mensen graag horen. De mensen zeiden: “Hoe kan je die twee
verzoenen?” De waarheid is misschien niet aangenaam en iets dat de mens graag hoort kan onjuist zijn. Hoe kan je dus deze
twee verzoenen? Krishna gaf een zeer goed antwoord. Hij zei: je zegt de waarheid.
Je moet de waarheid vertellen, maar die waarheid moet je op prijs stellen, ze moet je Spirit kunnen voeden. Daardoor ontstaat
wat goed is. De waarheid creëert goedheid. In het begin zullen de mensen dat niet graag hebben en zeggen: “Zij heeft mij
verschrikkelijke zaken verteld.”
Of zoiets, maar uiteindelijk zullen ze zeggen: “Het is goed dat iemand mij gezegd heeft dat ik iets heel goeds gedaan heb.”

Maar het is hoe dan ook nutteloos van bars te zijn of hard tegenover iemand. Het is niet jullie opdracht om al de anderen
voortdurend te corrigeren. Om te beginnen, heel wat yogi’s zeggen: “Jij catcht op die chakra, jij catcht op deze chakra.” Dit is
allemaal een spel van het ego. Het is niet aan jullie om iemand te veroordelen. Je komt zelf uit zo’n verwerpelijke toestand.
Waarom veroordeel je dan anderen?
Het enige waar het op aankomt, is: als je ertoe in staat bent, als je ertoe uitgerust bent, als je er ontwikkeld genoeg voor bent als
Sahaja yogi zal je het opvatten als een uitdaging voor je liefde. En je zal het doen, maar je zal hem niet veroordelen, je zal niet op
zoek gaan naar fouten, wat een erg goed excuus is als je dit niet wil doen.
Stel dat er iemand ziek is en de dokter weet niet hoe hij hem kan genezen. Wat doet hij dan? Hij vertelt hem hoe het komt dat hij
ziek geworden is enz.
“Ja maar, nu ben ik ziek. Hoe kan ik genezen?”
“Nee, omdat je dit deed, omdat je dat deed, dit had je niet moeten doen. Van alles over fouten uit het verleden. Dat doen wij ook::
“Jij deed dit. Je was zo. Je ging bij de TM-groep. Je beging die fout. Je bent zo.” Nee, zeg hem niets. Werk het uit. Het zal lukken.
Natuurlijk kan je vragen of hij bij een andere goeroe geweest is, maar veroordeel niet, bekritiseer hem niet. Het is voor niets nodig
iemand te veroordelen voor fouten (uit het verleden). Dit komt voort uit het bewustzijn dat jij beter uitgerust bent, dat je al de
kennis bezit. Die heb je ook! Jullie weten heel veel, héél veel. Jullie zijn gnostici.
Dat aanvaard Ik allemaal, maar zolang je je daar bewust van blijft, is dat eigenlijk niet zo. En als je je daar niet meer bewust van
bent, dan ben je wat een échte Sahaja yogi genoemd wordt.
Ik verwacht van jullie dat je dit allemaal in jullie Sahasrara zult ontwikkelen, in jullie Sahasrara, in de Sahasrara van iedereen. We
moeten aan de hele wereld denken en niet enkel aan Sahaja yogi’s en de zoekers. De zoekers zijn er natuurlijk, maar wat met de
anderen?
Er zijn zoveel problemen en er moet zoveel gedaan worden. Wij hebben in India bijvoorbeeld een armoedeprobleem. Ik probeer
dus iets voor hen te doen. Jullie hebben problemen in jullie land. Probeer te achterhalen wat voor problemen. Je kan iets doen
om ze proberen te helpen, zoveel als je kan. Je kan bijvoorbeeld een missionerings campagne opzetten voor een beloning of om
naam te maken! Je moet het voor je plezier doen, want het is plezierig. Zo moet je naar de maatschappij toe gaan en dan hoef je
niet bang te zijn dat je zal catchen. Ik vroeg een koppel: “Waarom begin je er niet aan?” Ze zeiden: “Moeder, we hebben schrik dat
ons ego opnieuw zal opduiken.” Ze zijn dus enkel bang voor zichzelf. Al die problemen moeten losgelaten worden en je moet een
toestand bereiken waar al die angsten en onzinnige ideeën over jezelf verdwijnen. Jullie zijn sterk. Jullie hebben krachten en niet
enkel dat: jullie hebben deze krachten heel speciaal gekregen. Maar wat als je ze niet wil gebruiken? Waartoe dient een lamp als
ze geen licht geeft?
Enkel decoratie? Dit moet dus toegepast worden, maar zonder dat je je daar extra bewust van bent, zonder er bewust van te zijn
hoe belangrijk je wel bent, beter dan de anderen, geselecteerd, uitverkoren.
Dit kan zeer snel en met veel vriendelijkheid en begrip gebeuren.
Er zijn allerhande domme mensen. Dat geeft niet, je weet dat ze dom zijn. Lach ermee, lach met hen, zo kan je het probleem
oplossen.
Maar zelfs dat moet je doen op een wijze dat je hen niet kwetst.
Wat je ook doet, je kan aan de resultaten zien wat lukt. De resultaten zouden van die aard moeten zijn dat je kan zien hoe het
uitwerkt.

Dat is intelligentie, dat is de hogere intelligentie waardoor je weet hoe je iets moet zeggen, wat je moet zeggen, hoe je het moet
uitwerken.
Liefde, de goddelijke liefde geeft je een totale controle over jezelf en je weet alles: hoe je je moet gedragen, hoe je tegen mensen
moet praten, hoe je met hen moet omgaan.
Ik weet niet wat bij mensen het ergst is. Volgens Krishna was temperament, opvliegendheid, het ergste.
Maar volgens Mij is het jaloersheid. Jaloersheid van welke aard ook is zoals schuim.
Ook in Sahaja Yoga zijn er jaloerse mensen. Misschien zeggen ze het niet, omdat Ik dat niet graag heb, maar zij kunnen
problemen veroorzaken. Zij kunnen problemen veroorzaken onder mekaar.
Eén ding moet je dus in het oog houden of er in je gedachten enige vorm van jaloersheid voorkomt. Soms maak Ik me werkelijk
zorgen. Veronderstel dat ik iemand een geschenk wil geven, dan maak Ik me er ongerust over of Ik niets doe dat jaloersheid
veroorzaakt.
Dat zou niet mogen. Moeder kan het vergeten zijn of ze heeft niets meer. Het is goed zo, maar de mensen hebben nu eenmaal
dat scherpe gevoel van jaloezie in Sahaja Yoga. Veronderstel dat Ik iemand ontvang en iemand anders niet. Die ontwikkelt dan
jaloezie tegenover degene die Ik nodig heb. Sommige mensen vallen Mij teveel lastig: “Ik moet U zien.
Ik moet U zien!” Waarom? Ik ben overal, zoals jullie zeggen, waarom zou je Mij dan moeten ontmoeten en tegen Mij praten? Wat
is de zin daarvan? Ik ben er niet voor jou alleen, maar voor iedereen.
Maar sommige mensen denken dat ze een speciaal recht hebben op Mij en ze denken dat Ik hen individueel moet zien. Anders
voelen ze zich niet goed. Dit moet allemaal verdwijnen als je de oceaan wordt.
Dan houd je je er niet meer mee bezig op welke oever je aanstuurt, welke kant je uitgaat. Je maakt je er geen zorgen meer over.
Je gaat enkel met de oceaan mee op en neer. Zo wordt het een levende oceaan van liefde. En dat moeten we ontwikkelen,
zonder anderen te domineren, zonder te pochen.
Wij zouden binnenin helemaal tevreden moeten zijn. Het moet allemaal binnenin je gebeuren; dit is het allerindividueelste.
Veronderstel dat Ik iets voor mezelf wil, dan kan Ik daarnaar streven en het ook krijgen. Maar dit voel je werkelijk als het in je
aanwezig is. Wat is dus het belangrijkste? Wat heb je dus vooral nodig? Niets! Jullie zijn volledig vervuld met je Zelf, tevreden
met jezelf en dan wil je delen.
Dit is de ideale manier om met de Sahasrara om te gaan, en Ik ben er zeker van dat de Sahasrara van de hele wereld moet
opengaan. Dit is onze taak en wij zullen ons niet terugtrekken op enkele exclusieve plaatsen. Voor meditatie kan je daar naartoe
gaan, maar niet om aan de wereld te ontsnappen. Dat kan niet de bedoeling zijn.
Als het is voor meditatie, voor je groei, dan zou het een mooie plaats zijn om naartoe te gaan. Het is erg belangrijk te begrijpen
hoe waardevol je bent, hoe uitzonderlijk belangrijk je bent. Geboren in deze tijd, heb je je realisatie gekregen. Waarom? Om deze
wereld te emanciperen, om de mensen te transformeren, om de hele wereld in het koninkrijk van God binnen te leiden. Daarvoor
ben je hier.
Moge God jullie zegenen.
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Vandaag houden we een puja voor de Adi Shakti[1]. Over de Adi Shakti spreken is een moeilijk onderwerp, want het is niet
gemakkelijk te begrijpen dat Adi Shakti de kracht is van Sadashiva.
Sadashiva is God almachtig. Zij is zijn adem, zoals sommigen zeggen. Anderen zeggen dat zij het verlangen is en sommigen
zeggen dat zij de volledige kracht is van Sadashiva, en Sadashiva kan niets doen zonder haar krachten. Het onderwerp is door
vele auteurs op verschillende manieren beschreven in verschillende boeken. Maar in feite hoeven we niet terug te gaan naar de
achtergronden van het ontstaan van Adi Shakti. Daarvoor zouden op zijn minst zeven toespraken nodig zijn.
We vertrekken van het tijdstip dat Adi Shakti op Moeder Aarde begon op te treden. Eerst en vooral creëerde ze de Kundalini in
Moeder Aarde zelf en ze schiep Shri Ganesha uit Moeder Aarde. Zeer interessant!
Moeder Aarde is dus voor ons zeer belangrijk. Als we niet beseffen hoe we Moeder Aarde moeten respecteren, weten we ook
niet hoe onszelf te respecteren. De expressie van de Adi Shakti in jullie is ongetwijfeld de Kundalini. Zij is de reflectie van Adi
Shakti in jou. Haar expressie in Moeder Aarde komt, zoals jullie wel weten, op verschillende plaatsen tot uiting, in verschillende
landen en steden als een manifestatie van chakra's en Adi Shakti’s scheppingen.
Het was zeer belangrijk om eerst een zeer heilige Moeder Aarde te creëren, zodat mensen daar konden geboren worden. Eerst
was er dus de reflectie van de Adi Shakti als Kundalini op Moeder Aarde. De Kundalini is het wij-gedeelte van de Adi Shakti, maar
we kunnen ook zeggen dat zij het verlangen, het zuivere verlangen van de Adi Shakti is. Adi Shakti is dus het verlangen, het totale
verlangen van Sadashiva en Kundalini is het verlangen, het totale verlangen van Adi Shakti. Ze (de Kundalini) kwam eerst tot
uitdrukking in Moeder Aarde, binnen in Moeder Aarde. Binnen in Moeder Aarde steeg de Kundalini op zo’n manier op dat zij het
binnenste van Moeder Aarde afkoelde zoveel als ze kon.
En dan manifesteerde ze zich aan de oppervlakte van Moeder Aarde in de vorm van verschillende chakra's. Er is dus een enorm
grote overeenkomst tussen de Virata[2], Moeder Aarde en de mensen. Als de Adi Kundalini in hen gereflecteerd wordt, moet er
wel een grote overeenkomst tussen deze drie bestaan. Maar de mensen begrijpen niet op welke manier ze met Moeder Aarde
verbonden zijn.
De Kundalini rees door verscheidene centra, projecteerde zichzelf in verscheidene centra in Moeder Aarde en kwam tenslotte
naar buiten op de Kailash[3]. Ik weet niet hoeveel van jullie ooit de Kailash bezocht hebben, maar je kan daar zien hoe ontzaglijk
veel vibraties door de Kailash naar buiten komen.
Als we dus Moeder Aarde beledigen, beledigen we de Adi Shakti. Er zijn zovele manieren om Moeder Aarde te respecteren. Het
was een Indiase gewoonte om, als je uit je bed kwam en met je voeten Moeder Aarde raakte, te zeggen. "O Moeder Aarde,
vergeef mij alstublieft dat ik u met mijn voeten aanraak." Alle bewegingen van Moeder Aarde worden gecontroleerd door die

inwendige Kundalini, die de reflectie is van Adi Shakti. Ook de zwaartekracht is een manifestatie van de Kundalini van Moeder
Aarde. Waarom lijden wij op deze prachtige planeet? Omdat wij niet respecteren wat we het meest zouden moeten respecteren.
Moeder Aarde moet gerespecteerd worden. Wat betekent dit? Het betekent dat alles wat geschapen is door de beweging van de
aarde, door de zee, door al de elementen, gerespecteerd moet worden. Het grote probleem van deze tijd is vervuiling, al die
dingen waar mensen over praten. De reden is dat de mensen nooit het belang begrepen hebben van de vijf elementen die ons
leven ondersteunen. Om Moeder Aarde te respecteren, houden de mensen een Boomi puja, velen organiseren een Boomi puja
als ze een huis bouwen en zo respecteren ze Moeder Aarde. Als zij niet gerespecteerd wordt, zou er bijvoorbeeld een aardbeving
kunnen plaatsvinden, wat betekent dat Moeder Aarde dit begrijpt en reageert. Ze reageert op zo’n manier dat mensen niet
begrijpen waarom zoiets gebeurt.
In een plaats, die Lathur genoemd wordt, gebeurde het volgende. Het was Shri Ganesha's veertiende dag en zij moesten de
beelden (van de goden) onderdompelen in de zee of in de rivier. Zij gingen dus zingend en dansend op weg. Toen ze
terugkwamen, begonnen ze allemaal te drinken en Moeder Aarde houdt helemaal niet van drinken. Als je dronken bent en je
loopt op de weg, val je. Met al dat drinken kwam er een grote aardbeving en allen die aan het dansen en drinken waren, werden
verzwolgen door Moeder Aarde. Rond het centrum dat wij daar hebben, was er een groot gat, maar met ons centrum gebeurde er
niets. Geen enkele Sahaja yogi werd getroffen.
Omdat wij Sahaja yogi's zijn, kunnen we begrijpen hoe Moeder Aarde reageerde om deze Sahaja yogi's te redden. Moeder Aarde
begrijpt dus wat er gezegd wordt. Zij weet wie een heilige is. Zij herkent de voeten van een heilige en dat is waarom ze werden
geschapen, zoals Mozes.
Hij ging naar de zee en Moeder Aarde kwam omhoog om hen toe te laten er doorheen te gaan. Als al de joden zouden gegaan
zijn (dit zouden geprobeerd hebben), zou het niet gewerkt hebben, maar het was Mozes en zijn heiligheid die bewerkstelligde dat
Moeder Aarde omhoog rees om te helpen. Op dezelfde wijze kwam Moeder Aarde omhoog als een brug toen Rama een brug
bouwde tussen India en Lanka.
We mogen Moeder Aarde dus niet vervloeken voor zaken die op onze aarde verkeerd lopen. De heiligen zullen altijd door Moeder
Aarde beschermd worden. Ze zal altijd proberen hen te geven wat ze verlangen. Je kan het hier in ons Cabella zien aan kleine
dingen: de rozen zijn bijvoorbeeld zeer groot, heel erg groot. In de hele wereld zal je zo'n grote rozen niet vinden, maar hier
hebben we ze, zo'n grote. In Prathistan hadden we zo'n grote zonnebloemen. Eén man kon ze niet opheffen.
Waarom gebeurt dit enkel op speciale plaatsen? Omdat Moeder Aarde weet wie hier leeft en wie over haar rug loopt, zouden we
moeten zeggen, over haar oppervlak (grond), want Moeder Aarde begrijpt vibraties. Van sommige plaatsen wordt gezegd dat ze
heilig zijn. Hoe hebben de mensen ontdekt dat deze plaatsen heilig zijn? Omwille van magnetische krachten. Ik was echt
verbaasd dat in Oxsted, in Engeland, waar wij gewoond hebben, de magnetische lijnen elkaar kruisten. Die kruisten elkaar al lang,
maar wij woonden daar later. Moeder Aarde regelt en organiseert dus allerhande zaken voor heilige mensen. Het is erg boeiend
te zien hoe passend Moeder Aarde je leidt. lk weet niet hoeveel voorbeelden ik zou kunnen geven, maar wij begrijpen dit
begripsvermogen van Moeder Aarde niet en haar liefdevolle bescherming van de heiligen.
Zo moeten we ook begrijpen dat de hele atmosfeer, de regen komt op het juiste moment, de maan, de zon... alles werkt op zo'n
prachtige manier uit, omdat ze weten dat het om een heilige gaat. Ze weten dat hier heilige mensen zitten. Ze weten dat ze zuiver
zijn, dat zij de essentie van leven vertegenwoordigen, dat zij verzorgd moeten worden en dat zij moeten geholpen worden. Ze
houden zich niet bezig met nutteloze mensen. Bijvoorbeeld hadj[4]... zovele mensen trokken mee op en werden gedood.
Een aantal onder hen trok naar Ambernath en ze werden gedood omdat ze geen heiligen waren, maar ritualistische mensen die
meegingen omwille van het ritueel, dat volgens het oordeel van Moeder Aarde geen enkel nut en geen enkele zin had. Maar
niemand leert daar iets van, niemand leert er iets van dat zoveel mensen naar Ambernath gingen en gedood werden. Pathistan
zei dat ze niet naar Arnbernath hadden mogen gaan, omdat het geen goede plaats is. Waarom gingen ze er naartoe? En door er
naartoe te gaan, hebben ze bewezen dat het geen heilige plaats is. Maar toen de hadj plaatsvond, zeiden ze niets. Ze wisten niet
hoe ze die hadj-affaire en het sterven van zoveel mensen moesten verklaren. De reden is dat deze mensen geregeld naar zo'n

hadj gingen.
Op een keer was er een volkstoeloop en meer dan tweeduizend mensen werden gekwetst of gedood. Wat betekent dit? Moeder
Aarde suggereert dat als je naar deze plaatsen gaat, heilige plaatsen - want dit zijn zonder twijfel heilige plaatsen - dat je dan
geen centimeter spirituele groei bewerkstelligt. Je bereikt niets door naar deze werkelijk heilige plaatsen te gaan. Daar valt niets
op af te dingen: het zijn heilige plaatsen.
Jullie weten dat ik geboren ben in Chindwara, en Mekka en Chindwara bevinden zich op dezelfde meridiaan. Wat betekent dit?
Wat is er met Mekka? Mekka is Makeshwarshu, het is een Shiva (swayambhu[5]). Waarom vroeg Mohammed Sahib de mensen
om een steen te vereren? Hij geloofde niet in stenen. Hij was tegen alle vormen van nutteloze verering. Waarom zei hij dan dat
die zwarte steen moet vereerd worden? Wat was daarvoor de reden? Omdat hij de vibraties kon voelen, omdat hij kon voelen dat
het een swayambhu is. Daarom zei hij het. Daarom gaan alle moslims daar naar toe. Maar niemand wordt daar beter van. Ik heb
nog nooit iemand beter zien worden door naar Mekka te gaan. Het is niet meer dan een ritueel. Ze denken dat als ze morgen
sterven, ze dan aan God een bewijs kunnen voorleggen: “Kijk, wij zijn naar Mekka geweest.”
Het is zoals de paus vroeger deed. Hij deelde certificaten uit om, als je naar de hemel ging, te bewijzen dat je een echte christen
was.
Zo ontstonden al deze kunstmatige zaken, maar er zit een realiteit achter. Het verschil zit hem hierin dat de realiteit er is voor de
waarachtige mensen en niet voor de bedriegers. Maar dit ritualisme is te sterk uitgegroeid. In India hebben we vele swayambhu's
die door de Kundalini gecreëerd werden en die echt vereerd worden. De meeste heb ik bezocht en ik was verbaasd dat de
meeste pujari's (bedienaars van de puja) aan één of andere ziekte leden. Eén van hen bijvoorbeeld was verlamd.
Hij zei: "Wij dienen deze godheid hier en U zegt dat dit een swayambhu is, maar Moeder, waarom lijden wij dan aan deze ziekte?".
Ik zei: "Omdat je er geld uithaalt. Aan God mag je geen geld verdienen! Als je God niet wit dienen, dan blijf je beter niet hier en als
je God wilt dienen, kan je blijven, maar sla hier dan geen geld uit."
Het komt veel voor dat de mensen die daar geld uit kloppen, verlammingen krijgen. Ik heb dat meer gezien.
Het gaat erg diep, al die elementen, Moeder Aarde, een diep begrip dat iedereen over dat alles heeft. Want hun Kundalini is niet
zoals jullie Kundalini, die - op zichzelf - zuiver is. Maar omwille van jullie menselijk streven, menselijke fouten, ego, superego,
allerlei andere wensen, is de Kundalini niet zo gevoelig en ze vertelt jullie niet wat er aan de hand is. Jullie spiritualiteit moet zeer
alert en gevoelig zijn, waardoor je onmiddellijk kunt zeggen wat je denkt, wat je weet, wat je begrijpt over alles. Maar het
probleem is dat dit niet voorkomt. Waarom zijn jullie niet zo gevoelig? Integendeel, ik heb gemerkt dat als hun brein (weer eens)
opnieuw aan het werk gaat, dan zeggen ze: "Jij blokkeert op dit (deze chakra), jij blokkeert op dat en op dat." In feite blokkeren de
chakra’s van degene die dit zegt.
Wij moeten begrijpen dat als we echt de reflectie zijn van de Adi Shakti, dat we dan zuiver moeten zijn, absoluut zuiver zoals
witte sneeuw. Zelfs als één zwart vlekje - daarom draag ik vandaag een witte sari - op het wit valt, zie je dat. Hij zou zo zuiver
moeten zijn dat elke zwarte vlek, het kleinste zwarte vlekje, door jullie opgemerkt wordt en dat je dat in anderen kunt voelen. Dat
kan enkel door zuiver te leven en zuiver te denken en door een zuiver hart.
Het is niet nodig daarvoor iets te doen. Neen, helemaal niet, het gebeurt natuurlijk, op dezelfde wijze als Moeder Aarde natuurlijk
is. Manipuleert zij? Kijk hoe spontaan zij is. Je legt een zaadje in de Moeder Aarde en kijk hoe het kiemt. Zij is zo spontaan. Haar
activiteit is zo spontaan en toch verwondert ons dat niet. Merk de verschillende soorten bloemen en geuren op de verschillende
soorten struiken en bomen, hoe ze die overal zo evenwichtig doet groeien! In elk kleinste atoom en in elke kleinste molecule van
Moeder Aarde zit een betekenis. Voor ons bevindt zich dus de beste reflectie van de Adi Shakti en dat is Moeder Aarde.
We moeten dus eerst en vooral Moeder Aarde respecteren. Ik houd ervan dat jullie op de grond zitten. Dat is zeer goed. Als je om

te mediteren op Moeder Aarde kan zitten, is dat uitzonderlijk goed, want de speciale kwaliteit van Moeder Aarde - die ik,
ongelukkigerwijs, ook bezit - is dat ik jullie problemen absorbeer. Zij ook zuigt jullie problemen op en als zij je probleem opzuigt,
geraak je er zonder moeilijkheden van verlost. En als je niet op de grond kunt zitten, neem dan een stuk steen of een stuk
marmer, iets dat natuurlijk is, om op te zitten. Maar als je op plastiek zit om te mediteren - ik weet niet wat je dan zal
vooruithelpen. De plastiek? Daarom heb ik jullie altijd al gevraagd om natuurlijke zaken te gebruiken, want natuurlijke producten
kunnen je problemen gemakkelijk absorberen.
Ook op andere terreinen leven we onnatuurlijk, op fysiek en mentaal vlak. Wat doen we op het mentale vlak. We gaan maar door
met argumenteren, met uitleggen... altijd, altijd en altijd opnieuw. Er komt geen einde aan. Uiteindelijk moet je er wel hoofdpijn
van krijgen. Maar als we spontaan zijn, als we zeer spontaan zijn, weten we onmiddellijk wat iemand anders probeert te doen, te
zeggen of over te brengen. Je hoeft daar niet veel over te denken, omdat je zelfs de gedachten van iemand anders kunt
absorberen. Absorberen betekent niet dat je ook het slechte overneemt, je filtert. Je absorbeert wat de andere zegt en filtert dat
uit.
Het probleem van de Adi Shakti is dat ik besliste om jullie allemaal in mijn lichaam op te nemen, jullie allemaal te absorberen. Ik
weet dat dit een erg gevaarlijk spelletje is, maar ik speelde dus dit spel, omdat ik in deze tijdsperiode verondersteld wordt jullie
allemaal in mijn lichaam op te nemen. Samen met jullie zijn dus ook al jullie problemen in mij opgenomen. Al jullie moeilijkheden
heb ik in mij opgenomen, maar door ze te absorberen, zie je, is het alsof je in de oceaan wordt opgenomen en je wordt gezuiverd.
Maar wat met de oceaan? Jullie problemen en zo blijven in de oceaan aanwezig en die zijn zeer lastig.
Het beste wat je kunt doen, is dus jezelf zuiveren, jezelf zuiveren door middel van introspectie is zeer belangrijk, maar dat
betekent niet dat je moet denken. Het betekent nooit 'denken'. Introspectie betekent meditatie en jullie moeten mediteren.
Er was een bijeenkomst met de leiders. Zij kwamen bijeen en gingen zitten. En vanaf het moment dat ze samen waren, kreeg ik
zware maagpijn en diarree. Wie die problemen had, weet ik niet. Wie die problemen meegebracht heeft, weet ik niet, maar als een
moeder, als moeder, geef ik daar niet om, om niets, zolang als het jullie goed gaat en jullie gezuiverd worden.
Zoals de Moeder Aarde voor jullie zorgt, zo zorg ik voor jullie. En zoals Moeder Aarde van jullie houdt, houd ik ook van jullie. Of je
goed of slecht bent, daar gaat het niet om, maar wel dat je lief zou zijn tegenover mij, dat jullie echt goede Sahaja yogi's zouden
zijn, geen snoevers, geen zakenlui, niet van het denkende soort, niet (aldoor) argumenterend, anderen niet (aldoor) bekritiserend.
Als jullie elke dag tien tot vijftien minuten mediteren, zal mijn gezondheid in orde komen, want anders zou ik mezelf (mijn leven)
voor niets gemarteld hebben.
Kijk, dit is een risico dat ik genomen heb en ik ben er zeker van dat jullie allemaal zeer verstandige mensen zijn en dat jullie
begrijpen dat jullie Moeder niet zou mogen lijden. Weet je, dit is soms een dagelijkse kruisiging voor mij en ik weet niet wat te
zeggen.
Bijvoorbeeld, op een dag komt in Delhi een leider bij mij en mijn ene voet begint zo te bewegen,... ik had enorm veel pijn. Maar ik
wist niet wat ik hem moest zeggen, zoals: "ga weg" of zoiets, want ik kan hem geen pijn doen. Ik vroeg: "Waar ben je geweest?
Wat heb je uitgespookt?" Hij realiseerde zich (wat er aan de hand was) en ging naar buiten en - werkelijk - het verbeterde.
De nabijheid (afstand) oefent, denk ik, een invloed uit, want als een man zoals hij, of een dame, veel problemen heeft en dichter
onder mijn aandacht komt, dan moet ik het kruis opnemen. Zo functioneert het.
Het is heel eenvoudig om te begrijpen. Waarom zijn wij in Sahaja Yoga? Wij zijn in Sahaja Yoga om te groeien, om hoger en hoger
te geraken, zoals jullie gisteren zongen. De wijze waarop jullie gisteren spraken over jullie ambitie om hoger en hoger te stijgen,
was erg onderhoudend. Het bracht werkelijk veel vreugde.

Maar wat doen we eraan? Wat proberen we?
We moeten er ernstig over nadenken. Mediteren we? Doen we iets om anderen te verheffen? Geven we realisatie? Ik heb gemerkt
dat vooral vrouwen dit niet zoveel doen. Dat is erg slecht, want jullie zijn de moeders. Jullie moeten naar buiten komen om
realisatie te geven. Maar mannen zijn op dat gebied actiever en de vrouwen niet. Het werkt dus andersom. Ik denk echter dat de
mannen actief zijn maar niet mediteren. De vrouwen mediteren en de mannen doen het buitenwerk. Het lijkt een goede
werkverdeling om thuis te mediteren en samen naar buiten te trekken. Maar zo werkt het niet uit. Je moet mediteren en er op uit
trekken om Sahaja Yoga te verspreiden. Deze beide zaken moet je doen.
Veronderstel dat je wel mediteert, maar dat je Sahaja Yoga niet verspreidt. Dan zal je zelf ook niet groeien, want uiteindelijk is de
Kundalini een verstandige dame. Zij is zeer verstandig. Ze denkt: "Waarom zou ik van haar een heilige maken? Wat is het nut
ervan?" Sahaja Yoga is niet individualistisch. Het gaat er niet om dat één persoon heilig wordt en neerzit (om te mediteren).
Zo werkt het niet. Het is niet bedoeld voor één persoon, voor één cel, het is niet individualistisch. Het is een collectief gebeuren.
Als je dus niet meewerkt aan dat collectieve gebeuren, zegt de Kundalini: "Oké, jij bent halfbakken."
Het is zoals met ons lichaam. Als één orgaan zegt: "lk ben in orde. Ik ben in orde. Ik hoef dus niets te doen." Of als één cel zegt:
"lk ga niet groeien, waarom zou ik mij druk maken over het hele lichaam?"
Helemaal niet. Het is een levend organisme. Dat heb ik jullie al wel honderd keer gezegd. En een levend organisme moet groeien.
Het moet groeien en absorberen. Om energie te krijgen, moet je mediteren en groeien. Als je niet meer groeit, is het met je
gedaan.
Dan ben je geen Sahaja yogi meer. Iemand die zelfs niet aan één persoon realisatie gegeven heeft, zou ik geen Sahaja yogi
noemen. Zo iemand kan geen Sahaja yogi zijn. Een Sahaja yogi moet aan anderen realisatie geven. Naast andere activiteiten zou
de vraag moeten zijn: hoe geven wij anderen hun realisatie? Als we die kant van ons leven niet verzorgen, kunnen we nooit, nooit
groeien in Sahaja Yoga.
Neem bijvoorbeeld mijn toestand. Ik ben in orde, ik ben voltooid, ik heb geen enkel probleem. Waarom werkte ik zo hard, waarom
wilde ik zoveel Sahaja yogi's? Waarom? Ik hoef niet te groeien, ik ben al ver genoeg geraakt. Ik hoef dit niet te doen. Waarom
dan? Waarom? De drijfveer is liefde. Ik heb zoveel liefde in mij dat ik ze moet doorgeven. Als ik dat niet doe, dan stik ik. Ik kan
niet van mezelf houden, dus moet die liefde verspreid worden. Daarvoor heb ik jullie nodig, jullie kunnen deze liefde naar anderen
brengen en hen gelukkig maken. Dit is mijn visie. En in deze speciale tijd werd het beloofd door zovele profeten, door zovele
heiligen en het is duidelijk dat jullie allemaal speciaal uitverkoren werden voor deze speciale taak. In welke mate je je eigen
belangrijkheid begrijpt, is een andere vraag.
Jullie werken aan je emancipatie en jullie mediteren, maar als je geen kanaal wordt voor de liefde, voor de goddelijke liefde, wat
is dan het nut ervan? Veronderstel dat ik iets in orde maak, dat ik dit instrument in orde maak, maar dat ik er niet in spreek. Wat is
dan het nut ervan? Zo is het ook als je hard werkt. Ik ken mensen die om vier uur opstaan, hun bad nemen, mediteren en midden
in de nacht gaan zitten mediteren, maar ze gaan er niet op uit, ze praten niet met andere mensen, ze verspreiden Sahaja Yoga
niet, ze geven anderen geen goddelijke liefde... hoe kan dan het grote probleem van deze wereld opgelost geraken, namelijk dat
er geen liefde is. De wereld heeft deze goddelijke liefde nooit gekend. Ze moet hen gegeven worden. Zij moeten deze goddelijke
liefde voelen, deze kracht van de Adi Shakti.
Ze moeten dit leren kennen. Anders zijn jullie egoïstisch geweest. Je hebt het goed omdat je dit allemaal bezit, maar je geeft het
niet aan anderen. Dat is de reden waarom Sahaja Yoga soms te kort schiet om een evenwichtige persoonlijkheid te creëren in
een mens.
Sommigen reageren zo. Veronderstel dat een Sahaja yogi trouwt met een andere Sahaja yogi. Dat is de situatie. Ik ga ervan uit

dat ze elkaar volledig moeten leren begrijpen, dat ze echte liefde voor elkaar moeten ontwikkelen en liefde voor Sahaja Yoga en
voor anderen. Dit is de enige opvatting waarmee we het huwelijk in Sahaja Yoga kunnen verantwoorden. Waarom zouden ze
anders trouwen?
Maar het gebeurt niet. Wat gebeurt, is dat ze trouwen en dan maken ze ruzie, ze scheiden. AIs dat gelukkig niet gebeurt - in
Sahaja Yoga is het zo gemakkelijk om te trouwen - als dat niet gebeurt, dan bouwen ze hun eigen familie uit, hun eigen huis, enz.
Ze worden erg eng, erg nauw, zeer begrensd. Kwam je daarvoor bij Sahaja Yoga? Je moet je realiseren welke
verantwoordelijkheid je hebt. Kijk hoe Moeder Aarde haar verantwoordelijkheid opneemt. Zij is gemaakt van aarde, van slijk,
maar (kijk) hoe bewust ze is, hoe precies, hoe ze het uitwerkt, hoe oplettend ze is, hoe zorgzaam ze is. Terwijl jullie, die zoveel
zegeningen ontvangen hebben, er niet aan denken het aan anderen te geven.
Wat ook het probleem van het christendom was met slechts twaalf apostelen, ze deden geen goed werk, maar het christendom
verspreidde zich. Ook de islam was niet zo'n goed idee, maar hij verspreidde zich. Al die minder goede zaken verspreidden zich
gemakkelijk. Waarom dan ook niet het goede werk van Sahaja Yoga? Het moet verspreid worden, op verschillende plaatsen
doordringen. Probeer uit te zoeken waar je naar toe kan gaan om erover te praten en doe iets goeds voor andere mensen. En
help hen boven dit gewone bestaan van ellende en ongeluk en vernieling uit te rijzen. De tijd is erg kort. En als je naar de tijd kijkt,
naar het tempo... dat is niet in orde. We moeten veel vlugger vooruitgaan en we moeten veel meer Sahaja yogi's creëren door
onze constante en intensieve pogingen.
Maar we houden ons veel met bijzaken bezig. Sahaja Yoga is voor ons een bijzaak en dat is waarom onze
verantwoordelijkheidszin tekort schiet.
We moeten van Moeder Aarde leren. Je zou kunnen vragen: "Mataji, hoe kunnen wij zijn zoals u? U bent tenslotte Adi Shakti."
Heel wat mensen zeggen dat: "U bent de Adi Shakti. Met één vinger kunt u zaken in beweging zetten." Waarom zou ik dat doen?
Waarom? Om welke reden? Door de overweging dat jullie mij zijn, dat Moeder Aarde mij is, in die prachtige schepping in jullie,
moeten jullie zeer gevoelig worden voor de nood van de wereld.
Wat is vandaag de nood van de wereld? Als jullie falen, zal het hele project voor altijd falen. Slechts enkelen zullen er zijn. Jullie
moeten dus Sahaja Yoga verspreiden, want deze liefde is niet enkel voor jullie bedoeld. (Het is niet de bedoeling) dat enkel jullie
ervan genieten, maar zoveel mogelijk mensen moeten ervan kunnen genieten over de hele wereld.
Vandaag moeten wij, als de kinderen van de Adi Shakti, besluiten op pad te gaan, overal, in elk hoekje moeten we het
uitschreeuwen, het luid verkondigen in welke tijd we leven en welke verantwoordelijkheid we moeten opnemen als Sahaja yogi's.
Er moet een reden zijn waarom jullie hier zijn. In het begin kwamen Sahaja yogi's mij vragen: "Moeder was ik dit in een vorig
leven? Was ik Shivaji in een vorig leven?"
Wat is het nut ervan (dit te weten)? Je kunt van alles geweest zijn, maar wat je nu bent, is veel hoger. Probeer dit te begrijpen.
Je zou Napoleon geweest kunnen zijn, één van de koningen, of één of andere koningin... en dan? Wat deden zij? Brachten zij
iemands Kundalini omhoog? Hadden zij krachten? Zelfs de leerlingen van Christus of de leerlingen van Mohammed Sahib, wie
ook, deden zij zoiets? Wisten zij wat Kundalini is? Hielden zij zoveel van anderen dat zij hen realisatie konden geven? De soefi's
gaven nooit iemand realisatie. Er zijn zoveel heiligen geweest die nooit aan iemand realisatie gaven. Mohammed Sahib gaf nooit
aan iemand zelfrealisatie. Gautama Boeddha gaf nooit aan iemand zelfrealisatie. Denk daar over na. Christus gaf nooit aan
iemand zelfrealisatie. Niemand, Krishna niet, Rama niet... niemand behalve jullie is daartoe in staat. Jullie kunnen het doen en
jullie weten alles over Kundalini. Dit is een grootse taak, want jullie zijn de kinderen van Adi Shakti. Jullie zijn hier en jullie Moeder
is hier. Het is een bijzonder gelukkige zaak voor mij dat jullie hier zijn. Ik ben zeer trots op jullie. Maar opnieuw en opnieuw moet
ik jullie zeggen dat het werk sneller moet gaan, het moet vlugger vooruit en er moeten meer mensen bij Sahaja Yoga komen.
Het is erg, erg moeilijk voor mij om dit krachtig te zeggen. Dat ligt niet in mijn aard. Ik kan niet opgewonden of kwaad worden. Ik
kan tegenover jullie niet kwaad worden, maar als jullie falen, faal je helemaal tegenover mij. Dat betekent het, niet minder dan

dat, als je het niet wil doen. Ik roep jullie allemaal op vandaag te beloven dat jullie Sahaja Yoga zullen verspreiden, dat je over
Sahaja Yoga zult spreken, leren over Sahaja Yoga. Velen weten er niets over. Verrassend genoeg zijn er Sahaja yogi's die er niets
over weten.
En schep geen problemen tegenover mij, zoals trouwen. Wij kunnen niet met een vrouw leven, wij kunnen niet met een man
leven... mensen komen met alle mogelijke problemen bij mij in Sahaja Yoga.
Zijn we hier om problemen te creëren of om problemen op te lossen?
Over het algemeen hebben we het goed gedaan, maar dit is niet het einde. We moeten vlugger werken, met meer enthousiasme
en vreugde. Je weet niet wat een vreugde je beleeft als je iemand realisatie geeft.
Dat is het meest vreugdevolle moment. Probeer het en dan zul je dit meer en meer en meer willen. Het verlangen is: "O God, die
man die daar loopt, zal ik hem roepen en hem realisatie geven?"
Op straat zal je het zo aanvoelen: "Kom, kom hier, ik wil je iets geven." Je doet hem neerzitten en je geeft hem realisatie. Dat zal
jullie stijl zijn.
"Die man daar heeft nog geen realisatie gehad. Laat ons hem realisatie geven."
Wij moeten in kerken gaan, in universiteiten, in alle groepen die er geen idee van hebben wat ze kunnen bereiken en het zonder
vrees en kwaad opzet vertellen. We moeten met hen praten en hen zeggen: "Wij zijn hier om jullie te helpen, voor jullie eigen
welzijn. Luister naar ons."
En ik ben er zeker van dat jullie Kundalini erg blij zal zijn. Ze is niet gelukkig met mensen die haar niet ten volle gebruiken. Ze zal
gelukkig zijn dat ze jullie kan helpen en meewerken aan de emancipatie van de gehele wereld.
Moge God jullie zegenen.
[1] Adi Shakti: ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht, scheppende kracht van het universum, die belichaamd wordt
door Shri Mataji; primordiale (oorspronkelijke) kracht
[2] Virata: het grote kosmische lichaam; manifestatie van God
[3] Kailash(a): berg in het Himalaya gebergte, beschouwd als de verblijfplaats van Shri Shiva, van waarop hij de schepping als
getuige gadeslaat.
[4]

hadj: jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka, die van groot belang is binnen de islamitische godsdienst. Deze wordt

voorafgegaan door een rituele wassing.
[5]

swayambhu: ‘dat wat gecreëerd werd door Moeder Aarde’; swayambu’s zijn stenen, rotsformaties en plaatsen die

spontaan uit de aarde zijn voortgekomen en zeer sterke vibraties uitstralen (bv. Uluru, bepaalde (heilige) plaatsen in de Himalaya,
Ganesha swayambu’s in India,…)
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Shri Krishna Puja. New York (USA), 8 Juni 1997

We hebben besloten om een Shri Krishna Puja te houden in het land van Shri Krishna. Hoewel dit het land van Shri Krishna is,
vraagt men mij waarom de mensen er niet spiritueel zijn. Hoe komt het dat ze verstrikt raken in verschillende soorten
zoektochten die niet tot de waarheid leiden? Hoe komt het dat de mensen in Amerika niet zo alert zijn om te herkennen wat de
waarheid is en wat ze moeten vinden?
De tijd van Shri Krishna kwam, zoals je weet, tenminste 2000 jaar na Shri Rama. Shri Rama creëerde voor de mens heel wat
disciplines als leidraad op het pad van hun groei. Naargelang de tijd werkt alles uit.
De mensen waren dus extreem strak, gedisciplineerd en zo gebeurde het dat ze hun voeling met de waarheid verloren. Ze
verlieten hun vrouw, behandelden haar slecht en deden allerhande dingen in de naam van Shri Rama. Want mensen doen altijd
dingen die niet correct zijn. Anderzijds zagen mensen nooit hoe Shri Rama achter Sitaji aanging om haar te vinden en hoe hij de
verschrikkelijke rakshasa Ravana bestreed om zijn vrouw terug te krijgen. De andere kant zien de mensen dus nooit. Ze zagen
alleen die kant, dat als zijn vrouw op één of andere plechtigheid te lang nableef, hij zeer boos werd en op haar riep en haar buiten
zette, enzovoort.
Zo deed Shri Krishna zijn intrede. Incarnaties komen de ene na de andere, enkel om zichzelf te verbeteren. Toen Shri Krishna
ontdekte dat met de andere kant van het ego, de mannen dachten dat ze heel machtig waren en konden doen wat ze graag
deden, dat ze alle macht hadden om hun vrouw te beoordelen. Dus kwam Shri Krishna met een nieuwe aanpak, of ik zou zeggen,
met een nieuw idee over leven. Hij sprak over vrijheid, hij sprak over ongedwongenheid en hij zei dat het leven diende om van te
genieten. Radha is de bron van vreugde. 'Ra' is de energie, 'dha' is wat de energie ondersteunt. Zij was de bron van vreugde en
zijn idee was dat de beste manier om van het leven genieten van binnenin was. En daarom zei hij: "Je moet genieten, je moet
Raas (goddelijke liefde) hebben, waardoor je geniet van groepsdans en vrijheid."
De mensen dachten dus dat je moet leven op een absoluut vrije manier, leven zoals je wil. Vooral in Amerika. Ze dachten dat van
het leven genieten totale ongedwongenheid is, geen discipline, geen verbintenissen. Je kan acht keer van je vrouw scheiden, tien
keer van je echtgenoot. Dat soort leven begon lange tijd geleden, maar het tierde echt welig in Amerika. Het succes van dit soort
cultuur heeft zo'n niveau bereikt dat we niet weten wat er zal gebeuren met het gezin, met de vreugde die het schept.
De Adi Shakti schiep eerst Shri Ganesha. Shri Ganesha is de bron van wijsheid. Hij is de bron van voorspoed en hij is een kind. Hij
is een eeuwig kind. En dit losse gedrag is heel destructief als er geen wijsheid is. Het eerste wat hij wil vestigen is wijsheid in
onszelf. Maar wij starten theoretisch met een soort levenspatroon zonder onze wijsheid ook maar te ontwikkelen.
Maar het ergste was dat de vrijheid het criterium van het leven werd. De mensen werden extreem dominant en egoïstisch. Het
eerste antwoord dat je altijd krijgt is: "Wat is er mis mee?"
Je vraagt hen: "Waarom doe je dit?". Ze zeggen: "Wat is er mis mee?". "Het is verkeerd omdat het geen voorspoed brengt." "Wat
is voorspoed?" Helemaal zoals mensen zonder hersenen. Mensen zonder brein, hersenloze mensen. 'Hersenloos' betekent dat er
geen wijsheid is. De kracht van het brein is wijsheid. Zo begon het leven af te glijden naar een vernietigende modderpoel, zonder
terugweg kunnen we zeggen. En elk soort van geloof werd aanvaard als een zegen en niemand dacht eraan dat dit verkeerd was,
dat dit niet voor de mensen bedoeld is. Zelfs dieren zijn zo niet.
Daar bovenop kwam het domme alcoholgebruik. Ik weet niet hoe ze alcohol ontdekten, heel lang geleden. Maar ze zeggen dat

het uit de Manthana kwam en uit het karnen van de oceaan door de sura's, asura's, rakshasa's en de deva's. Het moet een soort
truc zijn geweest om deze rakshasa's dronken te krijgen en op één of andere manier de kumbha, de kruik met amruta,
godendrank, in handen te krijgen, zodat deze rakshasa's al drinkend zichzelf zouden verliezen, en dat de deva's zouden krijgen
wat hen toekwam, namelijk amruta, godendrank. Dat zou één van de redenen kunnen zijn waarom het gecreëerd werd uit de
oceaan, tussen alle 14 dingen die uit de oceaan kwamen. Er werden dus een soort van tegenstellingen gecreëerd, tegengestelde
kwaliteiten.
Wat ze nog creëerden, waren prostituees. Men kan zich afvragen waarom prostituees uit de Manthana kwamen. Omdat je nu
vrijheid hebt, je krijgt vrijheid om te kiezen. Dus moet je een volledig zicht hebben om een voorspoedig leven, een heilig leven, een
goddelijk leven te kiezen, ofwel een vernietigend leven. Deze tegenstelling ontstond omdat je vrijheid gerespecteerd moest
worden. In de groei van het menselijk bewustzijn was dat heel belangrijk. Het was erg belangrijk de vrijheid van de mens te
respecteren, omdat dieren geen vrijheid hebben. Een slang zal een slang zijn, een schorpioen zal een schorpioen zijn, een leeuw
zal een leeuw zijn. Ze leven met hun eigen kwaliteiten, je kunt hen niets laten doen wat andere dieren doen. Wij hebben al deze
verschillende dierlijke etappes doorgemaakt en nu zijn we mensen en hebben we vrijheid.
Waarom hebben we vrijheid, zou men kunnen vragen, want ze stellen vragen over alles, zie je. Waarom is vrijheid noodzakelijk?
Zoals ik je eerder al zei: op school leren ze je 2 + 2 = 4 en je moet dat onthouden. Maar wanneer je groeit en je naar de universiteit
gaat, word je verondersteld de vrijheid te hebben om alles zelf te begrijpen. Op dezelfde manier moest je bewustzijn op dat
niveau gebracht worden, waar je je vrijheid wijselijk kunt gebruiken.
Daarvoor heb je ook verleidingen nodig. Hoe kan je oordelen of iemand blind is of niet? Stel dat je een blinde vraagt: "Is dit een
bloem?" Hij zou het kunnen voelen: "Nee, nee, het is een bij." Hij heeft dus zijn ogen nodig om te zien en zodra je hem zijn ogen
teruggeeft, is hij de draad kwijt. Hij weet niet wat te doen, wat goed is voor hem. Dus kiest hij alles wat voor hem helemaal niet
goed, niet voorspoedig is en schadelijk voor zijn groei. Zo begon het drinken en we weten niet hoe losbandig we worden als we
drinken. Ik heb gehoord dat sommige mensen hun zin voor relaties met broers, zussen, moeders verliezen, alles, als ze dronken
geraken. Vele dronkaards hebben mij dit verteld. Daarom hebben we in dit land zo'n rare relaties die onbegrijpelijk zijn. Hoe kan
dat? Maar het is zo: door het drinken zijn al deze dingen gebeurd en ze weten niet meer wie hun zus, hun moeder, hun vrouw is.
In India hebben we nog iets anders, namelijk dat ze hun moeder slecht gaan behandelen, dat ze hun zus slecht gaan behandelen,
dat ze hun vrouw slecht gaan behandelen. Andersom ook. Maar hier mishandelen ze niet, ze houden van hen, maar op een zeer
perverse manier. Kijk de reactie van twee landen. Dit kwam dus heel sterk op en vandaag zien we een land als Amerika in een
complete chaos.
Deze toenemende vrijheid zonder wijsheid begint dus een vreselijk ego te creëren. Als de voorspoed opgegeven wordt, dan
slaapt Shri Ganesha, net als Christus, die de incarnatie is van Shri Ganesha en er zich niet meer om bekommert. Het bewind van
Christus geldt niet meer. Wat dan regeert, is het ego. Dit ego, dat denkt dat het vrij is, maar niet beseft dat het gebonden is door
alle mogelijke verschrikkelijke vijanden. Shri Krishna zei in zijn tijd dat de ergste vijand van de mens woede is. Maar ik denk dat in
de moderne tijden de grootste vijand van de mens hebzucht en jaloezie is. Hebzucht heeft geen betekenis meer in deze tijd. Ik
bedoel, wat zeg je tegen iemand die 3000 paar schoenen heeft? Dat is waanzin.
Je ziet vandaag allerlei dingen die uit hebzucht voortkomen. We weten niet hoe de mensen zich echt gedragen. Niemand kan het
verklaren. Ik ken iemand die 5000 poppen heeft. Wat ze met deze poppen doet, weet ik niet. Ze heeft ze. In alle landen, zelfs in
Amerika denk ik dat het echt erger is. We kunnen het gelijk wat noemen: consumptiedrang of zoiets. Jullie economie, die heel
verkeerd werkt, begrijpt de mens niet. Wat ze ook voortbrengt, ze kan nooit welzijn brengen, niet aan degene die denkt dat hij rijk
is en ook niet aan de mensen die hij uitbuit. Wat spiritualiteit betreft, zijn ze allemaal ver van het rijk van God verwijderd.
Het verstand begint vanuit het ego te werken. Het ego neemt het over als een computer en suggereert manieren en methodes
om geld te verdienen. Als je dan geld verdient, vertelt deze zelfde Meneer Ego je hoe je jezelf met dit geld kan vernietigen. Ze
doen allerlei dingen als ze geld hebben, maar dat geld is niet de lakshmi prasad. Het is het soort geld dat een rakshasa of een
duivel wordt en je verslindt. Het brengt je naar allerlei verkeerde plaatsen, het brengt je tot zulke verschrikkelijke theorieën dat
niemand ze zou aanvaarden. Dit ego geeft je het gevoel dat je perfect bent, dat je alles weet, dat wat je ook doet het beste is.

Maar wat gebeurt er op die manier? Je wordt rusteloos, je kan niet slapen. Het probleem is, dat die mensen een probleem
hebben van spanning, van stress. Ik bedoel, toen wij jong waren, hebben wij nooit gehoord over spanning en stress. Zelfs nu
kennen heel weinig mensen het in India. Want jij bent jezelf aan het vernietigen. Stel dat je met dit geld een vrouw wil verleiden.
Neem iets heel laag bij de grond. Dan loop je haar achterna, je geeft haar dit, je geeft haar dat, je spendeert al je geld tot je
bankroet bent. En dan ga je zitten huilen. Ik weet niet waarom dergelijke films gemaakt worden. Om te tonen wat er gebeurt met
iemand die achter geld aanloopt en dat geld blijft uitgeven. Hij weet niet wat te doen. Het geld vreet ook aan hem zie je. Aan de
andere kant hebben we mensen die extreem gierig zijn. Met het geld. Ze worden zo hebzuchtig dat ze hun geld minstens achter
zeven sloten bewaren.
Ze zien de wereld, waarin sommige mensen zoveel lijden, zoveel problemen hebben, waarom niet wat geld aan hen spenderen?
Dan verschijnen de makelaars. Zoals onze Zwitserse bank. De Zwitserse bank is het gevolg van onze hebzucht, volledig, want we
hebben zoveel geld, dat we niet weten wat er mee te doen, dus zetten we het op de Zwitserse bank. De Zwitserse bank zegt: "Fijn,
we zorgen ervoor". Want we zijn zowel hebzuchtig als gierig. Ik bedoel, dat vrekkige mensen een ander soort gekken zijn, zoals
ze leven. Maar ook de mensen die geld hebben zijn gekken. Ze hebben geen gevoel voor zelfrespect en ook geen zelfwaardering.
Stel je een 80 of 90 jaar oude dame voor die gaat shake-dansen, zoals ik je verteld heb. Ze denken dat ze dit moeten doen,
wedijveren met jonge mensen, omdat ze geld hebben. Als ze geld hebben, als ze het verkregen zonder iemand te bedriegen of te
misleiden, als het echt goed geld is, dan zouden ze het aan een goede zaak moeten geven en trachten goedheid te verspreiden.
Maar geld zelf lijkt iets slechts te zijn, zoals gif. Want dit geld maakt je ofwel gek in de manier waarop je het uitgeeft, ofwel in de
manier waarop je het spaart. Alsof je een slaaf wordt van deze geldzaken en in die slaafsheid drijf je altijd maar verder af.
Ik heb mensen zien spreken... ik weet niet waarom ze zo spreken. Dan ontdek je dat zij een bankrekening hebben. Daarom
spreken ze zo. Als je geen bankrekening hebt, dan zal je zo niet spreken. Ik bedoel, het is meer dan dat. Dit land heeft een
overvloed aan geld, alle soorten geldtransacties en omzettingen en combinaties en van alles, wat je met geld kan doen. Want
Shri Krishna is Kubera, hij is de godheid, of we kunnen zeggen de god van de rijkdom. Maar tegelijkertijd is hij een god die
spelletjes speelt. Je kunt duidelijk zien dat dit verondersteld wordt het land van Shri Krishna te zijn. Er is geld in overvloed.
Tegelijker tijd kan je vaststellen dat er verschrikkelijke dingen gebeuren, het ergste in de hele wereld. Ik bedoel dat niemand de
Amerikanen overtreft in dwaasheid, in vulgariteit, onzedelijkheid, uitbuiting.
Dit is dus de vloek van geld op de mens, wel te verstaan dat de vrijheid zonder wijsheid de gevaarlijkste zaak voor de mens is.
Het is beter niet vrij te zijn als je geen wijsheid hebt, omdat God weet wat je zal doen als je vrijheid hebt zonder wijsheid. Ik heb
hier gehoord over vrouwen die hun kinderen vermoorden. Nergens anders zal je zoiets vinden. Kleine kinderen doden! Hoe maakt
dit geld je zo droog dat je geen liefde hebt, geen gevoel? Mensen doden hier ook gewoon om te doden.
Nu doet dit geld nog iets anders: het creëerde ongelijkheid. Sommigen zijn heel rijk, sommigen zijn heel arm. Zij die heel arm zijn,
zijn tegen diegenen die heel rijk zijn. Ze kunnen niet begrijpen waarom deze mensen zoveel geld hebben, dus denken ze dat het
een misdaad is en dat ze al dat geld van hen af mogen nemen en het voor zichzelf gebruiken. Maar hetzelfde geld kan hen ook
vernietigen. Dus dat geld afpakken met geweld, of ernaar grijpen, zal je geen zegeningen brengen.
Wat is dan het doel van rijkdom? Dat is heel belangrijk om weten voor mensen die Shri Krishna vereren. Shri Krishna zag dat zij
die botermelk of boter maakten, dat alles helemaal tot in Mathura sleepten, waar deze verschrikkelijke Koning Kamsa regeerde.
En ze gaven het daar aan alle soldaten. Hij wou niet dat ze dat deden, om er veel meer geld voor te krijgen, of er beter voor
betaald te worden. Deze vrouwen werden dus hebzuchtig. In plaats van het aan hun eigen kinderen te geven, aan hun eigen
gezinnen, verzamelden ze het allemaal en trokken ermee naar Mathura.
Shri Krishna nam vaak stenen en gooide ze naar de kruiken om ze te breken, want hij wou niet dat dat alles naar Mathura zou
gebracht worden om die verschrikkelijke soldaten te voeden. Hieruit moeten we leren dat als we wat geld op overschot hebben,
of zoiets, we moeten nadenken wat we ermee kunnen doen en welke vreugde het kan geven door het met de juiste mensen te

delen. Niet in de cafés, dat bedoel ik niet, maar het te delen voor hun behoeften of wat dan ook. Eigenlijk zou een leerling van Shri
Krishna tevreden moeten zijn met zichzelf. Kijk naar zijn leven, hoe tevreden hij was met zichzelf. Elke episode van zijn leven
vertelt over zijn totale eenheid met zichzelf. Bijvoorbeeld, toen Arjuna hem vroeg: “Waarom voer je ons Pandava's niet aan en
vecht je niet met ons?” In moderne tijden, in een competitief leven, als je die wedijver ziet, ze zijn er zo op uit om te winnen, om
een hogere positie te verwerven. Dan proberen alle grote politiekers andere politiekers opzij te schuiven om zelf aan de macht te
komen.
Maar wat zei Shri Krishna? "Ik zal je wagenmenner zijn, ik zal je strijdwagen besturen, maar ik zal mijn wapen tegen niemand
heffen." Wij kunnen ons vandaag zo niemand inbeelden. Sommige mensen zullen nooit zeggen: "Goed, ik zal hier beneden blijven
en jij mag op de troon gaan zitten." Het is zeer moeilijk om ook maar één persoon te vinden die zich zoals Shri Krishna zou
gedragen. Want, of hij nu de wagenmenner is, of Arjuna, of de aanvoerder van het hele ding, hij wist wat hij was.
Hij had er geen behoefte aan om dit of dat te worden.
Maar nu zie je dat er zo’n gevecht wordt geleverd om iets te worden. Sommigen willen bijvoorbeeld eerste minister worden, dat
is het hoogste, dat weet ik, en dan willen sommigen de eerste minister ten val brengen. Dan begin je van de pion hoger, iedereen
wil hoger en hoger. Dit is een ander heel subtiel soort hebzucht, dat zich in onze gedachten afspeelt. Zelfs in Sahaja Yoga heb ik
gemerkt dat leiders, nu zijn ze bezadigd geworden, ze zijn veel verbeterd, maar vroeger was er een verschrikkelijke strijd om het
leiderschap. Het is een mythe, zo'n mythe, maar ze streden er vroeger om. En ze schreven brieven en brieven, er waren groepen
en één groep schreef tegen een andere groep, een andere groep schreef tegen deze groep en ik lachte gewoon! Omdat er geen
werkelijkheid in zit. Leiderschap is geen werkelijkheid, het is gewoon een grap. Maar zelfs toen ik hen zei dat het gewoon een
grap was, begrepen ze nog niet dat het een grap was en niets om zo ernstig over te doen en te vechten. Geleidelijk hebben ze
zich erbij neergelegd en zijn ze veel beter geworden, het is veel beter. Maar er is die hebzucht. Dat was de fout van Shri Krishna,
dat hij in plaats van woede, hebzucht als slechtste eigenschap had moeten stellen.
In feite zie je dat deze incarnaties niet veel van mensen afweten en niet weten hoever ze kunnen gaan. Hetzelfde gebeurt met
mij.
Maar zij zijn zich absoluut niet bewust hoe deze mensen zijn, in hoeverre ze goed zijn, wat ze ervan zullen terechtbrengen. Hun
brein is zo scherp dat ze om het even wat slecht is voor hen zullen opnemen en nooit zullen zien wat goed is voor hen. Shri Rama
probeerde iets, het had geen nut. Shri Krishna probeerde iets, het had geen nut. Zo komen we bij Shri Jezus Christus. Vandaag de
dag zijn er veel mensen die lijden, ijverige volgelingen van Christus. Ze hebben geen enkele wijsheid.
Als gek lopen ze rond, ik bedoel: als je hun pamfletten leest, over hun organisaties, wat ze doen, dan ben je verbaasd. Hoe
kunnen ze volgelingen van Christus zijn? Om te beginnen hebben ze in geen enkel opzicht enig recht op Christus, omdat ze niets
over Christus afweten.
Eerst zijn kwaliteiten kennen en ze dan in zich opnemen, ze zijn bijna onmogelijk om te begrijpen, zou ik zeggen. Sommigen
zullen zeggen: “Waarom werd hij geboren in een arm gezin? Hij had moeten geboren worden zoals Mr. Ford.” Ik bedoel dat
fouten ontdekken en bekritiseren het enige is wat overblijft. Omdat je niets anders kan doen, daarom. Dan zouden ze zeggen,
waarom liet hij zichzelf aan het kruis nagelen. Hij kruisigde jou niet, hij had jou moeten kruisigen, eigenlijk kruisigde hij zichzelf,
dat was zijn vergissing.
Het is ook moeilijk voor de mens om incarnaties te begrijpen, omdat zij zich naast elkaar bevinden. Zij zijn heel verschillend,
daarom kan de mens ze niet begrijpen. Zij zijn er om hem te leiden, zij zijn er om hem te zeggen, wat er gedaan moet worden.
Maar de manier waarop mensen het begrijpen, is gewoon absurd. Je weet bijvoorbeeld dat ik in Chicago het hoofd van de Hari
Rama ontmoet heb. Hij was voor mij een nieuw raadsel, echt waar! Want hij kwam in een zeer dunne dhoti en het was heel koud
en hij stond voor mij te bibberen. Ik zei: "Mijnheer, waarom draagt u zo'n dunne dhoti, u beeft.” Hij zei: "Waarom? Mijn goeroe zei
me een dunne dothi te dragen. Waarom? Om naar de hemel te gaan en mijn spirituele groei te voltooien.” Ik zei: "Echt, heeft hij je
dat gezegd? Maar Shri Krishna droeg nooit een dunne dhoti." "Maar ik ben Shri Krishna niet," zei hij. Kijk hoe het menselijk

verstand tracht iets te vermijden.
Hij had ook zijn hoofd geschoren en hij had een grote paardenstaart achteraan.
Dus zei ik: "Waarom heb je je hoofd geschoren?" En hij zei: "Mijn goeroe heeft me gezegd dat je je hoofd moet scheren als je naar
de hemel wilt." Ik zei: "Maar Shri Krishna scheerde zijn haar niet." "Nee, nee, maar hij was een incarnatie, ik moet mijn haar
scheren om naar de hemel te gaan." Toen zei ik hem: "Kabira heeft gezegd: deze schapen worden jaarlijks tweemaal geschoren
en als ze allemaal naar de hemel gaan, zal er dan nog een plek zijn voor u?" Hij begreep me niet en hij werd heel boos op mij en
hij zei: "Moeder, u spreekt kwaad over mijn goeroe." Ik zei: "Ik spreek geen kwaad, ik ben je Moeder, ik vraag je alleen maar wat
het nut is zo'n dunne dhoti te dragen, dat is alles. Een Moeder heeft het recht om dat te vragen." Hij werd erg boos op mij en hij
ging weg. En hij staat aan het hoofd van deze Hari Rama's.
Ook om een incarnatie te begrijpen, moet je dus een gerealiseerde ziel zijn. Anders kan je het niet, omdat ze heel raar lijken. Als
je een gerealiseerde ziel kan worden zonder een enkele vraag te stellen. Als je vragen stelt, is het één graad minder. Zonder in
vraag te stellen. Als je je realisatie kan krijgen, zonder het in vraag te stellen, zonder vragen, dan heb je de hoogste scores. Want
je verstand is heel actief en iemand wiens verstand actief is, kan niets bereiken wat verder reikt dan het verstand. Je moet het
bereiken voorbij het verstand. Als je dit ene ding begrijpt, dan denk ik dat mijn werk volbracht is. Alle listen die Shri Krishna heeft
uitgeprobeerd, alle disciplines opgesteld door Shri Rama, alle goeroes die hun uiterste best deden om je te zeggen wat je moest
doen, gebeurde alleen maar om van jou een yogi te maken door je voorbij het verstand te brengen. En wat gebeurt er dan? Dan
ben je in verbinding met deze allesdoordringende kracht, die voor jou zorgt, die je beschermt, die je helpt. In elk opzicht neemt de
Paramchaitanya jouw zorg over.
Veronderstel nu dat ik het staatsburgerschap van Amerika niet aanneem. Natuurlijk zou ik het nooit aannemen, maar stel van
niet. Dan is deze regering niet voor mij verantwoordelijk. Maar als ik het aanneem, dan gaan ze mij belasten met alle soorten
dingen. Maakt niets uit. Maar ze zullen tenminste verantwoordelijk zijn! Maar als de Paramchaitanya het overneemt, ontstaat
liefde, absolute liefde. Liefde die denkt, begrijpt, coördineert, samenwerkt, werkt en extreem gevoelig is. Het werkt! Ik ben verrast,
zo verrast van de manier waarop het werkt. Zonder falen, zonder fouten te maken. Ik hoef het niet eens te zeggen, want je bent er
al. Maar geloven dat je er bent, is ook een moeilijke taak.
Met al die ervaringen zou je moeten geloven dat je er bent. Dat is ook geen gemakkelijke klus. Wanneer we dus zeggen dat ze
gevestigde Sahaja Yogi's zijn, bedoelen we dat ze compleet één zijn, onder de volledige zorg van de Paramchaitanya.
Dat moeten we zijn. Als je dit land wil redden, moet je dat zijn. Geen ruzie, geen uitleg, niets. Geen strijd, geen stakingen, niets.
Er is geen affiche nodig. Jullie zijn degenen die Sahaja Yoga zullen promoten. leder van jullie zou moeten begrijpen dat jullie
leven heel belangrijk is op deze tweesprong. En je moet die speciale persoon worden die de realiteit weerspiegelt door de
goddelijke liefde.
Moge God jullie zegenen.
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Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag gaan we Shri Ganesha vereren. Men zegt dat hij de eerste godheid is, die op deze aarde geschapen werd door Adi
Shakti. En je kent het verhaal over zijn schepping en je weet ook hoe hij aan zijn olifantenhoofd geraakt is. Vandaag zal ik over
hem iets subtielers zeggen: Kundalini en Moeder Aarde. Hij werd gemaakt uit de Moeder Aarde met de vibraties van zijn moeder.
De betekenis van Moeder Aarde hebben we nooit begrepen. Kijk eens naar Moeder Aarde: zij is het die allerlei mooie bloemen
met verschillende geur, van verschillende aard, kleur, hoogten voortbrengt. De bomen zijn verschillend. Als bomen opgroeien,
doen zij dat op zo'n manier dat elk blad van die boom zon krijgt. Kijk naar het collectieve verlangen dat Moeder Aarde ons geeft.
Wij hebben er nooit bij stilgestaan, dat deze Moeder Aarde ons alles geeft wat we willen en de zon helpt Moeder Aarde, werkt en
coördineert met haar. Verder nog heb je die foto gezien waarop de Kundalini uit de Moeder Aarde komt en de helft ervan is
zichtbaar. Wat doet deze Kundalini voor ons? Of wat doet deze Moeder Aarde voor ons?
De Kundalini verlaat de Moeder Aarde als een weerspiegeling en wat doet zij binnen in ons, op welke manier bouwt zij ons op?
Het is dus de primordiale kracht die uit de Moeder Aarde komt. Moeder Aarde zelf handelt als een moeder, zij zorgt voor je, zij
geeft je alles wat je nodig hebt. Wonderbaarlijk is ook dat de hoogste boom een kokosnootboom is en een kokosnoot zal nooit
op enig schepsel of op een mens vallen. Dit betekent dat alle denken, alle begrijpen, elk mentaal bewustzijn en elk vibratorisch
bewustzijn uit Moeder Aarde ontstaat. Maar wij begrijpen dat niet; wij vinden het allemaal vanzelfsprekend.
Wat doet zij voor ons, menselijke wezens? Zij is de primordiale kracht. Wat zij doet, is in ons primordiale beperkingen inbouwen,
of primordiale taboes of primordiale dharma's. Bijvoorbeeld: dit is staal. Het heeft zijn eigen dharma, het kan zich niet als hout
gedragen. Hout heeft zijn eigen dharma, het kan zich niet als zilver gedragen. Zij hebben alle hun eigen dharma en zij zijn
gebonden door dat dharma. Alles in de natuur heeft zijn eigen dharma. Als je een tijger ziet, of een leeuw, als je een mangust of
een slang ziet, alle hebben zij hun dharma, hun stijl, alles. Het is heel verrassend hoe zij erdoor gebonden zijn.
Toen ik ooit eens in Prathistan op weg was naar mijn slaapkamer, zag ik een heel grote slang uit een gat komen. Natuurlijk was
ik er een eindje van weg, maar ze voelde mijn vibraties en ging er vandoor. Ze viel in het zwembad en kon er niet meer uit. Iemand
ging naar beneden en doodde ze en bracht haar lichaam naar boven. Ik was verrast, dat het zo'n grote slang was, ongeveer 2
meter, maar ze vlocht zichzelf op een mooie wijze in elkaar. Verrassend. Toen zeiden zij: "Moeder, als we ze laten, zal ze in het
water vallen en zal ze opnieuw tot leven komen. Wat moeten wij doen?" Ik zei: "Wel laat het zo. Wat doe je?" Zij zeiden: "We
verbranden ze - de slang. Maar na 10 dagen kwam de vrouwtjesslang naar buiten. Zij zeiden: er moet een vrouwtje zijn." En zij
zochten ernaar toen plotseling iemand haar zag. Zij doodden haar ook en zij vormde ook het zelfde patroon. Ik was verbaasd:
een zeer mooi patroon van een opgerold lichaam, precies op dezelfde wijze deed zij het ook. Ik vroeg mij af hoe het komt dat
deze vrouw weet hoe haar echtgenoot na te bootsen. Zij deed het en toen wij haar verbrandden, was het natuurlijk gedaan met
haar, zij waren allebei dood. Maar wat ik voelde, is dat dieren, reptielen, kruipdieren, mensen, elk type dier ook het exacte,
hetzelfde type gedrag heeft. Dat weet ik uit mijn biologische studie.
Bijvoorbeeld, je kunt een hond in het water gooien en hij zal zwemmen, maar een kat misschien niet. Het is iets wat ingebouwd
is, het dharma, wat ik de primordiale taboes noem. Op dezelfde manier hebben wij primordiale taboes, die in ons ingebouwd zijn
en die het dharma zijn. Een mens moet zo zijn. Als hij iets anders probeert te zijn, gaat er iets verkeerd met zijn leven. Het is
zoals wanneer je een glas laat vallen op de grond: het zal breken - dat is het dharma. Op dezelfde manier, geraken mensen in
moeilijkheden als zij van het pad van het dharma afwijken. Maar alleen mensen kunnen dat doen. Alleen zij kunnen deze
primordiale taboes overschrijden en kunnen verschrikkelijk worden.

Je ziet iemand en soms vraag ik mij af wat er mis is met hem. Hij heeft een mooi huis, een heel goede vrouw, alles en dan heeft
hij een bijzit, waarvoor is dat nodig? Voor een man is het primordiaal, dat hij maar één vrouw heeft en zij één echtgenoot. Het is
een taboe. Zodra je daarvan afwijkt, gaat er iets verkeerd. Wie er straft, of corrigeert, of vernietigt, is deze primordiale kracht die
wij Paramchaitanya noemen.
Als je kunt begrijpen dat het een structuur is. Dit is de structuur van deze hangar. Als je ze wilt afbreken, kan je dat omdat jullie
mensen zijn, maar het zal dan gebroken zijn. Zo eenvoudig is dat, wij moeten begrijpen dat wij mensen zijn en dat wij geen
dingen kunnen doen die tegen ons dharma ingaan.
Waarom is er dharma? Dharma moet er zijn voor onze spirituele groei. De mens met zijn intelligentie en zijn drang naar
vooruitgang denkt dat alles wat hij doet mag -wat is er verkeerd? Vooral in het Westen is dit heel gewoon. Maar bij de inheemse
volkeren, bij die volkeren, die zich ergens bewust waren van hun primordiale taboes, was die kennis daar, zoals de dieren weten
wat slecht voor hen is.
Ik weet niet of ik de Indiërs inheems mag noemen of niet. Vandaag zijn we hier met Australiërs en in Australië zijn de Aboriginals
zeer talrijk. Tot mijn verrassing waren de meeste van hun woorden Sanskriet. Mogelijk hebben zij die uit India of misschien
komen zij uit India. Zij hebben dus veel woorden die Sanskriet zijn. En ik begon over hen na te denken. In India hebben wij
inheemsen, die wij "gorn, korku, peel" noemen.
De naar voor een dame, die meid was bij ons was Gaynabai. Zij was een excellente kok, maar zij had haar maryada's. Telkens als
mijn vader binnenkwam, bedekte zij onmiddellijk haar hoofd en ging zij in de andere kamer, uit respect voor hem. Niemand zei
haar dat te doen. Hun huwelijkssysteem was ook heel verrassend goed en hun relatie met hun kinderen was ook heel goed. In
mijn kindertijd heb ik velen van hen ontmoet, omdat ik ook de gewoonte had om naar de jungle te gaan, waar ik hen ontmoette en
tot mijn verbazing dronken zij niet (dit is misschien 60 jaar geleden, misschien meer). Zij dronken niet, heel lajashi, dit betekent
schaamte voor alles. Een soort prestige was belangrijk voor hen. Zij zouden nooit iets stelen en ik was er echt erg van onder de
indruk dat deze mensen zo dharmisch waren, zo goed en gelukkig. Zij leefden in hutten, het stoorde hen niet, maar zij waren heel
propere en nette mensen. Dat is nu veranderd. Dezelfde mensen zijn zo veranderd. Zij waren als heiligen. Zij vereren Moeder, zij
vereren Moeder Aarde, niet anders en ik vroeg deze dame: "Waarom vereer je Moeder Aarde?" Zij zei:"Zij geeft ons alles. Zij is
een rechtvaardige moeder, wij leven in de oerwouden, zij zorgt voor ons en zij is de meest bewuste persoon, zij weet dat wij er
zijn en dat zij voor ons moet zorgen.” Daar dachten zij zelfs aan als ze enkele bladeren van de bomen wilden plukken. Maar toen
kwamen de missionarissen, zij bekeerden hen, zij gaven hun rokken en blouses en ik weet niet wat zij allemaal deden. Maar
Gaynabai nam ze niet aan. Zij zei:"Wat is dit? Waarom zou ik zo'n kleed dragen waarbij het hele lichaam blootgesteld wordt? Nee,
ik zal een sari dragen, dat zal ik nooit opgeven. Waarom zou ik dit soort nutteloze kledij dragen?" Maar wanneer zij deze
zogenoemde ‘beschaafde’ mensen ontmoetten, begonnen zovele onder hen ook zo te leven. Zij zeiden: "Jullie hebben geen
vrijheid, jullie zijn gebonden door iets, door iemand." Maar eigenlijk waren zij gebonden door de heiligheid, door het goddelijk
begrip en toen begonnen zij te veranderen.
Zij was goed, haar echtgenoot was goed, maar haar zoon begon te drinken. Dit was het begin van het einde. Dan ging hij gokken
en hij begon allerlei andere soorten dingen te doen. Dan begon haar kleinzoon naar prostituees te gaan en het idee was alleen
maar dat "we zijn vrij, wat is er verkeerd?"
Deze primordiale taboes zijn ingebouwd. Zij bestaan potentieel. Misschien heb je ze aan banden gelegd, misschien heb je ze
uitgeschakeld, maar ze zijn er. De hele tijd zijn ze er. Dat bedoelen we wanneer we zeggen, dat je de maryada's verlaat of dat je
Shri Ganesha beledigt. Toen Moeder deze wereld schiep, was de eerste godheid Shri Ganesha. Voorspoed werd zo gecreëerd.
Wij begrijpen niet echt wat voorspoed betekent. Voorspoed betekent een volledig begrip van primordiale beperkingen en ook van
het protocol. Bijvoorbeeld in India deden wij dat allemaal, hoewel ik in een christelijke familie vertoefde, namelijk als we
opstonden uit bed, voor we de Moeder Aarde aanraakten, zeiden we: "O Moeder Aarde, vergeef ons a.u.b. omdat wij U met onze
voeten aanraken."

Respect voor Moeder Aarde en voor de natuur is in ons ingebouwd, het maakt deel van ons uit, wij maken deel uit van deze hele
wereld. Maar wanneer je dit zinloze idee van vrijheid gaat volgen, dan verlaat je Moeder Aarde en je gewicht neemt af. Deze
Moeder Aarde moet ons iets leren, terwijl we alles, de ecologie plunderen. De ecologisten doen hun best. Wat van buiten is, is
ook van binnen. Als je je moeder van binnen wilt uitbuiten, of als je je moeder van binnen wilt lastig vallen, kan je ook Moeder
Aarde lastig vallen. Wat ons begrip vervangen heeft, is heel eenvoudig, namelijk dat wij meer aandacht hechten aan geld. Als je
een boom hakt voor het geld, dan doet dat de Moeder pijn. Maar als je de boom hakt om haar mooier te maken, dan is zij
gelukkig. Haar onderscheidingsvermogen is zo groot. Kijk hoe zij bloemen voortbrengt: verscheidene soorten bloemen, in
verschillende landen, verschillende soorten bloemen.
Zo merk ik dat in mijn land bloemen heel geurig zijn. En zij begrijpt zo veel. Ik ging eens naar Australië en deze bloem, de hibiscus
genaamd, een rode bloem, wordt roze en dan rood. Beeld U in, ze wordt eerst roze en dan geleidelijk wordt ze rood. Zelfs de
zonnebloem draait steeds haar gezicht naar de zon. Hoe kan je dan zeggen dat er geen verbinding bestaat tussen een
zonnebloem en de zon? Automatisch verandert ze.
Deze hibiscus bloemen zijn de bloemen die we gebruiken om Shri Ganesha te vereren. En het programma hield in Shri Ganesha
te vereren. Onderweg zag ik zoveel hibiscusbomen gewoon in bloei. Ik zei: "Zoveel bloemen in deze tijd. Ik denk, dat je deze
bloemen best neemt voor de puja." Ik ging erheen en toen ik in de hall aankwam, hadden alle Sahaja Yogi's uit zichzelf hibiscus
meegebracht. Ik sprak er nooit over met hen, zij deden het gewoon uit zichzelf.
Zij wisten niet dat ze voor Shri Ganesha gebruikt worden, maar de Moeder Aarde zelf schiep ze op dat moment. Dit is de tijd van
Shri Ganesha als de hibiscus bloeit. Het is heel merkwaardig hoe sterk de natuur in onszelf zit, en (wat er ook in ons is) hoe dit
naar buiten richtlijnen geeft en de zegeningen ontvangt. Wij zijn niet iets apart. Moeder Aarde is onze thuis - wij zijn thuis in haar
en zij is thuis in ons.
Shri Ganesha had een lichaam van klei, gewone klei. Je kunt je dus inbeelden (als je dat echt kunt bedenken) hoe deze hele
wereld ons geschapen heeft: alles van deze wereld is binnen in ons aanwezig en als we iets kwetsen, dan kwetsen wij onszelf.
De intelligentie van Moeder Aarde heb ik van kindsbeen al waargenomen. Het is zoiets moois de natuur te kennen en Moeder
Aarde. Daarom gingen alle heiligen, vooral in India in het woud leven. Alleen in het woud kon je duidelijk zien hoe deze
primordiale verplichting absoluut gehoorzaamd werd, op een natuurlijke wijze door de natuur.
Voor ons is het moeilijk, wij zijn eerder ‘vrije’ mensen. Eenvoudige dingen zijn het, zoals het feit dat een vrouw haar lichaam altijd
behoorlijk zou moeten bedekken. Omdat zij haar lichaam respecteert, haar kuisheid respecteert. Maar als je dit aan de mensen
zegt, zullen zij niet luisteren. Kijk naar altijd groene planten, die zijn altijd bedekt, er valt geen blad af. Ik noem ze de vrouwen en
de andere bomen, met afvallende bladeren, noem ik mannen. Omdat zij mannen zijn. Hier is het omgekeerd, zo heb ik gemerkt.
Als ik naar een feestje ging, dachten de mensen dat ik een heel sereen persoon was. Als je iemand ontmoet, zal de man
onmiddellijk zijn knopen dichtmaken en de vrouwen zullen zich wat ontbloten. Het linker brein is volledig naar rechts gegaan en
omgekeerd. Het is zo stom! Maar er wordt verteld dat zelfs mevrouw Thatcher zei dat het tot onze cultuur behoort dat vrouwen
hun lichaam tonen. Waarvoor? Zijn zij prostituees of wat?
Deze gekte van het ontbloten van het lichaam is nu zo sterk geworden, dat zelfs in India, niet op straat of in het gezin, maar in de
cinema, je vrouwen ziet in films... dit gebeurt echt nooit in India. Wat je in de films ziet, gebeurt nooit! Als zij zulke kleren dragen,
zullen de mensen stenen naar hen gooien. Toen gebeurden er allerlei (niet lompe) maar groteske dingen. Ik kan niet begrijpen,
dat een man een relatie heeft met een man, een vrouw een relatie heeft met een vrouw en met kinderen, enzovoort. Wij kenden
dit niet in India, ik kende dit niet. Waarom? Waarom is het hier gebeurd? Ik denk niet, dat ze dit 50 jaar geleden deden, ook niet in
deze landen. Waarom hebben wij ons gevoel voor schaamte opgegeven? Voor dit soort nonsens dat in ons gekomen is! Het
moet een soort bhoots in hen zijn of baddha’s of iets verschrikkelijks, maar dit is iets absoluut onnatuurlijk. Absurd! Ook nog: een
getrouwde man, die zijn ogen slaat op ongetrouwde vrouwen en getrouwde mannen die relaties hebben.
Alle soorten dingen, die de mensen doen. En je zal het niet geloven, maar dit gebeurt niet in India. Ik zeg het je echt, deze dagen

heeft het zich wat verspreid, maar ik zou zeggen, dat het in goede families niet voorkomt. Iemand zei me dat er AIDS is in India.
Ja, omdat ze een bad nemen in de rivier. Als ze ermee zouden ophouden een bad te nemen in de rivier, zal dit stoppen. Ik was
studente geneeskunde. Ik heb gestudeerd, ik kom uit een zeer open familie, maar ik heb deze dingen nooit gekend, dat mannen
zulke dingen kunnen doen, het is dwaas! Zelfs in het krankzinnigengesticht in India hebben wij nooit dergelijke verhalen gehoord.
Dit is absurd!!
Zie je, de kinderen. Onlangs gaf Guido mij een geschenk van een meisje dat verlegen was, je weet wel het kleine meisje hield haar
jurkje zo en voelde zich beschaamd. Schaamte is het sieraad van een vrouw. Kinderen zijn allemaal verlegen. Ik herinner mij, dat
mijn kleindochter ooit een tijdschrift bekeek, zij was nog heel klein, een jaar of 2. Zij zag een vrouw in bikini of zoiets en zij sloeg
erop. "Wat ben je aan het doen?" "Mijn grootmoeder zal komen en je twee kletsen geven. Doe a.u.b. je kleren aan." Kinderen
houden er niet van, heb je het al gemerkt? Ik weet niet of zij vooruit zijn (op hun leeftijd), maar normaal houden kinderen niet van
deze schaamteloosheid. Maar de schaamteloosheid heeft zo'n hoogte bereikt, dat het voor hen een hele grote vooruitgang is
zich naakt te tonen. Dit is nog niets. Iemand vertelde mij, dat hij de inheemsen wilde redden, maar zij waren zo sterk onder de
indruk van zijn blanke huid, dat zij alles aanvaardden. Maar zij hielden er zelfs relaties op na met hun eigen zus, dochter, moeder.
Wedstrijd.
Dit zijn de onderwerpen, het is nogal afschuwelijk om erover te praten en ik kan niet begrijpen hoe een mens naar dat niveau kan
zakken. En in deze tijd hebben we Sahaja Yoga, waardoor je je bewust geworden bent van je natuurlijke taboes. Het is er,
potentieel is het er, het is verlicht en plots heb je het aanvaard. Ik heb nooit zoveel verwacht, maar je hebt het aanvaard en niet
alleen dat, maar je geniet ervan, je oefent je erin. Je ziet de levens van alle grote heiligen. Je kunt niet leven zoals Diana. Zij zullen
haar een heilige noemen. Zij had geen maryada's. Ik heb wel sympathie voor haar, omdat haar echtgenoot haar kwelde of zoiets,
maar maryada's zijn heel belangrijk. Hoe kan zij een heilige zijn?
Als je gewoon een gewoon mens wordt, die zijn taboes heeft, die begrijpt, die zich bewust is, dan zullen ze zeggen: "O, wat een
man was hij." Ik bedoel, dat hij zo was, hij was zo geboren; zo'n man wordt geprezen, vooral in het Westen. Ook andersom, de
meerderheid is nu wet. Als de meerderheid dwaas is, dan wordt alle dwaasheid als groots beschouwd. Zij hebben geen
hersenen, zij hebben geen verstand om te begrijpen hoe deze dingen helpen; alcohol bijvoorbeeld. Alcohol heeft nog aan
niemand goed gedaan, maar zonder alcohol deug je niet. Zij zullen met jou niet praten. Zij zeggen, dat je niet zonder alcohol kunt
praten. En het is zo algemeen verspreid, het is zo sterk doorgedrongen in de maatschappij, dat op alle feestjes die ik bijwoonde,
iedereen dronk en meer dronk dan normaal, omdat het gratis was -met uitzondering van mezelf en mijn echtgenoot. Dit is
allemaal vergif, dat ons volledig bederft, de één na de ander.
Dit is een taboe... sigaretten -waarom moet men roken? Ik begrijp het niet, mensen roken als een schoorsteen. Maar zij hebben
niet de moed om het op te geven. Overal zie je "niet roken". Wanneer zullen ze beginnen met "geen alcohol"? Iedereen ziet dat het
zo gevaarlijk is. Het is tegen het menselijk bewustzijn, iedereen ziet het. Je ziet mensen neervallen, je ziet mensen elkaar
uitschelden, vechten. Als je dit alcoholisme een halt toebrengt, zal al deze schaamteloosheid verdwijnen. Want als je alcohol
gebruikt, neemt je bewustzijn af. Een alcoholist vertelde mij: "Als ik alcohol neem, zie ik mijn zus niet als mijn zus, maar zie ik
haar als mijn geliefde". Wel hoe doe je dat? "Ja, maar voor je sociale status en zo meer moet je drinken.”
Wij begrijpen zelfs niet hoe onze primordiale taboes volledig gehavend zijn door de maatschappij hier. De eenvoudigste manier
om jezelf te begrijpen, is al eens naar dwaze mensen te kijken. Je zult verbaasd zijn over het soort dingen die zij doen, ik heb het
gezien, ik was vroeger heel verbaasd. Wat doen zij eigenlijk? Om het verborgen te houden, hebben ze dan heel elitaire etiquette.
Zij spreken op een heel speciale manier, maken bewegingen als getrainde mensen en wie niet hetzelfde doet, daar hebben zij
geen oog voor. Zij denken dat die niet elitair is. Een ander idee is dus dat we elitair moeten zijn.
Kijk naar Ganesha, hij is geenszins elitair. Hij eet als een gulzigaard en hij kijkt naar je alsof hij je zal slaan met zijn knots. Voor
Ganesha bestaat er geen vergiffenis. Toen hij Christus werd, ontwikkelde hij het, ik weet niet hoe het uitwerkte. Maar als
Ganesha is er helemaal geen vergiffenis. Probeer geen vergiffenis te vragen aan Shri Ganesha, hij zal nooit vergeven. Zelfs al zijn
moeder zegt: "Nu zou je beter vergeven”, zegt hij: "Nee, ik zal het niet doen". Hij vergeeft nooit!! Dan komt er een moment waarop
de Moeder moet zeggen: "Ik vergeef je." Dan kan hij het niet doen, want er is één ding; hij is uiterst gehoorzaam aan zijn moeder,

hij is absoluut gehoorzaam. Dus als de Moeder vergeven heeft, is het gedaan. Maar anders zal hij nooit vergeven en daarom zijn
er nu allerlei verschrikkelijke ziekten. Duizenden.
Ook, als je hem niet respecteert, dan kan er impotentie ontstaan of AIDS en al deze geheime ziekten die de mensen hebben. Ik
had het heel moeilijk met mensen die aan deze geheime ziekten leden, want Shri Ganesha aanvaardt mijn vergiffenis, maar
zodra hij een kans krijgt, is hij daar terug!
Zij zijn godheden met hun eigen dharma. Zij hebben ook hun eigen dharma. Hij geeft je heel wat, voornamelijk wijsheid,
onderscheidingsvermogen, begrip, maar als je zijn kwaliteiten niet navolgt (gehoorzaamt), dan is hij heel moeilijk. Iemand
zeggen: "Doe het niet," is heel moeilijk, maar de natuur wacht af. Als je geduldig wilt worden, dat is niet moeilijk; maar genezen
aan de Mooladhara is heel, heel moeilijk. Uiteindelijk genees je, zonder twijfel, maar de moeilijkste ziekte is die van de
Mooladhara. Hij is een kind, oké, hij is een eeuwig kind, hij is de onschuld. Desondanks kan hij niet vergeven als je je onschuld
verstoort. Moeder is juist het omgekeerde, zij wil ten alle prijzen redden, zij wil mensen redden. Maar niet Ganesha, Ganesha
zegt: "Oké, je gaat maar beter naar de hel" en de hel bestaat in onze eigen levens, hier, zie je, mensen die houden van drinken,
roken, prostitutie, enzovoort, dit is allemaal hel. Wat is de hel anders? En hij zal je niet redden van de hel. Alleen in de Aarti van
Shri Ganesha, in Marathi wordt gezegd, dat op het ogenblik dat ik mijn realisatie krijg: "Je mij moet redden." Dat is het enige wat
zij vragen: "Op het ogenblik van mijn verrijzenis, moet je mij redden." Er wordt niet gezegd:"Je moet mij op het ogenblik van de
verrijzenis beschermen, nee! Je redt mij". Want hij is degene die op elke chakra zit als een vice-rector van de universiteit. Zelfs
als je Vishnu aan je zijde hebt of Mahadeva... maar Shri Ganesha zit daar en hij zegt: "Nee, (geef hem) niet zijn spirituele groei,
het werkt niet uit, het is heel moeilijk."
Nu zeg ik je dit terwijl je kinderen hier zijn. In deze moderne tijden gebeuren er verschrikkelijke dingen met kinderen. Ik denk dat
al deze negativiteit gericht is tegen de onschuld. Waar zij ook kinderen krijgen, misbruiken ze hen, leren zij hen slechte dingen.
Zelfs in de scholen is alles zo verschrikkelijk. Dus moeten wij voorzichtig zijn. Wij moeten heel, heel voorzichtig zijn met onze
kinderen. Wij moeten hen degelijk begeleiden, voor hen zorgen en hun primordiale taboes zouden gevrijwaard moeten worden.
Als een kind iets moois doet, waardeer het. Ik maak mij geen zorgen over een kind dat een klein beetje ondeugend is, hier
moeten zij dat zijn. Het is in orde. Maar als hij iets doet, dat anti-Ganesha is, wees voorzichtig! Allerlei ziekten kunnen zich
ontwikkelen en als deze taboes in de kindertijd vernietigd zijn, dan kunnen ze heel moeilijk opnieuw tot leven gebracht worden.
Toch heb ik altijd al gezegd, dat onschuld nooit verloren gaat.
Er zijn enkel wat wolken die de onschuld trachten te overschaduwen en we worden eerder onwetend over het feit, dat we iets
verkeerds gedaan hebben. Dat is jullie taak. Jullie maatschappij is verschrikkelijk. Ik weet niet waar de volgende generatie zal
uitkomen. Wanneer ik eraan denk, krijg ik echt schrik. De oplossing ervoor is dat je heel voorzichtig moet zijn met je kinderen,
hun denken en hun houding tegenover Shri Ganesha.
Zij zijn speciale, lieftallige dingen voor Shri Ganesha. Je kunt je niet inbeelden hoe zeer hij van kinderen houdt en hij is er altijd om
je kinderen te beschermen. Als hij iets beschermt, zijn het de kinderen die hij beschermt. En als jullie echt begrijpen wat ik nu zeg
-want als je deze marge van menselijk leven en spiritueel leven moet overschrijden- is het belangrijkste je Shri Ganesha! Als de
Kundalini opstijgt, is Shri Ganesha rustig, hij helpt de Kundalini opstijgen. Hij is degene die je ook laat verstaan dat je dingen
verkeerd aan het doen bent. Hij zorgt voor je, maar hij zal je niet vergeven.
Het is niet zo moeilijk. In plaats van deze natuur te vernietigen, tracht ze op te bouwen, tracht uit te vissen hoe je er een mooie
tuin van kunt maken, of een mooie plaats. Telkens als ik hier ben, denk ik na over wat ik zou doen met dit land hier, dat heel dor
is, hoe kan ik het veranderen. De hele tijd den ik na over hoe ik het mooi kan maken. En als er onschuld is, geen hebzucht, geen
wedijver, geen gehechtheid, maar alleen de schoonheid van je eigen schepping om van te genieten en te zien hoe de dingen zijn.
De mensen zijn buiten de grenzen gegaan, buiten alle begripsvermogen. Bijvoorbeeld, hier of gelijk waar in Europa word je
verondersteld geen fruit meer te kweken. Waarom? Omdat de prijs laag moet gehouden worden. Als je zoveel fruit hebt, waarom
stuur je het dan niet naar plaatsen waar ze geen fruit hebben? Ze zullen het (integendeel) vernietigen, gedaan ermee, maar dat
zullen zij niet doen. De liefde en het medegevoel voor anderen is er niet en als Moeder Aarde meer produceert dan nodig,

vernietigen zij het, alleen maar om de prijzen hoog te houden. Heel wreed! Zij zijn nog heel wreed. Zij denken alleen aan geld,
geld, geld, geld. Dit gebeurt allemaal. Het gebeurt nog altijd en ik ben er zeker van dat de dag zal komen, dat het allemaal zal
ophouden.
De cafés zijn de beste gebouwen in het dorp. De wijze waarop ze het drinken verheerlijken, is nog het beste van al. Het wordt
allemaal gedaan, je ziet het. Eén ding maar: ik zou graag hebben, dat jullie het verlangen hebben dat het drinken zou ophouden,
net als roken. Als je zo denkt, zou het een beetje kunnen oplossen. Ik denk persoonlijk, dat je door het drinken al deze perverse
gewoontes ontwikkelt. Anders, waarom zou een normaal mens, met een normaal brein zulke dingen doen: vechten, ruziën,
doden, geweld? Het is onmogelijk te begrijpen hoe een normaal mens zoiets kan doen.
Shri Ganesha geeft je evenwicht, hij houdt je op het juiste spoor. Maar als je niet naar hem wilt luisteren, word je eruit gegooid. Ik
hoop, dat je onze relatie met de natuur begrijpt, met Shri Ganesha en met onze Kundalini. Dat is absoluut hetzelfde - absoluut.
Als je van de natuur houdt, zullen al die ideeën over het bederven van je onschuld voorbij zijn.
Ik schreef vroeger poëzie, ik houd van de natuur, maar toen zei ik tot mijzelf, dat ik mij moest inzetten voor Sahaja Yoga. Als je je
toelegt op poëzie, zullen ze je allen een dichteres noemen en je wilt die status van dichteres en zo helemaal niet, dus gaf ik het
op. En ik was een heel goede sportvrouw. Ik speelde van alles, ik was de eerste in elk spel en ik deed mee aan
kampioenschappen, en zomeer. Ik gaf het op. Wat ik ook deed, deed ik met volle overgave. Ik studeerde geneeskunde en ik stond
als eerste in de hele universiteit. Ik gaf het op. Waarom?
Omdat ik de Primordiale Moeder ben en ik moet de taak uitvoeren, die erin bestaat de primordiale natuur te doen ontwaken, het
dharma in de mens en dat is wat ik moet doen en niets anders. Maar daarvoor doe ik niets, ik ben nishkriya, ik doe niets, echt, ik
doe niets. Het wordt gedaan door de natuur, door Shri Ganesha, Vishnu, Mahesha, iedereen, zij doen het. Maar wat is de relatie?
De relatie is dat zij allemaal in mijn lichaam aanwezig zijn en zij zijn allemaal gebonden door hun eigen dharma en zij handelen.
Dit is de relatie: spontaan, automatisch, een ingebouwde relatie.
Bijvoorbeeld, de ventilator is ingebouwd. Zodra je op de knop drukt, begint hij te draaien. Het is zo. Zij zijn allen met mij
verbonden en zij hebben een enorm protocol, een enorm respect, in die zin dat als ik iets zeg, zij het niet zullen afmaken. Dit is
iets heel dieps, wat ik jullie nu vertel: dat jullie mensen zijn, dat jullie dharma's ingebouwd zijn en als je tegen je dharma's ingaat,
dan zal het met jou gedaan zijn.
Zij zijn allemaal in je ingebouwd, ze zijn potentieel allemaal aanwezig. Ik hoop dat je zult begrijpen hoe belangrijk het is je bewust
te zijn van je beperkingen binnenin jezelf. Veel dank aan jullie allen.
Moge God jullie allen zegenen.
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Navaratri Puja- Cabella di Ligure, Italië - 5 oktober 1997
Vandaag is het de zesde dag van Navaratri.
Er zijn veel incarnaties van de Godin geweest, met verschillende bedoelingen. Maar toen de grote heiligen die de Moeder
vereerden, aan introspectie deden, begrepen ze wat zij voor ons gedaan heeft.
Vorige keer heb ik je verteld dat het dharma de aangeboren valenties van de mens vertegenwoordigt en dat het er tien zijn. Dit is
reeds in ons gevestigd, maar we dwalen af, we dwalen af van het dharma en dan ontstaan alle problemen, want het is geen
menselijke kwaliteit het dharma op te geven.
Maar de Godin zelf heeft reeds zoveel dingen voor ons gedaan, binnen in ons, hoewel we er ons niet van bewust zijn. Er is
gezegd: “Ya Devi Sarva Bhuteshu”: “Al diegenen die u heeft geschapen” dit gaat voornamelijk over mensen, “Wat doet u? Hoe
bestaat u binnen in de mensen?" Nu, kijk eens voor jezelf of je deze kwaliteiten in je hebt of niet, want ze zijn je gegeven door de
Godin, de Shakti binnen in jou.
Zoals: “Ya Devi Sarva Bhuteshu Shanti Rupena Samsthita”. Dit is heel belangrijk namelijk “U bestaat in de mens als vrede”. Kan je
zo’n mensen vinden, die vredevol zijn, innerlijk en uiterlijk? Heel moeilijk! Maar zij heeft je dit gegeven, zij heeft je deze vrede
gegeven die je moet vestigen. Zo gebeurt het nu; omdat je van je menselijke dharma’s afgeweken bent. Deze vrede die zij je
gegeven heeft, moet je dus bereiken door je spirituele groei, door de Kundalini-ontwaking.
Je bent opgewonden, goed, of je wil wraak nemen, je wil anderen kwetsen, je wil anderen in moeilijkheden brengen, soms geniet
je daarvan. Mensen, zelfs Sahaja yogi’s genieten ervan anderen te kwetsen en moeilijkheden te bezorgen.
Het tweede dat zij dus zegt, is: “Ya Devi Sarva Bhuteshu Priti Rupena Samsthita”. Priti is de kwaliteit van liefhebben die de mens
gekregen heeft, de kwaliteit van liefhebben. Maar die is er niet. Want het meest absurde in de mens is jaloezie. Veronderstel dat
ik een cadeautje aan iemand geef en een ander cadeautje aan iemand anders. Zelfs in Sahaja Yoga zijn ze dan jaloers. Dit is heel
verwonderlijk.
Hoe kan je jaloers zijn, als de Godin je de kwaliteit heeft gegeven om lief te hebben? Dat mensen erg jaloers zijn is zeer, zeer
gangbaar en onzinnig. Maar als Sahaja yogi’s zou het niet mogen, want de kwaliteit die de Godin je gegeven heeft, is liefhebben.
Deze kwaliteit zou je moeten uitstralen, maar je bent in tegendeel erg jaloers. Dat betekent dat je geen Sahaja yogi bent, die
gezegend is door Shri Mataji. Neen! Als je gezegend bent, zal je niet de minste jaloezie kennen. En deze jaloezie gaat soms zo
ver: “Wij zijn van Cabella, jullie zijn van Albera. Afgelopen!” Deze twee plekken liggen zo dicht bij elkaar als twee neusvleugels,
maar er zal jaloezie zijn. Of er zal jaloezie zijn over: “Waarom komt u niet naar mijn land, Moeder, als u naar dat land kan gaan?”
Dit komt ook van onwetendheid zoals “dit is van mij, dit is van mij, dit is van jou”. Deze jaloezie begint op zo’n eigenaardige
manier dat we niet beseffen dat zij ons de kracht heeft gegeven om lief te hebben, een enorme kracht om lief te hebben. Het kan
geen omineuze kracht zijn, maar wel een voorspoedige, dharmische kracht om iemand lief te hebben zonder enige lust of
hebzucht, zonder enige jaloezie. Maar het menselijke brein heeft zichzelf zo sluw ontwikkeld, dat het fier is op iemand jaloers te
zijn. Zoals ik je zei, komt uit deze jaloezie alleen maar hebzucht voort. Dit is een feit, want je wilt hetzelfde kopen omdat je jaloers
bent. Je moet wedijveren met anderen. Als iemand een betere baan heeft dan jij, dan moet je met hem wedijveren.
Deze dingen zijn allemaal destructief, terwijl de krachten van de Godin constructief zijn. Zij geeft je alle krachten die werkelijk
constructief zijn.

Vervolgens zegt zij, zo zeiden de wijzen: “Ya Devi Sarva Bhuteshu Kshama Rupena Samsthita”. Kshama is vergiffenis, vergiffenis
vanuit het hart. Neem nu, iemand is hardvochtig geweest tegen jou, is lastig geweest tegen jou, heeft je uitgebuit, heeft je
moeilijkheden bezorgd, maar jij hebt een grotere kracht, de kracht om te vergeven. Gebruiken we die kracht om te vergeven?
Dan, om ons tot rust te brengen, geeft zij ons de slaap: “Ya Devi Sarva Bhuteshu Nidra Rupena Samsthita”. Als je moe bent en
niet kan slapen, laat zij je slapen. Zij brengt je tot rust. Zij heeft dus de kracht om je tot rust te brengen, want zij werkt door het
parasympathisch zenuwstelsel. Het sympathisch zenuwstelsel kan je opgewonden of depressief maken. Maar het
parasympatisch zenuwstelsel brengt je tot rust, brengt je hart, je lichaam tot rust en je voelt je volledig ontspannen en je slaapt
op de schoot van je Moeder.
Maar er zijn veel mensen die niet kunnen slapen, omdat ze denken over iets dat ze moeten bereiken. Als je niet kan slapen, dan is
er iets mis met je. En als jullie niet kunnen slapen, kan ik ook niet slapen. Wat er ook collectief gebeurt, het werkt ook op mij. Wat
je ook verkeerd doet, het werkt ook op mij, vooral als het collectief is. Je kan dus niet slapen omdat je nadenkt over dingen die
waardeloos zijn. Nu, om dat in Sahaja Yoga te overwinnen, weten we dat we in gedachteloos bewustzijn moeten gaan.
Maar als je ego werkt of … Dit kind is zeer storend, ik heb hem al de hele tijd zien rondlopen, je zou het hem beter zeggen. Wiens
zoon is hij? Zie je, in Indië zal je zien dat kinderen volkomen rustig blijven. Waarom? Omdat de moeder de verantwoordelijkheid
opneemt om haar kind op te voeden. Zoveel programma’s hebben we gehad, heb je ooit een kind zien rondlopen? Ook gisteren
waren ze hier aan het rondlopen. De reden is dat de moeder de verantwoordelijkheid niet opneemt als moeder, om ervoor te
zorgen dat de kinderen goed opgevoed worden. Zelfs nu jullie al zo oud zijn, moet ik jullie nog zeggen wat goed is voor jullie, voor
je samenleving. Er is een nieuwe generatie opgekomen. In deze nieuwe generatie, als je je nog steeds niet op de goede manier
gedraagt, maar abnormaal, hoe kan je dan indruk maken op de anderen? Dus moet Moeder jullie dit zeggen
Het meest interessante dat de Moeder in jullie gevestigd heeft is: “Ya Devi Sarva Bhuteshu Bhranti Rupena Samsthita”. Zij brengt
jullie in de waan, want soms kunnen de kinderen iets niet begrijpen tenzij ze tegenover een waanbeeld staan. Ze moeten oog in
oog staan met de illusie. Zij laat je doen, staat je toe fouten te maken, tot je ontdekt dat je verdwaald bent. Dit spel is zeer
belangrijk, het is wat men de rol van Mahamaya noemt. In elke religie wordt besproken dat we in deze illusie verloren lopen. Wat
zijn nu de illusies die we hebben? We hebben de illusies van het ego, die mannen doet geloven dat ze zeer machtig zijn, dat ze
kunnen doen wat ze willen en er niet voor gestraft zullen worden. Ook vrouwen gedragen zich op dezelfde manier. Ze begrijpen
niet dat het een illusie is die Moeder ons gegeven heeft, om te kunnen begrijpen dat we verkeerd zijn. Want als je iemand vertelt:
“Dit is verkeerd, dus doe het niet”, zijn ze nog niet volwassen genoeg, dus zullen ze doorgaan met verkeerde dingen. Dus zegt de
Moeder: “Goed, ga zo door, heel mooi, heel goed, dit is een goede zaak, wil je in de zee springen, spring dan!” Alleen als je beseft
dat je in een waan bent geweest, dan pas kan je terugkeren.
Anders kan je niet zonder problemen terugkeren. Zovelen onder jullie zijn zo koppig, zo zelfbewust. Wat men je ook vertelt, je zal
niet luisteren. Hoe je ook probeert jezelf te overtuigen op mentaal niveau, het zal niet lukken. De Bhranti, de illusie, ligt dus voorbij
het brein, er voorbij. Het werkt soms heel goed voor moeilijke mensen.
Als je nu in de positie van een moeder staat, wil je niet dat je kind vernietigd wordt, vanzelfsprekend. Ze voelt zich
verantwoordelijk en ze denkt: “Nu hebben ze de verbinding met het Goddelijke en deze verbinding zou niet verbroken mogen
worden, ze zouden de hele tijd gezegend en gelukkig moeten zijn.” Dit alles bestaat in ons, is binnen in ons ingebouwd vanaf
onze kindertijd, maar we vergeten het en stilaan, stilaan beginnen we het te verliezen. Misschien zijn het onze conditioneringen
of is het ons ego, of misschien vergeten we dat we gerealiseerde zielen zijn.
Ik spreek tot jullie, tot mensen die gerealiseerde zielen zijn, ik spreek niet tot de mensen die al verloren zijn, of die misschien op
weg naar Sahaja Yoga zijn. Maar de manier waarop jullie opgevoed zijn, de manier waarop jullie dit alles gezegd is, heel zacht
met liefde, met genegenheid, met zachtheid, als je dit niet begrijpt, kom je in de Bhranti terecht.
Er is bijvoorbeeld ook gezegd: “Ya Devi Sarva Bhuteshu Lajja Rupena Samsthita”. Lajja, ik weet niet hoe ik dit kan beschrijven, het

is niet verlegenheid, het is een soort schaamte over je lichaam. Tegenwoordig zijn er schoonheidswedstrijden, ook in Indië is er
een schoonheidswedstrijd geweest. (Waarom ben je aan het opschrijven? Wat schrijft hij op? Het is niet nodig op te schrijven, er
zal een opname zijn, goed?)
“Lajja Rupena Samsthita” betekent dat je beschaamd bent je lichaam te tonen en dat geldt vooral voor de vrouwen. Je zal zien
dat de vrouwen als kind heel verlegen zijn, kleine meisjes zijn heel verlegen. Deze verlegenheid verdwijnt geleidelijk aan, maar in
het begin zijn ze zelfs verlegen tegenover mij. Ze komen naar mij en houden hun hoofd naar beneden, ze zullen zelfs niet
groeten. Heel lief!
En ze houden er niet van dat mensen eigenaardige kleren dragen. Ik herinner me dat mijn kleindochter eens een tijdschrift zag
waarop een dame in zwempak stond. Ze zei: “Wat doe je nu? Je zou beter je kleren dragen, anders zal mijn grootmoeder komen
en je een pak slaag geven!” Dat zei ze aan die dame… en dan deed ze het tijdschrift open en zag een man met alleen maar een
heel klein slipje, ik weet echt niet waarom ze dat doen. Dan zei ze: “Dit ziet er een heel schaamteloze man uit. Het zal hem slecht
vergaan.” Ze sloot het tijdschrift en zei aan de dienstmeid: “Verbrand dit, verbrand dit allemaal, ik wil het niet meer zien.” Zo’n
klein meisje, ze wist dat het verkeerd was.
Maar de manier waarop we tegenwoordig ons lichaam tentoonstellen. Soms heb ik het gevoel dat al deze ontwerpers zullen
sterven of bankroet gaan omdat mensen deze dagen zo weinig kleren dragen. Er is geen plaats meer voor een kunstenaar om
zijn werk te tonen of zijn kunst om mensen te kleden.
In Japan heb ik hun gevraagd, dit is lang geleden, nu zijn de Japanners Amerikanen geworden, maar in die tijd zei ik: “Hoe komt
het dat jullie deze kleren, deze kimono’s dragen die zo mooi gemaakt zijn?” Ze zijn heel duur, en het kost heel wat tijd om ze aan
te doen. Ze zeiden: “Zie je, God heeft voor ons zo’n mooi lichaam gemaakt, dat is zijn kunst, en wij moeten onze kunst gebruiken
om het te versieren. Wat we dus doen is onze kunst gebruiken om het te versieren.”
Ik vond het heel fijn, want in India is het ook zo. Een dame word verondersteld een sari te dragen die heel kunstig, heel mooi
gemaakt is, gewoon om haar lichaam te versieren, gewoon om haar lichaam te respecteren. Maar dit lijkt verdwenen te zijn met
de invloed van Amerika. Ik zou zeggen dat ze geen hersenen hebben, absoluut geen hersenen, er valt niets van hen te leren!
Hun geschiedenis is maar 200 jaar oud en wij beginnen ons te gedragen zoals zij. We zien zelfs niet wat er met hun land gebeurt,
wat voor soort mensen ze zijn, hoe ze leven, wat hun ideaal is, wat hun doel is in het leven. Iedere valse goeroe heeft hen
uitgebuit omdat ze geen hersenen hebben. Als ze hersenen hadden, zouden ze hen nooit aanvaard hebben. Ze hebben hersenen
om een computer te doen werken, of een televisie, mechanische zaken. Maar wat hun eigen lichaam betreft, weten ze niet hoe
ervoor te zorgen.
In Indië was er een schoonheidswedstrijd en veel verstandige mensen waren ertegen, omdat het iets is zoals je lichaam
verkopen en er geld uit halen. Wat is het verschil tussen prostitutie en dit? Als je geld verdient door je lichaam te verkopen, dan is
het prostitutie. Je wordt niet verondersteld je lichaam te verkopen. Dat is niet wat de Godin je heeft gegeven, maar je zou je
netjes moeten kleden, telkens anders want er zijn verschillende gelegenheden en je zou je naargelang deze gelegenheden
moeten kleden.
Een tijd geleden gaf ik een heel mooie sari cadeau aan een dame, een sari die we paithani noemen. Er was een receptie voor de
publicatie van een boek en deze dame was daar. Ik vroeg haar: "Waarom draag je geen paithani?" Ze zei: "Hoe kan ik hier een
paithani dragen? Er is toch geen huwelijk. Hoe zou ik voor deze receptie een pinthani dragen? Dan zou er een huwelijk moeten
zijn." Heel lief: "Voor een huwelijk kan ik het dragen." Het zijn allemaal, zoals je ziet, gelegenheden, plaatsen waar gevierd moeten
worden.
Zoals in Indië, wanneer vrouwen naar de tempel gaan, of de godenbeelden vereren of iets anders, zullen ze dragen wat nodig is
om de Godin tegemoet te treden. Stel je voor dat de mensen naar dit programma kwamen met, ik weet niet hoe ze dat noemen,
jute kleren, kleren van jute zoals hippies. Wat zou er met mij gebeuren? Ik zou in het niets verdwijnen, dat kan ik je verzekeren.

We moeten dus respect hebben voor het lichaam. Dat is wat zij in het begin gezegd heeft: "Lajja Rupena Samsthita". Nu zou je
kunnen zeggen dat er mensen zijn die een bad nemen in de rivier of zoiets en het verrechtvaardigen, maar jullie zijn heiligen, jullie
zijn gerealiseerde zielen. Je moet niet kijken naar deze mensen die nog niet gerealiseerd zijn en zich misdragen. Je moet doen
wat een heilige zou doen.
Er zijn zoveel kwaliteiten die de Godin je gegeven heeft. Een volgende is "Kshuddha Rupena Samsthita". Zij is degene die ons
honger gegeven heeft. We moeten ons voedsel eten. Tegenwoordig is het de mode slank te zijn of hoe je het ook mag noemen,
en je weet dat zoveel ziekten zich ontwikkeld hebben: anorexia, dit en dat, omdat vrouwen weinig willen eten. Je kan hetgeen je
eet aanpassen, maar het is niet het doel van het leven alleen voor je lichaam te zorgen. Het lichaam is niet het enige wat
belangrijk is. Wat belangrijk is, is je Spirit.
En zij is degene die je de Kundalini geeft. Zij is degene die je een manier geeft om spiritueel te groeien, maar je maakt je de hele
tijd zorgen om je lichaam. Dit is iets dat ik niet kan begrijpen, vooral bij de vrouwen die de Shakti zijn.
Een volgend punt is dan dat ze een mode volgen. Mode is gekheid! Toen ik jong was, droeg ik mijn bloezen alleen op deze
manier. Maar ook in Indië is de mode gekomen. Ze maakten de mouwen langer, dan maakten ze de mouwen korter en daarna
heel korte mouwtjes tot hier. Ik dacht: "Wat is dit voor nonsens? Waarom op deze manier geld verspillen?" Je hebt een bepaald
model, dit is het traditioneel aanvaard model en dat zou je moeten dragen. Waarom wil je je mouwen langer of korter blijven
maken naargelang de mode? "Dit is de mode!" Wie maakt de mode? De Devi? Heeft de Devi de mode gemaakt? Wie heeft de
mode gemaakt? Het zijn deze hongerige, hebzuchtige mensen die je voor de gek houden en jullie proberen deze modes te
volgen.
Nu heb ik je bijvoorbeeld verteld dat je olie op je hoofd moet doen, tenminste op zaterdag, breng voldoende olie aan en was je
hoofd ddaarna. Maar je doet het niet en dan zal je je haar beginnen te verliezen. Ik kan begrijpen dat je geen tijd hebt als je een
heel druk bezette man bent, maar waarom? Waarom doe je niet wat nodig is, ook voor jezelf? Je zal dus op je lichaam letten om
te vermageren en je zal je haar verliezen, je zicht zal verzwakken, je tanden zullen uitvallen en je zal heel snel een oude feeks
worden. Hetzelfde voor de mannen. Tegenwoordig gaan de mannen ook naar een schoonheidssalon heeft men mij verteld.
Teveel geld denk ik, samen met domheid. Het is niet nodig. Als je een goed gezond leven leidt moet je lichaamsbeweging
hebben en mediteren. Als je mediteert, word je vredevol. Met die vrede zal je verbaasd zijn dat je zoveel energie hebt. Zoveel
energie gaat verloren door te denken. En wat denk je? Als je aan iemand vraagt: “Waaraan denk je?” “Aan alles!” Maar wat
betekent alles? Waarom denk je zoveel? Waarom is het nodig te denken? Het is een gewoonte, een menselijke gewoonte om
maar te blijven denken over alles. Bijvoorbeeld, er zijn hier drie tapijten. Als ik er nu mijn aandacht op zet, zal ik gewoon zien hoe
mooi ze zijn, ik zal ervan genieten, genieten van wat de kunstenaars gemaakt hebben. Dat is alles. Geen woorden, niets! Alleen
maar innerlijke vreugde. Maar als je het aan iemand anders vraagt, zal hij beginnen te zeggen: “Oh! Dit is niet goed, dat is niet
goed. Zoveel, zo’n prijs, die prijs, dit hier, dat daar.” De vreugde van de kunstenaar is verdwenen! Je kan die vreugde niet vinden,
die vreugde die we zoeken. Wat we zoeken, is vreugde. En zelfs wanneer je een manier vindt om ze te zoeken, zal je ze niet
bereiken omdat je denken een automatische reactie is. Een reactie op alles. En het maakt het leven zo ellendig. Het leven van
degene die denkt en ook van anderen.
Ik zal je een voorbeeld geven: We hebben dit hier gemaakt (de hangar), omdat er zeer zware regens zijn en we ook het probleem
hebben dat het soms sneeuwt. Dus dacht ik dat het mooi zou zijn zo iets te maken en het is heel goed gemaakt, we hebben het.
Nu zijn er in dit Italië mensen die denken. Heel veel. Daarom gaat het niet vooruit. We hebben drie jaar geleden een aanvraag
ingediend. Drie jaar lang hebben ze ons geld vastgehouden in de bank. Stel je voor! En de eerste keer zeiden ze: “In orde, alles is
in orde, je kan dit doen.” De goedkeuring had 70 handtekeningen van deze Italianen en dan kwamen ze zeggen, dezelfde mensen:
“Neen, neen, je moet het veranderen in koper.” Ik zei: “Waarom?” “Omdat koper esthetisch zeer goed zal zijn.” Maar weten ze niet,
domme mensen, dat koper er hetzelfde uit zal zien, dat het na amper een maand dezelfde kleur zal hebben? Dit is het idee van
esthetiek. En nu heb ik hen gezegd: “We willen uw land niet meer, houd het maar voor uzelf en geef ons ons geld terug.” Met zo
iets eenvoudigs als dit. Waarom? Omdat ze een comité hebben, er is een “regiune”, “bigiune”, “sigiune”, je moet al die nonsens

doormaken, omdat ze allemaal op hun stoel zitten, heel ernstig: “We moeten overleggen, we moeten beraadslagen, we moeten
het aan iedereen vragen en dit en dat.” En wat komt er uiteindelijk uit? Geen enkele vooruitgang. Er is geen vrede. Misschien, ik
weet het niet, misschien zijn er wat onderhandelingen onder tafel nodig en durven ze dit niet zeggen. Ik weet niet wat er aan de
hand is, maar ik kan nog steeds niet begrijpen dat een dienst ‘ja’ zegt en dan op de zaak terugkomt en ‘neen’ zegt. Drie jaar! Wat
ik dus probeer te zeggen is dat teveel denken een teken van ego is. Maar ze vinden geen oplossingen. Geen oplossingen, van
welke soort ook. Ze zullen nooit tot de oplossing komen. Omdat ze alleen maar overleggen, argumenteren, nadenken, ze hebben
geen oplossingen.
Nu is het belangrijk dat Sahaja yogi’s aan introspectie moeten doen, binnenin. Introspectie betekent binnen in jezelf kijken. Naar
binnen kijken: “Waarom ben ik aan het denken? Wat ben ik aan het denken? Waarom is het nodig te denken?” Je zal Nirvichara
worden. Laat je brein je niet voor de gek houden. Dit brein is als een aap. Ik zeg je, het is echt zoals een aap. En als het begint te
werken, doet het je van de ene kant naar de andere kant springen, van het ene uiterste naar het andere. En als je dus tot een
zogenaamde conclusie komt, en het werkt niet uit op die manier, dan ben je de meest ellendige persoon.
Ik heb gezien hoe mensen vermagerden, alleen door steeds maar aan iets absurds te denken. En je kan ook zien wat op globaal
niveau het resultaat is van dit denken. Waarom is het nodig naar de maan te gaan? Zoveel mensen verhongeren, sterven uit. Wat
is er het nut van naar Mars te gaan? Wat zullen ze daarna doen? Want ze hebben een gewoonte gevormd: eerst kwamen ze naar
Indië, dan gingen ze naar China, dan gingen ze naar hier, naar daar. Ze kunnen niet neerzitten, zich ergens vestigen. Ook in hun
huis kunnen ze zich niet vestigen. Vooral mannen. Als je met de trein reist, zelfs wanneer de trein voor twee minuten stopt,
moeten de mannen uitstappen. De vrouw zal zich zorgen maken en wanneer de trein al begint te rijden, zullen ze erop springen.
Het is een dwaas brein denk ik, zoals… waarom zeg ik zoals een aap? Zelfs apen zullen zoiets niet doen. Het punt is dat ze niet
rustig op één plek kunnen blijven.
Nu, voor de meditatie moet je op één plek gaan neerzitten, niet van hier naar daar springen en van daar naar daar… wat heel
moeilijk is. Vrouwen hebben andere problemen; terwijl ze koken gaan ze mediteren. Ze hebben geen tijd; ze hebben hun
vriendinnen, ze moeten gaan winkelen, dingen kopen en hun huis vullen met allerlei soorten rommel. Ze hebben voor niets tijd..
Ze zijn ook erg avontuurlijk. Ze willen zaken doen, ze willen dit doen, dat doen. Er is geen tijd voor meditatie. Je vestigen is dus
heel belangrijk. Vestig je in jezelf! Iemand anders vertelde me: “Moeder, als we ons vestigen, zullen we heel dik worden.” In orde,
dat maakt niet uit, maar je moet je vestigen. Er zijn allerlei soorten excuses om niet te mediteren. “Ja, ik mediteer, Moeder, maar
weet u, het is zo moeilijk in deze moderne tijd, we hebben een crisis in ons leven, er zijn problemen in onze levens.” Het zal je
verbazen: wanneer er een crisis is, bijvoorbeeld in mijn familie, of in Sahaja Yoga, word ik onmiddellijk gedachteloos. Ik word
spontaan gedachteloos omdat het probleem zal opgelost worden door de Paramchaitanya. De Paramchaitanya zal het probleem
oplossen. Waarom zou ik denken? Vergeet het! Laat de Paramchaitanya ervoor zorgen. Als je niet vertrouwt op de
Paramchaitanya, zal ze niet helpen, Ze geeft je geen oplossingen en je blijft ronddraaien met je brein om het uit te werken.
Dit is wat je absoluut zou moeten weten, dat je verbonden bent met de allesdoordringende kracht van de goddelijke liefde. Dit is
geen liefde die dom is maar liefde die denkt, liefde die waarheid is, liefde die vreugde is. Dit alles is ingebouwd binnen in jou, en
nu heb je je zelfrealisatie. En in plaats van jezelf te doen groeien, spring je gewoon op dingen die waardeloos zijn. En zoveel
Sahaja yogi’s gaan verloren.
Onlangs zei iemand me dat we een honderdtal Sahaja yogi’s verloren hebben, omdat ze een andere Sahaja yogi begonnen te
volgen die dingen begon te zien. Dus wilden ze ook zien. Als je iets kan zien, dan betekent dat gewoon dat je niet op die plek
bent! Als ik bijvoorbeeld op de top van een berg sta, dan ben ik daar, maar als ik van de berg weg ben kan ik hem zien. Hoe meer
je iets ziet, hoe verder je ervan verwijderd bent. Begrijp je dit punt? De subtiele Sukshma staat is er wanneer je het zelf bent. Hoe
kan je het dan zien? Dit is het punt dat Sahaja yogi’s moeten begrijpen. “Moeder, weet u, hij kan zien, hij heeft aura’s rond u
gezien, hij kan deze dingen zien.” Hoezo, je kan zien? Omdat je het bent, kan je het niet zien. Al deze mensen die soms zeer
populair zijn bij het begin van Sahaja Yoga, proberen je te controleren en voor de gek te houden en dan word je eruit gegooid. Nu,
dit is wat we het Laatste Oordeel noemen. Er zijn filters en filters en filters waar je door moet, waar je bekoord wordt door dit of
dat, waar je voor dit of dat bezwijkt. Dit alles trekt je stap voor stap mee naar beneden…

Je komt op dat punt waar je vernietiging zeker is! Omdat je de Spirit moet worden, moet je groeien in je spiritueel leven. En als je
beweging naar beneden gaat, wie kan je dan nog helpen?
Dit is een heel interessante tijd, zoals ik je verteld heb, de tijd van het Oordeel. En in deze tijd moeten we voorzichtig zijn en onze
eigen rechters zijn. Niemand moet je vertellen dat je hier en daar verstoringen hebt. Je kan zelf voelen welke chakra’s niet in orde
zijn. Wat ik zelf ook probeer om al je problemen te absorberen, alles te doen wat mogelijk is, om je hoger en hoger en hoger te
doen groeien.
Maar ik heb het gevoel dat deze methode om je te helpen je niet erg sterk zal maken, omdat je altijd zal denken: “ Moeder zal
toch mijn problemen absorberen!” Als ik 100 brieven krijg, zijn er 99 afkomstig van Sahaja yogi’s die lijden aan dit of dat
probleem. Ik sta verbaasd, al deze kwaliteiten zijn al ontwaakt in jou. Ze zijn er, gebruik ze! Iemand zal zeggen: “Die man geeft
me problemen, mijn vrouw geeft me problemen, mijn echtgenoot geeft me problemen…” Vergeef gewoon! Vergeef gewoon! Je
kracht van vergeving is zwak. Bovendien, meer nog dan wat de heiligen geschreven hebben, heb je de kracht van de waarheid. Je
kent de werkelijkheid, veel meer dan die heiligen die de Godin vereerden.
Als je gewoon kon beseffen op welk niveau je bent, zou je niet meer vallen, je zou niet zoveel naar beneden gaan. Het enige
probleem is dat je moet weten dat je groei spiritueel moet zijn en dat deze kwaliteiten al heel erg in harmonie zijn en gevestigd
binnen in jou. Meer dan het dharma. Je hebt misschien de kracht om het dharma op te geven of naar beneden te vallen, maar
deze krachten in jou worden nooit vernietigd.
Ik herinner me, toen ik voor het eerst naar Amerika ging, ontmoette ik een man. De volgende dag kwam hij me vertellen: “Moeder,
ik ben veranderd, ik ben veranderd, ik ben veranderd!” “Wat is er gebeurd?” “Weet u, ik haatte mijn oom, ik wou nooit met hem
praten, ik was heel kwaad op hem. Maar stel u voor, gisteren kwam ik hem tegen, ik ben naar hem toe gegaan, heb hem omhelsd
en gekust en ik zei: ‘Nu heb ik je vergeven, ik heb je helemaal vergeven. Dus voel je er niet meer schuldig om!.’ Hij begon zó naar
mij te kijken...”
Met de Kundalini-ontwaking zullen dus al deze mooie kwaliteiten tot uiting komen, ook je vrijgevigheid. Je mooie wezen, dat
verlicht is door de Spirit, zal de wereld tonen dat Sahaja Yoga de waarheid is! De mooie toneelstukken van gisteren hebben ons
dat getoond. Maar het zou geen mentale tevredenheid in jezelf mogen zijn, dat ik mijn zelfrealisatie heb: ik ben er. Neen, neen,
niet mentaal! Het is een staat. Het is een staat en om die staat te bereiken, moet je echt mediteren en tijd maken voor de
meditatie, elke avond, elke morgen. Hoe meer je mediteert, hoe beter het zal zijn. Je mag geen enkel excuus geven, of jezelf
overtuigen. Alles is onbelangrijk. Je spirituele groei is zeer belangrijk, als je werkelijk deze wereld wil redden in deze Kali Yuga.
Ik denk dat ik het jullie vandaag zeer duidelijk heb gemaakt welke kwaliteiten al in jullie gevestigd zijn. Ze zijn er. Het zijn geen
dharma’s, maar kwaliteiten. Ze zijn er gewoon binnen in jullie. Het enige probleem is dat jullie je aandacht gekeerd hebben naar
iets totaal tegenovergesteld, voor de rest zijn al deze kwaliteiten gevestigd binnen in jullie. Ze zijn er al. En niets kan ze
vernietigen, behalve jij zelf. Als je ze vernietigd hebt, kan niemand je nog helpen.
Moge God jullie allen zegenen!
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Kerst Puja - Ganapatipule, India - 25/12/1997 NlTVD2019-1219 Vandaag zijn we hier om de geboortedag van Shri Jezus Christus
te vieren. Christus bracht zijn zeer korte leven grotendeels door in Kashmir, India. Enkel voor de laatste drie jaren keerde hij terug,
waarop de mensen hem aan het kruis nagelden. Het was op de één of andere manier zo voorbestemd. Om de Agnya chakra te
kunnen openen moest hij dit offer volbrengen. Op deze manier bracht hij de Agnya chakra tot stand. De Agnya chakra is een zeer
nauwe, smalle doorgang die niet gemakkelijk te openen is; want de mens kreeg de vrijheid, die hem egoïstisch maakte. Dit ego
vernauwde de Agnya chakra. En uit deze vernauwde Agnya chakra moest het ego verwijderd worden. Om het ego te verwijderen
moet je je verstand onder controle hebben. Maar je kunt je ego niet verwijderen uit je verstand. Als je probeert je ego uit je
verstand te verwijderen, zal je verstand alleen maar groeien en ook je ego zal blijven groeien. 'Aham karoti saha ahamkar’, dat
doen we. Dit betekent dat hoe meer we ons ego proberen te verminderen, hoe meer het ego de hoogte in zal schieten, omdat we
dit enkel met behulp van het ego kunnen nastreven. Zij die denken dat ze hun ego kunnen onderdrukken zullen minder eten en
van alles en nog wat proberen, zoals op één been staan, of op hun hoofd. Alle mogelijke experimenten doen mensen om hun ego
teniet te doen; maar hun ego neemt er niet door af, het wordt alleen maar groter. Vasten, namen reciteren… al dit soort dingen
maakt het ego alleen maar groter! En havan doen, ook daardoor vergroot het ego. Want ‘agni’ is een element van het
rechterkanaal. Het maakt niet uit welke rituelen we doen, ze laten allemaal ons ego toenemen. De afgelopen duizenden jaren
hebben mensen steeds gelijkaardige vormen van ritualisme in stand gehouden. Alles wat ze hebben geleerd proberen ze tot op
de letter toe te passen. Daarom is Sahaja Yoga tegen rituelen. Het is niet nodig om rituelen te doen, en het is altijd verkeerd om
naar extremen te gaan. Zo zei ik ooit dat je je ego kon verwijderen door – in Marathi ‘jode patti’ – er met schoenen op te slaan. En
nu komen Sahaja yogi’s dagelijks ‘s ochtends in een rij naar buiten met schoenen in hun handen. Oké! Ik zei ‘alleen als je last
hebt van je ego’. Maar nu gaat iederéén naar buiten met een schoen in de hand. Al deze rituelen zijn dus ook in Sahaja Yoga
binnengedrongen. In zulke mate, dat er eens een Fransman terug kwam van het Vashi ziekenhuis en de rituelen verspreidde die
daar werden gebruikt. Maar die zijn bedoeld voor zieke mensen! Als je een specifiek probleem hebt, dan doe je daar een
behandeling voor. Zo zijn er bepaalde rituelen voor de behandeling van kanker. Zoals ik al zei, het ligt in de menselijke aard om
rituelen te doen, omdat ze denken dat dit goed is; dat hun rituelen de klus zullen klaren. Maar rituelen worden niet alleen door
jullie gedaan, ook in andere landen gebruiken mensen allerlei soorten rituelen. Zo gaan ze bijvoorbeeld eens per jaar naar de
kerk. Vandaag gaan ze, en voor de rest van het jaar zullen ze de naam van God nooit in de mond nemen. Na de meest smerige
dingen te hebben gedaan gaan ze naar de katholieke kerk om te biechten. Pas als je kunt zien hoe verknipt dit is, dan zul je een
Sahaja yogi zijn. Pas als je kunt zien hoe verkeerd deze handeling is, dat het verkeerd was wat we deden en dat we vanaf nu niet
meer zo mogen handelen, als je dat kunt inzien dan zal je brein het onthouden. Maar ritualisten hebben nog veel meer
kenmerkende eigenschappen. Eén ervan is dat ze zo gierig zijn als maar mogelijk is. Als het over tien roepies gaat dan springen
ze hoog en laag. Dit noemen we in Marathi ‘kodi chumbak’. Het Marathi heeft zo’n speciale woorden dat je ego er spontaan van
oplost. Als iemand bijvoorbeeld erg opschept over zichzelf: “Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan”, dan kun je hem zachtjes
zeggen dat hij ‘in een kikkererwtenboom klimt’. Een kikkererwtenboom bestaat nog niet eens! Dan komt hij wel tot bedaren. “Ik
heb dit gedaan, ik heb dat gedaan...” Zolang we die ‘ik’-verhalen nog vertellen hebben we Christus nog niet erkend. Maar het is
verbazingwekkend hoe de zogenaamde ‘christelijke naties’, waar het christendom heerst, nog het meest egoïstisch zijn van al;
vooral de Engelsen, maar ook de Amerikanen. Ze zijn allemaal zo egoïstisch dat ik niet kan begrijpen hoe zij volgelingen van
Christus kunnen zijn. Maar wat is nu de remedie voor het ego? Daar zouden we beter over nadenken. De remedie was Jezus
Christus, en hoe hij ons leerde dat we nu van iedereen zouden moeten houden, ook van je vijanden. De remedie die hij ons leerde
was liefde. En buiten liefde is er geen enkele andere remedie. Maar deze liefde is de liefde van Paramchaitanya. Hij zei duidelijk:
“Zoek jezelf, klop op de deur en de deur zal openen.” Dat betekent niet dat je echt op een deur moet gaan kloppen; het gaat erom
de deuren van je hart te openen. Wie een bekrompen hart heeft, wie gierig is, zal nooit een Sahaja yogi kunnen worden. En wat
ook heel belangrijk is: als je kwaad wordt dan wil dat ook zeggen dat je teveel ego hebt. Ik heb mensen met heel opvliegende
karakters gezien, die trots verklaren dat ze ‘heel snel kwaad worden’. Zulke mensen horen niet thuis in Sahaja Yoga. Wel
diegenen die weten hoe ze moeten liefhebben, wat zuivere liefde is, en dat dit soort liefde geen verwachtingen kent en geen
verlangens; zij die volledig bekwaam zijn in het onbaatzuchtig liefhebben, alleen zij kunnen in Sahaja Yoga zijn. Egoïstische
mensen doen verkeerde dingen, en ik ben hen beu. Ze zullen op eigen houtje iets op touw zetten zonder mij ervan op de hoogte
te brengen, waardoor er vandaag al duizenden vragen zijn gekomen. Vandaag moet ik zeggen dat ze mij in Delhi ooit op de dag

van een puja plots vertelden dat we een stuk land ter beschikking kregen. Hoeveel betaalden we daarvoor? Hoe wordt dat verder
geregeld? Waar is het land? Niets! En geen enkele Sahaja yogi had mij op de hoogte gebracht. Als iemand dus morgen zegt: “Shri
Mataji heeft dat gezegd”, ga dan weg van die persoon. Als ik iets te zeggen heb, dan zal ik het zelf wel zeggen. Na het voorval
hebben we zoveel vergaderingen gehad, en ik heb niets gezegd. Nu zijn degenen die het geld hebben betaald helemaal van
streek dat ze misleid zijn geweest. Hoe krijgen ze ooit dat geld terug? Zonder het mij te vragen doen ze van alles; zonder mij ook
maar iets te vragen. Het stuk land is in zo’n slechte staat dat ze een bevel hebben ontvangen dat er niets op gebouwd mag
worden; gebeurt dit wel dan word je gearresteerd. Elke Sahaja yogi heeft het recht mij dingen te vertellen en te vragen, maar ze
hebben hun eigen gemeenschap gevormd en zichzelf gek gemaakt over de aankoop van een stuk land. Het is zo’n slechte grond
dat ze zeggen dat je er zelfs geen kippen op kunt houden. Zijn Sahaja yogi’s dan nog erger dan kippen? Wat er hier is gebeurd is
totaal zinloos, en ik ben er niet verantwoordelijk voor. Zorg zelf maar dat je je geld terug krijgt, het is mijn verantwoordelijkheid
niet. Jezus Christus zei dat mensen die huizen willen bouwen en in huizen willen wonen, naar de vogels zouden moeten kijken.
Zij maken hun eigen huis; met de grootste liefde maken ze zichzelf een klein huisje, en bij het bouwen van hun huis beleven ze de
grootste vreugde aan het bouwproces. Hij legde op alle mogelijke manieren uit dat je gehechtheid zou moeten opgeven: 'dit is
mijn huis, dit is mijn land, dit zijn mijn kinderen’. Zelfs tot aan ‘dit is mijn land’. Deze gehechtheid zou je moeten opgeven. Alleen
dan kun je groots worden. Over de hele wereld zijn jullie allemaal broers en zussen. Maar dat wil niet zeggen dat je de toewijding
aan je land moet opgeven. Absoluut niet! Als je geen toewijding hebt voor je land dan kun je niets verwezenlijken. In jou moet er
toewijding zijn voor je land. Maar wie toegewijd is aan zijn land wordt ook toegewijd aan de wereld. Als je niet toegewijd bent aan
je land – als er geen druppel is, hoe kan er dan een zee zijn? Eerst en vooral moet er toewijding zijn aan je land. Als je je eigen
land tegenwerkt dan ben je er niet aan toegewijd. Jezus Christus had niet hoeven terugkeren. Hij zei dat er alleen mensen
leefden die verlangden naar onbelangrijke zaken. Maar Shalivahana zei hem: “Nee, je moet gaan, en hen het principe van
zuiverheid leren.” Dus hij ging erheen om hen ‘nirmal tatwam’ te leren, en ze doodden hem. Het was een land vol gekken. Hij
hoefde er niets te leren, maar hij had er iets te onderwijzen; daarom ging hij erheen. En om dezelfde reden kwam hij aan zijn
einde. Wijsheid en vergiffenis – vergiffenis is de enige mantra die de Agnya chakra kan openen. Als je tegenover een ander
kwade gevoelens hebt – als je ten opzichte van de ander woede voelt of als je de neiging hebt om agressief te zijn naar anderen
toe, dan kan je Agnya niet in goede staat zijn. Wat je ook doet, doe het met liefde. Zelfs als je iets aan iemand duidelijk moet
maken, doe het dan zo dat het zijn of haar leven zuivert. Dat betekent niet dat je je kinderen moet verwennen. Kinderen moet je
absoluut discipline bijbrengen. Als je kinderen geen discipline kunt bijbrengen, dan kunnen je kinderen nooit goede Sahaja yogi’s
worden. En om dat te kunnen doen moet je zelf discipline hebben. Heb je zelf geen discipline, dan kun je je kinderen ook geen
discipline leren. Over het leven van Jezus Christus werd maar heel weinig geschreven. Maar hij was enorm gedisciplineerd,
waardoor hij heel wat kon verdragen, en in zijn leven toonde hij aan dat hij niet getrouwd hoefde te zijn. Hij trouwde niet; al
betekent dat niet dat hij tegen het huwelijk was. Mensen hebben soms zo’n verkeerde ideeën en hielden er hun eigen visie op na:
de vrouwen die ze ‘nonnen’ noemden zouden getrouwd zijn met Jezus Christus. Hij was ‘sakshat Ganesha’! Hoe kan iemand met
hem getrouwd zijn? Daarnaast mochten de priesters niet trouwen, en onderwees men ook dat soort onnatuurlijke concepten. Op
die manier kun je wel iedereen onder controle houden, maar je wordt er geen christen mee. Door deze ‘kritrim bandhan’,
waarmee ze zichzelf beschermen, verliest de christelijke religie vandaag de dag zijn waarde. Ze vergaten Jezus en creëerden
hun eigen religie, die ze de christelijke religie noemden. De christelijke religie van tegenwoordig is eerder een smet op de naam
van Jezus! Omdat ik werd geboren in deze religie leerde ik deze religie van binnen en van buiten kennen. Hetzelfde geldt voor de
hindoe religie. In de hindoe religie is het onmogelijk één gemeenschap te vormen, door de vele guru’s die jullie hebben – ware
guru’s zoals Dattatreya en Nath Panth, de vele incarnaties die jullie kenden, en de vele swayambhu’s. Jullie hebben niet één boek,
maar een groot aantal boeken. Maar zij hebben alleen Jezus en de Bijbel. Ze kunnen fundamendalisten zijn, en ze kunnen ook
yahudi’s zijn. De drie zijn aan elkaar gerelateerd, zo staat het geschreven in de boeken. Maar een hindoe kan nooit tot één
gemeenschap behoren, want sommigen hebben een guru en anderen hebben weer een andere guru. Sommigen vereren
Mahalaksmi, anderen Renuka Devi, en weer anderen Krishna. Dus ieder afzonderlijk en elke familie vereert zijn eigen incarnatie,
met zijn eigen boeken. Er is dus niet één boek dat we de Heilige Bijbel noemen. Dat wil zeggen dat alle religies door een hindoe
gerespecteerd moeten worden. Ik heb gemerkt dat het vermogen tot respecteren het grootst is in hindoes. We waren ooit in een
hotel waar er een Bijbel lag. Ze leggen er gewoon een Bijbel, of iemand die nu wil lezen of niet. Die Bijbel viel op de grond, en er
was één hindoe bij ons, die de Bijbel opraapte, naar zijn voorhoofd bracht en op tafel legde. Zij zouden nooit de Bijbel met hun
voeten kunnen aanraken. De christenen wel. Maar een hindoe zou dat nooit doen. Iedereen te respecteren, dat is de gedragscode
van een hindoe. Maar toch heeft dit ook heel vreemde types voortgebracht, zoals onze politici; ook dit soort mensen werden hier
geboren. Zoals de paddestoelen tijdens de moesson, zo ontstonden ook deze mensen. Maar zij zijn geen hindoes. Zij kennen

niets van hun religie. Noord-Indiërs kennen er ook niets van. En zij die tot de Zuid-Indiërs behoren weten dat ze brahmins geld
moeten geven, af en toe, en welke rituelen ze hier en daar moeten uitvoeren. Hier in Maharashtra is er niets dan ritualisme. Ze
zijn zo ritualistisch. In Maharashtra heb ik heel hard gewerkt, maar het heeft niets opgeleverd, omdat ze zo vreselijk ritualistisch
zijn. Ze kunnen er geen afstand van doen. Zo heb je hier de tempel van Siddhi Vinayak. De Ganesha die daar staat heb ik nog zelf
doen ontwaken. Maar wat zie ik nu: kilometers lange rijen, kilometers lang staan de mensen er in de rij, elke dinsdag. Zelfs als
Ganesha waarschijnlijk nog slaapt. Zo ritualistisch zijn de mensen hier in Maharashtra. Door dat ritualisme hebben ze een heel
opvliegend karakter gekregen. En ook in Noord-India zag ik dat verschillende mensen er ritualistisch zijn. En al degenen die
ritualistisch zijn hebben veel woede in zich, ze zijn heel heetgebakerd. Terwijl degenen die niet ritualistisch zijn heel koel blijven.
Het voornaamste is dus met dat ritualisme te stoppen, maar toch overal respect voor te bewaren. Met ritualisme stoppen wil niet
zeggen dat je overal tegenaan moet schoppen. Deze balans werd ons geleerd door Jezus Christus. Zonder deze balans kan je
Agnya chakra zich niet openen. Iedereen te respecteren, maar zonder onnodig ritualisme, waarin de verkeerde mensen gedijen.
Ook de valse guru’s van tegenwoordig kunnen enkel bestaan door ritualisme. Ze bevelen je hen geld te geven en van alles en nog
wat te doen: je moet havan doen, 108 keer deze en die namen oplezen, ze geven je mantra’s, enzovoort. Dit zijn ritualisten die je
ritualisme bijbrengen, dat compleet ingaat tegen alles waar Jezus Christus voor staat. Hij wist dat door ritualisme een mens
egoïstisch wordt. En om dit ego te kraken had hij dit ritualisme totaal verboden. Zo was ook het in naam van God geld verdienen
door wie dan ook onacceptabel voor hem. Maar men heeft precies het tegenovergestelde voortgezet: ‘verdien geld en
consumeer’. Ze stoppen niet met geld verdienen; ze verdienen geld en consumeren. Hierdoor wordt geen enkel probleem
opgelost. Vandaag, met ons werk van Sahaja Yoga, zouden we ons eens moeten afvragen hoeveel geld we eigenlijk hebben
betaald voor het werk van Sahaja Yoga. Hoeveel geld hebben we ervoor betaald? Jezus Christus had twaalf vissers, en zelfs zij
verspreidden zijn boodschap over de hele wereld, door hun harde werk. Vandaag zijn jullie mijn talrijke volgelingen, en als jullie
dat willen kunnen jullie zoveel mensen de realisatie geven en zoveel mensen in Sahaja Yoga introduceren. Maar het moeten geen
onbekwame mensen zijn; ze moeten diep zijn. Als ze niet diep zijn, kunnen ze het niet begrijpen. En daarvoor is het van het
grootste belang hoeveel we van hun houden, en hoeveel liefde zij op hun beurt weer aan anderen geven. Elke leider in Sahaja
Yoga zou eerst en vooral moeten onthouden dat Jezus Christus ons leerde van iedereen te houden. “Doe ik dat wel? Ik vlieg
kwaad uit tegen iedereen, ik probeer iedereen te domineren en ik uit mijn woede met mijn ogen.” Dit ego werkt niet alleen Sahaja
Yoga tegen, maar ruïneert ook de persoon zelf. Wie egoïstisch is moet zorgen dat dit vermindert, en er liefde voor in de plaats
brengen. Dan zal het leven een plezier zijn, zal het leven mooi zijn! Als je niet kunt liefhebben, verdwijn dan maar een aantal
dagen uit Sahaja Yoga en open eerst de deuren van je hart. Alleen zo, alleen met deze Shakti zal Sahaja Yoga verspreiden. Het
probleem is dat zij die Sahaja Yoga verspreiden minder de Shakti van liefde bezitten, en meer de Shakti van woede. Zo zal het
zich nooit verspreiden. Door liefde zal het verspreiden, en door woede zal het vervagen. Het is belangrijk dat we deze les van
Jezus goed begrijpen. Sorry, ik moest even in het Hindi spreken, omdat de meeste mensen hier Indiërs zijn; sommigen zijn
Marathi’s en anderen komen uit Noord-India. Ik vertelde hen over Christus. Wat was zijn kracht? Hij had de kracht van de liefde,
en niet die van woede. Want hij is het die de oversteek maakte door het meest gecompliceerde centrum van de Agnya. Mensen
die ego hebben realiseren zich nooit dat ze ego hebben. En met hun ego doen ze de meest onzinnige dingen. Zonder mij iets te
vragen hebben ze in Delhi van alles gedaan, en zonder mij iets te vragen hebben ze in Rusland van alles gedaan. Dit is heel
schadelijk voor Sahaja Yoga. Ze beseffen helemaal niet dat ze een misdaad hebben begaan die strafbaar is volgens alle
goddelijke wetten. Als je iets wilt ondernemen dan moet je mij daar van tevoren over op de hoogte brengen. Je moet mij
raadplegen en je moet met mij spreken, omdat ik weet wat er gaande is. Je weet helemaal niet of iemand je aan het misleiden is.
Hoe kun je hier achter komen? Als je subtiel genoeg zou zijn dan zou je dit proberen na te gaan. Dan zou je me hebben gevraagd:
“Moeder, wat moeten we doen?” Je kunt het me ten minste vragen. Dit is het grootste gebrek in Sahaja yogi’s vandaag de dag:
dat we een heel subtiele vorm van ego hebben. Als je iemand leider maakt dan kan dat soms gevaarlijke gevolgen hebben. Als de
leider ego ontwikkelt door toedoen van zijn vrouw dan ontstaan er moeilijkheden en kunnen ze Sahaja Yoga compleet om zeep
helpen. Alles is mogelijk. Voordat je dus zoiets doet moet je mij eerst raadplegen. Ik leef nog steeds, en je kunt me nog steeds
dingen vragen. Je kunt me schrijven, of je kunt me bellen. Nu ben ik hier ten minste nog om je advies te geven. Maar ook moet je
je balans en je liefde ontwikkelen. Dat kan alleen door de Paramchaitanya, de allesdoordringende kracht van de goddelijke liefde.
Je kunt het onderscheidingsvermogen ontwikkelen, en andere speciale krachten. Zelfs als iemand alleen maar met me belt dan
weet ik onmiddellijk wat er mis is met die persoon. Ik zeg niet dat je zoals mij kunt worden, maar je zult tenminste de vibraties
hebben om het zelf te voelen. Kijk dus ook naar je eigen vibraties. Naar welke kant neig je? Leg een papiertje op je hand, en je zult
zien dat het begint te trillen voor mijn foto. Met dit ego kun je geen stap verder komen. Waarom ben je naar Sahaja Yoga
gekomen? Je bent hier niet gekomen om de één of andere leider te worden, of een soort koning of zo, maar je kwam hier om een

grote guru te worden. Zoals jullie mij vroegen, ‘gurupad dijiye’. Daarvoor moet je in Sahaja Yoga volmaakte nederigheid bezitten;
natuurlijke nederigheid, en een natuurlijke balans. Dat heeft Christus ons geleerd. In die tijd zullen de mensen nog niet zoveel ego
hebben gehad. Ego is een modern geschenk aan jullie. Mensen krijgen overal ego van. Zo ontmoette ik ooit een vrouw die een
heel groot ego had. Ik vroeg me af: “Wat is er met haar aan de hand?” Dus ik vroeg mijn dochters: “Wat doet zij precies?” Ze
zeiden: “Mama, ze kan heel goed poppen maken.” En daarom had ze zo’n groot ego. Wat is er nu belangrijker dan een goede
Sahaja yogi te zijn? Al ben je een koning, al ben je wat dan ook. Je ziet hoe de eerste ministers nu allemaal in de gevangenis
belanden. Wat zijn zij vergeleken met jou? Ze hebben geen balans en ze hebben geen gezond verstand. Het maakt je tot een
aparte klasse van persoonlijkheid – een hoger soort mensen – als je geen ego hebt. Mensen proberen wel hun ego te
verwijderen, op verschillende manieren. Ze blijven zichzelf maar shoebeaten, en ze voeren allerlei rituelen uit met het doel hun
ego te verwijderen. Maar we doen dit alles met ons verstand; en alles wat je met je verstand doet zal je alleen maar meer ego
geven. Of ze worden asceten. Dat zijn nog de grootste egoïsten. Ik zou zeggen dat Hitler de allergrootste asceet was. Door zijn
ascetisme werd hij Hitler. En als je Hitler wilt worden, moet je ascetisch worden. In Sahaja Yoga is het helemaal niet toegestaan,
al dit ascetisme. Je moet hier liefdevol zijn, teder, vriendelijk en gedisciplineerd. Dat moet ik erbij zeggen, want als je liefdevol
bent dan kun je soms over je grenzen gaan, omdat je de discipline van Sahaja Yoga niet bezit. Liefhebben wil niet zeggen dat je
moet worden zoals Romeo en Juliet, dat heeft er niets mee te maken. Je moet je balans vinden met behulp van je discipline. Als
je geen discipline hebt, dan kun je nooit een goede Sahaja yogi zijn. Van het leven van Christus moeten we deze dingen leren;
want zolang we deze kwaliteiten niet hebben, kunnen we geen goede Sahaja yogi’s worden. Ten eerste: de ritualistische aard, ten
tweede: woede, ten derde: gierigheid. Zoals bijvoorbeeld als je naar Engeland gaat, dan staat er geschreven: ‘spaar geld uit door
een taxi te nemen’. Daar zien we het, de gierigheid: “waar kunnen we geld uitsparen”, “Moeder, wilt u ons korting geven?” Ik ben
hier niet om zaken te doen. “Als u de prijs halveert dan zullen er veel meer mensen komen.” Ik gebruik jullie geld zelf niet. Ik
gebruik alles wat ik krijg om jullie gebouwen te bekostigen, natuurlijk ook mijn eigen geld, maar ook jullie geld. Ik heb al zoveel
gedaan: heel Vashi, de hele ashram, twee ashrams in Delhi, dan de hele school, en verder nog het land in Pune en op andere
plaatsen. Nu willen ze in Pune dat ik voor het land betaal, en dat ik ook voor al het andere betaal. De mensen van Pune zijn
precies waar de Maharashtrians om bekend staan: het zijn enorm gierige mensen. Zelfs voor hun eigen ashram willen ze dat ik
alles zelf betaal, terwijl zij er gezellig heen gaan om bhajans te zingen. Het zijn wel goede muzikanten, maar meer ook niet.
Verschrikkelijk gierige mensen. Gierige mensen kunnen nooit liefhebben. Ze houden van geld. Egoïstische mensen kunnen nooit
liefhebben omdat ze van macht houden, om anderen te kunnen beheersen. Ze denken dat ze voor Sahaja Yoga werken, maar dat
is niet zo. Zolang je nog dingen voor jezelf en voor je ego doet, heeft het geen zin om voor Sahaja Yoga te werken. Kijk naar
Christus: hij werd geboren in een zeer nederig onderkomen. Maar hij was de koning. En toch leefde hij met de armen en
probeerde hen te redden. Hij hielp de lepralijders, en hij hielp nog zoveel andere mensen. Eénentwintig mensen werden door hem
genezen. In Sahaja Yoga weet ik niet hoeveel duizenden mensen er al genezen werden. Maar het belangrijkste als je anderen
geneest, is dat je weet dat jij hen niet geneest; het is de goddelijke kracht die hen geneest. Jij doet zelf helemaal niets. Het is
beter dat je het zo ziet. Zo voel ik het zelf ook: dat ik niets doe; ik ben Nishkriya, degene die niets doet. Maar dat wil niet zeggen
dat ik lui ben. Je moet actief zijn, maar al je activiteit moet van de goddelijke kracht van de liefde komen. Eerst en vooral moet je
je armen openen voor de liefde. Open je hart, stel je geld open en je huis, alles voor de liefde. Als je vrouw anderen niet wil
binnenlaten, zet haar dan maar zelf buiten, daar heb ik geen probleem mee. Leer haar vriendelijk en vrijgevig te zijn, en dat geldt
omgekeerd ook voor de man. Het is ontzettend belangrijk dat je vrijgevig bent. Je moet vriendelijk zijn, liefdevol en zacht naar
anderen toe. Christus is maar één keer kwaad geworden, en toen had hij daar het volste recht toe, omdat hij zag dat mensen
dingen verkochten in de tempel. Maar hier gebeurt precies hetzelfde. Als je niets van ze koopt dan zullen ze moeilijkheden
krijgen. Maar jullie kopen alleen dingen van hen omdat je de gewoonte hebt om te shoppen. Overal waar mensen heen gaan
moeten ze shoppen; dat is een gewoonte. Ze moeten shoppen. Ze zullen niet naar het groen kijken en de schoonheid van de
natuur bewonderen, niets. Toen ik naar veel verschillende landen reisde – omdat ik met mijn man meereisde – wilde ik heel
graag mooie plaatsen zien, zoals museums. Ik ging nooit shoppen. Maar nu ik zoveel kinderen heb moet ik wel shoppen. Dus
ging ik naar de winkel. Maar niet in de zin dat ik elke plaats als een mogelijkheid om te shoppen beschouw. Waarom zou je hier
moeten shoppen als je bent gekomen omwille van je spirituele groei? Hebben ze in Mekka misschien ook winkels? Dit is het
heiligste der heiligen. Waarom zou je naar de winkel gaan? Ik begrijp er niets van. Ik heb ze gezegd hier geen winkel te openen
maar jullie zijn degenen die ze aanmoedigen. Wie heeft ze aangemoedigd om geld aan ons te verdienen? Je kunt hier niets
essentieels kopen. Nu ben je hier gekomen, naar dit heilige evenement. Je bent hier gekomen om te vereren. Maar nu zijn er in
onze Mahalakshmi tempel mensen die bloemenkransen verkopen, en haaraccessoires voor vrouwen. Ze zeggen dat het voor de
Godin is, dus gaan mensen er iets kopen. Alle mensen komen maar domweg en geven het vervolgens aan de brahmin in de

tempel, die het dan weer verder verkoopt aan een lagere prijs. Deze bloemenkransen, ik weet niet hoeveel keren ze al gekocht en
verkocht zijn geweest, gekocht en weer verkocht – door de domheid van de mensen die erheen gaan. Als ze iets willen hebben,
dan zouden ze het beter ergens buiten kopen, niet op de plaats waar jullie zijn samengekomen. Jullie zijn toch ook naar Delhi
gegaan, daar had je het kunnen kopen. Of jullie zijn in Bombay geweest, daar kon je het ook kopen, maar toch niet hier? We
kunnen deze plaats niet in Bombay of Delhi veranderen, waarom zijn we anders hier gekomen? Daarom nam Christus een zweep
en sloeg degenen die handel dreven naast de kerk. Tegenwoordig doen ze dit niet meer, zag ik, dicht bij de kerk doen ze dit niet
meer. Ze doen dit daarbuiten. Maar ze verkopen wel andere dingen; zo verkoopt de katholieke kerk een wijn genaamd
‘Benedictine’. Stel je voor! Dat is weer een ander verhaal. Christus ging eens naar een huwelijk, waar ze geen wijn hadden. In de
Hebreeuwse taal is ‘wijn’ een ander woord voor druivensap. Het betekent niet dat het gefermenteerd moet zijn. Dus hij
transformeerde water in donkere wijn. Het is niet mogelijk om water rechtstreeks in wijn te veranderen: wijn moet rotten en het
moet stinken. Hoe meer het stinkt, hoe beter de wijn. Maar nu denken ze dat Christus heeft gezegd dat we wijn moeten drinken.
Dat heeft hij nooit gezegd. Hij transformeerde het water gewoon in wijn, in de betekenis van de smaak van druivensap. Ooit
kwam ik ergens voor een televisie-uitzending, en daar was een heel vriendelijke man, in Italië. Hij zei: “Moeder, geeft u mij eerst
de realisatie.” Toen zei ik: “Neem wat water,” en ik raakte het aan met mijn hand. “Drink het nu op.” Hij zei: “Het smaakt net als
wijn!” Ik zei: “Dit is wat Christus deed.” En hij kreeg zijn realisatie. Je kunt wijn niet onmiddellijk maken. Maar als er iemand sterft
drinken ze, en als iemand geboren is drinken ze ook. Koste wat het kost; zonder te drinken zijn ze niet normaal. Maar de mensen
die hun realisatie kregen veranderen plots: zij willen niet meer drinken. Zij stoppen met drinken, en hun aandacht verbetert weer,
alles verandert. Dit is de transformatie die werkt, waar Christus over sprak, waar Mohammed sahib over sprak en waar alle
anderen over spraken: over deze specifieke tijd waarin de mensen getransformeerd zullen worden. Maar zelfs na deze
transformatie wil je nog niet worden wat je moet zijn, en waarvoor je hier gekomen bent. Zo zul je achterblijven. Er vindt nu een
grote transformatie plaats, en die transformatie omvat ook jouw groeiproces. Er is een grootschalige evolutie gaande, en al wie
niet naar behoren evolueert zal achterblijven. Zoals men zegt is dit het Laatste Oordeel, en je zult beoordeeld worden. Je zult
achterblijven. Je kunt de mensen die hoger evolueren niet langer bijhouden, en je gewicht zal je doen vallen. Het is voor jou dus
belangrijk dat je Christus begrijpt, in de vorm van al deze kwaliteiten die je moet bezitten. Als je een opvliegend karakter hebt,
goed, shoebeat jezelf dan. Maar heb je dit niet, dan hoef je dat niet te doen! Je moet weten hoe je in elkaar zit. Doe eerst aan
zelfonderzoek, en kijk dan wat je te doen staat. Maar dit ritualisme is in Sahaja Yoga niet voortdurend toegestaan. Ik zou zo
graag willen dat al mijn kinderen ongelofelijk liefdevol en collectief zijn, en niemand zonder reden veroordelen. En als je wel
commentaar hebt op iemand, zeg het mij dan. Ik weet wat er speelt. Zonder het mij te vragen zou je nooit iemand moeten
afwegen, en zeggen dat je diegene hebt afgewogen. Waarmee dan? Wat is je maatstaf? Jij zit zelf verstrikt in het web van het
ego. Je mag niemand veroordelen zonder er mij over te vertellen. Je moet het mij vertellen. Maak je geen zorgen dat ik het lastig
zou vinden of wat dan ook; maar vraag het mij. Ik ken iedereen. Misschien heb ik diegene nog niet ontmoet, maar ik kan wel de
vibraties voelen. Je kunt me schrijven. Veel mensen bellen mij zomaar op, maar zo werkt het niet. Je moet me schrijven, want ik
lees elke brief. Maar schrijf me geen nutteloze brieven, waar je mijn tijd mee verspilt; zoals “de vader van mijn moeders moeder…,
enzovoort, is ziek of gestorven en nu waart haar geest rond.” Ik krijg de meest vreemde brieven. Wat kan ik doen voor zulke
mensen? Het is niet belangrijk! Of: “Ik heb geld nodig, ik heb geen geld, ik reken op u voor geld, dus stuur me alsjeblieft geld...”
Zoiets kun je aan mijn foto vragen. Ben je een goede Sahaja yogi, dan hoef je je nooit zorgen te maken om geld. Of: “Ik heb geen
kind, Moeder, wat moet ik doen? Moeder, ik wil een kind...” Vraag maar aan degenen die kinderen hebben wat zij daarop te
zeggen hebben. Er zijn er zoveel die kinderen kregen na bij Sahaja Yoga te zijn gekomen, maar je moet het ook verdienen. Er zijn
al zoveel wonderen gebeurd. Zoveel mensen werden al genezen, absoluut. Maar dat wil niet zeggen dat jij dat zelf hebt gedaan.
Trap niet in de val van het ego, dat is heel gevaarlijk. Als je Sahaja Yoga ruïneert, dan ruïneer je jezelf. Jullie moeten me vandaag
allemaal iets beloven in je hart. Leg je handen op je hart en zeg: “Moeder, wij zullen liefhebben, wij zullen uw goddelijke liefde
verspreiden tot ze de hele wereld omvat, en we zullen alle mensen de realisatie geven. We zullen niet schreeuwen, we zullen niet
kwaad worden en we zullen niet allerhande rituelen doen, maar ons gewoon overgeven. We geven ons ego over.” Geef je ego
over. Geef je ego over, en al je problemen kunnen worden opgelost. Want zolang er nog ego is, neemt de goddelijke kracht het
niet over. Je kunt doen wat je wilt, maar je bent niet verbonden. Je verbinding ontbreekt. Christus ontbreekt. Hij is er niet meer.
Om hem te doen manifesteren moet je eerst en vooral je liefde uiten. Dat betekent niet dat je van je vrouw houdt, van je kinderen
houdt en van je huis houdt. Je zou van iedereen moeten houden. Probeer iedereen gelukkig te maken. Daarom hou ik zo van
muziek: omdat je door muziek vibraties kunt verspreiden. Het is een uitstekend medium om vibraties mee te verspreiden,
liefdevolle vibraties. Maar de muzikanten moeten dan wel liefdevolle mensen zijn; niet opvliegend, geen opscheppers en niet
zelfingenomen. Dan zal het allemaal heel mooi uitwerken, als je eenmaal begrijpt dat deze goddelijke kracht ontzettend machtig

is. Het is zonder twijfel liefde, zonder twijfel waarheid en zonder twijfel kan je iets overkomen als je je er los van maakt, en kan
het met je gedaan zijn. Het is een ongelofelijk sterke, effectieve en absoluut beslissende kracht die je in jezelf hebt. En dat
allemaal dankzij Christus, die zichzelf liet kruisigen en zijn lichaam opofferde omwille van ons, opdat onze Agnya zich zou
openen. Anders had ik Sahaja Yoga niet kunnen verwezenlijken. Maar in dit gebied hebben we Boeddha, Christus en Mahavira; en
zij moesten ‘tapasya’ doen, boete. En dat deden ze. Jullie hoeven dat nu niet meer te doen, zij hebben het voor jullie gedaan.
Gisteren zag ik de muzikanten; in twee à drie maanden hebben zij zoveel geleerd, veel meer dan alle andere muzikanten die ik
ooit heb gekend. Zij moesten voor Indiase muziek door het oog van de naald gaan. Maandenlang moesten ze oefenen, en
jarenlang moesten ze buigen voor hun guru. Nu is dat allemaal verleden tijd, door deze Paramchaitanya en jouw kracht om één
te zijn met het goddelijke. Deze goddelijke kracht kan je compleet transformeren, tot zulke hoogte dat je al wat je maar wilt
kunnen in twee à drie maanden kunt leren. Toen ze zongen in Pune, de ‘buitenlanders’, zoals we ze respectvol noemen – in India
zegt men ‘buitenlanders’ met respect, niet zoals in andere landen. Ze zongen dus, en er waren enkele zeer grote muzikanten
gekomen, die me zeiden: “Moeder, we moeten ons hoofd buigen voor hen. Want hoe konden deze mensen, die niet het minste
van Indiase muziek kenden, dit zo goed leren? En ook de uitspraak van het Marathi is moeilijk. Maar ze zijn er zo goed in, en dat
is verbazingwekkend. En dat is allemaal in uw aanwezigheid gebeurd, in uw aanwezigheid.” Het is hier mooi, jullie hebben
ballonnen opgehangen om de verjaardag van Christus te vieren. En deze ballonnen van jullie ego moeten allemaal barsten, ze
moeten verdwijnen. Het zou me blij maken als jullie Hindi zouden leren. Mijn Engels is misschien niet perfect, maar het is beter
dat jullie Hindi leren, zo mogelijk. Want in India alleen al zijn er minstens veertien talen, en nog zoveel meer in andere landen. In
elk land spreken ze een andere vorm van de Engelse taal. Als ik naar Amerika ga dan duurt het minstens twee à drie dagen
voordat ik hun Engels begrijp. Want ze doen dit door hun tong en hun lippen heen en weer te bewegen. En het Engels van de
Fransen is weer een ander verhaal. Leer dus maar beter Hindi. En het juiste Hindi, niet Hindi met Sanskriet invloeden. Zoals ze
zeggen, het Hindi voor dagelijks gebruik; want ik zou me beter voelen als jullie begrijpen wat ik zeg. Het is niet moeilijk, want jullie
zijn allemaal Sahaja yogi’s. Je kunt Hindi heel snel leren. Ik zeg niet dat je Sanskriet moet leren. Maar Hindi is heel gemakkelijk.
Probeer het. Het is niet mijn moedertaal. Ik heb nooit het Hindi bestudeerd, nooit. Maar het is een heel gemakkelijke taal om te
leren. Mijn vader zei me ooit: “Leer nooit Hindi aan een Engelsman.” Ik vroeg: “Waarom dat advies?” Hij zei: “Er was eens een
Engelsman die me bleef vragen of ik hem Hindi wilde leren.” Hij wilde zijn dienaar vragen de deur te openen of te sluiten. Voor
‘open de deur’ leerde hij te zeggen: ‘there was a cool day’ (er was een koude dag) – ‘darwaza khol de’. En om de deur te sluiten:
‘there was a banker’ (er was een bankier) – ‘maine darwaza bandhkar dey’ (betekenis: sluit de deur). Maar nu is het anders. Nu
pikken ze Hindi heel snel op. Heel snel, dat zie ik. Als jullie die vreselijke Indiase klassieke muziek, die zo moeilijk is, zo
gemakkelijk kunnen leren, wat dan met andere dingen? Jullie kunnen Hindi heel snel leren, en mij alsmaar gelukkiger maken. Niet
omdat Hindi mijn taal is; dat is het niet, dat is Marathi. Marathi is heel moeilijk. Ik denk niet dat jullie Marathi kunnen leren: heel
subtiele taal. Ik denk dat het één van de beste talen is om je ego te laten afnemen. Daarom zijn mensen uit Maharashtra normaal
gezien niet egoïstisch, omdat het zo in hun taal is ingebouwd. Als iemand bijvoorbeeld opschept: “ik heb dit gedaan, ik heb dat
gedaan” dan zullen ze in het Marathi zeggen: “Klim maar niet op een struik”, of we noemen het ook wel een ‘kikkererwtenboom’,
die maar zo klein is. Dan heeft die persoon het wel begrepen. Zo bestaan er veel woorden waarmee je het ego van iemand recht
in zijn gezicht kunt laten afnemen. Het Marathi heeft zoveel voordelen, maar toch vraag ik jullie niet om Marathi te leren. Het is
niet zo eenvoudig. Maar Hindi moet je wel leren. Dat is ontzettend gemakkelijk. Je moet wel één ding weten, namelijk dat we in
het Hindi het woord ‘adab’ hebben. ‘Adab’ betekent ‘bescheidenheid en respect’. Respect, maar zelfs meer dan respect; een stijl
om iets te zeggen. Niet in het Urdu, maar in de dagdagelijkse spreektaal van het Hindi is er respect in de manier waarop je
anderen aanspreekt. De manier waarop je anderen aanspreekt. En dit alles zal je een soort van flexibeler medium geven om je
liefde door te uiten. Want het is onmogelijk om ‘ik haat je’ naar het Hindi te vertalen. Dat kunnen we nooit zeggen, ‘ik haat je’. ‘Ik
haat je’, zou iemand dat ooit zeggen? Wij kunnen dan niet zeggen. Het is een zonde om iemand te haten; daarom kunnen ze nooit
‘ik haat je’ zeggen. Eerbaarheid wordt dan weer beter omschreven in het Marathi, maar dat is een moeilijkere taal, omdat ze,
zoals ik al zei, specifieke taaleigen uitdrukkingen heeft die je rechtstreeks kunnen corrigeren. Dit alles vertel ik gewoon om je te
verzoeken, als je deze muziek kunt leren die zo moeilijk is, om ook de simpele Hindi taal te leren, wat ontzettend eenvoudig is, en
die ook heel gemakkelijk is om te spreken. Er zijn nog zoveel dingen die ik wil dat je weet over Christus, maar in deze korte tijd
kan ik ze je niet allemaal vertellen. Zoals hoe hij zijn eigen prioriteiten had. In de Bijbel hebben ze hem niet volledig omschreven,
moet ik zeggen, of hebben ze bepaalde dingen gereduceerd. Dat is wellicht het geval, en hoe ze het christendom beoefenen is
gewoonweg schokkend. Je moet het christendom dus vanuit je hart leren. Er is geen andere manier. Ze moeten het vanuit het
hart leren, het hart van jullie Moeder. Moge God jullie zegenen!
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Vandaag is het een grote dag omdat de Sahasrara dag en moederdag samenvallen. Dat is een zeer sahaj[1] gebeurtenis denk ik,
en zo moeten we ook begrijpen hoe de Sahasrara en het moederschap samengaan.
De Sahasrara werd zeker en vast geopend, en Moeder moest het doen, want die mensen die eerder op deze aarde kwamen,
trachtten de mensen te onderwijzen over het dharma[2] om hen op het centrale pad te brengen, naar de snelste weg voor hun
spirituele groei. Ze probeerden alles, alles wat ze dachten dat goed was voor een bepaalde samenleving, een bepaald gebied of
een bepaald land. Ze spraken erover en er kwamen vele boeken uit voort. Maar in plaats dat deze boeken mensen voortbrachten
met een religieuze, spirituele en samenhorige aard, creëerden ze mensen die allemaal tegen elkaar waren. Het is een absurde
zaak, maar het gebeurde. Dus al deze boeken die werden geschreven en al deze kennis die werd doorgegeven, werd door
mensen misbruikt, enkel om zelf macht te krijgen, zou ik zeggen; het was allemaal een spel om macht en geld. Wanneer we het
resultaat van al die religies bekijken, voelen we dat het leeg is. Ze spreken over liefde, over mededogen, maar het heeft allemaal
een bijbedoeling. Het is soms allemaal een politiek spel, omdat ze nog steeds menen dat ze macht zouden moeten hebben, geen
spirituele macht, maar wereldse macht, zodat ze de hele wereld kunnen overheersen.
Deze dominantie begon zo sterk te werken in het menselijke brein, dat we vele oorlogen, moorden en meer van dat soort zaken
kregen. Toen dit begon te luwen voelde ik aan dat nu, misschien, het openen van de Sahasrara mensen zou kunnen helpen de
waarheid te zien. Op het niveau van de Sahasrara ken je de waarheid. Allerlei illusies, allerlei misverstanden, alle soorten
onwetendheid die je zelf in stand houdt, moeten verdwijnen, omdat wat je dan weet, de waarheid is. De waarheid is niet scherp, is
niet hardvochtig, is niet iets dat moeilijk te vatten is. De mensen dachten dat de waarheid iets moest zijn dat hen maar schade
zou toebrengen, of erg hardvochtig kon zijn, dat problemen kon veroorzaken tussen mensen, wat niet had mogen gebeuren, het
had niet mogen gebeuren, daar was het niet voor bedoeld. Maar telkens zij over de waarheid spraken, gebruikten mensen dat
voor een verkeerd doel. Dat is iets vreemds met mensen, dat ze dingen gebruiken voor een verkeerd standpunt, een verkeerde
boodschap, en proberen ze aan te wenden voor hun eigen doeleinden. Het komt zo vaak voor dat mensen macht over anderen
willen uitoefenen.
Ik heb het in mijn eigen land gezien toen de mensen afzonderlijke naties wilden. De mensen die aparte naties wilden, deden het
in feite niet om iets groots te bereiken, maar enkel omdat zij zo iets konden worden. Die mensen die dat wilden, enkelen van hen,
zullen belangrijk worden in hun eigen land. Ze wilden niet in een land wonen waar ze dat niveau niet konden bereiken. Daarom
splitsten ze deze landen en ik heb gemerkt dat door die scheiding al deze landen te lijden hebben, heel erg te lijden hebben. Er is
geen groei, er zijn financiële problemen, er zijn allerlei problemen en ook het moederland heeft eronder te lijden omdat zij nu
vijandschap ontwikkeld hebben en dit alles richt zich tegen het moederland.
Het idee van afscheuring alleen al is dus niet sahaj. Bijvoorbeeld, een bloem die aan de boom groeit ziet er heel mooi uit, ze
groeit er, ze bloeit er en ze produceert er ook zaad. Maar veronderstel dat je de bloem afsnijdt en ze wegneemt, wat gebeurt er

dan? De boom verliest de bloem, zonder twijfel, maar het grootste verlies is voor de bloem.
Dit deden ze dus, allemaal, en toen ze dit deden, zie je, wat is het resultaat? Dat de mensen die probeerden hun eigen land, hun
eigen gebied te hebben, gedood werden, vermoord, misbruikt en sommigen zijn in de gevangenis beland. Die houding, zelfs
buiten Sahaja Yoga, heeft aangetoond dat het niet helpt. We moeten dus leren één te zijn. Als je na Sahaja Yoga, na je
zelfrealisatie, deze boodschap nog steeds niet begrijpt, dat we allen één moeten zijn, één eenheid, één enkel lichaam: als we dat
niet kunnen zijn, als je je nog identificeert met andere zaken, dan ben je op geen enkele manier gegroeid of volwassen geworden.
Een zeer belangrijk punt op Sahasrara dag, dat men moet begrijpen, is dat alle zeven chakra's hun peetha[3] hebben in de
Sahasrara. Alle zeven chakra's. Ze zijn mooi in het midden van je brein geplaatst en ze handelen vanuit de zone waar ze zich
bevinden op de chakra's en werken het uit. Nu worden alle zeven chakra's één, ik zou zeggen, ze komen samen in harmonie. Er
vindt een volledige integratie plaats in deze centra, omdat ze beheerd worden door deze zeven hoofdchakra's, zoals we ze
kunnen noemen, je kan ze noemen zoals je wil, en zij beheren alle andere chakra's en omdat ze één zijn, volledig geïntegreerd,
zijn al jullie chakra's geïntegreerd. Het zijn de peetha's die verlicht zijn door de Kundalini, gezegend door de goddelijke kracht, die
onmiddellijk geïntegreerd worden. Men zegt (dat het is) zoals parels aan een draad. Het is zelfs meer dan dat, meer dan dat. Al
deze peetha’s die zich in jou bevinden, worden op zo een manier geïntegreerd alsof er geen verschil is in hun manifestatie.
Veronderstel dat je een chakra hebt die niet in orde is, waar iets mis mee is op fysiek, mentaal, emotioneel vlak, wat het ook is, de
andere chakra's proberen deze zieke chakra te helpen en trachten de persoonlijkheid van een Sahaja yogi op zo'n manier te laten
evolueren, dat hij geïntegreerd is. Nu is integratie in jezelf zeer belangrijk. Tenzij je geïntegreerd bent in jezelf, kan je niet
geïntegreerd zijn naar buiten toe. En de innerlijke integratie is zo een zegening van Sahaja Yoga dat iemand die zijn zelfrealisatie
ontvangt, een persoonlijkheid wordt die boven de normale persoonlijkheid staat. Zij is niet gehecht aan alle negatieve krachten,
de vernietigende krachten. Zij geeft gewoon zoveel zaken op die normaal zeer moeilijk op te geven zijn. Alle zeven chakra's die
we in onszelf hebben, worden dan geleid door deze peetha’s die in harmonie zijn. Enkel de hulp die voortkomt uit deze eenheid,
helpt alle chakra's om volledig geïntegreerd te worden.
Zoals het nu is, zijn we niet geïntegreerd omdat onze gedachten naar één kant gaan, ons lichaam naar een andere kant, ons hart
gaat een andere richting uit, onze emoties zijn weer anders. We weten niet wat juist is om te doen, wat het beste is om te doen.
Maar na de realisatie, in het licht van de Spirit, krijg je de waarheid en weet je wat er gedaan moet worden. Bijvoorbeeld, na de
zelfrealisatie kan je mensen beoordelen op hun vibraties. Je hoeft je hersenen daarvoor niet te gebruiken, enkel je vibraties.
Onmiddellijk weet je wat er verkeerd is met jezelf en met anderen. Dit is dus een dubbele verbetering, ten eerste zie je je eigen
wezen, je eigen zelf, je verwerft zelfkennis en ten tweede kan je ook uitmaken hoe iemand anders is, wat voor soort zaken hij
gedaan heeft. Als iemand niet sahaj is en beweert sahaj te zijn, kan je gemakkelijk uitmaken dat hij niet sahaj is, dat zijn gedrag
niet sahaj is. Het beste voor ons allemaal zou dus zijn dat we ertoe komen deze integratie binnen in onszelf volledig uit te
werken. We zouden het niet uit de weg mogen gaan, maar we moeten aanvaarden dat welke tekorten we ook hadden, wat we
ook verkeerd gedaan hebben, welke verkeerde gedachten we hadden, welke destructieve zaken we ook deden, dit alles moet
verdwijnen omdat jullie Sahaja yogi's zijn. Sahaja yogi's hebben een bijzondere taak te volbrengen. Ze zijn niet zoals anderen die
enkel werken voor geld, werken voor macht, werken om te kunnen domineren. Jullie zijn zo niet. Jullie werken in Sahaja Yoga
voor de emancipatie van de mensheid.
Het hele punt is dat deze Sahasrara een universeel gebied is waar we binnentreden. We treden een universeel gebied binnen en
wanneer we daar zijn, worden we, wijzelf, een universele persoonlijkheid. Dus al die kleine zaken zoals je ras, je land, je religie en
zo meer, die kunstmatige hindernissen tussen mensen vormen, vallen gewoon weg en je wordt een gerealiseerde ziel, en je weet
wat de mensheid is, je begrijpt de mensheid. Dit moet gebeuren in alle Sahaja yogi's wanneer ze samen zijn. Ze zouden moeten
begrijpen dat we geen gewone mensen meer zijn. We zijn bijzondere mensen, gekozen voor een zeer bijzonder werk, dat
vandaag het allerbelangrijkste is.
Nu, aangezien je weet wat er aan de hand is in deze Kali Yuga[4], hoef ik je dat alles niet te beschrijven, maar wel wat het licht is
van de Spirit, dat je zal tonen wat je kan doen om de ellende van de Kali Yuga weg te nemen. Om te beginnen bij jezelf, je stelt
voor jezelf vast, en je kan erom lachen, dat alles wat je tot nu toe gedaan hebt, dom was. Je had het niet mogen doen, maar je

hebt het toch gedaan, het is niet erg, je kan anderen vergeven die het doen. En je zal begrijpen dat zij die het deden, dit alles
deden uit onwetendheid.
Maar nu hebben jullie je Sahasrara open. In de open Sahasrara kan je ontvangen, of, God stort zijn zegeningen de hele tijd uit.
Met het ontvangen daarvan, we kunnen zeggen, met het voeden van je Sahasrara, is wat er gebeurt echt iets groots. Het eerste
wat gebeurt, is dat je onthecht wordt van jezelf, je kan jezelf zien, je kan je verleden zien, je kan jezelf begrijpen, dat je zoveel
verkeerde dingen gedaan hebt en mensen verkeerd begrepen hebt. Soms brengt dit je te ver weg van jezelf. Maar eens dit licht
komt en de Sahasrara gevoed wordt, zie je duidelijk in dat licht welk kwaad je jezelf aangedaan hebt. Dan zal je je eigen fouten
zien als persoon, maar je ziet ook de fouten van de maatschappij waarin je leeft.
Ik heb gezien dat mensen me onmiddellijk na hun zelfrealisatie beginnen te vertellen: “Moeder, ik was een christen maar kijk, zo
staat het met het christendom.” Iemand zal zeggen: “Moeder, ik was vaderlandslievend, maar ik begrijp nu pas wat
vaderlandsliefde betekent.” Alsof iedereen zijn eigen achtergrond begint te zien, zijn eigen levensstijl, en er gewoon uitstapt. En
eens je eruit bent, is het niet meer met jou geïdentificeerd. En het is zo'n spontane gebeurtenis. Het enige dat je zou moeten leren
is spontaan te zijn. En dat is wat ik merk, dat mensen zelfs in Sahaj(a Yoga), hoewel zij uit deze illusie zijn, deze oceaan van
illusie, ze nog altijd met één been in die oceaan blijven staan en ze het er maar blijven uithalen en het er opnieuw in zetten. Dat
zou niet mogen. Dat gebeurt alleen omdat mensen niet mediteren.
Als men zegt dat je moet mediteren, denken mensen dat het een soort ritueel is, of misschien een bepaalde stijl in Sahaja Yoga,
neen. Meditatie is er voor jou, om zeer diep in jezelf door te dringen, om alles te bereiken wat je Sahasrara je wil geven. Dat
niveau van onthechting, van begrip bereiken, dat kan alleen door meditatie. Wat er gebeurt in meditatie, is dat je bewustzijn de
Agnya oversteekt, er bovenuit stijgt en nu in de Sahasrara verblijft, in gedachteloos bewustzijn. Dan begint de realiteit van de
Sahasrara, de schoonheid van de Sahasrara, in je eigen persoonlijkheid te vloeien, in je eigen temperament. Enkel en alleen als je
mediteert, en niet enkel mediteert om te genezen of omdat je denkt: "ik moet mediteren". Maar meditatie is zeer belangrijk voor
jullie allemaal, dat je je Sahasrara op zo'n manier ontwikkelt dat je de schoonheid van je Sahasrara kan opnemen.
Als je je Sahasrara niet op deze manier gebruikt, zal je na een tijdje ondervinden dat de Sahasrara zich sluit, je zal geen vibraties
hebben en geen begrip over jezelf. Het is dus zeer, zeer belangrijk te mediteren. Ik kan onmiddellijk het verschil merken tussen
iemand die mediteert en een ander die niet mediteert. Omdat degene die niet mediteert, steeds denkt: "Oh, het is niet erg als ik dit
doe, of ik doe dat.” Meditatie is de enige manier om jezelf te verrijken met de schoonheid van de werkelijkheid. Er is geen andere
manier. Ik kan geen andere manier vinden dan meditatie om je te verheffen tot in het goddelijke koninkrijk.
Bijvoorbeeld, ik zou zeggen dat ikzelf, wat ik gedaan heb, het volgende is: dat ik in staat ben geweest om een methode te vinden
om zelfrealisatie te geven op massale schaal. Maar dat betekent niet dat wanneer ik het aan massa’s geef, zij allen Sahaja yogi’s
zijn, neen. Je moet al gemerkt hebben dat wanneer jullie programma's hebben, mensen hun realisatie krijgen als ik daar ben, ze
een tijdje naar de programma's komen en dan wegblijven. De reden is dat ze niet gemediteerd hebben. Hadden ze gemediteerd,
dan zouden ze geweten hebben wat hun kwaliteit is, wat ze zijn. Zonder meditatie begrijp je niet wat het beste is voor jou.
Vandaag is dus de dag dat je me moet beloven dat je elke avond zal mediteren, elke avond, misschien 's morgens ook, telkens
wanneer het mogelijk is. Als je in een meditatieve toestand kan gaan, dan ben je in contact met deze goddelijke kracht. Dan zal
alles wat goed voor je is, wat goed is voor je samenleving, voor je land, allemaal gedaan worden door deze goddelijke kracht. Je
hoeft de goddelijke kracht niet te overtreffen, je hoeft ze niet te bevelen, je moet er niets aan vragen, als je mediteert ben je
gewoon één met deze allesdoordringende kracht wat nog een grote zegen meer voor ons is.
Tenzij je Sahasrara geopend is, kunnen alle zegeningen van de goddelijke kracht niet tot bij jou komen. Misschien kan je wat geld
verdienen, kan je sommige jobs krijgen misschien krijg je dit of dat. Maar je eigen ontwikkeling is alleen mogelijk als je mediteert
en je Sahasrara volledig geopend is en open voor de waarheid.
Nu is de waarheid dat deze goddelijke kracht mededogen en liefde is. Dit is de waarheid. Er wordt gezegd: "God is liefde en God
is waarheid", de vergelijking kan zo opgelost worden: waarheid is liefde en liefde is waarheid. Maar dit is niet de waarheid, de

liefde die je hebt voor je eigen kinderen, die je hebt voor je familie, gehecht. Gehechte liefde is niet de waarheid. Als je gehecht
bent aan iemand dan zie je nooit de slechte kanten van die persoon. Als je kwaad bent op iemand, dan kan je nooit de goede
kanten van die persoon zien. Maar het is een volledig onthechte liefde en die liefde is uiterst krachtig, want telkens je die liefde
op iemand projecteert, zal je verrast zijn, de problemen van die persoon zullen opgelost worden, zijn persoonlijkheid zal
verbeteren, alles zal grondig uitwerken en zijn leven zal veranderen.
Maar als je gehecht bent aan om het even wat, dan zal deze gehechtheid zelf problemen veroorzaken en verhinderen dat Sahaj(a
Yoga) groeit. Deze gehechtheid kan van alles zijn, bijvoorbeeld, je kan gehecht zijn aan je land, gehecht zijn aan je maatschappij,
gehecht aan je familie, het kan vanalles zijn. Maar als de Sahasrara geopend is, leer je één ding, dat is onthechting. Het gebeurt
vanzelf dat je onthecht wordt. Ik bedoel echter niet dat je wegloopt. In Sahaja Yoga geloven we niet in mensen die weglopen van
de samenleving en naar de Himalaya’s trekken, ik noem dat vluchtgedrag, daar gaat het niet om. Wat er gebeurt, is dat je hier
bent, je ziet iedereen, je bekijkt iedereen, je kent iedereen, je staat dicht bij iedereen, maar je bent een onthecht persoon. Het is
een gemoedstoestand die je bereikt als je Sahasrara open is. In die toestand ga je om met mensen, ga je om met problemen, ga
je om met situaties, maar je bent er niet bij betrokken, er is geen betrokkenheid; en de betrokkenheid die je daarvoor had, kan je
nooit volledig inzicht geven in wat er gebeurt, in wat de waarheid is, over welke situatie ook.
Deze onthechting helpt dus. Het belangrijkste aspect van de onthechting is dat je zelf niet meegesleept wordt. Het is zinloos te
zeggen: "Oh, het raakt je niet, Moeder, hoe kan je dan bezorgd zijn om een ander persoon? Hoe kan je dan meevoelen met een
ander persoon? Want enkel als je met iemand meevoelt, kan je het probleem oplossen.” Maar dit gevoel dat je hebt, is opnieuw
een soort van gehechtheid. Het is geen echt gevoel, want het helpt niet. Die persoon huilt, jij huilt ook, iemand is in moeilijkheden,
jij bent ook in moeilijkheden. En dit helpt die persoon niet, en evenmin zal het jou helpen.
Onthecht zijn betekent dus op geen enkele manier dat je niet bezorgd bent om iemand anders. Je voelt wel degelijk mee. Je voelt
de pijn van die persoon, de moeilijkheden van die persoon, of soms van de hele samenleving of van het hele land. Maar je gevoel
is zo onthecht dat de allesdoordringende kracht het overneemt. Eerst en vooral moeten we volledig geloven in de bekwaamheid
van deze allesdoordringende kracht. Zodra je onthecht bent, zeg je: "U doet het.” - dat is alles. Eens je zegt: "U zal het doen, U
bent degene die het gaat doen,” verandert alles volledig. Omdat je al je verantwoordelijkheden, al je problemen overdraagt aan
deze goddelijke kracht, die zo machtig, die zo bekwaam is, die alles kan uitwerken.
Dus telkens wanneer je denkt dat jij dit probleem gaat oplossen, dat jij degene bent die het zal doen, dan zegt de goddelijke
kracht: "Goed, probeer maar!” Maar als je dit probleem echt kan overdragen aan de goddelijke kracht, zal het uitwerken. We
hebben alle soorten problemen in Sahaja Yoga, vooral wanneer we ondervinden dat mensen niet zo erg aangetrokken worden tot
Sahaja Yoga. Als er weinig mensen zijn, dan voel je je daar slecht over. Maar heb je al getracht om over dit punt te mediteren en
heb je al getracht om dit probleem aan de goddelijke kracht over te laten? Waarom zouden we ons zorgen maken? Als deze
goddelijke kracht beschikbaar is via onze Sahasrara, waarom zouden we dan bezorgd zijn? Waarom zouden we er aan denken?
Laat het over aan de goddelijke kracht. Als dat mogelijk is, als je dat kan bereiken -wat zeer moeilijk is voor menselijke wezens,
omdat ze met hun ego leven, met hun conditioneringen leven- maar als de gehechtheid aan al deze zaken verdwijnt, wat je dan
doet is deze zaken overlaten aan die kracht.
Krishna heeft in zijn Gita[5] gezegd: “Sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam vraja” "Vergeet al je dharma's.” Dharma’s
betekent … hij bedoelde, dat wij een dharma hebben als echtgenote, als echtgenoot, als lid van de samenleving, al die aspecten
hebben hun eigen dharma. Maar hij zegt: "Geef ze af, laat ze over aan mij, ik zal er voor zorgen." Dit is wat we moeten leren. Te
zeggen: “Het is deze goddelijke kracht die onze problemen zal oplossen. Voor mensen is dit een zeer moeilijke staat, en deze
staat kan bereikt worden door meditatie. Maar ik zeg niet dat je uren moet blijven mediteren. Dat is niet nodig. Maar wel met
volledig geloof in jezelf en in de goddelijke kracht. Als je dat uitwerkt, ben ik er zeker van dat het niet moeilijk is om te groeien tot
die staat van bewustzijn. Dat is wat we moeten bereiken. Het is zowel voor mannen als voor vrouwen mogelijk. Ze moeten niet
denken: ”Moeder, hoe kunnen we dat toch doen?” Zie je, zulke mensen zijn niet geschikt voor Sahaja Yoga. Degenen die geen
zelfvertrouwen hebben, kunnen niets doen. Maar zij die in overgave leven en denken dat zij het kunnen doen, zijn in staat om hun
macht over te dragen aan de goddelijke kracht. Draag het gewoon over aan de goddelijke kracht. Veronderstel dat ik een auto
bezit die me ergens naartoe kan brengen. Als ik een wagen heb, ga ik er toch geen ossen voor spannen, ik ga mijn auto ook niet

vooruit duwen, ik stap er gewoon in en gebruik hem. Zo gaat het ook als je deze grootse kracht rondom je hebt, als je Sahasrara
er totaal, volledig in ondergedompeld is, dan zal je verbaasd zijn hoe de zaken voor je uitwerken.
Ik geef je het voorbeeld van een Sahaja yogi die er niet meer is. Hij was een visser, een gewone visser, maar toch ook geschoold,
hij werkte in een bank. Op een dag ging hij een Sahaja Yoga programma geven en hij moest daar met de boot naartoe. Toen hij
buiten kwam, zag hij dat het volledig bewolkt was en op het punt stond om uit te barsten in een grote storm. Dit verontrustte hem
erg en hij zei: "Wat is dit nu?" Onmiddellijk was zijn Sahasrara open en mooi, onmiddellijk zei hij: "Nu laat ik het over aan deze
goddelijke kracht om dit alles te laten ophouden. Ik wil niet dat het regent en ik wil geen enkel probleem hebben tot ik terug thuis
ben en ga slapen.” En het was verrassend, maar de mensen vertelden me: "Moeder, de wolken en alles bleven de hele tijd, maar
het regende niet, er gebeurde niets en er was geen chaos, op geen enkele manier.” Hij ging naar het andere eiland waar hij moest
zijn, hij gaf het Sahaja Yoga programma en kwam terug. En dan, toen hij ging slapen, pas dan, begon het te stortregenen.
Dus de natuur, elk blad, elke bloem, alles, wordt uitgewerkt via deze goddelijke kracht. We zouden geen ego mogen hebben over
het feit dat wij zelf iets kunnen doen, dat we het zelf kunnen beredderen. Als je dat nog hebt, ben je nog niet zo sterk ontwikkeld,
ben je nog niet zo erg volwassen in Sahaja Yoga. Maar groeien in Sahaja Yoga, zou voor jullie niet moeilijk moeten zijn, want jullie
hebben richtlijnen.
Die mensen die hun realisatie hadden verkregen, het waren er zeer weinig, zoals soefi's en we hadden enkele heiligen in India,
hoezeer hebben zij allemaal strijd moeten leveren! Zij hadden niemand om hen te leiden, niemand om hen te helpen, niemand om
hen te vertellen over wat ze konden bereiken. Desondanks waren ze zeer tevreden mensen, zeer gelukkige mensen en ze
werkten het zo goed uit. Zij zagen de hele wereld vanuit een andere hoek, zoals jullie ook kunnen zien, maar ze waren niet
overstuur en ze hadden zoveel zelfvertrouwen, ze hadden uit zichzelf zoveel kennis, die ze bereikten via hun meditatieve proces.
En de manier waarop ze boeken geschreven hebben, sommige ervan zijn zo verheven, het is zeer verrassend, hoe zij gekomen
zijn tot die prachtige gedichten, die zo veel kennis bevatten. Men kan niet begrijpen dat zij geen leiding hadden, dat er niemand
was om het hen te vertellen. Maar één kwaliteit die zij hadden, was dat zij altijd voor hun Sahasrara trachtten te zorgen.
Nu is er één zaak die de Sahasrara blokkeert, en dat is de beweging van de Agnya in je gedachten. En dat is het enige, dat is het
enige dat je toegang tot Sahaja Yoga verhindert. Er komen de hele tijd gedachten, omdat een mens geboren wordt met de
eigenschap op alles te reageren, te reageren op dit en te reageren op dat, en de gedachten komen en de gedachten gaan. Er is
een grote opeenstapeling van gedachten. Daardoor kan je aandacht de Agnya niet overstijgen en in de Sahasrara verblijven.
Eerst en vooral zou je moeten zien welk soort van gedachten opkomen. Soms moet je jezelf veroordelen; je moet zeggen: "Wat
een nonsens, wat was ik aan het doen?” Wat is er met mij aan de hand? Hoe kon ik dat allemaal doen?" Eens je dat begint te
doen, zullen deze gedachten beginnen te verdwijnen. Deze gedachten komen van twee kanten, enerzijds van het ego en
anderzijds van je conditioneringen. En die zijn zozeer opgestapeld binnen in je, dat ze je niet toelaten je Agnya te overstijgen.
Daarvoor hebben we twee Bija mantra's[6]: Ham[7] en Ksham[8]. De eerste is voor de conditioneringen, wanneer je overspoeld
wordt door dit soort van angst: “Ik zou dit niet mogen doen, ik zou dat niet mogen doen, dit is niet toegelaten, dat is niet
toegelaten.” Dat is het deel dat te maken heeft met conditioneringen. Er kunnen veel soorten conditioneringen zijn. Het deel dat
het ego aangaat is echter: "Ik moet iedereen overtreffen, ik moet dit verkrijgen, ik moet in staat zijn om iedereen te overheersen.”
Deze twee zaken zijn in je brein aanwezig waar ze constant over en weer bewegen.
Het is dus belangrijk dat we in gedachteloos bewustzijn gaan, en dat gedachteloos bewustzijn is de echte manier om je
Sahasrara te laten voeden door de Kundalini. Want de Kundalini kan er niet doorheen geraken, zij kan er niet doorheen. En, zoals
ik zei, zijn er daarom twee Bija mantra's, de ene is Ham, de andere Ksham.
Als je dus geconditioneerd bent, heb je angsten, ben je bang en had je bepaalde ideeën over jezelf. Tegenwoordig beschrijven de
mensen zichzelf als: "Ik ben extravert.” Iemand zal zeggen: "Ik ben introvert.", Iemand zal zeggen: "Ik ben een hippie, ik ben dit, ik
ben dat.” Allemaal zaken die ze zichzelf kunnen toeschrijven. Maar deze ideeën komen allemaal van buitenuit, niet van binnenuit.
Om de binnenkant van jezelf te bereiken, de subtielere kant van je wezen, moet je de Kundalini toelaten om door de Agnya te
gaan. En deze Agnya overstijgen is een zeer belangrijke zaak in deze moderne tijden en daarvoor moet je mediteren.

Als je kan mediteren met volledig geloof in jezelf, dan kan deze Agnya geopend worden. Door overgave aan het Goddelijke, je
moet jezelf overgeven aan het Goddelijke. En wanneer de Agnya opengaat, zal je verbaasd zijn, dat je Sahasrara enkel zit te
wachten om het door te geven, om je alle hulp te bieden die je nodig hebt via de allesdoordringende kracht. Je verbinding van de
Sahasrara met de allesdoordringende kracht is gevestigd. En je zal verwonderd zijn hoe daardoor deze zeven chakra's voor je
werken hoe ze je helpen, hoe ze trachten je de werkelijke kennis over alles te geven.
Deze werkelijke kennis die je krijgt geeft zeer veel vreugde. Je kan deze werkelijke kennis in alles zien. Je hoeft er geen boeken
over te beginnen lezen. In elke situatie en in elke persoon, in elke bloem, in elk natuurlijk gebeuren, zie je duidelijk de hand van het
Goddelijke. Eens je de hand van het Goddelijke ziet, zullen jullie ego's verdwijnen. Eens je zegt: "U bent het, U doet alles.”
Kabir heeft daarover iets moois verteld. Hij zei dat zolang de geit leeft, zij steeds maar "mai, mai" zegt, "ik ben, ik ben." Maar
wanneer, na de slachting, van haar ingewanden snaren gemaakt worden, die gebruikt worden om katoen schoon te maken, zegt
ze: “Tu hi, tu hi - gij zijt, gij zijt, gij zijt". Zo zie je, op deze symbolische manier hebben zij gesuggereerd dat je opgelost moet
worden in deze goddelijke kracht. “Het is de goddelijke kracht die alles doet. Wat ben ik? Ik was maar een druppel en ik viel in
deze oceaan van bewustzijn van die goddelijke kracht die het overneemt en het uitwerkt.” Dat zal je heel erg helpen om een
goede Sahaja yogi te zijn.
Je hebt genezende krachten ontwikkeld, maar toch ben je daar niet trots op. Je hebt uiteraard ontwakende krachten ontwikkeld,
je bent er niet trots op. Je ontwikkelt zovele creatieve krachten en je bent er niet trots op. Je wordt werkelijk zeer, zeer creatief,
uiterst creatief. Maar het belangrijkste dat er met je gebeurt, is dat je een universele persoonlijkheid wordt. Je begint de
problemen van elk land te zien, van elke andere natie waar ze problemen hebben. Maar deze problemen, als je ze ziet, zie je ze
niet zoals andere mensen. Want anderen gebruiken dit misschien graag voor hun eigen doeleinden, misschien voor de media,
misschien voor iets anders. Maar wat jij wil zien is dat deze problemen opgelost worden. Zie je, je krachten zijn zo enorm, met dit
soort bewustzijn, dat, zou ik zeggen, volledig gedomineerd wordt door de goddelijke kracht, zodat zij alles wat je verontrust,
onmiddellijk overneemt en het begint uit te werken.
Vele, vele problemen zijn al opgelost door Sahaja Yoga en ze kunnen ook opgelost worden op een zeer universeel niveau, als je
een globale persoonlijkheid bent. Als je een globale persoonlijkheid bent, wat er dan gebeurt, is dat je een soort van voertuig
wordt, of als een kanaal kan worden waardoor deze goddelijke kracht kan handelen, omdat je zonder meer een globale
persoonlijkheid bent. Niet gehecht aan dit, niet gehecht aan dat, maar een zuivere Sahaj persoonlijkheid die zeer gemakkelijk
door deze goddelijke kracht gebruikt kan worden. Daarom moeten wij, zoals ik vanmiddag reeds vertelde, voorzichtig zijn met
een paar zaken die we in onszelf hebben.
Eerst en vooral, woede. Woede is het ergste dat we hebben. Woede waarvoor? Er zijn mensen die als volgt spreken: "Ik was zeer
kwaad" - alsof ze trots zijn op hun woede. Woede is een teken van volledige domheid, absolute domheid. Het is niet nodig om
kwaad op iemand te worden, omdat je door woede het probleem niet oplost. Met woede beschadig je jezelf. Met woede
beschadig je je eigen natuur. Met woede bederf je werkelijk de hele situatie. Het haalt dus niets uit om kwaad te zijn over wat dan
ook. Maar als er iets gebeurt dat je kwaad maakt, moet je tot rust komen en voor jezelf zien waarom het verkeerd loopt, waarom
het je stoort. Je inzicht zelf zal dit probleem helpen oplossen.
Je moet eerst en vooral begrijpen dat je een speciale persoonlijkheid bent, dat je Sahasrara geopend is voor deze goddelijke
kracht, alsof je binnengetreden bent in het goddelijke rijk. Jullie zijn hoge gasten aan het grootse goddelijke hof, je bent geen
gewone persoon. En zo begrijp je plots waarom je Sahaja Yoga hebt en waarom je je realisatie gekregen hebt: omdat er iets
bijzonders is. Maar dat zou je geen ego mogen geven. Het is niet voor je ego dat je dit moet hebben, maar om te begrijpen dat je
het spel van het Goddelijke meespeelt. Dit spel is iets dat ik als volgt zou kunnen uitleggen: veronderstel dat je een kunstenaar
bent, dan ligt het penseel in de hand van de kunstenaar, en het penseel denkt nooit dat het iets doet. Het is de kunstenaar die
alles doet. Op dezelfde manier, als je één bent met de goddelijke kracht, voel je gewoon: “Ik doe niets. Het is de kunstenaar die
het doet. Het is de kunstenaar die leidt.” En wie is de kunstenaar? Het is deze goddelijke kracht die van je houdt, die voor je zorgt,

die over je waakt, die volledig met jou geïdentificeerd is.
Je zal verrast zijn. Ik heb zoveel brieven ontvangen over hoe Sahaja Yoga mensen geholpen heeft, hoe ze op het juiste moment
hulp gekregen hebben, hoe ze, op het punt van volledige vernietiging, gered zijn. Zoveel mensen hebben me geschreven. Maar ik
ben niet verrast. Want als je één bent met het Goddelijke, zorgt het voor je. Het heeft alle krachten, alle krachten. Eén enkele
kracht heeft het niet, die om je te controleren. Als je jezelf wil vernietigen, geeft het je vrijheid, volledige vrijheid. Als je jezelf wil
vernietigen, vernietig maar. Als je deze goddelijke kracht niet wil aanvaarden, goed, aanvaard ze dan niet. Het is de volledige
vrijheid om met jezelf te doen wat je wil. Dat is één zaak die het je geeft, en daarom moet je deze vrijheid ombuigen en de
goddelijke kracht respecteren.
Vandaag is het moederdag en ik zou ik zeggen, ik ben er blij om dat het ook moederdag is, want ik denk dat alleen een moeder
het op deze manier kan uitwerken. Men moet veel geduld hebben met mensen. Wat ik gemerkt heb met al deze grote incarnaties
die gekomen zijn, zij verdwenen gewoon; ze hebben maar een korte tijd geleefd, een zeer korte tijd. Eén van hen werd gekruisigd
toen hij 33 jaar oud was, een ander ging in samadhi[9] toen hij 23 jaar oud was, omdat ze niet konden verdragen hoe dom de
mensen waren, denk ik. Ze konden het nut er niet van inzien dat ze iets konden doen voor de mensen. Ze verloren hun
vertrouwen, denk ik, of misschien dachten ze dat het nutteloos was om voor deze mensen te werken. Daarom namen ze aan dat
het beter was om te verdwijnen.
Maar de positie van een moeder is anders, ze zal zich blijven inzetten en blijven vechten voor haar kind. Ze zal tot het einde
blijven vechten om er op toe te zien dat het kind al het goede krijgt. En dit geduld en deze liefde en deze vergevingsgezindheid is
van nature ingebouwd bij een moeder, zie je, want haar houding is heel anders. Ze doet het niet om iets te bereiken, geen grote
naam, of wat je een beloning zou noemen, of wat dan ook. Ze doet het enkel omdat ze een moeder is. En dat is het teken van
elke moeder. Als ze een echte moeder is, tenminste voor haar eigen kinderen, zal ze zich volledig inzetten, ze zal alles uitwerken
dag in en dag uit, en proberen haar kind te beschermen tegen onheil.
Maar Sahaja Yoga is een veel grotere familie en daarom moesten jullie je ontwikkelen vanuit het principe van de moeder. Je kan
geen enkel ander principe gebruiken. Zo hebben we grote strijders gehad en ook zij hebben belangrijke zaken gedaan, en ze
hebben zich ontwikkeld als strijders. Dan waren er ook die zeer opofferend waren. Er zijn allerlei soorten mensen geweest. Ze
hebben zeer hard gewerkt om het dharma in de mensen te vestigen, maar ze konden het niet. Ik dacht aan één ding, het heeft
geen zin om het dharma te vestigen. Geef hen eerst en vooral zelfrealisatie. Als ze in het licht van de Spirit zien wat er verkeerd
is, zullen ze automatisch dharmisch worden. De beste manier is dat te doen, en niet hen het dharma op te dringen. Want als je
hen het dharma opdringt, weten ze niet hoe het te volgen, ze kunnen het niet opnemen. Dit zal dus de beste manier zijn, hen enkel
bewust te maken van hun Spirit. Eens het licht van de Spirit er komt, zien zij alles duidelijk in dat licht, dan is er geen probleem.
En daarom is deze moederlijke kwaliteit zeer nuttig.
Ik bedoel, in elk land is er een manifestatie van het moederprincipe geweest, in elk land, en het is uitgebeeld en besproken. Maar
later is alles overgenomen door mensen die niet wilden spreken over de Moeder omdat zij zichzelf niet konden rechtvaardigen,
hoe ze zich gedroegen. Dus zeiden ze: "Het beste is niet over de Moeder te spreken." Ook diegenen die erg hoogstaande mensen
waren, zeer ontwikkeld, zij die werkelijk incarnaties waren, spraken altijd over de Moeder. Maar woorden zijn slechts woorden.
Nu moet dit uitgewerkt worden zoals een moeder het moet uitwerken. Dus, op je eigen manier, als je Sahaja Yoga beoefent, zal je
daarin ook een moeder moeten zijn. Meer moederlijke kwaliteiten dan vaderlijke kwaliteiten, zodat er geen ambitie is, geen
competitie, geen jaloezie, niets. Je wil enkel dat je kinderen vooruitkomen en groeien in hun spiritualiteit. Als dat onze enige
opvatting is, dan zal je verbaasd zijn hoe tevreden je je zal voelen. Want dit is iets wat zeer veel vreugde geeft, mensen te zien
groeien in spiritualiteit. Niet enkel er over praten, niet enkel er over lezen, maar het werkelijk laten gebeuren, het binnen in ons
realiseren.
Deze kwaliteit is dus erg nuttig en helpt werkelijk iedere Sahaja yogi om geduldig te zijn, vriendelijk te zijn, nederig te zijn. Maar je
moet ook corrigeren. Er is echter een manier om iemand anders te corrigeren, mensen die niet uit de goddelijke wereld komen,
maar uit de gewone wereld. Het is een moeilijke opgave ze te corrigeren. Sommige mensen zijn zo heetgebakerd dat ze het niet

kunnen verdragen. Dat geeft niet, je moet hen vergeven. Het beste is echter je te concentreren op mensen die eenvoudig zijn, die
liefdevol zijn, die hartelijk zijn en dan zullen geleidelijk aan ook al die ingewikkelde mensen zich aansluiten. Je manier om met
anderen om te gaan moet moederlijk zijn. De moederlijke relatie moet aanwezig zijn.
Ik was verbaasd dat in de westerse literatuur ik geen beschrijving vond over de relatie tussen moeder en kind, zeer verrassend. Er
is helemaal geen beschrijving. Hoe de moeder het kind ziet, hoe het loopt, hoe het valt, hoe het terug opstaat en hoe het praat.
Allerlei mooie zaken zijn beschreven, maar niet in de westerse landen. Ik weet het niet, zij zagen dit punt nooit, ik denk dat het
zeer belangrijk is om de aandacht van de moeder te beschrijven. Hoe liefdevol ze is, hoe ze zacht is, hoe ze zoveel onzin tolereert
en hoe ze het gebruikt als een soort van vergevingsgezindheid. Niet om te gebruiken tegen het kind of om het lastig te vallen.
Soms moet je corrigeren, moet je het zeggen. Maar op het juiste ogenblik, op de juiste plaats, als het gezegd wordt, zal het kind
het inzien, wat het ook is.
Het allereerste en meest overtuigende is de genegenheid en de liefde van de moeder. Ze blijft vergeven en het vertrouwen geven
dat: "Ik heb een moeder, er kan me niets overkomen." En dit vertrouwen werkt zeer goed. Maar datzelfde vertrouwen moet je aan
andere Sahaja yogi’s geven die van jou hun zelfrealisatie krijgen. Laat hen voelen dat je niet kwaad op hen bent. Ze zijn dom, ik
weet het. Soms zijn ze gewelddadig. Ik heb alle soorten mensen meegemaakt. Maar het enige dat gewerkt heeft is zuivere liefde.
Zuivere liefde heeft niet de eigenschap iets te verwachten. Je geeft gewoon liefde en probeert die persoon te verbeteren, met
volle aandacht. Maar in het goddelijke werk, moet je niet gehecht geraken aan die persoon. Veronderstel dat er iemand is die het
vereiste niveau niet heeft, die lastig is, kwaad op je wordt, zich aan je ergert, je beledigt en zo meer, vergeet het dan maar! Er zijn
vele anderen. Het is niet nodig om achter één persoon aan te lopen, gehecht te geraken aan die persoon of hem bang te maken.
De hoofdzaak is nu dat ik voel dat alle Sahaja yogi's altijd voelen dat ik bij hen hoor, wat inderdaad zo is. Of ik nu met je praat, of
ik je ontmoet of wat dan ook, je moet weten dat ik je moeder ben en dat je mij altijd om het even welk probleem kan vertellen.
Maar soms voel ik, aan de manier waarop mensen me hun problemen vertellen, hoe laag ze nog staan. Hun mentaliteit is nog zo
laag. Wat vragen ze me? Veronderstel dat je naar een koning gaat en je vraagt hem, laat ons zeggen, een halve dollar. Wat zal de
koning dan zeggen? "Wat is er aan de hand met deze persoon? Hij weet niet wat hij zou moeten vragen!" Op dezelfde manier
voelt men aan dat als je iets vraagt aan je moeder, het iets van waarde zou moeten zijn. Iets van grote waarde, het zou de waarde
moeten hebben van volledige tevredenheid. Als je iets vraagt, zou dat je volledige tevredenheid moeten schenken. Maar ik heb
mensen weten vragen voor dit ding, voor dat ding. Ik bedoel het gaat zo ver, dat ik soms denk: "O God, hoe krijg ik al deze
mensen rondom mij die verlangen naar zulke lage, zulke gemene, smakeloze dingen?"
Maar als je één bent met de Sahasrara, dan zal de Sahasrara zelf werken. Hij zal je in contact brengen met mensen, in contact
met zo'n mensen dat je verbaasd zal zijn hoe het werkt. Ik ging naar Turkije en mijn ervaring met Turkije heeft dat zonder enige
twijfel bewezen. Ik had dat nooit verwacht, maar de Turken, van alle mensen van de wereld, hebben Sahaja Yoga aanvaard op
een onverhoopte manier. Ik begrijp niet hoe ze het aanvaard hebben. En er waren minstens tweeduizend mensen in de
vervolgcursus, en het was voor de mensen onmogelijk om hen allemaal op te vangen en met hen te spreken. Ook wanneer ze
zeer diepgaande bijeenkomsten hadden waren er zoveel mensen en ze bleven komen. Misschien is dit wel een zeer verstoord
land, met fundamentalisme dat zeer sterk uitwerkt. Maar overal, elk land heeft problemen en we moeten zeggen, elk land heeft
een zeer destructief beeld onder één of andere vorm. Maar in sommige landen, ik weet niet hoe, slaat de vonk over en eens ze
Sahaja yogi’s worden, is er geen probleem. Er is geen probleem over wat dan ook, en dit betekent dat ze Sahaja yogi’s zijn, je
hoeft het hen niet te zeggen. Ze werken het zelf uit, ze begrijpen wat het is.
Zo heeft elk land problemen, heeft het mensen die niet van een zeer hoog niveau zijn, die geen grote zoekers zijn. Ik denk dat
misschien in sommige landen, degenen die grote zoekers waren, verloren geraakt zijn. Zoals Engeland, ik denk dat alle zoekers
er verloren zijn door drugs, hippie toestanden, allerlei nonsens. Amerika is het ergste van allemaal, het geraakte zo verloren in
verkeerd zoeken en het is moeilijk om er mensen te vinden die op de juiste manier zoeken. Geleidelijk aan werkt het uit, maar
toch moet ik zeggen dat we ons niet bezorgd hoeven te maken over één bepaald land of bepaalde plaatsen waar Sahaja Yoga
niet zo goed uitwerkt. We moeten globaal denken, dat Sahaja Yoga aan het groeien is. En jij bent een deel van deze
gemeenschap die Sahaja Yoga is.

Het is een zeldzame samenleving die er nooit eerder geweest is. Er waren één of twee soefi's hier en daar, een of twee
gerealiseerde zielen hier en daar, die alleen maar geleden hebben. Heel hun leven werden zij gekweld, niemand keek naar hen. Ik
had grote hoop voor Maharashtra, maar ik ben zo ontgoocheld, omdat daar al die grote heiligen steeds maar gekweld werden, zo
erg, op zo een gemene manier, dat ik denk dat ze er nog altijd voor boeten. En ondanks het feit dat ik er veel werk heb verricht,
voel ik dat hun karma's niet goed zijn omdat zij nog altijd, ik zou zeggen, het is een bedorven land, het is zo bedorven geworden.
Je kan het zien aan de manier waarop mensen zich gedragen, het is zo slecht. Hoewel Sahaja Yoga er aanwezig is, zonder
twijfel, maar ik zou niet zeggen dat het op hetzelfde niveau staat als in het noorden, het noorden van India. Dat is zeer
verrassend. Indiërs uit het noorden hebben nooit iets geweten over Sahaja Yoga, ze waren ook niet zo'n religieuze mensen. Maar
het is zeer verrassend hoe die mensen in het noorden Sahaja Yoga zijn gaan doen.
Je kan dus niet zeggen waar het licht zich zal vertonen, je kan het niet zeggen. Waar het zich ook vertoont, we moeten het
aanvaarden. Waar het zich niet vertoont, daar zouden we ons niet slecht mogen bij voelen. Wat kan je doen? Je kan hun hoofd
niet gaan 'openbreken' omwille van hun Sahasrara, hun Sahasrara moet geopend worden. En met je moederlijke liefde, met je
moederlijk begrip, ben ik zeker dat je dat kan doen. Misschien is het in elk land niet in dezelfde mate, maar ik ben er zeker van, ik
voel dat misschien de punya’s[10] van die grote heiligen zullen werken en dat, op alle plaatsen waar ik me wat teleurgesteld
voelde, ik voel dat het op al deze plaatsen zal uitwerken en dat Sahaja Yoga zal groeien.
Maar op de eerste plaats komt jouw Sahasrara. Alleen je Sahasrara kan het licht van het Goddelijke weerspiegelen. Je Sahasrara
is dus uiterst belangrijk. Je moet mediteren om je Sahasrara te verrijken, om hem te genezen, om hem volledig door de Kundalini
te laten voeden. Het is niet nodig veel rituelen uit te voeren, behalve meditatie en nu en dan een bandhan maken, zelfs nu,
vandaag, denk ik dat het nodig is wanneer je naar buiten gaat. Want de Kali Yuga geeft nog altijd haar pijnscheuten en de Satya
Yuga[11] probeert te voorschijn te komen.
Wij zijn degenen die de Satya Yuga zullen ondersteunen en er voor zullen zorgen. En daarom is het openen van de Sahasrara
zeer belangrijk, zeer belangrijk. Het is zeer belangrijk. En degenen die willen groeien, zouden elke dag moeten mediteren. Hoe
laat je ook thuiskomt, misschien ‘s morgens, misschien ‘s avonds, eender wanneer. Je zal weten dat je mediteert wanneer je in
gedachteloos bewustzijn kan geraken, dan zal je het weten. Je reactie zal herleid zijn tot nul. Kijk naar iets, je zal er gewoon naar
kijken, je zal niet reageren, want je bent gedachteloos. Je zal niet reageren. Als die reactie er niet is, dan is alles, tot je eigen
verrassing, goddelijk. Want reactie is een probleem van je Agnya. Eens je volledig gedachteloos bewust bent, ben je één met het
Goddelijke. In die mate dat het Goddelijke elke activiteit, elk moment van je leven overneemt en voor je zorgt. En je voelt je
volledig veilig, één met het Goddelijke, en je geniet van de zegeningen van het Goddelijke.
Moge God jullie zegenen.
We hebben hier zoveel kinderen. Ik weet niet wat te doen met al deze kinderen hier. Ze kunnen gewoon op het podium komen en
ze kunnen het lied van Shri Ganesha zingen.

[1] Sahaj: ‘sahaja’, spontaan, aangeboren

[2] dharma: afgeleid van Sanskriet ‘dhr’: ondersteunen. Geheel van leefregels die ervoor zorgen dat de harmonie tussen alles wat
leeft gerespecteerd en ondersteund wordt; spirituele wetten die de mens(heid) op het middenpad van groei en evolutie houden;

rechtschapen gedrag; de wezenlijke natuur van iets.

[3] peetha: plaats, ‘zetel’ van een chakra

[4] Kali Yuga: ‘Dark Age’; de donkere tijden van (moreel) verval en vernietiging

[5] Gita, Bhagavad gita: letterlijk ‘Lied van de Heer’; onderdeel van het grote episch gedicht genoemd ‘Mahabharata’. De gita is
een dialoog tussen Shri Krishna en prins Arjuna vòòr de grote veldslag van Kuruksetra (India) over het vinden van God en de
Spirit (Atma, eeuwige ziel) én daarbij het juiste handelen.

[6] Bija mantra: ‘bija’ betekent ‘zaad’; Bija mantra’s zijn zeer oude, oorspronkelijke mantra’s gebaseerd op de klanken die de
Kundalini voortbrengt wanneer ze opstijgt en doorheen de verschillende chakra’s gaat. Voor elke chakra bestaan er een aantal
specifieke ‘bija mantra’s’ die diep inwerken op het subtiele lichaam.

[7] Ham: ”Ik ben (de Spirit)”; Bija mantra voor het ego (maakt nederig)

[8] Ksham (soms ook Kshum geschreven): ”Ik vergeef”; Bija mantra voor het superego

[9] samadhi: ‘sama’ betekent ‘verlichting’; ‘dhi’ betekent ‘bewustzijn’. In de staat van ‘samadhi’ wordt het individuele bewustzijn
volledig één met het Goddelijke. In vroegere tijden zonderden heiligen of yogi’s zich vaak voor lange tijd af om te sterven in
‘samadhi’.

[10] punya’s: de vruchten van goede daden in ons leven, die bijdragen aan het Karma ( = universele principe van actie en reactie;
“wat men zaait, zal men oogsten”)

[11] Satya Yuga: ‘Golden Age’ of ‘Gouden Tijdperk’. De laatste van een cyclus van yuga’s of tijdperken van elk duizend jaar waarin
de mensheid zijn volledige glorie bereikt; tevens het begin van een nieuwe cyclus.
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Yogi: “Shri Mataji heeft mij gevraagd jullie te vertellen over de laatste ervaring van haar bezoek aan Rusland. En ik moet zeggen
dat het werkelijk een indrukwekkende doorbraak was, want aan de wetenschappelijke conferentie die ze bijwoonde in Moskou
nam ook een zeer bekende wetenschapper deel, een fysicus. Zijn naam is Anatoli Akimov, en hij is zeer bekend in heel Rusland
en ook over de hele wereld. En hij stelde een theorie voor die hij al verschillende jaren aan het bestuderen is, die gebaseerd is op
het vacuüm lichaam en hij bestudeerde iets in verband met torsievelden. Zo kon hij op een heel duidelijke en wetenschappelijke
manier de vibraties verklaren die Shri Mataji uitstraalt. Aanvankelijk heeft hij enkele yogi's bestudeerd terwijl ze mediteerden, en
hij nam waar dat ze vibraties uitstraalden en dat er een aura om hen heen was. Maar toen hij vervolgens bij Shri Mataji
terechtkwam - toen hij haar foto's zag, de mirakelfoto's - toen pas kon hij echt onderzoeken wat het is en hij zei dat het in haar
geval iets betrof dat oneindig is, dat onbegrensd is. En wat ook heel leuk was, is dat hij op een bepaald moment zei: "Als man van
de wetenschap moet ik toegeven dat alle wetenschappers die tot nu toe uitzonderlijke en unieke ontdekkingen hebben gedaan ik moet toegeven dat geen van deze ontdekkingen is voortgekomen uit één of ander wetenschappelijk proces, of met behulp van
de hersenen, zo te zeggen. Ze zijn enkel ontsproten uit goddelijke inspiratie. We kunnen Newton vermelden, we kunnen Einstein
vermelden, enzovoort." En hij zei: "Ook ik kan ervan meespreken: tijdens mijn onderzoek en mijn werk in verband met deze
theorie, zag ik op een bepaald moment de foto van Shri Mataji, en toen kreeg ik de inspiratie." En nu heeft Shri Mataji hem
uitgenodigd om in september te komen. Hij heeft in Rusland al een boek geschreven dat vertaald zal worden in het Engels, en hij
werkt momenteel aan een nieuw boek, waarin uiteraard het belangrijkste onderwerp deze unieke ontdekking zal zijn. We hebben
dus nu iemand die wetenschappelijk heeft bewezen wat Shri Mataji is.”
In Rusland zijn de mensen op de één of andere manier heel ruimdenkend. En dat niet alleen, maar vooral de wetenschappers zijn
er heel ruimdenkend. Zij werden zwaar tegengewerkt, dus probeerden ze meer te weten te komen over subtielere zaken; ze
wilden niet alleen onderzoek doen naar chemische stoffen, of naar bepaalde fysieke eigenschappen van het licht, maar ze wilden
zich op subtieler terrein begeven. En ze hadden al veel kennis opgedaan over aura's - aura's rond de handen en aura's rond het
lichaam. Ze hadden dit heel grondig onderzocht, en hun bevindingen werden over de hele wereld geaccepteerd.
Nu was deze man een specialist, volgens mij, want hij is een zeer bekende, echt een heel beroemde persoon, en hij bekleedt een
zeer hoge positie. Hij zei dat hij aan het hoofd staat van wel 150 organisaties - hij is een heel nederige, vriendelijke man. Toen hij
deze ontdekking bekendmaakte was ik in zekere zin blij, want als iets eenmaal wetenschappelijk bewezen is, dan kan niemand
het meer in twijfel trekken. Hij heeft al een boek geschreven met alle algebraïsche complicaties van wat hij wilde bewijzen. En hij
zei dat er een vacuüm is, dat er voorbij het bewustzijn een vacuüm is, en dat je enkel in dat vacuüm de realiteit kunt kennen. En
zodra dit alles de realiteit wordt, is het ook een wetenschap; zo wordt het dus tot wetenschap. Hij heeft zoveel van mijn foto's
getoond, vooral die waarop er enorm veel energie uit mijn Sahasrara komt, toen we op een boot zaten. En hij zei: "Zij is de bron
van alle kosmische energie." En dat is de beschrijving van de Adi Shakti[1]: zij is degene die alles creëert.

De hele atmosfeer waarmee wij vertrouwd zijn, is heel kunstmatig, maar als je eenmaal beseft wat zij allemaal heeft gedaan...
Het eerste wat zij doet is - in mijn boek heb ik er ook over geschreven, maar ik zou het jullie nu ook willen vertellen - dat haar
eerste, ik zou zeggen, manifestatie in de linkerkant is. Dat is de manifestatie van Mahakali[2]. Zij vestigt zich dus in het systeem
van Mahakali, in de linkerkant, en dat is waar ze Ganesha[3] geschapen heeft. Shri Ganesha werd geschapen omdat zijn
zuiverheid, zijn onschuld en zijn spiritueel gunstige natuur gecreëerd moesten worden voordat ze het universum schiep.
Het eerste dat ze doet is dus Shri Ganesha creëren, zodat hij zich kan vestigen. Daarna rijst ze omhoog, uiteraard in het lichaam
van de Virata[4], en dan draait ze rond en stijgt weer in de rechterkant - aan de andere kant; en daar creëert ze alle universums of bhuvana's, zoals jullie ze ook wel noemen. Eén universum - er zijn veertien bhuvana's, en vele, vele universums vormen samen
één bhuvana. En al deze dingen creëert ze vanuit de rechterkant. Dan stijgt ze verder omhoog en daarna daalt ze weer af, waarbij
ze alle chakra's creëert, de Adi Chakra's[5], of de pitha's[6]. Ze daalt af, ze maakt al deze pitha's en daarna vestigt ze zich als de
Kundalini[7].
Maar de Adi Shakti is niet volledig gelijk aan de Kundalini; we kunnen zeggen dat de Kundalini er een deel van uitmaakt. De rest
van het werk gaat nog veel verder dan dit. Dus alle, we kunnen het 'resterende energie' noemen - nadat deze hele reis gemaakt is,
komt ze dus terug en vestigt ze zich als de Kundalini. Want in de vorm van deze Kundalini en de chakra's creëert zij een gebied
dat we aanduiden als de chakra's in het lichaam. Zo creëert ze eerst de chakra's in het hoofd; we noemen ze de pitha's van de
chakra's. En vervolgens komt ze naar beneden en creëert deze chakra's, die zich in het lichaam van de Virata bevinden.
En zodra dat is gebeurd, creëert ze mensen; niet rechtstreeks, maar door middel van het evolutieproces dat ze doorloopt, en zo
neemt de evolutie zijn aanvang. En dan begint het zich te ontwikkelen vanuit de minuscule, microscopisch kleine organismen in
het water, en van daaruit begint alles te evolueren. Dus wanneer ze het water creëert en alle universums creëert, kiest ze deze
Moeder Aarde als de beste plaats waar haar evolutieproces zich kan afspelen, en vervolgens maakt ze deze microscopisch
kleine organismen. Uiteraard heb ik alles hierover beschreven, en wanneer mijn boek gepubliceerd wordt, kun je zien hoe eerst
waterstof, koolstof en zuurstof ontstonden, en hoe al deze elementen vervolgens vermengd raakten, hoe (het element) stikstof
in het spel kwam, en hoe er een levend proces van start ging. Dit heb ik allemaal opgenomen in mijn volgende boek, dat ik nu ga
schrijven. Ik bedoel, ik ben er nu bijna mee klaar, maar er zijn nog enkele chakra's die behandeld moeten worden.
En het feit dat dit gebeurd is (de wetenschappelijke ontdekking), zie je, heeft één ding tot gevolg, namelijk dat alles wat ik schrijf
nu niet meer in twijfel zal worden getrokken. Ze zullen weten dat het een wetenschappelijk bewezen feit is, en dat alles wat ik zeg
de waarheid is. Nu is het zo dat het geloof in de... dat zelfs het geloof in een Moeder, in de Adi Shakti, onmogelijk was. Het zal je
vooral verbazen dat de christelijke religie op de een of andere manier vermeed de Moeder te vermelden. En ook de islam
vermeed de Moeder te vermelden. Er is een absolute ontkenning ten opzichte van de Moeder. Alleen de Indiase filosofie
vernoemde de Moeder, want de Indiërs zijn in feite aanbidders van de Shakti[8]. Zo werd dit dus in ere gehouden en is de situatie
vandaag dat mensen het volledige beeld hebben van het Moederprincipe, dat alles tot stand heeft gebracht. Wat betreft dit
Moederprincipe weten de mensen in India met zekerheid dat het de Moeder is die alles doet, en daarom hebben we in India vele,
we kunnen zeggen, vele swayambhu's[9], dat zijn vormen die gecreëerd zijn door Moeder Aarde. Zo weet je bijvoorbeeld dat we
in Maharashtra plaatsen hebben voor Mahakali, Mahasaraswati[10] en Mahalakshmi[11], en we hebben er ook een plaats voor
de Adi Shakti. Sommige mensen die naar Nasik zijn geweest, zullen vast Chaturshringi hebben gezien. Hoeveel van jullie zijn
naar Chaturshringi geweest? Dat is goed. Dit Chaturshringi staat dus symbool voor de Adi Shakti: de Adi Shakti, die de vierde
dimensie is van deze kracht die je spirituele groei mogelijk maakt. En uiteindelijk krijg je enkel via het kanaal van Mahalakshmi je
realisatie.
Dit alles is een proces dat volledig gecreëerd werd door de kracht van de Adi Shakti. Het is een overweldigende taak. De
voorgaande taken waren niet moeilijk, want de natuur was heel gemakkelijk te scheppen. De Moeder Aarde is één met de Adi
Shakti, de hele atmosfeer is één met de Adi Shakti, alle elementen zijn één met de Adi Shakti, en daarom kon zij dit alles zonder
enige moeite creëren. Maar toen de mensen kwamen, kregen zij hun vrijheid. Dit is de enige, ik zou zeggen, de enige soort die ten
prooi viel aan de maya[12] van het denken, en aan het ego dat ze in zich kregen. Door dit ego kreeg de maya invloed op hen, zou
ik zeggen, en vergaten ze het principe dat dit universum creëerde; ze beschouwden het als vanzelfsprekend. Ze kregen het

gevoel dat het hun recht is hier te zijn, dat dit hun eigen verdienste is en dat alles hun toebehoort. Dit idee groeide zodanig in hun
gedachten dat ze andere landen binnenvielen en dat ze zoveel mensen hebben vermoord zonder er zich ooit slecht bij te voelen.
Hun hele leven lang bleven ze proberen anderen aan te vallen, anderen onder controle te krijgen en allerlei schadelijke dingen te
doen. Maar ze hebben zich nooit afgevraagd, ze hebben nooit aan zelfonderzoek gedaan om in te zien dat alles wat ze deden
verschrikkelijk slecht was, en dat ze het nooit hadden mogen doen. Door de vrijheid die ze hebben heerst er zo'n grote onrust in
deze wereld. En de mensen die een leidende positie hadden waren verschrikkelijk wreed en ze hadden extreem weinig of zelfs
helemaal geen gevoelens voor andere mensen. En dit heeft al zo vaak plaatsgevonden op deze aarde.
Maar nu is Sahaja Yoga van start gegaan. En vanaf het moment dat Sahaja Yoga van start is gegaan hebben we Sahaja yogi's,
die nu de zegeningen van de Adi Shakti rechtstreeks ontvangen. Maar toch moet ik nog zeggen dat we zelfs onder de Sahaja
yogi's nog geen mensen hebben die ik helemaal volgroeid zou noemen. Sommige Sahaja yogi's zijn er enkel omdat het in de
mode is; misschien beschouwen ze het als een voordeel, vanuit hun zelfzuchtige beweegredenen, of wat de reden ook mag zijn.
Dit is een zeer slechte houding. Als je in Sahaja Yoga bent, dan moet je beseffen dat je nu verantwoordelijk bent voor de hele
wereld. Jullie zijn de enige mensen die naar voren zijn gekomen, jullie zijn de enige mensen die iets hebben bereikt. En op dit
kritieke moment zou je je moeten gedragen op een manier die een grote heilige of een gerealiseerde ziel waardig is. Maar soms
zie je dat ze zich gedragen op een manier die werkelijk schokkend is! Ze hebben geen respect voor zichzelf of voor anderen, en
hun hele gedrag is zeer vreemd. Sommigen van hen zijn uit op geld, anderen zijn uit op macht. En zij die op macht uit zijn, zijn
volgens mij nog gevaarlijker dan degenen die op geld uit zijn; want zij die op macht uit zijn proberen Sahaja Yoga een heel
slechte naam te bezorgen. Het zijn zeer kwetsende, dominerende, afschuwelijke mensen. Hun hele houding is erop gericht
macht te verkrijgen in Sahaja Yoga, en ze zullen al hun trucs aanwenden om die macht in handen te krijgen. Het lijkt een tijd goed
met hen te gaan - maar je zult zien dat ze later allemaal zullen verdwijnen uit de sfeer van Sahaja Yoga. Er is een zeer groot
zuiveringsproces gaande. Je moet beseffen dat je bent binnengetreden in een zeer hoog bewustzijnsgebied, waar je in contact
staat met het Goddelijke. Maar als je je hier nog altijd als doorsnee mensen gedraagt die geen goddelijkheid in zich hebben - hoe
lang kun je nog zo doorgaan? Het is dus ontzettend belangrijk dat je probeert te mediteren en jezelf te ontwikkelen, zodat jullie
werkelijk voortreffelijke Sahaja yogi's worden.
In sommige plaatsen hebben we heel veel geluk. In enkele landen hebben we heel veel geluk. Maar in andere landen heb ik het
gevoel dat mensen gewoon doofstom zijn. Ze kunnen Sahaja Yoga niet begrijpen. Ze komen wel naar mijn programma, maar
daarna verdwijnen ze gewoon weer. Dit is volgens mij ook te wijten aan de Sahaja yogi's die hier verantwoordelijk voor zijn. De
manier waarop ze tewerk gaan, de manier waarop ze sahaj[13] werk willen doen is niet sahaj. Er moet ongetwijfeld iets scheef
zitten in de situatie, daarom werkt het daar niet zoals het op vele andere plaatsen uitwerkt.
Ik moet jullie dus vertellen dat dit er allemaal is, dat de Adi Shakti er is, en dat dit alles is gebeurd dankzij de Adi Shakti. Maar het
verdere werk moet worden verricht door jullie, want jullie zijn de kanalen, jullie zijn het die mensen moeten transformeren. Nu
moet iedereen beseffen en weten hoeveel mensen we al realisatie gegeven hebben. We moet ons afvragen: wat hebben we al
gedaan voor Sahaja Yoga?
Ik nam eens het vliegtuig, en ik zag iets - ik ontmoette een vrouw die naast me zat, en ze gaf zoveel hitte af, ik begreep er niets
van. Toen vertelde ze me dat ze de volgelinge was van een zekere guru[14], en ze was daar ontzettend trots op, en ze begon me
van alles te vertellen over hem. En ik was zo verbaasd: kijk eens naar deze vrouw, ze heeft helemaal niets van hem gekregen, en
toch bleef ze maar zeggen: "Ik heb hem zoveel geld gegeven, ik heb dit voor hem gedaan," en al dat soort dingen. Maar ze had er
niets voor teruggekregen, en toch sprak ze zo tegen mij, een vreemdeling, over haar guru. Maar in Sahaja Yoga heb ik gemerkt
dat mensen eerder terughoudend zijn. Ze willen anderen niet in het openbaar over Sahaja Yoga vertellen, maar in dat geval ben je
helemaal verkeerd bezig, want jij bent verantwoordelijk voor deze taak. Jullie hebben zelfrealisatie gekregen - natuurlijk waren
jullie ernaar op zoek, dus dat is heel goed - maar jullie moeten allemaal proberen anderen realisatie te geven.
Ik moet zeggen dat mannen op de één of andere manier dynamischer zijn wat deze taak betreft. De vrouwen in Sahaja Yoga zijn
nog niet tot het niveau gekomen waar ze zouden moeten zijn. Ze moeten zich er meer bewust van worden, en ze moeten aan het
werk gaan. Ze kunnen het, maar het enige probleem is, ik denk dat ze een aantal kleine problemen tegenkomen waarover ze zich
zorgen maken. Ik krijg voortdurend brieven van vrouwen met: "Dit gaat niet goed, dat gaat niet goed", ze klagen voortdurend; en

nu heb ik zo genoeg van hun brieven dat het voor mij zelfs geen zin meer heeft ze te lezen. Ik moet jullie dus allemaal zeggen dat
het belangrijk is dat mannen dynamisch zijn, maar dat vrouwen dat nog veel meer moeten zijn; want zij zijn de shakti's, en ik ben
ook een vrouw.
Ik zie dus dat mannen actiever en dynamischer zijn voor Sahaja Yoga, en ik weet niet wat de reden is dat vrouwen dat niet zijn.
Ze kunnen zoveel mensen transformeren. Ze kunnen zoveel goed doen voor anderen. Ze kunnen zoveel liefde en mededogen
brengen, want deze liefde en mededogen zijn de eigenschappen van een moeder, van een vrouw. En als vrouwen die eigenschap
niet hebben, dan heeft het geen waarde een vrouw te zijn. Als je steeds maar bezig bent met onbenullige dingen zoals mode, of
je uiterlijk, enzovoort, dan verspil je alle tijd. Je hebt nu maar een korte tijd, je hebt je realisatie gekregen en je moet nagaan wat je
tot nu toe al hebt gedaan, wat je tot nu toe al hebt bereikt.
Maar zelfs in Sahaja Yoga zou ik zeggen dat ik heb gemerkt dat er de vreemdste ideeën ontstaan. Zo ontwikkelen ze bepaalde
rituelen, en vervolgens raden ze anderen die rituelen aan, ze spreken erover, en zo ontstaat er een soort van machtslust. Ze willen
anderen onderdrukken en ze willen de controle overnemen en mensen bang maken, en ze gedragen zich op zo'n manier dat het
lijkt alsof ze heel rechtschapen zijn. En sommigen beginnen dan te zeggen: "Mataji heeft dat gezegd. Dit zijn Mataji's ideeën."
Gedreven door hun eigen machtslust verzinnen ze dingen, en spreken ze zo. Maar vraag hun eens: "Hoeveel mensen heb je
realisatie gegeven?" Het eerste dat je moet vaststellen is hun positiviteit: "Hoeveel mensen heb je realisatie gegeven?" Ze praten
alleen maar over anderen, uiten kritiek op anderen en bespreken de tekortkomingen van Sahaja Yoga die ze in de Sahaja yogi's
zien; ik zou zeggen dat dit een welbekende situatie is die zich al eerder heeft voorgedaan, en dit moet nu ophouden.
Als dit boek eenmaal wordt uitgebracht, dan zal de hele wereld op de hoogte zijn van ons werk en zullen we niet langer in twijfel
worden getrokken. Maar we moeten er zelf op toezien dat we, zodra we deze vorm van erkenning krijgen, er klaar voor zijn - dat
we er de bekwaamheid voor hebben. We zouden niet mogen achterlopen. Als je bijvoorbeeld sommige Sahaja yogi's ondervraagt
- vooral Sahaja yogini's - dan weten ze niet veel over Sahaja Yoga. Ze weten niets over de chakra's, ze weten niets over de
godheden, ze weten niets! Hoe kunnen zij Sahaja yogi's zijn? Jullie moeten er alles over weten. Het enige dat jullie je niet
realiseren, is dat je niet van buiten een Sahaja yogi bent, maar van binnen. Van binnen moet je een soort van inzicht hebben over
de chakra's en over Sahaja Yoga - hoe het werkt en hoe het je verder helpt.
Als je nu aanneemt dat ik de bron ben van die energie - en jullie weten heel goed dat ik dat ben - dan kunnen jullie zelf ook een
zekere perfectie bereiken in het omgaan met anderen, en zo kun je hen bij Sahaja Yoga brengen. Dit is een zeer belangrijke taak
die jullie moeten volbrengen: jullie moeten Sahaja yogi's in Sahaja Yoga brengen. Maar ik merk dat sommige mensen nog steeds
erg achterlopen; en het is zeer verbazend dat ze in dat land leven, dat ze deel uitmaken van dat land, maar het deert hen niet.
Onder deze omstandigheden zullen zij ervoor verantwoordelijk worden gesteld: "Waarom hebben jullie niets gedaan? Waarom
hebben jullie niet naar manieren en methodes gezocht om ten minste jullie landgenoten te overtuigen?"
Sahaja Yoga staat aan het begin van een groeiproces, en het kan niet groeien met slechts één of twee landen; alle landen moeten
bij Sahaja Yoga worden gebracht. Hoe meer mensen we bij Sahaja Yoga kunnen brengen, hoe beter. En verder hebben we nog
boeken om mensen te overtuigen, en we moeten er met hen over spreken. Maar wat ik merk is dat, zodra Sahaja yogi's Sahaja
Yoga beginnen te verspreiden, hun ego opkomt, en dat ze beginnen te denken dat ze heel belangrijke Sahaja yogi's zijn, dat ze
grote leiders zijn - al dit soort belachelijke ideeën ontstaan in hun hoofden, en dat is verkeerd. Je moet gewoon op een heel
nederige manier denken. Hoe meer je hebt, hoe nederiger je wordt - net als een boom die neerbuigt als hij beladen is met
vruchten. Zo moet je zelf ook heel nederig zijn. Maar die nederigheid is soms erg moeilijk in de praktijk te brengen, want de
cultuur van het Westen is geen nederige cultuur - het is een cultuur van agressie, een cultuur van overheersing. Tot nu toe denken
ze dat ze door dit overheersingsgedrag de hele wereld hebben gezien en dat ze er heel veel mee hebben bereikt. Maar wat
hebben ze werkelijk bereikt? Niets. Als je naar hun eigen landen kijkt dan zie je dat er drugsverslaving heerst. Waarom raken er
zoveel mensen verslaafd aan drugs? En daarnaast doen ze nog allerlei verdorven dingen, die ik zelfs niet eens wil vernoemen; je
weet zelf wel wat ze doen - dingen waar ze in India, een armer land, nog niet eens aan zouden denken. Zulke dingen gebeuren er
om jullie heen, dus probeer uit te zoeken wat er op welk vlak verkeerd is en hoe je deze dingen kunt rechtzetten - of je hen kunt
helpen.

In feite, zoals ik jullie heb verteld, sta ik nu op het punt om verschillende organisaties op te richten in het belang van het welzijn
van de mensen. Maar jullie kunnen hier allemaal aan meewerken. Jullie kunnen ook in jullie eigen landen zulke organisaties
oprichten. Maar eerst moet je van je ego af zien te raken. Want pas als dat met je gebeurt, zal je aandacht stabiel zijn. En dit ego
kunnen jullie heel eenvoudig de baas worden, omdat jullie Christus vereren, en Christus is degene die gevestigd is in de Agnya
chakra. Jullie vereren allemaal Christus, maar die nederigheid van Christus is er nog niet - eerder precies het tegenovergestelde.
Overal is het zo gegaan dat van alles wat er in een religie gepredikt, wordt mensen juist het tegenovergestelde deden.
Bijvoorbeeld in de hindoe religie; ik zou zeggen dat de hindoe religie gebaseerd is op het feit dat in iedereen de Spirit[15]
aanwezig is. Maar als in iedereen de Spirit aanwezig is, hoe kan er dan een kastensysteem zijn, en hoe kan er iemand lager of
hoger zijn dan een ander? En van de andere kant heeft Christus gezegd dat je moet vergeven, dat je iedereen moet vergeven, en
dat je nederig moet worden. En dan zie je dat de christenen geen nederigheid kennen, ze hebben niet het minste idee van
nederigheid. Mannen zijn zo en vrouwen zijn ook zo, en de mannen en de vrouwen blijven vervolgens maar ruziën. Er is geen
sprake van dat ook maar iemand nederig is, vredig, enzovoort. Het is dus allemaal heel kunstmatig, ze lopen te koop met hun
menslievendheid en dergelijke, maar in hun hart zie ik geen spoor van liefde, geen spoor van mededogen in de ware zin van het
woord.
Nu wij dus te maken hebben met de realiteit, moeten we beseffen dat we niet gewoon kunnen doorgaan met dingen die
kunstmatig zijn, die anderen om de tuin leiden - maar we moeten het werkelijk wòrden. Alleen als je het wòrdt, als je werkelijk zo
bent, dan pas heb je het werk verricht waarvoor je geboren bent op dit tijdsgewricht van de bloesemtijd. Anders had je eerder
geboren kunnen worden, en had je iets anders kunnen zijn. Maar je bent speciaal geboren zodat je je waarde kunt realiseren,
zodat je zelf kunt realiseren wat je bent en het proberen te begrijpen, zodat je zelfrespect hebt en dingen probeert te doen die van
groot belang zijn als Sahaja yogi's. Natuurlijk heb je ook een baan en doe je ook nog andere dingen; maar het zal je verbazen: als
je voor Sahaja Yoga werkt dan zul je voor alles meer tijd hebben. Zodra jij het werk van God begint te doen, zal God jouw werk
doen. En zo zal het je verbazen hoeveel tijd je zult krijgen om de juiste dingen te doen.
Maar nu is het aan jou om naar huis te gaan en aan zelfonderzoek te doen, om alles voor jezelf op een rijtje te zetten. Nu is de
Adi Shakti in eigen persoon gekomen. Maar ik ben heel eenvoudig, ik zie er heel eenvoudig uit; ik gedraag me heel nederig, en
daardoor beschouwen mensen me als vanzelfsprekend. En ik doe er niets tegen. Ik wil je niet straffen, ik wil niets doen van die
aard. Maar je zult vanzelf gestraft worden, je zult zelf nutteloos worden als je geen zorg draagt voor jezelf en als je jezelf niet
ontwikkelt.
Deze ontdekking is zo geweldig, en deze man kende mij van tevoren helemaal niet. Hij is zeer geleerd, maar hij is ook heel
nederig, en hij zei me: "Stel je voor... Ik zit tegenover de Schepper van deze wereld, en toch voel ik me heel normaal."
Dus ik vroeg: "Wat denkt u dan dat er met u zou moeten gebeuren?"
En hij zei: "Moeder, het is gewoon ongelofelijk te beseffen dat ik hier voor u zit, en dat u hier bent."
Ik zei: "Het is maar goed dat u mijn aanwezigheid niet ervaart als overweldigend of overheersend. Daar ben ik heel blij om."
"Nee", zei hij, "Ik voel gewoon de liefde, ik voel gewoon het mededogen, dat is alles."
We moeten weten dat we niets anders dan liefde en mededogen zouden moeten voelen; mededogen en liefde voor onszelf in de
zin dat we nooit iemands hart zouden mogen kwetsen. Iets zeggen om iemand pijn te doen, is heel slecht. Maar sommige
mensen genieten daar enorm van, en denken dan dat ze heel intelligent zijn - maar dat is niet het geval. Als je tegen iemand
spreekt dan moet je dingen zeggen die zacht zijn, en aangenaam.
Een ander geval is de woede van iemand, deze woede, waardoor je door het kleinste voorval hier of daar uit je slof schiet. Je
moet deze woede gewoon zeggen: "Hou je stil. Ik heb niets met je te maken." Dat is één ding. En dan zijn er ook nog mensen die

op een heel subtiele manier, ik zou zeggen, machtsbelust zijn, op een heel subtiele manier. Ze hebben trucjes en methodes
waarmee ze precies weten hoe ze anderen kunnen controleren. Maar wat zul je daarmee bereiken? Wat win je ermee? Wat zal er
gebeuren door al deze dingen te doen? In deze aardse omgeving zul je misschien enigszins populair zijn, zul je misschien min of
meer een bepaalde positie verkrijgen, maar wat wil dat uiteindelijk zeggen? Het zal je geen stap verder helpen. Wat je het meeste
tot hulp zal zijn, is jezelf tot een perfect kanaal voor Sahaja Yoga om te vormen - een perfect kanaal te zijn. En dan zul je versteld
staan over hoe je geholpen wordt.
Ik zou dus zeggen aan jullie allemaal in het Westen, dat je nederigheid moet ontwikkelen. Dat is heel belangrijk. Ik was verrast
dat in Rusland de mensen niet alleen nederig zijn, maar ze hebben ook zo'n toewijding - zo'n toewijding, ongelofelijk! Ze slaan
zelfs hun ogen niet naar me op. Ik weet niet waar ze dat idee vandaan hebben. En dit gebeurde niet na de ontdekking, maar zelfs
al ervòòr. Ze waren zo vriendelijk, en zo nederig, en zo vol liefde; en zelfs de kinderen brachten me kleine cadeautjes, weet je,
gewoon om het me te geven, zo lief!
Het is echt verbazend hoe deze mensen in Rusland dat vermogen om te wòrden hebben bereikt. En ik denk dat in het Westen
Rusland het land is dat zeer grote hoogten zal bereiken in spiritualiteit, wat betekent dat zij de krachtigste mensen zullen zijn.
Laat ons dus kijken wat je in je eigen land kunt doen, en hoe je het gaat uitwerken. Kijk, er zijn zoveel dingen die je heel
gemakkelijk kunt doen, als je voor jezelf inziet dat je het instrument van het Goddelijke bent. En dan zal je karakter veranderen, je
aard zal veranderen; je zult een ongelofelijk lieve persoon worden, een innemende persoon, en iedereen zal het gevoel hebben
dat dit een heilige is die hier loopt.
Dat is alles wat ik hierover te zeggen heb. Wat deze ontdekking ook inhoudt, het is geen ontdekking voor mij, maar een
ontdekking voor de hele wereld. En ik ben er zeker van dat, eenmaal dit bewezen is en bekend wordt gemaakt aan de hele wereld,
alles zal veranderen voor jullie, en ook voor mij.
Moge God jullie zegenen.
[1] Adi Shakti: ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht, scheppende kracht van het universum, die belichaamd wordt
door Shri Mataji; primordiale (oorspronkelijke) kracht
[2] Mahakali: goddelijk aspect dat de energie van het linkerkanaal (Ida nadi) beheert, met als kwaliteit verlangen en bestaan (het
Zijn).
[3] Ganesha: goddelijk aspect dat in de Muladhara chakra verblijft – vertegenwoordigt onschuld, wijsheid, zuiverheid en
nederigheid
[4] Virata: het grote kosmische lichaam; manifestatie van God
[5] Adi Chakra: primordiale of oorspronkelijke chakra van het universum
[6] pitha of peetha: plaats, ‘zetel’ van een chakra (‘troon’ van een godheid) op het hoofd
[7] Kundalini: primordiale, moederlijke levensenergie, die opgerold in het heiligbeen verblijft
[8] Shakti: primordiale (oorspronkelijke) kracht, ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht
[9] swayambhu: ‘dat wat gecreëerd werd door Moeder Aarde’; swayambu’s zijn stenen, rotsformaties en plaatsen die spontaan
uit de aarde zijn voortgekomen en zeer sterke vibraties uitstralen (bv. Uluru, bepaalde (heilige) plaatsen in de Himalaya, Ganesha
swayambu’s in India,…)
[10] Mahasaraswati: goddelijk aspect dat de energie van het rechterkanaal (Pingala nadi) beheert, met als kwaliteit actie en

creativiteit (Schepping).
[11] Mahalakshmi: goddelijk aspect dat de energie van het middenkanaal (Sushumna Nadi ) beheert, met als kwaliteit evolutie en
bewustzijn.
[12] maya: illusie, onwerkelijkheid
[13] sahaj: sahaja, spontaan, aangeboren, volgens de cultuur van Sahaja Yoga
[14] guru: leraar, meester
[15]Spirit: het Atma, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is.
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Vandaag zijn we hier samengekomen om de Guru Puja te doen. Het woord "guru" betekent "degene die magnetisch is, de
persoon die magnetisch is", degene die de aandacht van de zoekers trekt is de guru. Het betekent ook de zwaarte, of je kan
zeggen, iemand die zeer standvastig is, die zeer diep is, die de kennis heeft, en die kan fungeren als Moeder Aarde. De kracht van
magnetisme in Moeder Aarde wordt ook magnetisch genoemd, maar in het Sanskriet is het "Gurutwa karshan", wat betekent "de
aantrekking van de zwaarte van Moeder Aarde." Maar eigenlijk is het een kracht van de Moeder Aarde die ervoor zorgt dat we op
onze benen staan zoals het moet terwijl zij roteert met een enorme snelheid, zo niet zouden we allen weggeslingerd worden.
Ondanks die snelheid waarmee ze beweegt blijven we altijd staan of zijn we stevig in ons evenwicht, dat komt alleen omdat ze
zwaartekracht heeft. Deze zwaartekracht moet in een guru aanwezig zijn. Zwaartekracht betekent zoiets als een oprecht begrip
van jezelf en van je eigen verantwoordelijkheden. Een guru moet dus zeer stabiel zijn. In deze moderne tijden zijn mensen zeer
mobiel, de hele tijd opgewonden, de hele tijd zijn ze verontrust. Door kleine dingen die her en der gebeuren zijn ze verstoord. Ze
ontmoeten mensen zonder één enkele kwaliteit, en dan geraken ze verstoord. Deze verstorende kwaliteiten ontstaan uit een
tekort in onze zwaartekracht. Iemand die zwaartekracht heeft wordt niet depressief, noch windt hij zich op, noch wordt hij
overenthousiast, noch is hij zeer verdrietig of ongelukkig. Hij is dus in het centrum, hij is in het centrum van zijn wezen.
Maar hoe worden we de guru? Dat is voor Sahaja yogi's zeer belangrijk om te begrijpen. Velen hebben gevoeld dat ze guru's zijn,
ze probeerden zich op een eigenaardige manier te gedragen, en zijn zo hun guru positie kwijtgeraakt. In de eerste plaats is het
voor Sahaja yogi's belangrijk om aan introspectie te doen, ze moeten zichzelf gadeslaan. Als iemand veranderingen volgt omdat
er een nieuwe mode opduikt, omdat mensen hem onder druk gezet hebben of het hem gevraagd hebben, enkel om deze mensen
met goedkope waarden te behagen, als iemand zich op die manier aanpast, kan hij geen guru zijn. Hij moet zichzelf in stand
houden zoals het hoort volgens de waarden van Sahaja Yoga. Zonder introspectie zal je niet weten, zal je je nooit herinneren wat
je verkeerd hebt gedaan, noch zal je denken aan hetgeen je moet doen om juist te zijn. Maar dat is alleen mogelijk als je
voortdoet met jezelf te verbeteren.
Eerst en vooral, alle grote heiligen hebben hun guru geprezen. Bijvoorbeeld, we hebben een zeer grote heilige, Gyaneshwara, in
India. Hij heeft een volledig hoofdstuk over de guru geschreven. In het Engels hebben ze het vertaald als "leermeester"- guru is de
leermeester- en wat hij gedaan heeft, is iets groots. Hij zegt dat je de guru niet mag uitdagen, zoniet kan je zelf nooit een guru
worden; ter wille van de naam zou je het kunnen zijn, maar je bent het niet. Ten tweede, je mag je nooit misdragen. Je mag nooit
brutaal zijn, arrogant zijn, en je mag nooit je driftigheid tonen aan een guru. Als dat wel zo is, betekent dit dat je geen guru bent, je
bent nog steeds een persoonlijkheid van een zeer laag niveau. Het wordt zeer duidelijk gezegd dat als je probeert andere guru's
tegen te spreken die echte guru's zijn, van een zeer hoog caliber, die echte guru's zijn, die van een zeer hoog niveau zijn, ook dat,
dan ben je geen guru.
Maar ik wou zeggen dat jullie allen nu vibraties hebben, jullie hebben allemaal vibratorisch bewustzijn. Wanneer je vibratorisch
bewustzijn hebt, ben je in staat om alles te weten te komen over iedereen. Nu, je hoeft niet te vertellen over je eigen inzicht van
een persoon, maar probeer die persoon direct tegemoet te treden, en vertel die persoon, "Dit is het probleem", en vraag hem te
veranderen. Maar in Sahaja Yoga krijgen wij iets meer dan andere guru's hadden. Andere guru's waren zeer, zeer streng. Ze
hadden de gewoonte een stok in hun handen te dragen, een grote stok die ze gebruikten om te wandelen of om hun leerlingen te
slaan. Ze hadden de gewoonte hun leerlingen zo hard te slaan dat de leerling letterlijk bang was van de guru. Ik zal je een
voorbeeld geven van een guru die ik ontmoette.
Er was in India een kerel die naar één van de dames kwam die een Sahaja yogini was, en hij zei dat "Mijn guru heeft mij laten

weten dat de Adi Shakti zal komen en bij jullie zal verblijven. Is dat waar?" Ze zei, "Ja, ze zal bij mij logeren. En dan?" Hij zei, mijn
guru heeft me gezegd 'je gaat naar daar en vraagt haar of zij naar onze ashram zou willen komen.' Ze zei, " Ik zal het aan Shri
Mataji vragen, ik weet het niet." Deze kerel kwam naar een programma en hij zag mij, een huisvrouw. Hij zei, "Het kan niet dat zij
deze guru is." Maar toen ik binnenkwam en zelfrealisatie gaf, zag hij dat de Kundalini van iedereen was ontwaakt, hij was zo
verrast dat hij zich aan mijn voeten wierp. Zijn guru woonde in Amarnath, een zeer befaamde religieuze plaats in de Himalayas.
En deze kerel woonde in een plaats genoemd Ambarnath. Hij vroeg me, "Moeder, wilt u naar mijn ashram komen?" Ik zei,
"Waarom niet?" Want in vroegere tijden verlieten guru's nooit hun zetel, zij noemen dat takia- wat wil zeggen "het kussen"- ze
verlieten nooit hun takia. Ik zei, "Goed, ik vind het niet erg. Ik zal naar je toe komen, naar je ahsram."
Dus hij hield zich de hele tijd rustig. Ik ging ernaar toe en deze guru viel aan mijn voeten. hij was zeer, zeer respectvol; en daarna
kwamen we terug thuis. Deze kerel begon mij te vertellen, "Als u het mijn guru niet vertelt, zou ik u willen zeggen dat ik een erg
slechte Agnya heb. Kan u dat genezen Moeder?" Ik zei, "Waarom niet? Ik zal het doen." Dus ging ik terug naar zijn guru, en ik zei,
"Waarom heb je zijn Agnya niet genezen?" Hij zei, "Waarom zou ik genezen? Wie heeft mijn Agnya genezen? Ik heb het bij mezelf
gedaan. Ik deed aan introspectie, zocht het uit, en ik genas mijn eigen Agnya, en waarom zou ik zijn Agnya genezen? Laat hem
ploeteren, laat hem werken, laat hem er zelf toe komen. Anders wordt hij een verwend man." Ik was nogal verrast. En hij zei, "U
doet het omdat u een moeder bent. U bent niets dan liefde. en dat is waarom u dat doet, dit allemaal, voor anderen. Maar ik niet!
Geen enkele guru zal de Agnya van zijn leerlingen openen." Ik zei, "Waarom ben je dan een guru?" Hij zei, "Omdat we hen moeten
leiden. En als hun Agnya er slecht aan toe is, als hun aandacht niet in orde is, ben ik daar niet om bekommerd.
Het is hun plicht om aan introspectie te doen en het uit te zoeken, en de ladder te beklimmen die ik voor hen heb uitgestald. Ik
ben een guru, ik kan hen enkel de ladder aanreiken om te beklimmen. Zij zijn het die zeer hard moeten werken, zij zijn het die aan
introspectie moeten doen, het is aan hen om zichzelf te corrigeren. Waarom zou ik hen in die mate moeten helpen dat hun Agnya
geopend wordt?" Ik zei, "Goed, sta mij toe om zijn Agnya te openen, als je het niet erg vindt." Hij zei, "U bent een Moeder, u doet
wat u wilt, Ik heb niets te zeggen. Als u dat wilt doen, dan zal u hem verwennen, u zal hem verwennen. Laat het hem zelf doen,
anders verwent u hem." Ik zei, "zoals ook jij verwend bent, waardoor je de anderen hun Agnya niet opent, ja?" "Maar welke positie
ik ook heb bereikt, het is een blijvende." Ik opende dus zijn Agnya. Dan vertelde deze kerel me onderweg dat zijn guru terugkwam:
"en hij liet mij boven een put hangen. En hij liet het touw altijd maar lager zakken zodat ik in het water terechtkwam. Hij deed het
tien keer."
Maar ik zei, "Waarom deed hij zoiets wreeds?" Hij zei, "Omdat hij mij betrapte toen ik een sigaret aan het roken was." Lieve hemel!
Dus ik vroeg aan zijn guru, "Waarom doe je zulke vreselijke dingen met je leerlingen?" Hij antwoordde "Anders, als je het niet zo
doet zullen ze nooit evolueren, zullen ze nooit groeien. Je blijft ze maar vergeven en hoe meer je ze vergeeft, hoe erger ze
worden, ze zullen geen enkele vooruitgang maken. Dus moet je heel streng met ze zijn. Verwen ze alsjeblieft niet de hele tijd." Ik
was werkelijk verrast. Hoe kon hij zoiets zeggen? "Zie je Moeder, als je alles zomaar geeft, als je hen alles zo gemakkelijk geeft,
zullen ze hun zelfrespect nooit waarderen, zullen ze hun zelfrealisatie nooit naar waarde schatten." Ik zei, "Zo gaat dat niet. Je
moet hen een kans geven. Je moet hen toelaten vooruitgang te maken, en hen toelaten iets te worden. Zoals Moeder Aarde, wat
zij doet, ze laat de zaadjes ontkiemen, dan worden het bomen. Daarna geeft ze hen de vruchten, en ze ziet erop toe dat het fruit
rijpt, ze doet alles."
Maar hij zei, "maar ze zijn geen bomen, ze zijn mensen. en ze hebben ook de vrijheid om duivels te worden." Ik zei, "Goed, als er
duivels zijn, kan ik ze aan. Je ziet wel hoe ik hen aanpak. En als ze duivels zijn zullen ze duivels blijven, je kan hen niet
veranderen." Dus hij argumenteerde met mij, en wanneer hij Sahaja yogi's ontmoette vroeg hij hen, "Hoeveel onder jullie zijn
bereid hun leven te geven voor Shri Mataji? Besef je wel wat ze jullie heeft gegeven?". Ze zeiden, "Ja dat weten we." Dus kwamen
ze naar me toe en vertelden me "Moeder, hij zou willen dat wij ons leven voor u geven." Ik zei, "Daar is geen nood aan, het is niet
nodig; misschien vroeg hij dat zelf wel aan zijn leerlingen." En dan ontmoette ik er vele zoals hij die zeer strenge guru's waren,
volledige gehoorzaamheid was nodig, volledige nederigheid, volledige overgave was nodig. Een woord tegen de guru werd niet
getolereerd, maar zelfs antwoorden kon je niet, je kon geen enkele humeurigheid aan een guru tonen. Ik heb zelf mensen
ontmoet die soms zo zijn, dan hield ik op met tegen hen te praten, dat is het.
Als ze zich willen beteren, kunnen ze verbeteren; als ze zich niet willen beteren, dan kan je ze niet dwingen. Maar volgens deze

guru's, zou er een grote angst in hun hoofd moeten zijn, ze zouden zo bang moeten zijn dat ze zich zouden gedragen. We
verwachten zoveel van de guru, dat hij je vader is, je moeder is, een vriend is, dat hij alles is voor jou. Hij is een zuiver iemand die
enkel je vooruitgang wenst. Hij wil voor je zorgen, hij wil je leiden, hij wil je beschermen, en je meenemen naar een leven van
spiritualiteit; en dit is de manier waarop een guru het moet uitwerken. Maar wat er van de leerlingen wordt verwacht is zelfs veel
erger. De leerling moet absoluut een zuivere persoon zijn, hij moet een zuiver verlangen hebben om een spiritueel persoon te
worden. Als hij dit zuivere verlangen niet heeft, als hij nog andere verlangens heeft, dan is het absoluut nutteloos. Zoals sommige
mensen, zij komen naar Sahaja Yoga, ik heb het meegemaakt, ze willen naambekendheid krijgen, ze worden grote meesters in
alles, ze willen alles domineren. Dat is niet, dat is echt niet belangrijk. Sommige mensen proberen geld te maken in Sahaja Yoga:
een manier om geld te maken.
Dat ook is absoluut verkeerd; en dat niet alleen, maar het is ook nog eens van een zeer laag niveau, dat je probeert geld te
verdienen met Sahaja Yoga. Dan zijn er ook mensen die hier gewoon komen uit politieke overwegingen. Ze zijn voortdurend
bezig hier en daar van alles te vertellen. Al deze dingen zullen je op geen enkele wijze groei geven. Je bent hier alleen gekomen
om een hoogstaand spiritueel leven te bereiken, om een guru te worden. Ook dit politiek gedoe is heel wat, mensen proberen te
genieten van de positie als leider, dus proberen ze die positie op een zeer speciale manier te behouden. Dat is niet nodig. Als je
een leider bent omdat je een grote meester bent, dan zal je aanblijven. Niemand kan je in twijfel trekken, niemand kan je
onttronen, en men mag zich niet laten verstoren door zo'n soort vrees. Sahaja Yoga is een yoga waarin angst geen enkele rol
speelt; er is geen vrees voor jou. Het enige voor je groei, is dat het nodig is om aan introspectie te doen. Probeer na te gaan wat
je aan het doen bent, Ben je een persoon die absoluut nederig is?
Doe je datgene wat je verteld wordt te doen? Veronderstel dat ik iemand zeg naar een bepaalde plaats te gaan, het kan zijn dat hij
niet gaat. Hij zal naar me toe komen en me vertellen, "Moeder, weet je, dit gebeurde, dat gebeurde"- één of ander excuus, en het
zou kunnen dat hij niet gaat. Maar zo ben je niet goed bezig. Als er je gezegd wordt om naar die plaats te gaan, dan heeft dat een
bepaalde bedoeling en moet je gaan. Je moet gehoorzamen. Als je niet gehoorzaam bent kan je geen guru worden, want als jij
niet kan gehoorzamen, hoe kunnen anderen jou dan gehoorzamen? Deze gehoorzaamheid is niet bedoeld voor het eigen belang
van de guru, helemaal niet, maar is enkel in jouw belang, voor jouw opvoeding, voor jouw groei. Dus als je dit beoogt, wat er dan
gebeurt, is dat je al de kwaliteiten van een guru begint te krijgen. Vooreerst, een guru kan geen drukdoend iemand zijn, het eerste
en belangrijkste kenmerk. "Ik wil dit huis, ik wil dat ding; ik hou niet van dit, ik hou niet van dat," Als iemand niet weet hoe zich te
onthechten van al deze gewoonten, kan hij geen guru zijn. Hoe kan hij dan groeien?
Natuurlijk, ik bedoel, je moet proberen om je te bevrijden van al deze gewoonten. Het zijn rare gewoonten die je ellendig maken;
het maakt anderen niet ellendig zoals het jou ellendig maakt. Een guru zou zich aan geen enkele gewoonte mogen vastklampen.
In de eerste plaats is het zo dat hij boven de tijd moet staan. Hij moet zich geen zorgen maken over tijd. Zovele keren heb ik
meegemaakt dat als mensen, bijvoorbeeld, naar een luchthaven moeten gaan, er iets in hun lichaam binnendringt, en ze worden
plots gejaagd, iedereen. Zelfs als ik moet weggaan, dan ga ik, dan reageren ze allemaal zo gehaast, iedereen begint van her naar
der te lopen. Waarom? Ik ga weg, jij gaat niet weg; maar dat is wat er gebeurt. Zo ook, als je iemand vertelt dat je naar een
ceremonie moet gaan of naar één of andere viering, beginnen mensen te springen, en dat is echt een ziekte van deze moderne
tijd, vroeger bestond dat niet. Dus als ze zien dat we aan de late kant zijn, worden ze ongerust. Maar als je zo doorgaat met je
ongerust te maken, sta je niet boven de tijd. En als je boven de tijd staat, controleer je de tijd, tijd is de hele tijd met jou. Wanneer
je ook gaat, het gebeurt.
Ik zal daar een voorbeeld van geven. We hadden in Cabella een klein meisje dat gevallen was en ze had haar hand gebroken, zeer
ernstig. Ik stond op het punt naar Amerika te vertrekken, eigenlijk had ik net mijn kamer verlaten. Toen zag ik het kind, ik zei ik,
"Goed, het geeft niet. Ik zal eerst dit kind genezen." Ze zeiden, " Neen Moeder, uw vliegtuig!" Ik zei, "het is in orde, vergeet het."
Dus ik richtte mij tot het kind, behandelde haar, en ze was terug in orde. En daarna, ik denk een half uur later, vertrok ik naar de
luchthaven. En je zal versteld staan om te horen dat dat vliegtuig buiten gebruik was, datgene dat naar New York ging. Zodus is
er dat vliegtuig dat defect is. Vervolgens zeiden ze, "Goed, je kan met een ander vliegtuig reizen dat naar Washington vliegt, met
hetzelfde ticket. Ik zei, "een heel goed idee, geef me dat maar" en zo vertrok ik met dat vliegtuig. Zo kwam ik in Washington
terecht, een zeer mooie luchthaven om aan te komen, omdat er geen probleem is met de douane, er is geen menigte, niets.
Iedereen gaat naar New York, ik weet niet waarom. Ze zouden allemaal naar Washington moeten gaan, het is zeer verwonderlijk.

Ik maakte voor mezelf uit dat ik gewenst had om niet met dat vreselijke vliegtuig naar New York te moeten gaan. Op die manier
werkt alles uit. En als de tijd rijp is voor jou, komt hij met wat goed voor je is. Zo zijn er veel van deze ervaringen die ik met jullie
kan delen, dat zich zorgen maken over de tijd je hoofdpijn geeft. Als je het overlaat aan deze goddelijke kracht en erin gelooft,
dan werkt alles goed voor je uit. En als het dat niet doet, moet je weten dat het zo bestemd is, je moet aanvaarden, je moet leren
te aanvaarden. Omdat waar je ook aan vasthoudt als iets dat echt geweldig is, het niet zo is. Dus wat is het hoogste dat je moet
bereiken? Je onthechting. dan word je gunateet: zoals je weet, hebben we drie guna's binnen in ons. Eén daarvan, de sattwa guna
genoemd, is de beste. Maar er zijn twee andere guna's, zoals je weet, de linker en de rechter zijde. Je bent ofwel een rechtse
persoon ofwel een linkse persoon. Deze twee guna's in ons zijn van geen belang. Veronderstel dat je een rechtszijdige persoon
bent, wat gebeurt er dan met je? Je wordt hyperactief. Hyperactiviteit veroorzaakt vermoeidheid, leidt tot allerhande ziektes
zoals je hebt gezien, en je moet de rechterkant genezen.
Zo iemand is extreem gehaast, hij kan geen twee minuten stilzitten op dezelfde plaats, de hele tijd geforceerd om te bewegen, en
hij creëert problemen voor zichzelf en zijn familie. Dan de linkszijdige persoon, die we de tamo guna noemen - de rechtszijdige is
rajo guna, en de linkszijdige is degene die tamo guna is - "tamo" betekent duisternis, zo iemand is bang voor het donker,
duisternis, van alles is hij bang. Maar hij wordt een zeer arglistig, zeer achterbaks iemand. Hij probeert altijd mensen te kwellen
op een zeer slinkse manier, niet openlijk, terwijl de rechtszijdige persoon open is zoals Hitler was. Maar deze, de tweede, degene
die tamo guna genoemd wordt, is degene die probeert anderen heel erg te kwellen. Rajo guni heeft een eigen mening over alles.
Wanneer hij erg overtuigd is van zijn eigen visie, dan dringt hij die voortdurend op aan anderen. Maar als je zijn eigen leven
bekijkt, zit hij in complete ellende. Hij kan niet omgaan met anderen, hij kan niet praten met anderen, en er is een zeer grote kloof
tussen hemzelf, zijn Spirit en zijn wezen. Het tweede type, de tamo guni's, zijn degenen die uiteindelijk alle soorten van ziektes
krijgen. Zelfs de rechtszijdige mensen krijgen veel ziektes.
Maar bij de linkszijdigen zien we de psychosomatische ziekten. Psychosomatische ziekten zijn zeer gevaarlijk en kunnen niet
genezen worden door de klassieke geneeskunde. Dus moet je hiervoor je toevlucht nemen tot Sahaja Yoga. Maar opnieuw ga je
naar rechts of naar links, altijd opnieuw van rechts naar links. Dit is geen erg goede houding, Ik denk, wat je leven betreft, dat je
gebonden bent aan één van deze guna's, of je bent de hele tijd zoals een pendel gaande van links naar rechts, van rechts naar
links. Je moet dus een standvastig iemand zijn. Daarom moeten jullie allemaal mediteren. Ik weet het onmiddellijk als iemand
mediteert, en ik weet wie niet mediteert.
Jijzelf zal ook wel weten wie mediteert. Het is een kwestie van tien, vijftien minuten, maar je moet het elke avond en elke ochtend
doen, met een meditatie van ongeveer vijf minuten, dan ontwikkel je je balans. Je ontwikkelt je standvastigheid, je ontwikkelt je
eigen lichaam op zo'n manier dat het een hoop nonsens aankan, het kan heel veel verdragen. Je hebt dan geen verlangens meer welk voedsel je moet eten, wanneer je moet eten, wie je moet behagen - niets van dat alles. Je wordt zelf zo'n lief persoon zodat
iedereen blij is en begrijpt dat men moet zijn zoals jij. Mensen zien je en je wordt als een voorbeeld voor hen. Mensen beginnen je
te volgen, dat betekent dat je een guru wordt. Op deze manier raak je deze twee gewoonten kwijt, namelijk die van de linker en
van de rechter zijde.
Sattwa guni's zijn de mensen die geloven in rechtvaardigheid, maar als ze rechtvaardig zijn, hebben ze minachting voor diegenen
die niet rechtvaardig zijn. Ze blijven allerhande dingen zeggen tegen zulke mensen, en zo kunnen ze een soort van temperament
ontwikkelen waardoor ze afstandelijk worden. Ze kunnen naar de Himalayas gaan, daar zitten en niemand ontmoeten; uit de
maatschappij stappen, een punt zetten achter alle relaties, iedereen, en enkel zichzelf ergens vestigen als een grote guru. Dit
soort van een andere generatie is daar, zij is van geen nut. Ik ontmoette sommigen van hen toen ik in Haridwar was. En ik zei
tegen hen, "Wat doen jullie hier in de Himalayas?" Ze zeiden, "Wij willen niet met mensen geconfronteerd worden. Het zijn
waardeloze mensen, ze zijn voor niets goed. Wat je ook doet voor hen, ze blijven je lastig vallen. Wij willen daar niet zijn." Dus zei
ik, "Waarom ben je dan een guru geworden? Als je hen niet aankan, als je niet kan af geraken van de problemen die ze je geven en
weggaat van al die dingen, en in jullie vrede blijven, wat is dan het nut van guru te worden?"
Hij zei: " We hebben er genoeg van." Sommigen onder hen waren al over de honderd jaar, maar ik zei, "Wat is het nut? Jullie leven
heeft geen zin, jullie verblijven hier alleen ergens in het oerwoud." Hij zei, "De tijgers, de slangen, ze kennen ons allemaal, ze
weten dat we groots zijn; ze storen ons niet. Maar deze mensen vallen ons lastig. Als we naar beneden gaan, zullen ze ons lastig

vallen en ons martelen. We willen er niet naartoe gaan want ze zijn zeer ambitieus, of ze zijn zeer negatief. Er is iets mis met de
mensen, geen enkele heeft de perfecte staat bereikt." Dit allemaal, ik was verrast dat ze helemaal niet wilden komen en met ons
samen wilden zijn en deel uitmaken van ons. Dus zeiden ze, "Goed, Moeder, u bent gekomen. u bent een Moeder. U kan dit
allemaal verdragen en het uitwerken, maar wij niet. We zijn daar weg, we willen daar niet teruggaan." Ze hebben veel krachten. Ze
kunnen de natuur controleren, ze kunnen zoveel dingen doen.
Maar ze zeiden, "Het is zelfs gemakkelijker een slang te controleren dan een mens. Vandaag kunnen ze zich op een bepaalde
manier gedragen, plotseling zullen ze verschrikkelijk worden. U kent deze mensen niet, hoe onzeker ze zijn, van welk een
onzekere kwaliteit ze zijn." Ik zei, "er is een manier om hen in orde te brengen. Je geeft hen eerst realisatie. In het licht van de
Spirit kunnen ze zien hoe ze dingen verkeerd doen. Negenennegentig procent van de mensen zullen weten wat er mis gaat, waar
ze mankeren. Ze zullen zichzelf beginnen te zien. De Spirit is zoals een spiegel waarin je jezelf duidelijk ziet, en je begint jezelf te
veranderen. Er is eigenlijk geen introspectie nodig, wanneer de Spirit in jou ontwaakt is. Je kan jezelf gadeslaan, je kan jezelf
duidelijk zien, van zodra je een ontwikkelde of geëvolueerde Sahaja yogi wordt."
En dat is een punt dat men zou moeten zien, als het jou te beurt valt. Als je kan zien dat er iets verkeerd met je is, als je er kan
achter komen welke tekortkomingen je hebt, als je jezelf van deze tekortkomingen kan onthechten, en als je kan begrijpen dat al
deze gehechtheden en tekortkomingen en gewoonten je naar beneden halen, dan alleen kan je ze loslaten. Maar dat gebeurt
alleen wanneer je deze spiegel van je eigen zelf ziet weerkaatsen. Wanneer dit licht tot je komt, zie je voor jezelf wat er verkeerd
met je is, welk de verkeerde weg is die je bewandelt. Je hebt mensen gezien die plotseling zovele dingen hebben opgegeven.
Vele grove dingen geven ze op, maar er zijn er nog veel, ik zou zeggen, subtiele dingen, die aan hen vastkleven. Het eerste dat je
overkomt, is dat je begint in te zien wat er mis is met je eigen volk van je eigen natie. Ik ben verbaasd, weet je, toen de Engelsen
zelfrealisatie kregen, begonnen ze mij over de Engelsen te vertellen. Toen de Italianen zelfrealisatie kregen, begonnen ze mij over
de Italianen te vertellen. Als je de Italianen zegt dat "Zie je, deze Italiaan deed dit op die manier," zei hij, "Italianen toch, Moeder,
wat doen ze toch? Zo zijn ze nu eenmaal, weet u."
Hijzelf is een Italiaan, maar onmiddellijk zal hij het zeggen. Hetzelfde heb ik gezien bij de Russen, het is zeer verrassend dat ze je
beginnen te vertellen over wat er verkeerd is met de Russen of met de Ukraïners. Ze lijken allemaal nogal op elkaar. Zelfs Indiërs,
zij zullen zeggen, "Dit is toch Indiaas. Je weet hoe Indiërs zijn. Moeder, ze doen zo." Ik was verbaasd dat zij zelf Indiërs zijnde,
hoe ze mij onmiddellijk over de Indiërs vertelden. En ik ben veel te weten gekomen over deze landen, eigenlijk enkel door de
Sahaja yogi's. Als de Sahaja yogi's me dit vertellen, ben ik verbaasd dat ze zich niet met hun land identificeren, ze identificeren
zich met niemand, zelfs niet met hun eigen familie. Als ze iets verkeerd vinden, zullen ze het mij vertellen, "Moeder, mijn vader is
zo, mijn moeder is zo." Dat is hoe je onthecht wordt, als je het begint te zien en je je er niet mee identificeert.
Als je je met al deze dingen niet identificeert, dan word je een vrij persoon, je hebt de vrijheid. Je wordt iemand die niet aan
iemand anders gehecht is omdat hij je vader is of zij je moeder is, of een zuster of eender wie. Deze gehechtheid is trouwens
zeer gevaarlijk. Door gehechtheid aan de familie zijn we al veel Sahaja yogi's kwijtgeraakt. Omdat hun familie raar was, raakten
ze de weg kwijt; ze konden er zich niet van losmaken. We zeggen niet dat je moet afstand nemen van familie of van ze weggaan,
maar op een subtiele manier zou je moeten begrijpen wat ze van plan zijn, en wat ze doen. Dit subtiel inzicht van anderen geeft je
echter geen enkel recht hen te bekritiseren. Je moet voor jezelf zien wat er verkeerd is met jou. Weet je al deze subtiliteiten die je
bekritiseert, dat die persoon zus is en die andere persoon zo is, maar ook jij hebt dezelfde problemen met jezelf.
Dat is waarom je onthechting enkel mogelijk is door deze introspectie, door de spiegel van je Spirit. Het spirituele leven is zeer
belangrijk voor een individu meer dan wat ook op deze aarde, omdat zo iemand op zoek gegaan is, hij was op zoek naar de
waarheid, hij was op zoek naar de realiteit. En eens je de realiteit ervaart, wil je niet langer vasthouden aan iets dat geen realiteit
is. Je wil iemand zijn die boven al deze dingen staat, zodat je al deze dingen kan zien. En dat is hoe je anderen kan redden die
aan het verdrinken zijn in de oceaan van duisternis, in de oceaan van verkeerde identificaties, dat kan alleen wanneer je boven
deze dingen staat. Maar wat er meestal gebeurt is dit, dat je geïdentificeerd bent, je bent geïdentificeerd, "Hoe kan ik het doen?
Hoe kan ik het zeggen?" De landen waar Sahaja Yoga verspreid is, waar er mensen zijn die niet geïdentificeerd zijn met deze
landen, en denken dat ze moeten helpen om al deze landgenoten op te trommelen om zich bij hen aan te sluiten. Daarvoor is er
enorm veel geduld en liefde nodig.

Zoals je weet is deze kosmische kracht, zoals ze het noemen, waarvan ze zeggen dat ik de bron ben: eigenlijk, is het de kracht
van de liefde, van de goddelijke liefde, van de zuivere liefde. En zo'n liefde vraagt niets, wil niets, maar ze werkt. Bijvoorbeeld, als
je van iemand houdt, zou je niks willen doen om die persoon te mishagen. Natuurlijk zijn er sommige Sahaja yogi's die dingen
doen die ik echt niet graag heb, maar ik toon het nooit, ik blijf gewoon rustig. Maar normaal gezien als een persoon iemand
liefheeft, zal hij niks doen om die persoon te irriteren of om die persoon te kwellen, of ook maar in het minste te kwetsen. Zonder
die ontwikkeling in jezelf, kan je niet collectief worden. Wat er in de collectiviteit gebeurt, is dat je voeling hebt met anderen, dat je
anderen begrijpt. Je mag er niet mee pronken, maar je doet het, je weet het binnenin jezelf.
Veronderstel dat iemand jou voor de gek heeft gehouden, maakt niet uit. Maar geleidelijk aan zal je zien dat hij zal veranderen,
langzaam aan wordt hij beter, omdat hij zich zal realiseren dat hetgeen hij gedaan heeft niet correct was. Hij zal zich niet enkel
schuldig voelen, dat is niet het juiste, maar hij zal zeggen "Ik moet mezelf corrigeren. Waarom deed ik zo? Ik had het niet mogen
doen." Langzamerhand zal hij verbeteren, maar daarvoor moet je een groot gevoel van vergeving hebben, een groot gevoel van
begrip. Onder bepaalde omstandigheden, misdragen mensen zich ook. Omdat ze geen leiding hebben gehad over hoe ze zich
moeten gedragen, hoe ze nederig moeten zijn, ze misdragen zich. Misschien omdat er in hun cultuur niets anders is dan woede,
en dat arrogantie als iets groots gezien wordt. zo misdragen ze zich. Soms komen ze uit zulke families waar enkel arrogantie
wordt geleerd, dus kan je er niks aan doen.
Zulke mensen moet je steeds opnieuw vergeven, en erop toezien dat ze veranderen. Want ik heb vertrouwen dat alle mensen
mooie geurige bloemen kunnen worden, alle mensen. Maar ik weet dat er ook moeilijke mensen zijn. Waarom? Omdat ze niet
willen. Als ze niet willen, als ze geen zuiver verlangen hebben, kan je het hen niet opdringen. Dus vergeet het, zij zijn moeilijke
mensen, vergeet hen. Maar zij die willen, zij die een groot verlangen hebben dat absoluut zuiver verlangen is - niet naar geld, niet
naar een positie, niet naar gelijk wat anders, maar enkel het bereiken van een hoge staat van spiritualiteit - zulke mensen moeten
kost wat kost geholpen worden. Sommigen zijn naar zeer verkeerde guru's gegaan en ze hebben geleden, zij hebben een slechte
Agnya, ze hebben van alles en nog wat. Dat is niet belangrijk, je moet proberen hen te helpen. Als ze naar je kunnen luisteren, als
ze kunnen begrijpen wat je hen vertelt, ben ik zeker dat het zal uitwerken. Het heeft al zovele keren uitgewerkt zoals je nu kan
zien dat in het buitenland waar ik enkel gezien werd als een Indische vrouw, hoe mensen toch gekomen zijn, hoe ze me begrepen
hebben, en hoe ze Sahaja yogi's zijn geworden van echte grote waarde en hoog niveau.
In het verleden hadden we nooit zoveel heiligen, nooit. Slechts één enkele heilige werd geboren en hij werd gemarteld. Ze waren
met niet zoveel om elkaar te helpen en elkaar te beschermen. Collectiviteit moet dus heel goed aangeleerd worden: hoe
collectief te zijn, hoe vriendelijk te zijn voor elkaar; want later als jij de guru wordt, als jij de mensen moet leiden, zal je weten
welke de problemen van de collectiviteit zijn. Je zal ook weten hoe je dat overwint, hoe de collectiviteit perfect te maken. En eens
je dat leert, zal je verbaasd zijn dat je de kunst om een guru te zijn onder de knie hebt. Ik zou graag zovelen van jullie een echte
guru zien worden, echte meesters; niet enkel in jullie werk, in jullie talenten, maar in je eigen leven. Mensen zouden moeten
zeggen dat die of die persoon een echte guru is. Daarvoor, zoals ik al zei, moet je gehoorzaamheid leren, volledige
gehoorzaamheid. Je zou de guru niet mogen in vraag stellen. Wat er je ook verteld wordt te doen, je moet het doen; hoewel ikzelf
dat niet doe in Sahaja Yoga.
Vandaag is het de eerste keer dat ik dat zeg, omdat ik vind dat zovelen onder jullie net tekort schieten om de perfectie te
bereiken. Jullie moeten niks opofferen, heb ik al gezegd, jullie moeten niks opgeven. Jullie moeten niet je familie of iets anders
opgeven, geen rare dingen doen enkel om te tonen dat je perfect bent. Maar het is iets, het is een staat binnenin jezelf die je moet
vestigen, waardoor je buitengewoon nederig wordt, gehoorzaam, en in dit licht zal je stralen, ik ben er zeker van. Eenmaal je daar
het belang van inziet, dan zal je jezelf erop toeleggen om een persoonlijkheid van hoge kwaliteit te worden. Sommige mensen
zeggen dat het zeer moeilijk is, maar ik denk dat het zeer gemakkelijk is om zo te zijn, omdat dit de meest comfortabele manier
van leven is in het leven - geen nood om te vechten, om ruzie te maken, niemand die probeert te pronken en al dat soort dingen.
De zorg voor iedereen, de suggestie van zorg, geeft anderen zeer veel voldoening. Een beetje zorg hier en daar, daar houden
mensen van. En dat alleen komt van een zeer nobele ziel die bekommerd is om kleine, kleine dingen, die anderen nodig hebben.

Het is niet voor je eigen vooruitgang, het is niet voor je eigen soort van leiderschap, of hoe je het ook noemt, of voor je eigen
posities - dan schiet je tekort - maar het is voor je eigen groei, voor je eigen hogere leven dat je al deze ideeën van leiderschap en
dit en dat opgeeft. Het is absurd te zien hoe sommige Sahaja yogi's zo naarstig zijn om zichzelf als leiders te doen gelden; het is
niet correct. Ik heb jullie al zovele keren uitgelegd dat je eigen ontwikkeling, je eigen verbetering, je eigen positie in Sahaja Yoga
je zal zeggen waar je staat. Wat de anderen mogelijks zeggen heeft geen belang. Wat jij in alle eerlijkheid zegt over jezelf,
waarachtig, is de realiteit, en je moet jezelf altijd confronteren. Ik zou zeggen, speciaal voor de vrouwen, dat ik een vrouw ben en
dat ik al deze jaren zeer hard gewerkt heb, en als vrouw moet ik jullie vertellen dat alle vrouwen moeten proberen; want ze
zeggen altijd "wij zijn shakti's", maar in hun leven zie ik niet dat er enig werk is gedaan als shakti's, alleen is er altijd hun soort van
afhankelijkheid van Sahaja Yoga. Ze moeten opkomen voor hun eigen vrijheid, ze moeten onafhankelijk zijn, en ze moeten over
alles de juiste gedachten hebben. Ik ben er zeker van dat als de vrouwen op die manier naar buiten komen, dat Sahaja Yoga zich
zeer vlug zal verspreiden.
Mannen werken veel meer voor Sahaja Yoga dan vrouwen. Ik kan het begrijpen omdat ze families hebben, kinderen hebben en
zo. Maar het belangrijkste is dat zodra je actief wordt in Sahaja Yoga, dan komt het ook goed met je kinderen, en voor de familie
wordt ook gezorgd. Ten slotte, er is deze goddelijke kracht die voor jullie allemaal zorgt. Je moet geloven dat deze zuivere
goddelijke kracht denkt, begrijpt, organiseert; meer nog, van jullie houdt. Je moet begrijpen dat deze goddelijke kracht jou nu
toebehoort en dat je in het rijk van deze goddelijke kracht bent, waarin je geen enkel probleem meer zal hebben. Als je de dingen
overlaat aan de goddelijke kracht, zal het allemaal uitwerken. Zoals je weet hebt van die wetenschapper die over mij had
gehoord. Ik wil gewoon zeggen dat hij me vroeg "Hoe komt het dat zovele harten hier geopend zijn?" Ik zei, "het is vanwege de
mensen die het lied zingen, 'Sitting in the heart of the universe' waardoor zovele harten openkomen." Maar hij zei,
"Desalniettemin, hoort deze kracht dan?" Ik zei, "Neen, enkel ik kan het horen. Ik hoorde het lied, en de kracht organiseert dan
alles."
Het is iets dat heel goed begrepen moet worden dat de kracht binnenin je, die jij hebt, dat ze begrijpt, en dat ze jou ook begrijpt.
Het is een bepaalde kracht die je eigen kracht is, maar je kan hem niet controleren. Zij kent je. Gelijk wanneer je terugvalt,
wanneer je verkeerd bezig bent, dezelfde kracht die je beschermt en van je houdt als een moeder, zal je corrigeren en je op het
juiste pad terugbrengen. Ik denk dat er nu een nieuw tijdperk begint en zovele dingen moeten gebeuren, en jullie allen moeten
beslissen dat je dit of dat zult doen. Wat ook je begrip is van Sahaja Yoga, de bedoeling is het te verspreiden, je moet het
proberen; ieder van jullie zou dat in gedachten moeten hebben. Als vrouwen niet kunnen gaan dan kunnen ze er iets over
schrijven, ze kunnen over hun spirituele groei schrijven of over gelijk welke ervaringen die ze hebben. In ieder geval dus al
diegenen die ook zeer miraculeuze foto's hebben, zij moeten ze naar hier zenden.
Dit is zeer belangrijk omdat deze heer naar hier komt in september, en hij gaat ze allemaal analyseren. Het zou dus heel aardig
zijn van jullie als je ze naar hier kan sturen. Schrijf ook over de verschillende ervaringen die je in Sahaja Yoga hebt gehad; dat ook
zou een goed idee zijn. Hij zei me dat hij graag een boek daarover zou publiceren; en nu is de tijd gekomen voor ons om onze
mirakels die hebben plaatsgevonden te publiceren. Jullie allen hebben enige ervaring van het miraculeuze gehad. Dus moet ik
jullie vragen om het zo vlug mogelijk op te zenden, goed geschreven in het Engels of Hindi of Marathi daar ik geen andere talen
begrijp. En gelieve het mij niet in andere talen op te sturen, anders moeten we iemand aanduiden om het in veertien talen te
vertalen. Dat is te moeilijk. Dus verzoek ik jullie om het zo op te sturen. Ik ben zeker dat jullie de toespraak van vandaag opnieuw
zullen beluisteren, de toespraak begrijpen en het uitwerken.
Moge God jullie zegenen.

1998-0905, Shri Ganesha Puja, Vorm één geheel
View online.
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Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag vereren wij Shri Ganesha. Ik heb jullie al veel over hem en over zijn aard verteld. Toch realiseren velen onder ons zich
nog altijd niet welke zijn krachten zijn en wat hij wil. In de eerste plaats moet je Shri Ganesha respecteren en het belang van
zuiverheid begrijpen. Zuiverheid is niet alleen voor vrouwen. Het zijn eerder de mannen die dit in acht moeten nemen. Als je
zelfrespect hebt in de echte betekenis van het woord, dan word je zonder moeilijkheden zuiver. Heb je echter geen zelfrespect,
dan loop je achter lage en degraderende dingen aan.
Het is dus belangrijk dat zuiverheid gerespecteerd, begrepen en verheerlijkt wordt. Deze gewoonte om het juiste protocol van de
zuiverheid niet in 't oog te houden, ontwikkelt zich al vanaf de kindertijd. We moeten erg voorzichtig zijn als we de Ganesha-staat
bereikt hebben. We zouden zo'n verschrikkelijke dingen niet tot ons mogen nemen.
Ik weet niet vanwaar de mensen deze ideeën krijgen. Zoals je merkt, is er vandaag in de hele wereld een crisis van de zuiverheid.
Vooral in het westen hoor je veel over gevaren van kindermisbruik. In een tempel van God zouden we zelfs de naam van deze
vieze verlangens die bezit nemen van de mensen, niet mogen noemen.
We hebben hier nog nooit van gehoord in India.
We kennen het niet. Natuurlijk zullen sommigen van die mannen innerlijk verwoeste mensen zijn. Ze kunnen het niet helpen
tenzij ze in de gevangenis gezet worden. Voor een Sahaja yogi is het van belang zijn zuiverheid in het oog te houden.
Zoals ik jullie gisteren vertelde, is het niet nodig een jongen of een meisje voor jezelf te zoeken. Dat is tegen de regels van de
zuiverheid. lk zeg niet dat je je ouders moet laten beslissen.
Laat Sahaja Yoga beslissen om dat jullie Sahaji's zijn. Jullie zijn geboren naar het beeld van Ganesha, die uiteindelijk Christus
wordt.
Jullie houding ten opzichte van de zuiverheid is erg belangrijk.
Het allerbelangrijkste is het volgende: als je zuiverheid vernietigd wordt, dan is Sahaja Yoga heel moeilijk. Het geeft je dan niet de
zegeningen die je zou moeten hebben.
Je zag gisteren de mensen van Roemenië en van Oekraïne. Ze zongen zo mooi omdat ze van nature zo'n nederige mensen zijn.
Ze zijn nederig geworden, zo nederig zelfs dat ze alle domme ideeën betreffende seksleven en zo hebben opgegeven.
De nederigheid zal je leren dat je niet voldoende zelfrespect bezit. In de Islam hechtte men een groot belang aan zuiverheid. Dat
ging zelfs zo ver dat Mohammed Sahib zei dat je vijf of vier vrouwen mocht hebben, zolang die vrouwen maar geen prostituees
waren.
Eens de zuiverheid ons begint te verlaten, vinden we niets onder de zon nog erg. We zien de resultaten daarvan bij
hooggeplaatste mensen. Deze hooggeplaatste mensen denken dat ze groot zijn en vinden dat ze de binding met Jezus Christus
kunnen overstijgen. Zij denken dat ze kunnen doen wat ze willen. Ze misdragen zich ten opzichte van de vrouwen die onder hen

staan. Ze kunnen het in het geheim doen. Ze doen het toch, maar Shri Ganesha houdt hen in het oog en hij straft hen voor wat ze
doen.
Het is verschrikkelijk om zo'n avonturen te beginnen die niet tot de geplogenheden van Sahaja yogi's behoren.
De Sahaja yogi's moeten eerst hun ogen controleren omdat dit verband houdt met de kracht van Jezus Christus. Maar de
mensen in deze christelijke landen hebben dwalende ogen.
Het is verrassend dat ondanks het feit dat Christus hun leider is, dat ze Christus aanbidden, dat ze naar de kerk gaan, dat ze lof
zingen van Christus, ze toch dwalende ogen hebben Deze dwalende ogen kunnen de zuiverheid van Christus niet
vertegenwoordigen.
Het tweede belangrijke punt is dat de kracht van Ganesha alleen maar kan ontwaken als je wijs bent, want hij geeft je wijsheid.
De mensen begrijpen echter niet wat deze wijsheid betekent. En dat is een groot probleem. De zogenaamde intelligentie is geen
wijsheid. Ze kan je erg sluw, erg agressief en soms zelfs een erg subtiel persoon van je maken die maar doorgaat met mensen te
bedotten, leugens te vertellen en allerhande dingen... En zij geloven van zichzelf dat ze erg succesvol zijn.
Succes is nooit een criterium voor een Sahaja yogi. Succes in Sahaja Yoga betekent zichzelf op een heel subtiele manier
overgeven aan Sahaja Yoga. Dit is erg zeldzaam, tenzij je iedere dag mediteert. Het is heel belangrijk dat je mediteert. Diegenen
die niet mediteren, zullen verloren gaan voor Sahaja Yoga, want wijsheid kan alleen groeien door innerlijke inspiratie. En deze
inspiratie krijg je alleen als de kracht van Shri Ganesha zich manifesteert.
Het geeft je wijsheid. En door deze wijsheid vind je oplossingen die vredevol zijn, die je tevreden stellen, die je verzachten. Hij is
het die je aan het werk zet.
Gisteren vertelde men mij dat er een wervelwind was en dat veel mensen last hadden met die wind omdat hij de tenten wegblies.
Je hebt geen tenten nodig in dit klimaat. Waarom ook? Ik begrijp het niet. Ze kunnen niet zonder een tent leven, zie je. Ik kan heel
goed buiten slapen, zelfs op straat.
Het is niet nodig om je druk te maken over al deze dingen en je hele huishouden hierheen te slepen. We zouden niet bang mogen
zijn van een beetje te weinig comfort. Als je een comfortabel leven wil leiden en veel comfort wil, dan ben je niet geschikt voor
Sahaja Yoga. Vroeger gingen de mensen naar de Himalaya, stonden op één been en baden tot God en zij konden geen
zelfrealisatie krijgen. Terwijl jullie allemaal je realisatie kregen... Men moet dus niet proberen te veeleisend te worden.
Het is niet nodig om je bezorgd te maken over comfort. Ik kan in comfort leven. Ik kan om het even waar leven, zelfs op mijn
leeftijd.
Jullie moeten geen ascetisme beoefenen, maar asceet worden. Oefenen betekent problemen. Maar als je probeert om van
binnenuit een asceet te worden, dan maak je geen problemen van deze kleine dingen hier en daar. Onze stijl wordt echter nog
altijd door de buitenwereld gevormd.
We hebben nog altijd niet onze eigen wereld. We doen nog altijd zoals de mode het ons voorschrijft. En als je met de mode
meegaat, verdwijnt de wijsheid. Ik zeg nooit tegen iemand dat hij deze of gene mode niet moet volgen. Het is je eigen wijsheid
die je dat zal leren. De wijsheid zal je leren hoe je je moet reguleren, want je bent naar hier gekomen om te evolueren, om een
zeer speciale plaats te bereiken in het koninkrijk van de spiritualiteit. Ik moet opnieuw de kracht van de wijsheid testen. Voor je
iets doet, moet je beroep doen op je wijsheid en nagaan of het wijs is van zo te zijn. Met deze oefening zal je zeker je
temperament milderen. Je zal je lust doen afnemen. Je zal je schuldgevoelens zeker doen veranderen. Eens je begrijpt dat er
geen wijsheid zit in je schuldig te voelen, zal je schuldgevoel verdwijnen.
Het slechtste is dat we een groot verlangen hebben om dit te hebben, om dat te hebben.

We geven toe aan alle soorten van hebzucht. Deze hebzucht verdwijnt als je begrijpt dat dit niet nodig is. Anders zal je de hele tijd
aan jezelf denken: aan je gezondheid, aan je kinderen, aan je huis, aan alles wat verondersteld wordt van jou te zijn... Maar de
dood bewijst dat niets jouw bezit is. Je bent alleen gekomen en je zal alleen moeten gaan... Dit is de wijsheid die je je moet eigen
maken. Je kan het niet oefenen. Je kan het niet forceren. Je moet dit leren inzien door je spiritualiteit.
Het grootste wat er dan ontstaat is de vreugde, vreugde van de dans van Shri Ganesha. Je ziet hem dansen zoals een kind danst.
Kijk hoe vreugdevol hij zich voelt en jij je ook voelt.
Op dezelfde wijze wordt er een kind binnen in je geboren. En je begint je te gedragen zoals een klein kind. Normaal gezien heeft
het geen gevoel van lust, hebzucht, niets. Het weet hoe hij moet delen. Dit is dan het moment dat je een Gana wordt.
Het leger van Shri Ganesha bestaat uit Gana's. Zij zijn erg krachtig. En zij doen al het werk van de wereld. Zij leven in deze wereld,
maar al hun bron van energie komt van het Goddelijke.
Shri Ganesha is de Omkara. Hij is de eerste van de Goden die door de Godin werd gecreëerd omdat hij voorspoed betekent.
Voorspoed werd eerst gecreëerd voor ons welzijn. Wij zijn voorspoedig dank zij Shri Ganesha. Er zijn mensen die (in het
huishouden) altijd problemen creëren. Zij creëren altijd problemen uit het niets.
Zij zijn geen voorspoedige mensen. Diegenen die vredestichters zijn, diegenen die liefde geven, dit zijn diegenen die door Shri
Ganesha gezegend worden. Welke wijsheid zit er in vechten? Je zou moeten proberen na te gaan welke wijsheid er in vechten zit.
Waarom vechten we? Waarom? Voor kleine, kleine dingen? Dingen die je zelf kan veranderen? Waarom zou je dan vechten? Als
je veel ruzie maakt, betekent dat dat Shri Ganesha tegen je is. Je Ganesha-principe slaapt dan. Zijn kracht zit niet in je. Er is geen
wijsheid.
Al de grote mensen die in deze wereld sinds eeuwen gerespecteerd werden, zijn erg wijze mensen, geen heetgebakerde mensen.
Het waren geen mensen die ruzie maakten of die lust tot doel van hun leven hadden gemaakt. Zo'n mensen worden niet
herdacht door hun nageslacht. Dat is niet zo belangrijk. Jullie zijn erg belangrijk als Sahaja yogi's. Jullie zijn op de aarde om de
hele mensheid te emanciperen. Het doel van jullie leven moet dus zijn dat jullie diep in je spiritualiteit gaan. Jullie doel is jullie te
verdiepen in spiritualiteit. Ik denk dat jullie dat allemaal wel weten, maar dat jullie dit niet uitwerken.
Ik vertelde jullie laatst dat jullie aandacht naar binnen gericht moet zijn en niet naar buiten. Je zou ook niet mogen reageren. Al
deze methodes zouden jullie moeten helpen om wijs en gevoelig te worden. Maar iemand die alleen gevoelig is wat zijn eigen
comfort betreft, wat geld betreft, wat gezondheid betreft, alles wat alleen zichzelf betreft, is niet wijs. Hij is niet wijs. Als je naar
een klein kind kijkt -als het tenminste goed opgevoed is- dan zie je dat het altijd bezorgd is om anderen. Het komt altijd te weten
wat de anderen nodig hebben, wat hen gelukkig maakt. Alle eenvoudige methodes... Het zal proberen hen te behagen. Het is niet
vrijgevig om er voordelen uit te halen of om te laten zien dat het vrijgevig is. Het is vrijgevig in de echte betekenis van het woord.
Dat geeft hem vreugde. Dat is collectiviteit. Vandaag vertel ik jullie meer omtrent dit collectief karakter dat tot jullie komt door de
inspanningen van Shri Ganesha of, laten we zeggen, door zijn krachten.
lemand vertelde me dat Einstein ook al zo'n verhaal vertelde. Het is de ontdekking dat als we allemaal 'cool' worden door de
zegeningen van Shri Ganesha, we dan allen één worden. Dat is zijn theorie. Maar wij hebben hier ook Phil Ward die bewees dat
heliumgas en al de moleculen - of je kan ze atomen noemen - beginnen te bewegen op een collectieve manier als je rustig wordt.
Anders slaan ze elkaar en bewegen van hier naar daar.
Het gaat net zo als we de zegeningen van Shri Ganesha in ons hebben,
in de echte betekenis van het woord, met onze wijsheid: dan worden we sterk ontwikkelde Sahaja yogi's. Dat betekent dat

ontwikkelde Sahaja yogi's één geworden zijn. Wat betekent dat 'één'? 'Eén' wil zeggen dat ze allemaal voor elkaar leven. Ze
genieten van elkaar.
Ze zien wat goed is voor anderen. Bijvoorbeeld : mensen die heel rijk zijn, mensen die heel arm zijn, mensen die ziek zijn, die
gezond zijn, allen verenigen zich samen tot één geheel. Dat wordt in het Sanskriet 'Ekakarita' genoemd. Zij worden één.
En deze eenheid uit zich in jullie vieringen.
Jullie zijn allen naar hier gekomen, en jullie proberen elkaar de hele tijd te helpen. Ik heb het al opgemerkt. Niemand vindt het erg
om anderen te helpen. Ik heb gemerkt dat mensen van elkaar genieten.
Ze willen niemand kwetsen. Integendeel, ze willen behulpzaam zijn voor mekaar. Ze zijn gevoelig met mekaar. De meeste van
jullie leiders die ik gekozen heb, zijn erg wijs. Zij vermijden problemen en geraken niet in paniek. Ik zou zeggen de meesten van
hen... Zelfs wanneer jullie proberen Sahaja Yoga te vernietigen, weten ze dat jullie het doen.
Om deze Ekakarita te ontdekken moet je diep in jezelf gaan zodat je voelt dat je allemaal één bent. Of je nu hier bent of je bent in
Japan of in Amerika, overal... Jullie denken allemaal op dezelfde manier.
Jullie hebben allen hetzelfde doel. Jullie proberen allemaal volgens dezelfde stijl te leven.
Ik heb zoveel mensen van mekaars aanwezigheid zien genieten als ze naar de Puja komen en mekaar proberen te helpen.
Iemand die, laat ons zeggen, in Rusland of in Bulgarije leeft, van waar ook, zal naar me schrijven over het probleem dat hij heeft.
Een Amerikaan zal me schrijven zonder dat ik het vraag. Zonder dat ik het vraag schrijft hij mij: "Moeder deze en deze persoon is
daar in Rusland. Is het mogelijk hem naar Amerika te sturen?"
Meestal gebeurt het op deze manier. Ik zeg het hen nooit. Ik vraag het hen nooit. Als ik het vraag, komt er plots respons van
zoveel mensen, van zoveel landen: " Moeder, is dit het probleem?
OK we zullen het doen." Wat deze Ekakarita betreft, zijn de Oostenrijkers erg gevoelige mensen.
Weet je ze gingen naar Jeruzalem om mensen te helpen met het geven van realisatie. Ik wilde naar Jeruzalem gaan, maar dat
bommengedoe liet het me niet toe.
Maar ik vond dat de mensen van Jeruzalem nog collectiever waren, omdat ze naar Egypte kwamen. " Waarom ben je naar hier
gekomen?" “Om vriendschap te sluiten met de Moslims van Egypte." Stel je voor!
Ik was verrast. Hoe konden ze naar hier komen?
Alleen om vriendschap te sluiten! Zij zijn moslims. Wij willen vrienden maken. Dus vrienden maken zonder terughoudendheid,
zonder winstbejag is één van de tekenen van jullie Ekakarita.
Niet alleen voel je je goed met andere Sahaja yogi's, maar je wil ook anderen in Sahaja Yoga brengen. Zovelen hebben dat al
gedaan. Dit is iets zeer voedend omdat je verlicht bent en je geeft verlichting aan iemand anders. Dat schenkt zoveel vreugde.
Als je iemand zijn zelfrealisatie geeft, dan voel je je heel gelukkig. Zovelen schrijven me: nu hebben we dertig personen, twintig
personen. Ze voelen zich heel gelukkig dat ze zo veel Sahaja yogi's hebben.
Als je dit doet, mag je geen ego ontwikkelen, want dan ga je weer tegen Shri Ganesha in, omdat Christus daar niet van houdt. Hij
houdt niet van egoïstische mensen. En hij is Shri Ganesha. Hij houdt niet van mensen die vanuit hun ego hun eigen organisatie
willen creëren en anderen proberen te domineren.

Van dit soort mensen houden zij niet. Ze zijn beiden dezelfden.
Er is een complete Ekakarita tussen hen. Op dezelfde manier ontwikkelen wij ook deze speciale kwaliteit van Ekakarita. We
vergeten de zogezegde godsdiensten. We hebben gemerkt hoe vele van hen vechten. Al de godsdiensten vechten onder mekaar.
Zij zijn oneerlijk.
Zij doen allerlei verkeerde dingen. Jullie weten dat heel goed. Elke dag staat het in de kranten, hoor je wat ze verkeerd doen. Ze
hebben een beetje succes, maar niet voor lange tijd omdat ze ontmaskerd zullen worden. Dit is de tijd van de ontmaskering. Ze
zullen het grote terrein waarop ze werken, verliezen. AI deze valse ideeën over superioriteit van elke godsdienst zullen moeten
verdwijnen. Hoe kan eender welke godsdienst superieur zijn ten opzichte van een andere die gecreëerd is door de voorspoed
brengende kracht van Shri Ganesha?
Het is helemaal niet voorspoedig dat je vecht met een andere religie, dat je vecht onder elkaar. Hebzucht! Of dat je zegt dat dit
ras minderwaardig is of dat we een hoger ras zijn.. Deze valse ideeën verdwijnen omdat ze voor problemen zorgden. In Amerika
frustreerden ze bijvoorbeeld de zwarten. Nu geven de zwarten de blanken een lesje. Er is daar heel wat opschudding gaande.
Ook in India hadden we mensen die 'onaanraakbaren' werden genoemd. Zij werden gefolterd, zij kregen problemen.
Zij deden verschillende slechte dingen die ze nooit hadden mogen doen. Dit staat niet in de Shastras geschreven.
En dat is de reden waarom men nu reageert tegen degenen die niet tot deze klasse behoren en men zet ze nu op hun plaats. Dit
brengt natuurlijk conflicten met zich mee. Het is Shri Ganesha die, als hij je wijsheid geeft, je laat verstaan dat niemand superieur
is aan iemand anders. Jullie zijn allemaal door God geschapen en wat door God geschapen is, is ook heilig en mooi.
Eens je dat begint te begrijpen, verspreidt deze Ekakarita zich naar buiten toe. Het verspreidt zich naar andere mensen. Het heeft
niets te maken met sociaal voelen of sociale verheffing dat je goed probeert te zijn voor anderen.
Nee, het is van binnenuit dat je het doet. Deze Ekakarita moet eerst in de familie werken. Dat is erg belangrijk. Een gezin dat altijd
verstoord wordt, kan geen kinderen voortbrengen die in deze toestand van Ekakarita zijn. Daarom zeg ik hen ook altijd: maak
geen ruzie.
Als er in een gezin geruzied wordt, dan kunnen ze geen Sahaja yogi's zijn. Als er ruzie is in een familie, is het beter van uit zo'n
familie te gaan. We staan echtscheiding toe. Eender welke man die met andere vrouwen flirt of verkeerde dingen doet, vragen we
uit Sahaja Yoga te gaan. De reden is dat één rotte appel vele appels kan bederven.
Zo een man of zo een vrouw moet volledig uit Sahaja Yoga gehouden worden zodat er betere familierelaties in Sahaja Yoga zijn.
En dat is erg belangrijk in Sahaja Yoga. De familierelaties moeten absoluut perfect zijn. Ik begrijp het niet: als je niet kan genieten
van het gezelschap van je vrouw, waarvan ga je dan in deze wereld genieten?
Als je niet kan genieten van de zegeningen van je gezin, dan kan je van niets anders genieten. Deze hechte band tussen man en
vrouw wordt stuk gemaakt alleen omwille van een Shri Ganesha- probleem.
Als de Ganesha in orde zou zijn, dan zou er een perfecte eenheid, perfect begrip tussen man en vrouw zijn. Als dat ontbreekt, dan
is er zeker iets verkeerd met de Shri Ganesha.
Probeer je eigen Ganesha te corrigeren in plaats van naar de anderen te kijken. Je moet mediteren en nog eens mediteren op
Shri Ganesha. Je moet op de grond zitten en mediteren. Als we van Moeder Aarde weglopen en we raken haar niet aan en we
respecteren haar niet, dan respecteren we op een bepaalde manier Shri Ganesha niet. Hij is gemaakt uit Moeder Aarde. Hij

controleert Moeder Aarde. Hij controleert de vijf elementen. En niet alleen dat, hij controleert ook jou. Ik vond de film van gisteren
heel mooi. We zagen een Shri Ganesha die met iemand meewandelde en hem de raad gaf van dit of dat niet te doen.
Het is een heel mooie film omdat hij suggereert dat Shri Ganesha altijd aanwezig is om je te vertellen van dit, dat niet te doen.
Maar als je het toch doet, dan ontwikkel je alle mogelijke soorten verschrikkelijke ziekten, alle soorten van verschrikkelijke
gezichten, alle soorten van gezinsproblemen.
Je kan ook nationale problemen ontwikkelen.
Het is dus heel belangrijk te begrijpen dat zo'n gevoel van, ik zou zeggen dat erg onzuivere karakters vermeden moeten worden.
Ik kan niet begrijpen hoe mensen slechte gevoelens kunnen hebben ten opzichte van kleine, kleine kinderen, ten opzichte van
kinderen van twee jaar of kinderen van vijf jaar oud. Als je een foto ziet van een kind, dan voel je liefde voor dat kind, dan wil je
dat kind kussen. Hoe kan je de waarde van Shri Ganesha begrijpen als je geen kinderen kunt respecteren? Kijk eens hoe lief ze
zijn! Hoe lief ze zich gedragen! En hoe ze je begrijpen. Ze begrijpen jullie. Zij begrijpen mij. lk ken heel jonge kinderen, erg jonge
pasgeboren baby's die me begrijpen. Dat is hen aangeboren.
Een soort gevoel om liefde te begrijpen is hen aangeboren.
Het is heel moeilijk voor egoïstische mensen om liefde te begrijpen omdat zij van zichzelf houden. Zij houden niet van iemand
anders. Als ze van iemand anders houden, is dat uit lust en hebzucht, misschien zelfs uit een soort van associatie (vergelijking).
Maar liefde omwille van de liefde is alleen mogelijk als je Shri Ganesha volledig gezuiverd is. We zijn van zo ver gekomen. En we
hebben zoveel Sahaja yogi's over heel de wereld. Ik moet wel zeggen dat ik hard gewerkt heb. Maar ook jullie steunden me. Ik
ben jullie daar dankbaar voor.
Het is niet mogelijk in deze Westerse wereld, vooral daar waar er geen aandacht is voor het Shri Ganesha-principe dat jullie naar
buiten moeten treden zodat.......... en Sahaja Yoga accepteren als een leven voor jezelf. Het belangrijkste in Sahaja Yoga is dat je
Shri Ganesha van binnenuit vereert. De kwaliteit van Shri Ganesha is erg verzachtend, is vrede gevend, is een veilige, veiligheid
creërende kracht. Als je Shri Ganesha in orde is, kan niemand je raken. Niemand kan je vernietigen, niemand kan je verstoren,
omdat Hij diegene is die vrede geeft.
De wereldvrede is verstoord omdat we Shri Ganesha niet geëerbiedigd hebben. Ik heb mensen gekend die een hoge positie
hebben, die aan het hoofd staan van het leger, die aan het hoofd staan van dit of dat, maar die zich niet verantwoordelijk voelen
voor zichzelf. Hun Shri Ganesha is totaal geruïneerd en kapotgemaakt.
AI deze mensen zijn heersers over landen en de mensen moeten hen volgen op hun manier. Zelfs al doen ze dingen in het
geheim, het is niet erg. De mensen weten dit.
Want als je de kracht verliest die spirituele voorspoed brengt (auspiciousness), dan komt de hele wereld dat te weten.
Op de één of andere manier zal alles naar buiten komen omdat het Satya Yuga-tijdperk nu aangebroken is.
In deze nieuwe Yuga is het licht van de waarheid in ons. En deze waarheid kan alle onnozele dingen die we gedaan hebben,
onthullen.
Waarheid is de kwaliteit van Shri Ganesha zelf. Hij is het die ons de waarheid in ons brein geeft. Deze waarheid komt tot ons door
Jezus Christus. Jezus Christus heeft zo hard gewerkt, Hij heeft zoveel gedaan.
Maar kijk eens naar de conditie van de mensen die verondersteld worden Hem te volgen. Kijk eens hoe ze zich gedragen.

Laat ons eens tonen dat als je Shri Ganesha en Jezus Christus volgt, dat je dan het evenbeeld van deze persoonlijkheid wordt. En
dat is heel spiritueel. Een spiritueel leven is vol vreugde. Je kan niets anders dan echte vreugde verwerven van spiritualiteit. Je
kan tevredenheid verkrijgen, je kan ego krijgen, je kan denken dat je groots bent, maar de enige manier om innerlijke vrede en
vreugde te verkrijgen, is door de manifestatie van Shri Ganesha in al je chakra's. Als al je chakra's in een goede staat zijn, dan
manifesteert Hij zich in al je chakra's en dan krijg je. En deze vreugde komt tot je door Shri Ganesha.
Tegenwoordig zijn er mensen die verschrikkelijke boeken, verschrikkelijke dingen schrijven. Maar er zijn er ook die lieve dingen
proberen te schrijven over het Shri Ganesha-principe, over het begrijpen van het principe van "auspiciousness" (spirituele
groeikracht), erg lief ik heb het al gemerkt.
Enkele mensen hebben heel lieve verhalen over hem geschreven. Het gaat niet alleen om liefdesverhalen. Tot op een bepaald
moment schreven ze liefdesverhalen, liefdesverhalen, liefdesverhalen..... Nu moet er iets méér komen.
En dit méér is het Shri Ganesha-principe dat totale vrede, volledige vreugde en begrijpen van liefde is. De waarde van de zuivere
liefde van het geven en ook het ontvangen. Eenieder die je zuivere liefde geeft, moet op de juiste manier begrepen worden.
Ik weet dat Shri Ganesha gisteren wat kwaad werd. Ik weet niet waarom Hij zo was, maar men moet begrijpen dat ertussen ons
sommigen zijn die het principe van Shri Ganesha niet volgen. Dat is de reden waarom deze problemen er zijn.
Als je met een eerlijk hart en met een eerlijke geest de zegeningen van Shri Ganesha vraagt, dan is Hij altijd klaar om ze te geven.
Maar als je niet naar Hem luistert en als je je kuisheid vernietigt, dan zal Hij je straffen. Hij zal je niet sparen. Hij kent de 'idee' van
sparen niet. Op het niveau van Christus dacht Hij aan vergeven, jullie vergeven. Maar vergeven wil niet zeggen dat elke zonde kan
worden vergeven, nee, het is een soort van controlerende kracht.
Christus zei dat jullie zullen worden vergeven. Maar Shri Ganesha probeert van de mensen op een bepaald punt te straffen als
Hij ziet dat hen vergiffenis wordt geschonken. Dat is het grenspunt waar Hij denkt dat het niet goed is van zo iemand te
vergeven. Maar voor Christus is het in orde van te vergeven. Shri Ganesha echter moet die persoon ontmaskeren en straffen. Je
moet dus beseffen dat Jezus Christus heel groot is, want Hij geeft ons de kracht van de vergiffenis en Shri Ganesha is zo
krachtig omdat Hij ons vermogen tot vergeven beperkt. Hij kan éénieder vergeven. Je mag zeggen dat je wil vergeven, maar we
weten niet of Shri Ganesha dat toelaat. En Christus accepteert het. Ze zijn hetzelfde. Ze zijn zoals de twee helften van een munt.
We mogen niet te veel rekenen op de kracht tot vergeven van Christus, omdat Shri Ganesha altijd daar zit.
En zoals je gezien hebt, heeft hij in zijn hand een heel krachtig wapen. Hij is degene die enkel vrede en koelte is. Hij geeft je koelte
na je zelfrealisatie. Je krijgt de koele bries door Shri Ganesha, omdat het ongetwijfeld Brahmachaitanya is. Diegene die dit
uitstraalt, is Shri Ganesha. Hij brengt je tot rust. Hij brengt je tot rust, tot een erg koele, tevreden en heel rustige persoon. Door
deze rust worden jullie allen één, wordt deze Ekakarita gevestigd, wordt de eenheid gevestigd. In welk land je ook gelooft, op
welk land je ook fier bent, je zal de slechte dingen van het land zien en je zal proberen deze te verbeteren.
Je zal je niet met het slechte identificeren. En dat is één van de grootste dingen in deze Satya Yuga. Het ontmaskert je. En je
steunt niet iets dat verkeerd is, iets dat voortkomt uit agressie. Je accepteert het niet. En vanaf het moment dat je het niet meer
accepteert, word je één met de mensen die één zijn met jou. Zij geloven in dezelfde dingen.
Hun ideeën zijn dezelfde. Hun denken, hun vreugde is hetzelfde. En ze genieten zeer veel van elkaar. Zij worden één en deze
eenheid moet zich volledig in Sahaja Yoga vestigen. Diegenen die geïnteresseerd zijn in het verdienen van geld, diegenen die
geïnteresseerd zijn in het bijeenkrijgen van een menigte, in iets van een laag niveau, kunnen het niet. Diegenen die in Sahaja Yoga
komen om voor zichzelf een vrouw of een man te vinden, zijn daar geen deel van.

Deze spiritualiteit groeit vanuit nederigheid. En de nederigheid van Ganesha wordt verhaald in één van zijn ondernemingen. Zijn
moeder zei dat diegene die drie keer rond de wereld zou kunnen gaan, een geschenk van haar kreeg. Shri Ganesha dacht: " Wie is
groter dan mijn Moeder? Niet deze aarde." Hij had een kleine rat op wie Hij reed. Dit toont aan dat hij nederig is. Hij kon zich
verplaatsen op een rat. Er was geen druk op de rat.
Zijn broer Kartikeya had een pauw en die kon vliegen.
Hij besefte dat Hij niet vlugger rond de aarde kon reizen dan zijn broer.
Hij ging dus drie keer rond zijn Moeder en Hij kreeg het geschenk. Dit toont aan dat snelheid niet de weg is tot succes. Je moet je
snelheid matigen.
Verder moet je begrijpen wat het belangrijkste is. Hij begreep dat het allerbelangrijkste is van je Moeder houden, Haar
respecteren en beseffen dat Zij de hoogste, de grootste is.
Op deze manier komt Hij tot uiting in ons. Als dit gebeurt, groeit je spiritualiteit.
Ik hoop dat jullie nu op deze manier Shri Ganesha uitwerken en de Ekakarita vestigen.
Ik hou niet van mensen die mij brieven schrijven tegen de leider, tegen deze of gene Dat is niet goed. Dat is niet nodig. Als je
maar kan vergeven en een eenheid met elkaar kan opbouwen... Probeer meer en meer mensen erbij te krijgen. Je kan niemand
uitsluiten en zeggen dat ze veroordeeld zijn, dat ze niemand zijn. Probeer ze erbij te krijgen.
Met je vergevingsgezindheid en je gevoel voor zuiverheid zullen al de dingen wel uitwerken. Deze exclusiviteit moet worden
opgegeven. Misschien is deze exclusiviteit het gevolg van een gevoel van onveiligheid. Het is Shri Ganesha die een verkeerd type
van mensen eruit probeert te krijgen. Heb dus geen angst voor hen.
Maak geen ruzie met hen. Probeer één te zijn. Probeer meer mensen naar je toe te trekken. Probeer ze erbij te houden. Probeer
ze te begeleiden, houd een oogje in het zeil.
Ik hoop dat je nu zal mediteren en dat je Ganesha-kwaliteit zich ontwikkelt.
Ontwikkel deze kracht van zuiverheid, vrede en veiligheid.
Moge God jullie zegenen.

1998-0927, Navaratri Puja 1998
View online.
Shri Mataji Nirmala Devi
Navaratri Puja
Cabella, Italië
27 september 1998
Engelse transcriptie: IBP reviewed
Nederlands: reviewed/nagekeken 18/10/2013
Je kunt je niet voorstellen hoe een moeder met zoveel mooie kinderen zich voelt wanneer zij hen in zo'n vreugdevolle stemming
ziet, samenzittend met hun gezinnen en hun kinderen. Het geeft enorm veel voldoening te zien hoe jullie allemaal zo vol vreugde
zijn, en zo volledig één met het Goddelijke. Maar één ding moet je beseffen: jullie zijn weliswaar talrijk, maar vergeleken met de
wereldbevolking zijn we met zeer weinigen die echt de ware kennis hebben, de werkelijke kennis. Jullie zijn de mensen die kennis
hebben, ongetwijfeld; maar kennis die niet getooid is met waarheid – die geen ware kennis is - heeft geen betekenis. Het lost
allemaal op in het niets, omdat het kunstmatig is.
Door het ontwaken van je Kundalini hebben jullie allemaal die staat bereikt waarin je kunt zeggen dat je 'weet'. Jullie weten wat
de ware kennis is, maar denk eens aan de mensen die niet weten wat kennis is. Zo zeggen we bijvoorbeeld dat onze kennis niets
anders is dan liefde, maar je zou het onderscheid daartussen moeten begrijpen. De kennis, die in jou aanwezig is als liefde,
straalt gewoon uit je persoonlijkheid. Je hoeft er niet voor uit te komen of over na te denken, je hoeft er geen poëzie voor te lezen
of er romantisch voor te worden; het is enkel zuivere liefde die je uitstraalt, en dit is ook de kennis.
Dit kun je als volgt verklaren: de kennis die je over jezelf hebt is overduidelijk en uit zich volledig op je vingertoppen, ook wat
betreft anderen. Je weet dingen over anderen en over jezelf. Dit is de grootste subtiele kennis die je bezit. Niemand 'weet' op
deze manier. Behalve jullie is er niemand die zichzelf en anderen zo kent. Deze kennis, die tot jullie gekomen is, is uitermate
subtiel, uitermate besloten en zeer geheim. Als je iets weet over iemand, dan weet je het. Anderen weten niet wat je weet over
hen, en daarom is deze kennis die je hebt niets anders dan liefde. Het is erg moeilijk om kennis en liefde met elkaar in verband te
brengen, want ons idee over kennis is helemaal anders en beperkt zich tot wat we in boeken lezen. Hoe kun je liefde leren uit
boeken? Voor ons betekent liefde onze gehechtheden; in onze onwetendheid raken we gehecht aan mensen, aan kinderen, aan
familie, aan spullen. Door gehecht te raken wordt aangetoond dat we de kennis niet hebben.
Als je de kennis had dan zouden alle gehechtheden gewoon wegvallen, waardoor je een globale persoonlijkheid wordt, een
druppel in de oceaan. Wij zijn aan veel dingen gehecht, bijvoorbeeld aan onze familie. Als er iets gebeurt in de familie dan
worden we heel ongerust, we kunnen het niet verdragen. Als er iets met onze kinderen gebeurt dan voelen we ons vreselijk, net
alsof de hele wereld op ons neerkomt.
En na familie ga je nog verder: je ben gehecht aan je vrienden, aan je buren, en je bent ook gehecht aan je land. Gehechtheid aan
je land getuigt niet van kennis. Zodra je een gerealiseerde ziel bent, begin je je land helder te zien: wat er mis mee is, welke
onwetendheid er heerst, in welke duisternis het verkeert en op welke manier het ruziemaakt, vecht voor rechten, enzovoort. Maar
met de kennis die je in jezelf hebt zie je overduidelijk wat het probleem is van je land, waarna je dat probeert op te lossen met je
liefde, want de kracht van je kennis is liefde.
Als je alle kennis in je hebt, maar enkel thuis zit te mediteren, dan heeft deze geen betekenis. Wat je moet doen is de deur uit
gaan, mensen erover vertellen, andere mensen ontmoeten en je vrienden, familie en kennissen deelgenoot maken van je kennis.
Als je dat niet kunt, dan gaat je kennis niet gepaard met liefde. Er is zo'n diepe verbinding tussen beide. Je wilt iedereen vertellen

over je zelfrealisatie. Je wilt iedereen vertellen dat je een gerealiseerde ziel bent; maar als je dat doet denk je dat je zo uiting
geeft aan je ego. Goed, op bepaalde andere manieren, met bepaalde andere methodes kun je hun duidelijk maken dat jij de ware
kennis hebt. Als je onware kennis bezit, dan kun je ego krijgen. Je kunt denken: "Ik weet zoveel, ik weet daar alles van, ik ken de
kleur van de tapijten, alle schakeringen, alles.” Door de kleinste onbenulligheden te weten voel je je heel wat. Het is een teken van
domheid in je hoofd te denken dat het een hele prestatie is om iets te weten.
We hebben nu ontdekt dat met al deze manieren van kennis vergaren in de hele wereld - wat hebben we daarmee bereikt? Niets.
Er woeden oorlogen, en allerlei vormen van vernietiging doen hun intrede. Op televisie zag ik die 'George', een orkaan die rond
raast en zoveel mensen doodt; hij vernietigt zoveel mensen zonder te weten wat hij doet, maar hij is er en hij gaat maar door. Dus
betekent dit dat hij er geen weet van heeft, of beseft hij het en doet hij dit om mensen te corrigeren? Hier zouden we ook een
volledig beeld van moeten hebben.
Toen ik hier bijvoorbeeld gisteren aankwam regende het hard, maar zodra ik ging zitten hield het plots op; het stopte totdat het
hele programma voorbij was. Terwijl ik praatte gebeurde er niets, maar toen jullie begonnen te klappen begon het ook te klappen,
zo ging het. Zelfs de natuur weet dus wie jullie zijn; maar jullie moeten de natuur ook kennen, dat is het punt. De natuur zal
handelen naargelang jullie spirituele niveau.
Al dacht ik altijd dat er geen niveaus kunnen bestaan in spiritualiteit. Ik dacht dat je er bent als je eenmaal je zelfrealisatie krijgt,
maar later ontdekte ik dat ik het mis had; het is niet zo. Zelfs na de realisatie zag ik zoveel obstakels in de groei van mensen. Er
waren zoveel verleidingen die hen op een laag niveau hielden. Daarom moet je aan de verschillende chakra's en nadi's werken,
om je op de een of andere manier te perfectioneren, want alleen deze perfectie van binnen zal je het gezag geven om die kennis
te gebruiken.
Zoals ik jullie al eerder zei, zijn er twee manieren om dit te doen. Laatst zei ik je niet te reageren. Reageren ligt in de menselijke
aard. Het is volstrekt menselijk, maar als je bovenmenselijk wilt worden dan moet je niet reageren. Door niet te reageren zul je
groeien, je zult absoluut groeien; maar als je reageert dan kun je niet groeien, want dan werk je onder druk van iets anders dat je
zelf niet bent. Als ik nu zoals ik juist zei deze tapijten zie en de kleur ken, en ik reageer erop, dan stopt het daar. Ik zal geen
beoordelingsvermogen hebben als ik erop reageer, maar als ik niet reageer dan weet ik of ze al dan niet vibraties hebben. Geven
ze vibraties, of niet? En wat zijn deze vibraties? Het is liefde.
De communicatie verloopt als volgt: als je licht hebt, kun je iets zien. Zie je dus iets dan is er ook licht, en licht geeft je de
gewaarwording, het geeft je mogelijkheid om dingen te zien. Zo werkt het ook als je verlicht bent, Want dan beginnen de vibraties
te stromen, net als het licht; en in dat licht kun je zowel goede als slechte dingen zien. Maar soms gebruik je dezelfde
maatstaven als andere mensen. Je gaat bijvoorbeeld naar een huis, een heel mooi en degelijk huis, en dit alles maakt je
dolgelukkig. Maar wat is de werkelijkheid over dat huis? Heeft het goede vibraties of heeft het slechte vibraties? Is het de moeite
waard om daar te wonen, of niet?
Laatst zei iemand me dat ze een heel mooi huis konden krijgen in Milaan, niet ver van Milaan, een spotgoedkoop huurhuis. Ik
vroeg: “Waarom is het zo goedkoop?” Onmiddellijk voelde ik de vibraties van die plaats. Ik vroeg: "Ben je er naartoe gegaan om
de vibraties van die plaats te voelen?” En ze gingen erheen en voelden - het brandde allemaal. Later ontdekten ze dat Scientology
er jarenlang was gehuisvest. Ik zei: "Dit is geen plaats waar je kunt leven; je hebt een heel zuivere woonplaats nodig. Zelfs een
hut van een arme is beter dan die zogenaamd comfortabele plaats." Je moet dus voortdurend de vibraties gebruiken om alles
wat je doet te begrijpen. Maar ook zij kunnen je misleiden. Sommige mensen voelen vibraties en zeggen me: "Moeder, ik voelde
de vibraties en ik voelde dat ik met die man moet trouwen.”
Ik zei: "Heb je daar vibraties over gevoeld?"
"Ja. Ja, dat heb ik gedaan, heel vaak, en ik moet met die man trouwen.”
En toen ik de man zag, zag ik de bhoot[1] in hem. Ik zei: "Mijn God, welke vibraties heeft die vrouw van hem gevoeld?”

Dit wil dus zeggen dat er in je beoordeling geen zuivere kennis is. Zie hoe intens ze met elkaar verbonden zijn: vibraties zijn
liefde; en dan moet je nog de kennis hebben, de zuivere kennis, de ware kennis. Zuivere kennis en ware kennis zijn als energie,
als elektriciteit. Naargelang jij het voelt, naargelang jij het begrijpt, bestaat het. Dat is liefde. Maar mensen begrijpen niet wat
liefde is. Ze raken geobsedeerd door iemand en zeggen dan: "Moeder, ik denk dat ik verliefd ben op die persoon." En vijf dagen
later komen ze me vertellen: "Moeder, ik wil niets meer te maken hebben met die persoon.” Waarom? Het komt doordat je niet de
zuivere kennis hebt. Je voelde de zuivere kennis over die persoon niet met je vibraties.
Zie in hoe diep ze met elkaar verbonden zijn als de zon en het zonlicht. Wat is het verschil tussen deze twee? De zon is er. En als
de zon er is, is er ook zonlicht. Wat is dan het verschil? Of de maan en het maanlicht: wat is het verschil? Er is geen verschil
tussen deze twee dingen: het ene is de maan en het andere is het licht. Maar al dit soort dingen zijn zo ontzettend verwarrend
dat we nog niets eens beseffen hoe verward we erover zijn, en dat we ook niet inzien hoe onze vibraties ons kunnen misleiden.
Want het is goed als de vibraties er zijn, maar zelfs als ze er niet zijn, zeggen we soms om onszelf te rechtvaardigen: "We hebben
vibraties en we voelen dat ze heel goed zijn, uitstekend,” waarna je er later achter komt dat het niet zo is.
Zelfs nu, nu we gerealiseerde zielen zijn, moeten we weten wat ons bezighoudt, wat ons omringt, wat datgene is dat ons het
gevoel geeft dat het in orde is, dat het goed is, dat we het zouden moeten hebben. Als we zien dat vibraties van zuivere kennis
van een heel ander niveau zijn, dan ben je niet gehecht aan die persoon, en niet gehecht aan die familie, je bent niet gehecht aan
dat land, niets. Wat je voelt zijn de zuivere vibraties die je bereiken.
Dit is het punt dat heel verwarrend is, als je zegt: “Mijn vibraties zijn goed. Ik hou van deze vibraties," terwijl je in de oceaan van
vuiligheid duikt. Veel mensen vroegen me: “Moeder, hoe komt het dat we soms fouten maken?” Jij maakt geen fouten. Het is je
onwetendheid, die duisternis is, en telkens wanneer je daarin duikt, kom je in de problemen. Om dat te begrijpen moet onze
kennis dus volledig zuiver zijn.
Als we bijvoorbeeld in ons huis een lamp hebben die vuil is, dan kun je er geen licht van krijgen. Zo werkt het ook als ons hart niet
zuiver is, vooral ons hart, als het niet zuiver is dan doen we dingen, denkende dat ze juist zijn, waarbij we onszelf of anderen
kwetsen. Het is een veelvoorkomende menselijke fout verkeerde dingen als goed te zien en zichzelf te laten voorkomen als iets
groots en goddelijks.
Zoals ik jullie vertelde zijn er nu mensen die laat ons zeggen, het land willen verdelen, om de eenvoudige reden dat ze het willen
verdelen. Maar ze willen het verdelen omdat ze belangrijk willen zijn. En die weinige mensen die een hoge status willen zullen
anderen opzwepen: "Goed, we hebben vrijheid nodig! Met vrijheid hebben we dit land voor onszelf en kunnen we ons
ontwikkelen." Of als een deel van het land rijker is, een betere positie heeft, dan zullen ze denken: “Het is goed, we zullen al het
geld voor onszelf hebben, we zullen alles voor onszelf hebben.” Daarom verdelen ze zich. Ze kunnen verdelen in de naam van
religie, in de naam van welvaart - om het even wat. Maar als je het land verdeelt, sta je eigenlijk voor een groot probleem, want
steeds wanneer mensen verdeling zaaien zie je dat ze in een duistere, donkere kerker vallen waar ze niet meer uit raken. Het zijn
maar enkelen die in hun ego een deel land voor zichzelf willen; maar zij sterven, en dat niet alleen: sommigen worden vermoord,
en zo verdwijnt het hele idee van: “Wij bezitten dit land.”
Hetzelfde zien we ook met kleinere dingen. We zijn ook heel sterk geïdentificeerd met kleinere dingen, in de zin van: “Als ik dit
maar zou hebben dan zal alles in orde komen.” Het is onbegrijpelijk hoe mensen ergens op springen en openlijk zeggen: "O
Moeder, dit is van ons, we moeten dit doen voor onszelf!" Ze zien niet dat het fout is om te zeggen: "Dit is mijn land, ik moet het
doen voor mijn land." En iemand anders zegt: "Dit is mijn land, ik moet dit doen voor mijn land." Zolang die 'mijn' en 'ik' er is, is er
geen kennis.
De zuivere kennis waarover ik jullie vertelde is dat wat je zuiver licht geeft. Zuiver licht betekent zuivere vibraties. Vibraties
kunnen misleidend zijn, zoals ik al zei, en ook de hoeveelheid vibraties kan meer of minder zijn. Maar je kunt het ook anders
bekijken, door jezelf af te vragen waarom je een specifiek iets wilt doen. Je kunt je mentale vermogen ook gebruiken, je maatstaf

van mentaal begrip: "Waarom wil ik dit doen? Wat is het voordeel voor alle mensen?" Als je van dit uitgangspunt start: "Wat is het
voordeel voor anderen? Wat zullen zij hiermee bereiken? Waarom zou ik dit doen?" dan zul je versteld staan. Dan krijg je een
reëel beeld van wat je aan het doen bent.
Daarom moet je voortdurend in een staat zijn waarin je jezelf gadeslaat. Kijk naar jezelf: "Waarom doe ik dit? Wat is mijn
doelstelling?" Soms is het een bepaalde conditionering, het kan een psychologische grond hebben, het kan om het even wat zijn.
Maar als je zorgvuldig nagaat: "Waarom doe ik dit," dan geven de vibraties verbazend genoeg zelf het antwoord op je
vingertoppen. Maar soms zijn de vibraties zo oppervlakkig: "Ah, ik voel de vibraties, ik ben dit, ik ben dat..." Daarom zeg ik steeds
opnieuw: al zijn jullie nog zo'n mooie familie van mij en zijn we allemaal zo gezegend, en hebben we zoveel kennis in ons, we
zouden heel wijs moeten zijn. Als er geen wijsheid is, als er geen wijsheid is, dan kunnen we nooit begrijpen wat we doen.
Wat moeten we nu doen om die wijsheid te ontwikkelen? Zie je, steeds wanneer ik hier iets over zeg, zeggen ze: "Moeder, hoe
krijgen we wijsheid? Op welke manier krijgen we wijsheid?" Wijsheid heb je al in je; Shri Ganesha is er al, hij geeft je wijsheid.
Maar jij moet je toewijden aan Shri Ganesha. En dan zie ik weer dat mensen zo verslaafd raken aan Shri Ganesha dat ze zijn
identiteit volledig verliezen; ze onderwerpen zich slaafs aan het hele concept, en ze geloven dat ze ontzettend spiritueel en
enorm groot zijn. Al deze valse ideeën hebben geen nut.
Geeft jouw Ganesha je wijsheid? Tel eens hoeveel wijze dingen je tot nu toe al hebt gedaan. Waar nam je een heel wijs besluit?
Deed je iets uit wijsheid, of deed je het alleen omdat je jezelf identificeert met een bepaalde levensstijl, een bepaald antwoord?
Wijsheid is dus iets dat je in de eerste plaats volmaakte vrede brengt. Als je wijsheid ontwikkeld is, dan word je heel vredig. Wat
mensen ook zeggen, wat ze ook doen, welke agressie ze ook vertonen, wat het ook is, jij blijft vredig. En je ziet de domheid van
de andere persoon, van de andere landen, en je begrijpt waarom ze het doen.
Deze wijsheid is zo'n ontzettend belangrijke eigenschap in een mens; want dieren hebben niet zoveel wijsheid als wij. Natuurlijk
hebben wij er soms zelfs minder dan de dieren hebben. Maar toch, zie je, moeten we uit ervaring leren dat we al fouten hebben
gemaakt. In het verleden hebben we al zoveel fouten gemaakt. Gaan we nu nog meer fouten maken, of zullen we wijs zijn?
Wijsheid is niet zichtbaar van buitenaf. Door naar iemand te kijken kun je niet zeggen dat hij wijs is; maar op basis van vibraties
zul je weten dat hij ongelofelijk wijs is. Hij kan spreken of zwijgen, maar als hij spreekt dan is het over iets dat zo diep is, zo wijs
en zo aangenaam, zonder je te kwetsen. Zo'n soort karakter zou je moeten ontwikkelen: dat je wijs bent in elk opzicht.
Sommige mensen zijn bijvoorbeeld heel gehecht aan hun kinderen; zo gehecht dat ze vergeten dat ze deel uitmaken van de
goddelijke kracht, en dan beginnen ze de gekste dingen te doen. Zo ontmoette ik laatst een vrouw van wie de zoon heel ziek was;
ze bracht hem naar het ziekenhuis, de dokters gaven hem allerlei medicijnen, en het werd alleen maar erger. Toen belde ze me
op: "Moeder, ik weet niet wat er is gebeurd: ik ging naar de dokter en de dokter gaf hem deze en die behandeling, maar het kind
werd alleen maar zieker." “Waarom vroeg je het mij niet eerst, en ging je eerst naar het ziekenhuis?” Dit is een gebrek aan
wijsheid. Ik ben er, waarom vraag je het niet?
Hier in Cabella hadden we een ander voorbeeld. Een kind viel en brak zijn arm. De moeder toonde geen wijsheid en bracht het
kind naar het ziekenhuis, en de dokter zei: “Morgen zullen we hem opereren en plaatsen we een kunstarm.”
Maar de vader was verstandig. Hij zei: “Morgen, toch? Dan neem ik het kind vandaag mee naar huis.”
Rond 3 uur 's nachts bracht hij het kind bij mij. Ik zei: “Goed”, en ik bracht het in orde.
Toen hij hem de volgende dag naar het ziekenhuis bracht, zei de dokter: “Het is niet langer nodig te opereren, want zijn arm is
genezen.”
Zie je het verschil? Als ze bezorgd zijn gaan ze direct naar de dokter, in plaats van mij te raadplegen, het mij te vragen. Het zijn
Sahaja yogi's, maar ze vragen liever de dokter er iets aan te doen. En als de dokters iets doen, dan pas komen ze naar mij. Er zijn
veel wonderen gebeurd in Sahaja Yoga, moet ik zeggen, en je moet begrijpen dat wijsheid je daarbij helpt. Natuurlijk is mijn

aandacht altijd aanwezig, maar toch mag je dit niet als vanzelfsprekend beschouwen; je moet erom vragen.
Op een dag zat ik gewoon ergens, en ik voelde dat ik iemand moest opbellen in de ashram van New York. Ik bel daar nooit heen,
dus zocht ik het telefoonnummer op, we belden en ik vroeg: “Is alles goed met het kind?” De leider stond versteld, want een
jongen was in het water gevallen en lang onder water gebleven. Hij zat helemaal vol water, er zat zelfs water in zijn hersenen.
Natuurlijk waren er dokters die zeiden dat hij niet kon overleven, en zelfs als hij het zou overleven dat zijn brein zoveel water
bevatte dat hij niet meer normaal kon leven.
En ik zei: “Maak je geen zorgen.” Ik wist niets, niemand had het me verteld. "Wees niet ongerust, de jongen zal volledig
herstellen." Ze waren stomverbaasd dat ik dat zei. Ten eerste hoe wist ik dat de jongen was gevallen, dat er ergens een jongen in
dat geval was, en ook hoe ik kon zeggen dat hij zou herstellen? Maar hij herstelde. Hij is volledig genezen. Ze waren dus
verbaasd dat ik hiervan wist: “Hoe kan Moeder weten dat er een jongen zo ziek is?”
Ik kan hierover zeggen dat het zuivere kennis is. Zie je, mijn aandacht is altijd om jullie heen, altijd bij jullie. Ik weet het omdat
mijn aandacht zo globaal is dat wat er met jullie gebeurt, als iets jullie van streek maakt of als er een abnormaliteit plaatsvindt,
dan is mijn aandacht er. Onmiddellijk weet ik dat er ergens iets verkeerd loopt, en ik weet niet hoe mijn aandacht naar die
bepaalde plaatsen gaat waar ze het leven beter maakt en mensen uit de nood helpt. Ik doe niets met deze aandacht, maar deze
aandacht is de wijsheid, de wijsheid die zich overal verspreidt. Met die wijsheid weet je wat er mis is met iemand anders, of met
de een of andere organisatie binnen Sahaja Yoga. Je komt alles te weten. Of je het wilt weten is iets anders, maar je weet het
gewoon. Zo verspreid je je overal. Als je bijvoorbeeld wilt bellen, dan moet je de telefoon gebruiken; maar ik hoef de telefoon niet
te gebruiken: ik weet het gewoon.
Dit komt voort uit een zuivere, onschuldige wijsheid. De onschuldige wijsheid is net als een kind: ze is overal, ze communiceert
en ze vertelt je wat er aan de hand is en wat het probleem is. Heel veel mensen werden genezen met Sahaja Yoga, heel veel. En
als ze vragen: "Moeder, hoe heeft u ons genezen, wat heeft u gedaan? Zag u onze chakra's? Zag u wat er mis was met ons?" Nee,
ik zag het niet. Ik zag het niet, maar ik laat het los; in mijn wijsheid laat ik het over aan de Paramchaitanya [2]om dat werk te
doen. Dat is het: "Kun je in je wijsheid alles overlaten aan de Paramchaitanya?" Kun je dat niet, dan heb je in jezelf nog niet de
ware kennis gevoeld. Dit is het niveau van sommige mensen. Ik ben er niet langer zeker van dat iedereen die zijn realisatie krijgt
vervuld is van zuivere kennis. Sommigen wel, maar niet allemaal. Ze leren uit ervaring, ze leren door anderen te ontmoeten. Maar
de wijsheid, zuivere wijsheid, vinden ze moeilijk te bevatten, omdat ze niet volledig vertrouwen op de Paramchaitanya. Alles wat
gebeurt, de Paramchaitanya weet het gewoon: ze begrijpt, organiseert, geeft liefde, ze doet alles. Dat soort energie is zij. Ze doet
alles. Wat wij toeval noemen is eigenlijk georganiseerd door de Paramchaitanya.
Net zoals ik jullie gisteren vertelde over de regen: de regen kwam en ging weer. Hij heeft wijsheid. Hij weet dat ik hier zit, dat het
programma gaat beginnen, en: stop! De bloemen kennen mij. Je weet het niet, maar wanneer we hier bloemen hebben zijn ze van
enorme afmetingen; ik doe niets met ze, ze beginnen gewoon te groeien; ze groeien zo hard, ze barsten echt open! Nu kun je
vragen: “Moeder, hoe weten ze dat dan?” Omdat zij natuurlijk zijn. Wij zijn onnatuurlijk. Wij hebben zoveel kunstmatigheden
aanvaard als zijnde deel van het leven. Al die beleefdheidsnormen en dergelijke, het is allemaal niet nodig. Al deze domme
gedragingen die we ons eigen hebben gemaakt houden ons soms af van de zuivere kennis. En als er geen zuivere kennis is,
weten we totaal niet wat er gebeurt. We worden bang voor de kleinste dingen, we raken onmiddellijk van streek. Ik bedoel, het is
heel raar te zien dat Sahaja yogi's nog van streek raken.
Als er onder honderd mensen een probleem is, dan moet je dat als Sahaja yogi gewoon gadeslaan, gewoon toekijken. Als je dat
niet kunt dan ben je geen Sahaja yogi. Het draait niet om oefeningen, weet je, zoals ze weleens zeggen: "Als je de zegeningen van
Shiva wilt, dan moet je honderdenacht keer zijn naam zeggen." Zo werkt het niet – hij houdt daar niet van. Niemand houdt van
dat gemompel, zie je. Als iemand naast je deur de hele tijd je naam zegt, dan gooi je hem buiten! Zo werkt het niet; het is een
misvatting dat je een naam moet blijven zeggen en dat die godheid je dan zal helpen. Eerst en vooral moet je wijs genoeg
worden om te beseffen dat je een onderdeel bent van de Paramchaitanya. Alles zal daardoor opgelost worden, en wel op een
wondermooie manier. Natuurlijk zijn er mensen die het moeilijk hebben, dat ontken ik niet. Maar het is niet moeilijk als je weet
dat je één bent met de Paramchaitanya, wetende dat deze het werk doet; dan voel je de last niet meer, of de ziekte, of wat dan

ook.
Aan alle mensen die me schrijven over hun problemen weet ik niet wat te antwoorden. Ik vraag enkel: “Geloof je in de
Paramchaitanya?” Het is in orde. Zij weet het. Zij weet wat er moet gebeuren. Zij weet wat er moet verbeteren. Zij weet wat er
gezegd moet worden. Zij kan gedichten creëren, zij kan muziek creëren, zij kan alles creëren; maar laat jij alles over aan de
Paramchaitanya? Dit is het tweede punt wat wijsheid betreft: heb je de wijsheid om alles af te geven aan de Paramchaitanya?
Dit begint vaak na het te ervaren. Zo was er een vrouw die met de auto reed en plots merkte dat de remmen het niet deden, en ze
wist niet wat te doen. Als de remmen niet werken, hoe kan ze dat oplossen? Het was in Duitsland, en alle auto's reden heel hard,
en ze wist niet wat ze moest doen. En ze legde haar hoofd op het stuur: “Ik geef het aan de Paramchaitanya.” Ze zei dat ze het
aan mij overliet, maar goed, dat is hetzelfde. En wat gebeurde er doordat ze dit zei? Ze zei: “Moeder, toen ik mijn hoofd optilde
zag ik dat mijn auto naar één kant van de weg was gereden, waar niemand was. Alle auto's reden voorbij, maar toch werd de
auto netjes daarheen geleid, door de een of andere kracht.”
De wijsheid ligt dus in het begrijpen van de werking van de Paramchaitanya: hoe ze je begeleidt, hoe ze je helpt, hoe ze je
beschermt; en hoe je, door op de Paramchaitanya te vertrouwen, een heel gelukkig leven kunt blijven leiden. In Sahaja Yoga
hebben we nog maar weinig Sahaja yogi's verloren. Ze leven lang, ze sterven niet, en als je naar hun ervaringen vraagt, dan is het
verbazend hoe het allemaal werkt. Als ze niet meer willen leven dan kunnen ze gaan, maar als ze willen leven, neemt de
Paramchaitanya het over en kun je lang leven. Maar lang leven wil niet zeggen dat je je zorgen blijft maken over wat je met je
geld moet doen, hoe je moet leven en wat je bron zal zijn. Al deze onzinnige dingen – zorgen – komen bij je op, goed en wel. Dan
zegt de Paramchaitanya: “Goed, maak je dan maar zorgen. Maak je je zorgen? Doe dat dan maar, geen probleem. Wat zal er
veranderen?” Wat er moet gebeuren zal toch wel gebeuren. Maar de Paramchaitanya kan erin tussen komen, als je het aan haar
overlaat. Ze zeggen zo vaak: “Laat het over aan God, laat het over aan God”, maar 'God' betekent… Ik weet niet wat ze bedoelen
met 'God'. God is Paramchaitanya, God is de levende goddelijke kracht die in alles werkzaam is.
Een andere manier om het te bekijken is vanuit de wijsheid te begrijpen dat elk onderdeel van deze wereld gecreëerd is door het
Goddelijke, door de goddelijke kracht. En dit deeltje staat net als al het andere volledig onder begeleiding en toezicht van de
Paramchaitanya. Niets kan bewegen zonder het werk van de Paramchaitanya. Het is iets dat zo alomtegenwoordig is; het is zo
globaal aanwezig dat mensen geen idee hebben wat ze doen, en wat ze hadden moeten doen. Ik bedoel, op veel verschillende
fronten zie je iets gebeuren. Zo gebeurt er momenteel ook iets in Amerika. Probeer gewoon na te gaan wat Amerika andere
landen heeft aangedaan, en je zult onmiddellijk het antwoord krijgen.
Er wordt dus volledig zorg gedragen voor al wie op de Paramchaitanya vertrouwt; al wie alles in handen geeft van de
Paramchaitanya. We laten dingen over aan de politie, we laten ze over aan de dokters, we laten het over aan - hoe noem je ze –
burgerlijk ingenieurs om bepaalde dingen te doen. Maar zij kunnen fouten maken en problemen creëren. Laat het toch over aan
de Paramchaitanya! Het is iets dat zo opmerkelijk is dat ik in mijn eigen leven heb ondervonden dat het voortdurend voor me
werkt.
Ik bouwde een huis in Pune, en we moesten een betonplaat leggen - een enorme plaat, waar we ongeveer 300 zakken cement
voor nodig hadden. Dus ik had het cement en ik had de nodige werklui, maar ze zeiden: “Je moet heel vroeg 's ochtends
beginnen, en dan kun je de volgende ochtend klaar zijn, in 24 uur tijd.”
“Goed,” zei ik. En rond vijf uur zei ik: “Laten we erheen gaan, het werk is klaar.”
Ze vroegen: “Hoe weet u dat?”
Ik zei: “Ik weet het, laten we gaan kijken.”
Dus stel je voor: na 12 uur was het al af, en alle werklui liepen er rond. Iedereen zei: “Moeder, het is een wonder! Hoe kan zo'n
grote plaat nu gelegd zijn in zo'n korte tijd?”

Ik zei, zie je – om het hen duidelijk te maken zei ik: “Het zal Hanumana wel zijn geweest die het werk heeft gedaan.”
Maar al deze mensen, al deze godheden maken deel uit van de Paramchaitanya. Nu vereren jullie de Moeder, en het vereren van
de Moeder is het allerbelangrijkste, want al deze godheden zijn allemaal haar kinderen, ze staan onder haar bevel, onder haar
verlangen. De Moeder eren is als in het verhaal van Shri Ganesha, waarin de Moeder zei: “Degene die driemaal rond Moeder
Aarde gaat zal ik een geschenk geven.”
Dus Shri Ganesha dacht in zijn wijsheid: “Wie is groter dan mijn Moeder? Niemand.” Hij wist dat hij niet kon concurreren met zijn
broer, die een pauw had als rijdier, dus hij zei: “Hoe kan ik rond haar gaan en hem overwinnen?” Laat je dus best leiden door
wijsheid. “Mijn Moeder is groter dan alles.” Dus ging hij driemaal rond zijn Moeder en kreeg de prijs, terwijl de andere broer nog
steeds onderweg was. Bij zijn terugkomst ontdekte hij dat het geschenk al weggegeven was.
Ik zeg dus steeds opnieuw dat het de wijsheid is die je verder helpt; de wijsheid om alles over te laten aan de Paramchaitanya.
Maar dit is zeer moeilijk te begrijpen voor een hedendaagse persoon. Hij kan nog geen twee plus twee uitrekenen. Hij is daar bar
slecht in, door die computers en dat soort apparaten; totaal hopeloos waar het wiskundige berekeningen betreft of …
Nu moet ik zeggen dat ik niet met een computer of rekenmachine kan werken, maar als je mij gewoon vraagt: “Moeder, hoeveel
zal dat zijn,” dan zeg ik: “Zoveel,” en dat klopt altijd. Het klopt altijd. Ik ben er zo zeker van, het kan niets anders zijn, en zo werkt
het. Soms wil ik natuurlijk een verkeerd antwoord geven om iemand te misleiden, en dan zeg ik maar wat, maar normaal gezien
weet ik het antwoord. Maar niet op de manier waarop wij het weten; ik weet het gewoon, meer niet. Ik zeg dus niet dat je je
kennis zo ver moet ontwikkelen dat je dit kunt, maar je wijsheid. Als je je wijsheid begint te gebruiken dan zal dit je altijd van pas
komen. Denk in alles wat je doet aan wijsheid.
Mijn advies voor jullie is, dat zoals je Moeder de hele wereld liefheeft, jullie allen liefheeft en zelfs zorg draagt voor degenen die
hun realisatie niet kregen, ook jullie ernaar zouden moeten streven meer mensen voor Sahaja Yoga te creëren. Maar als je je zo
begint te gedragen dat je steeds zegt: “Jij bent daar geblokkeerd, je bent een bhoot, je bent dit en dat” – ik heb dit nooit tegen
iemand gezegd, dus jij moet zo ook niet spreken. Dat is geen liefde, dat is geen begrip. Begrip bestaat erin dat jij juist hetzelfde
was als die persoon, en nu jij de kennis hebt, gebruik dan je kennis om hem te corrigeren, niet om hem neer te halen. En zelfs die
correctie moet niet verbaal gebeuren, want alleen door je vibraties kun je een ander corrigeren. Van het meeste werk in Sahaja
Yoga merkte ik dat het soms stopt doordat we heel methodisch te werk gaan; we gedragen ons als grote leraars en vertellen hen
verhalen, waar ze uiteindelijk genoeg van krijgen.
Dus in je omgang met andere mensen moeten we zoals ik al zei de kennis verspreiden, dat is belangrijk, we kunnen ze niet voor
ons houden. Maar daarbij gaat het niet om ambitie, om leiderschap of om een vorm van erkenning, maar enkel om het gebruik
van onze wijsheid, het gebruik van onze kennis, zodat we anderen willen helpen uit liefde. Niet om erkenning, niet om een zekere
positie, niets; we doen het alleen omdat we van hen houden. En ik ben er zeker van dat dit een heel groot effect zal hebben. De
persoon die door jou geholpen wordt, of de personen die geholpen worden zullen aan je gebonden blijven, omdat ze de ware
kennis vinden.
Stel dat er iemand naar je toe komt en zegt: “Ik heb de ware kennis”.
Dan zeg je: “Je hebt misschien kennis, maar ik wil weten wat jij weet.”
Als je hem dit vraagt en hij je vervolgens een lange preek geeft, zeg dan: “Nee, dat is het niet.” Glimlach gewoon en zeg: “Dat is
het niet.”
Want ware kennis maakt deel uit van je hele wezen. Ze ligt binnenin je. Het is geen concrete leerstof die je hebt gelezen of
begrepen, maar het is een licht geworden in je, en dat licht is er. Het heeft geen... Je hoeft er niet noodzakelijk heel geleerd of

heel intelligent voor te zijn, of heel hooggeplaatst; dat is niet nodig. Het gaat om hoe zuiver je hart is. Het zetelt in je hart. Stel je
voor: alle andere kennis zit in je hoofd, maar zuivere kennis verblijft in je hart. Het is heel merkwaardig. Maar we beseffen ook
niet dat ons hart in werkelijkheid het hoofd regeert.
Er zijn zeven aura’s rond het hart die de hersenen controleren, waardoor wij onder invloed van de Paramchaitanya handelen.
Zolang je hart niet zuiver is, zolang je in je hart geen mooie beeltenis hebt van een zeer, zeer zuivere persoon, kun je niets
verwezenlijken op mentaal vlak. En doe je dit vanuit je hart, dan moet je hart erg zuiver en heel wijs zijn. Op dit punt moeten we
ons toeleggen: is je hart wijs? Als je bijvoorbeeld te gehecht bent aan iemand, of geïdentificeerd met iemand, dan toont dit dat je
hart niet zuiver is. Het is te zeer gebonden.
Open je hart volledig! Daarom zegt men dat de Godin in het hart verblijft, in het middenhart. Zij verblijft in het middenhart, omdat
ze zo evenwichtig is. Ze verblijft in het middenhart als de Shakti[3], en zij geeft je alles wat je wilt. Binnenin jou is zij gevestigd in
vele gedaanten. Je kent de shloka's[4] die bevestigen dat zij in ons gevestigd is als kennis, dat zij in ons gevestigd is als
geheugen, en in ons gevestigd is als slaap; maar zij is ook in ons gevestigd als illusie, bhranti. Zij is het die ons illusies geeft,
omdat we nog niet helemaal volmaakt zijn. We moeten paripakwa worden, dat wil zeggen volledig volgroeid. Zolang we nog niet
volgroeid zijn brengt deze Moeder jou zelf in illusies en speelt een spel, opdat je leert verstandig te zijn.
Je moet dus beseffen dat ze een spel met je speelt. En je moet proberen erg op je hoede te zijn om niet in haar maya te vallen,
want als zij je in de maya brengt blijf je in rondjes draaien en bereik je niets. Deze kracht van bhranti is dus ook zeer belangrijk; je
kunt het bedrog noemen, of je kunt het omschrijven als een eigenschap waarmee zij een drama creëert waarin jij als een dom
iemand wordt neergezet. Maar deze domheid en al het andere kan worden uitgewist door deze bhranti die zij creëert. Deze
kracht van bhranti komt voort uit de aard van mensen, die maakt dat zij nu eenmaal nooit iets onmiddellijk zullen begrijpen. Dus
moet het verschillende omwegen maken tot ze uiteindelijk inzien dat het het spel van Moeder was dat hen naar deze oever van
wijsheid leidde.
Het is belangrijk te zien hoeveel de Paramchaitanya voor ons heeft gedaan, en dat de Moeder zoveel voor ons heeft gedaan.
Maar wat gaan we nu zelf doen om al deze krachten die ze ons heeft gegeven volledig te verlichten en te ontwikkelen? Wat
hebben we tot nu toe gedaan? Je hoeft niets anders te doen dan een diepe devotie te ontwikkelen, en een diep inzicht; en die
diepte is mogelijk, ze is absoluut mogelijk, want nu ben je op weg naar die perfectie.
Vandaag hebben we dus de laatste puja in Cabella, en als Moeder wil ik je zeggen allemaal te vertrouwen op de Paramchaitanya.
Dat is van het grootste belang: te vertrouwen op de Paramchaitanya. Veel mensen hebben ook de gewoonte de schuld op
anderen te schuiven, zoals: “Ik raakte geblokkeerd door deze persoon, en door die persoon.” Je raakt geblokkeerd door niemand
dan jezelf. Deze ideeën hebben geen zin. Zie jezelf onder ogen, leer jezelf kennen, je moet jezelf perfectioneren.
Dat is zo belangrijk, want op dit moment in de tijd denken mensen dat er iets heel bijzonders gaat gebeuren. Ik weet niet
waarom. Volgens hen zou het jaar 2000 heel bijzonder zijn, maar ik weet het niet, want het is allemaal door mensen bedacht,
'2000 jaar' of '3000 jaar' is door de mensen bedacht. Maar ikzelf heb het gevoel, zoals door velen voorspeld, dat het mogelijk is;
als resultaat van jullie inzicht en jullie wijsheid ben ik er zeker van dat er iets bijzonders kan gebeuren in deze wereld, en dat de
dingen tot een juist niveau van inzicht in spiritualiteit gebracht kunnen worden. Want dit is het Laatste Oordeel, en in dit Laatste
Oordeel moeten jullie een zeer belangrijke rol spelen, en ik weet zeker dat jullie dat kunnen, als jullie beslissen iets te bereiken in
de toekomst.
Moge God jullie zegenen.

[1] bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven; negativiteit die soms ons
subtiele systeem binnendringt.

[2] Paramchaitanya: de allesdoordringende kracht van (de liefde van) God

[3] Shakti: ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht, die belichaamd wordt door Shri Mataji als de Adi Shakti of
primordiale (oorspronkelijke) kracht

[4] shloka's: verzen in het Sanskriet
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Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Ik ben zeer blij jullie vandaag allemaal hier te zien om Diwali puja te vieren. We hadden in Portugal moeten zijn, maar dat is niet
doorgegaan en daarom zijn we hier. De Diwali puja is een kleine maar erg betekenisvolle puja.
Ten eerste, op de dag van Diwali kopen de mensen iets voor hun familie. Dat kan keukengerief zijn, een sieraad voor de
echtgenote of iets anders. Want dit is de dag van de huisvrouw. Deze dag moet gevierd worden als een eerbetoon aan de
huisvrouw. Daarom worden huisvrouwen in India, ook nu nog zeer gerespecteerd. Zij worden in feite overal gerespecteerd. Bij
officiële recepties bijvoorbeeld is de vrouw overal zeer belangrijk. Waar zij zit, of welke status zij toegewezen krijgt, is zeer
belangrijk. Zelfs vandaag heeft men in de meest moderne en vooruitstrevende landen speciaal respect voor de huisvrouw.
Misschien heeft die huisvrouw zelfs niet gestudeerd, misschien is zij een zeer eenvoudige vrouw of misschien is zij zelfs niet erg
modem.
lk had volgende ervaring toen we in Londen een programma hadden, waarop wij allen waren uitgenodigd. Maar de echtgenote
van het hoofd van de delegatie was zoek. Er werd mij gevraagd: "Waar is ze?
Er is een plaats voor haar gereserveerd. Zij moet daar zitten."
"IK zei dat Ik het niet wist, dat Ik haar niet gezien had en dat ze hier ergens moest zijn.
Net voor we begonnen ging ik naar het toilet en tot mijn niet geringe verbazing zat zij daar in de wachtkamer. Ik zei: "Wat zit je
hier te doen? Men wacht daarbuiten op je. Ik ging terug en zei: " Ze zit daar. Waarom roep je haar niet, zodat ze op haar plaats
kan gaan zitten?
Is zij de echtgenote?
Ik zei: "Ja, natuurlijk! Ze is zijn vrouw.'
"Wij dachten dat ze een secretaresse was. Ik zei: "Waarom dacht je dat "
"Deze dame heeft erg moderne ideeën. Ze draagt een zeer modern glanzend kleed, enzomeer."
En iedereen dacht dat zij ten hoogste een secretaresse was en dus vroegen ze haar in de.wachtkamer te gaan zitten.
Van een huisvrouw wordt dus verwacht dat zij fatsoenlijk gekleed is, dat ze gepast gekleed is en niet zoals een secretaresse of
bediende, want zij wordt als de hoogstgeplaatste aangezien. Of je dat graag hebt of niet: ze had haar haar laten opmaken en ze
was naar een dure plaats geweest voor allerhande sieraden enzomeer. De arme drommel... toen ze arriveerde, verwezen ze haar
naar de wachtkamer, naast het toilet.
Zo is dat. Een huisvrouw is de godin van het huishouden en niet enkel dat, zij is verantwoordelijk voor de gehele cultuur van dat
land.
Zij vertegenwoordigen de cultuur. In India bijvoorbeeld worden tegenwoordig allerhande rare kleren getoond in de films, maar ik

heb nog geen enkele huisvrouw deze kleren zien dragen, niemand. Dit gebeurt niet in de realiteit, enkel in de film, omdat de
maatschappij zo sterk is. De huisvrouw moet fatsoenlijk zijn en zij moet zich waardig gedragen.
Wij hadden een eerste minister Lal Bahadur Shastri, en zijn echtgenote had absoluut geen opleiding gehad, want Shastriji werd
opgesloten en dus kon zij geen opleiding volgen. Zij was een zeer eenvoudige, gewone vrouw. Zij ging naar Frankrijk toen De
Gaulle president was. Zijn echtgenote was ook zo'n eenvoudige vrouw. Shastriji zei haar dat ze niet mocht wenen als ze afscheid
namen van mevrouw De Gaulle, want zij waren ondertussen goede vriendinnen geworden. Zij kende geen Frans en mevrouw De
Gaulle verstond geen Hindi, maar op de een of andere manier werden ze grote vriendinnen op 'huisvrouwniveau'. En wat
gebeurde er, alhoewel hij niet wou dat ze zouden wenen?
Toen ze afscheid namen, begonnen ze te wenen.
En Shastri zei: Ik vroeg je om niet te wenen.'
Zij zei: "Zij is het. Deze Franse mevrouw begon te wenen. Wat kan ik anders doen? Ik moest met haar wenen."
Het is een soort grote collectiviteit van huisvrouwen die uitwerkt.
Zij hebben gezamenlijke problemen: de kinderen verzorgen, het huishouden... er zijn zoveel gezamenlijke problemen. En de
huisvrouw weet allerhande kleine, kleine dingen. De mannen in India kennen maar weinig (van het huishouden) omdat ze in de
lucht leven, denk ik. De vrouwen hebben meer (gezond)verstand van en respect voor kleine dingen. Ze zijn meer bewust.
Het is soms interessant om te zien hoe de mannen rare fouten maken, omdat ze zich niet bezighouden met het dagdagelijkse
leven (van het huishouden), met al de problemen daarvan.
Enerzijds moet de huisvrouw bezig zijn met het dagelijkse leven en anderzijds moet zij voor haar familie zorgen en voor haar
kinderen. De arme drommel is ook verantwoordelijk voor de maatschappij. Zij moet de maatschappij overeind houden. In een
maatschappij waar de vrouwen verstandig en volwassen zijn, zijn de families zeer goed, is de maatschappij en de kinderen goed.
Daarom moet ik zeggen dat India een zeer goed land is met een zeer goede maatschappij (maatschappelijke structuur). Dit komt
door de huisvrouwen, de Gruhalakshmi's van het huishouden, die alles gedaan hebben wat nodig is voor de cultuur.
Dit is typisch Indisch en de mensen respecteren de huisvrouwen.
De huisvrouwen respecteren is het belangrijkste in onze sahaj-cultuur. Maar dat betekent niet dat de vrouwen moeten proberen
te domineren en herrie maken en vechten met hun echtgenoten. Het betekent dat zij een belangrijke positie bekleden in de
maatschappij en dat zij moeten behandeld worden als een Devi. Maar dan moet zij ook een Devi zijn.
Als je haar behandelt als een deurmat, zullen de kinderen haar nooit respecteren. Als je de moeder niet respecteert zullen ook de
kinderen haar niet respecteren en zal de moeder ook geen invloed hebben op de kinderen.
Het resultaat daarvan is dat de kinderen zeer wild worden.
In de maatschappijen en landen waar de moeder niet gerespecteerd wordt, worden de kinderen uiterst dominant, opvliegend en
verschrikkelijk oncollectief.
Het is dus zeer belangrijk dat we vandaag spreken over het feit dat je iets voor je vrouw moet kopen en het haar als geschenk
aanbieden. Om haar je respect te tonen, moet je tenminste iets kopen dat in de keuken gebruikt kan worden.
In families waar de moeder niet gerespecteerd wordt worden de kinderen echte lastpakken. De hele familie lijdt eronder, zelfs als

ze getrouwd zijn, wat er ook gebeurt. De mannen moeten zich realiseren dat ze hun vrouw nooit gerespecteerd hebben zoals het
hoort. Als ze in het bijzijn van de kinderen schreeuwen, als ze in het bijzijn van de kinderen geen respect tonen, zullen de kinderen
ook nooit hun moeder respecteren. Dit is misdadig tegenover vrouwen die het huishouden doen, die voor jou en voor de familie
zorgen zonder iets te vragen.
Ze worden alleen dan vervelend als ze in de politiek gaan. Dan brengen ze de mannen in de war. Eén vrouw kan ze allemaal van
de wijs brengen, want hun terrein is hun huis, hun familie. Als ze in de familie niet gerespecteerd worden, dan verlaten ze hun
familie en gedragen zich op een manier die je je niet kunt voorstellen. Zij moet veel verdragen, zij moet veel lijden, maar in de
familie moet zij gerespecteerd worden.
Dit is een zeer belangrijke boodschap van Gruhalakshmi.
De tweede dag is de dag waarop de verschrikkelijke rakshasa Narakasura gedood werd. Doden gebeurt altijd met de kracht van
de Shakti. Narakasura had zeer veel mensen gemarteld en heel wat listen toegepast. Hij was een verraderlijke en geslepen man.
Hij kon niet gedood worden, maar doordat er op de een of andere manier toch een speciale kracht ontstond, kon hij gedood
worden. Dat was de vierde dag, de dag dat Narakasura gedood werd. Men zegt dat de ganse hel gesloten werd toen hij gedood
werd. De mensen zouden dus 's morgens vroeg een bad moeten nemen, maar ik denk dat het beter is geen bad te nemen zolang
de deur open is en het beter is om in bed te blijven.
Je houdt je beter niet bezig met deze kerel zolang hij niet in de hel is opgesloten". Hij werd uit de hel gehaald en gedood.
De laatste dag is de beste. Dan ontmoet Shri Rama zijn broer Bharat.
Shri Rama ging de gevangenis in om aan zijn vader te gehoorzamen. Gedurende veertien jaar was hij ... niet in de gevangenis,
maar in het woud. Het was een soort gevangenis, want hij was gewend om in paleizen te leven en hij werd door zijn vader het
woud in gestuurd met zijn vrouw en met zijn broer. Zij gingen samen weg en moesten veel lijden.
Jullie kennen het hele verhaal van de Ramayana.
Het kind dat in het paleis woonde, moest het woud intrekken en leefde daar in verschrikkelijke omstandigheden op het moment
dat hij koning had moeten worden. Dat was teveel, maar Sita ging met hem mee en steunde hem. En zo gebeurde het dat Ravana
kwam om Sita te schaken. Shri Rama vocht tegen Ravana, doodde hem en bracht zijn vrouw terug.
Toen zij terugkwamen in hun eigen hoofdstad, Ayodhya, werd er een grote plechtigheid gehouden en zijn broer Bharat, die erg
gehecht was aan Rama, bestuurde het land met de 'paduka', de sandelhouten sandalen van zijn broer. Hij plaatste die op de
troon en zo regeerde hij het land.
Zo wordt de 'Bharatmilan', de ontmoeting van Bharat met Shri Rama gevierd, en dat was ook het moment dat hij koning werd
gekroond.
Dit gebeurde lang geleden, duizenden jaren geleden. Dit feest is zeer betekenisvol, namelijk dat de koning zijn echte troon
verkrijgt en regeert. En al de ongerechtigheid en de verschrikkingen die hij heeft doorgemaakt, moeten volledig uit zijn leven
verdwijnen. Daarom is Diwali zo belangrijk.
De laatste dag wordt de godin Lakshmi vereerd, omdat zij aan de basis ligt van al deze mooie bijeenkomsten.
Er zijn negen Lakshmi's in ons, maar ik geloof dat ik jullie dat een tijdje geleden al eens verteld heb.
In de Lakshmipuja vereren we Lakshmi zelf. Niet geld. Geld vereren is verkeerd. Lakshmi, het geld of de weivaart die wij kennen,
moet zeer zorgvuldig uitgegeven worden, want zij is zeer beweeglijk en het geld kan opgeraken. Maar je mag niet gierig zijn, want

dan is Lakshmi niet gelukkig. Je moet het op de juiste manier uitgeven.
Toen Lakshmi werd geboren uit het karnen van de zee had zij vier handen. Eén hand om te geven. Zij geeft en met de andere
hand zegent ze.
Twee handen dus: één om te geven en één om te zegenen.
Het is belangrijk dat als je iets aan iemand geeft dat je dat achteraf vergeet en zo zegen je die persoon. Je geeft niet enkel geld,
maar je zegent ook die persoon. In de twee andere handen houdt Lakshmi twee roze lotussen. Roze is de kleur van de liefde.
Iemand die geld heeft, zou een huis moeten hebben dat vervuld is van liefde.
De gasten die er komen, moeten gerespecteerd worden. Zij moeten behandeld worden alsof ze God zelf zijn. In India worden
vreemdelingen bezien als goden.
Vreemdeling is hier geen goed woord. In India is het een heel respectabel woord. Als je een vreemdeling bent betekend dat dat je
God bent.
Je weet hoe ze in India voor jullie gezorgd hebben. Dit is de basiscultuur van India, dat elke gast -wat hij ook moge zijn- als God
behandeld wordt.
In andere landen is het net omgekeerd. Als je een vreemdeling bent, denken ze dat het zelfs niet gepast is om tegen je te
spreken. lk weet niet hoe die mentaliteit ontstaan is.
Maar niet in Sahaja Yoga. Sahaja yogi's zijn zo niet Zij behandelen de gasten zeer goed, zij zorgen voor mekaar en zijn mooi
collectief.
Dit is dus de betekenis van de lotussen: een huis vol liefde. Zoals een kever, zelfs als die scherpe uitsteeksels heeft en naar een
lotus toekomt zal die lotus opengaan. De kever vliegt naar binnen en slaapt mooi en zeer comfortabel, ongestoord. Dit is wat je
zou moeten doen als je geld hebt. Maar wat zie ik: als de mensen in de wereld van vandaag geld hebben, worden ze zoals die
kever, zo vol met scherpe uitsteeksels en verschrikkelijke ideeën, zo beledigend en op zichzelf gericht.
Verbazingwekkend is dat wij hen geld zouden moeten geven ... de vorm van Lakshmi, Lakshmi Swarupa... zij worden zoals
duivels. En de wijze waarop ze andere mensen behandelen is nog erger.
Dit is dus de betekenis van de vorm van de godin, maar het meest betekenisvolle is dat zij op een lotus staat. Dit betekent dat Zij
geen druk op iemand anders uitoefent. Zij bestaat op zichzelf. Zij oefent op niemand enige druk uit. Al haar gewicht is
uitgebalanceerd op haar eigen waardigheid. Zo moet een Lakshmi zijn. Als dit zo zou zijn in landen waar er nu financiële en
andere crisissen zijn, zou de situatie verbeteren. De mensen zouden opnieuw genieten. Zij genieten niet van hun geld. Er is
agressiviteit en van die eigenaardige ideeën: van dure spullen te moeten hebben... design! lk denk dat designers
(modeontwerpers) anti-Lakshmi zijn. Zij ontfutselen je je geld en het wordt dus verkwist Als het dat niet is lopen de mensen
achter de vrouwen aan of ze gaan aan het drinken.
Zo'n verkwistende gewoonten! Ze doen niets dat we zouden kunnen benoemen als de zegen van Lakshmi.
Als je iets aan iemand wit geven, doe het dan van ganser harte, zo dat er Lakshmi Prasada ontstaat. Als dat niet gebeurt, wat is
dan de zin van het geven van geschenken?
Het zijn rare mensen die geschenken geven vanuit een zeer enge opvatting. Ze doen het wel. Als je bijvoorbeeld naar Japan gaat,
krijg je zo'n groot geschenk, maar je blijft het openmaken en openmaken en openmaken tot je een lucifersdoosje in je handen
houdt. In dat doosje zitten dan twee kleine poppetjes die uit luciferhoutjes gemaakt zijn. Je vraagt je af: waarom zo'n grootpak?

Raar! Maar voor de rest zijn het zeer eenvoudige mensen, zeer eenvoudig.
Toen we daar waren, vertelde men ons dat we zelfs een geschenkje zouden krijgen als we een winkel binnengingen. Ik vroeg:
waarom doen ze dat? Wat betekent dit? "De mevrouw zei: "Ze denken dat u uit een koninklijke familie stamt. "lk vroeg: Waar
leiden ze dat uit af?"
"Omdat u niet naar een kapper gaat." lk zei:"Werkelijk?" Ze zei: "Ja, in Japan gaan de leden van de koninklijke familie nooit naar
de kapper. Ik zei: "Ik wist niet dat ze nooit naar de kapper gaan."
"Daarom denken ze dat u uit een koninklijke familie stamt.'
Kijk eens aan wat voor rare ideeën mensen kunnen hebben over haarkappen enzomeer. Maar in India moet een vrouw haar haar
goed kammen. Ze mag er niet uitzien als een zwervende hippie. Er zijn nog altijd veel mensen die in een of ander soort
hippiedom geloven en zij dragen hun haar zo.
Zoals Ik jullie al zei: vrouwen spelen een zeer belangrijke rol in de maatschappij. De wijze waarop ze zich kleden, hoe ze lopen. De
kinderen pikken veel meer op van de moeder dan van de vader. Soms ook van de vader, maar de fijnere zaken pikken ze op van
hun moeder.
Vooral dames zouden moeten begrijpen hoe ze zich moeten kleden, hoe ze moeten leven.
Onlangs ging ik naar Londen en ik vroeg een Indische dame: 'hoe is de mode tegenwoordig?"
Ze zei 'Jipreya' in Marathi. "Jipreya" betekent dat je je haar zo draagt (over het voorhoofd hangend). Als je in India je haar zo
draagt zou je moeder zeggen: "Doe die 'jipreya's' uit je gezicht." Want als je je haar zo draagt, kan je scheel gaan kijken. Maar het
is mode om je haar zo te doen, soms ook over de ogen. Dat is de 'jipreya-mode'. Het is nu heel gewoon, zelfs voor waardige
dames. Behalve mevrouw Thatcher doet iedereen dit. lk zou willen weten hoe zij hieraan ontsnapt is.
Maar dat moeten vrouwen niet navolgen omdat iemand anders het doet. Dat is erg slaafs! Waarom doen ze het? Omdat het
mode is. Dus doen ze het. Het is absoluut onzinnig om zo te handelen om de modeontwerpers ter wille te zijn. Jullie zijn
onafhankelijk! Je moet je eigen karakter volgen, je moetje eigen inzicht volgen. In plaats van je gezicht te beschadigen, zou je het
mooier moeten maken door je waardigheid en door je begrip.
Lakshmipuja is meer voor de vrouwen, wat ze moeten beseffen, hoe ze moeten zijn, hoe ze zich moeten gedragen. lk heb jullie al
gezegd dat een vrouw zich waardig moet gedragen; dat is belangrijker dan voor mannen. Mannen kunnen zich soms dom
gedragen, maar dat geeft niet, dat is niet zo erg, maar vrouwen moeten zich waardig en verstandig gedragen. Mannen weten niet
zoveel, zie je. De sukkelaars worden opgeleid aan universiteiten maar van de praktische kant weten ze niets. Je hoeft je daar niet
ongemakkelijk bij te voelen. Het is amusant om te zien dat mannen fouten maken en dan zeggen: "Nee nee, ik wéét dit wel, ik
wéét dat wel." En ze weten niets.
Een man zal nooit zeggen: "Dat weet ik niet". Dat is zijn karakter. Dat is niet erg. Hij meent het niet echt, want in feite weet hij
niets. Ook in kunst, lk geloof niet dat mannen veel van kunst afweten. Hun esthetische kant laat het afweten. Zij dragen één soort
kleren. Zij zullen één model maken en dat dragen ze allemaal. Zij hebben geen eisen. Maar vrouwen zijn artistiek. Als de Indische
vrouwen geen sari's meer dragen, waar zullen de dorpelingen dan uitkomen? Zij leven met de sari's die ze zelf maken, gedurende
de vakanties en zo. In India kan je al deze kleren dus niet invoeren. Misschien in de scholen, maar later geven ze dat op want ze
houden van sari's. Sari's zijn dus nog altijd in en zullen dat ook blijven, omdat ze zo artistiek, zo mooi zijn. Sari's zijn allemaal
verschillend.
De aandacht voor schoonheid en voor kunst is eerder een eigenschap van de vrouw dan van de man. Je moet dit ook beseffen.
Als de mannen daar geen aandacht voor hebben is dat niet erg, maar jullie moeten je huizen kunstzinnig inrichten. Maak ze

comfortabel zoals de lotus waarover Ik verteld heb. Maar sommige vrouwen gedragen zich zoals Hitler en bevelen voortdurend
in het huishouden. Dit moet zus zijn, dat moet zo zijn! Ze maken het leven van de mannen echt miserabel.
lk heb een man gekend die altijd een krant met zich meenam in huis. Ik vroeg:"Waarom neem je die krant altijd mee?"
Hij zei:"Als ik wil gaan zitten, Ieg ik eerst de krant neer en dan pas ga ik zitten." "Waarom?"
"Als er iets vuil wordt zal mijn vrouw mij uitschelden."
lk vroeg:"Waarom?" - "Omdat zij niet graag heeft dat iets vuil wordt. Zij is daar zo pietluttig in dat ik altijd een krant bijheb en waar
ik wil gaan zitten, spreid ik eerst de krant uit." Ik zei:"Dat is overdreven."
Hij zei: "Dat zult u ook moeten doen, dat kan ik u wel vertellen."
Zo pietluttig in verband met het ganse huis dat je er niet kunt leven.
Het is zelfs erger dan een hospitaal.
Sommige vrouwen zijn daar dus erg pietluttig in en zeer methodisch. Normaal gesproken zouden vrouwen heel liefdevol moeten
zijn en uiterst gedienstig en vriendelijk met alle leden van de familie, met iedereen.
Het is belangrijk dat onze familie zo groot is. Wij hebben een zeer uitgebreide familie: zoveel broers en zusters, de ene al beter
dan de andere.
Het is opvallend dat iedereen een verschillend parfum heeft, een verschillende geur, die duidt op een individuele persoonlijkheid.
Daarnaast zij ze goed en lief en gedienstig en ze genieten. Het is merkwaardig hoe ze samenleven. Vooral in Rusland merkte ik
dat de vrouwen erg soepel zijn en zin voor humor hebben; zij maakten plezier met alles en genoten van het leven.
Verbazingwekkend. We hadden geschenken voor hen meegenomen. We hadden geschenken voor tweeduizend mensen, maar er
waren er zestienduizend!
Hoe moesten we dat regelen?
De vrouwen namen hun kettingen af en zeiden: "We geven onze kettingen aan de mannen. We zullen hen onze oorbellen geven."
Zij hadden plezier met de mannen, die zich verveeld voelden omdat ze niets kregen. Zoveel plezier, zoveel begrip. Ik vermoed
omdat ze niet zo op geld gericht zijn. Ze zijn spiritueel georiënteerd. Een spirituele vrouw zal zich niet bezighouden met zulke
zaken, zij zal zich waardig gedragen en door elk gebaar tonen dat ze spiritueel gericht is. Dat is zo mooi...
Enerzijds voel je je verschillend,... Zoals Ik al zei, ik was in Japan... en ik hield van de dakpannen. Ze waren iets aan het bouwen...
en ik vond de vorm van de dakpannen zeer mooi. Ik vroeg:"Mag ik er één meenemen?" - Ze zeiden:"Maak u geen zorgen, wij
bezorgen er één op uw schip."
En op het schip arriveerde een groot pak. De kapitein vroeg:"Wat moeten we daarmee?" - Ik vroeg:"Hoe kom je daaraan?"
Hij zei:"Ze brachten alle mogelijke variëteiten van dakpannen." Kan je je dat voorstellen?
Enerzijds is het een middel om zich uit te drukken, anderzijds is het verschillend. Je moet het ook begrijpen. Als iemand je iets
geeft, moet je er ook de betekenis van begrijpen en je er niet slecht bij voelen. De betekenis kan zeer groot zijn, maar misschien
snap je ze niet. Je vraagt dus beter waarom iemand je iets geeft.
Dat is wat wij 'auspiciousness' noemen (wat gunstig is voor de spirituele ontwikkeling) en dat is één van de grote kwaliteiten van

Lakshmi. Het moet 'auspicious' zijn. Wat je ook geeft, het moet auspicious zijn. Ik heb bijvoorbeeld gezien dat kinderen om je te
plagen proberen je een hagedis in de handen te stoppen. Dat is zéér 'onauspicious', maar niemand zegt hen dat. Dus doen ze het.
Er moet hen gezegd worden dat zoiets niet 'auspicious' is, dat het de Godin niet behaagt. Men moet goed begrijpen dat men de
Lakshmi niet mag beledigen door haar iets verkeerds te geven. Als je het niet weet probeer het dan te weten te komen en doe het
goed.
Dat is Diwali, maar de grootste boodschap van Diwali is dat het koninkrijk aan Shri Rama werd gegeven. Shri Rama is de
verpersoonlijking van rechtvaardigheid en fair-play. Op dezelfde manier moeten wij onze dankbaarheid en onze liefde geven aan
iemand die symbool is voor de grootsheid van Shri Rama. Dit is heel subtiel om te begrijpen. Als je niets wil geven, geef dan
niets, maar als je wel iets wil geven, geef dan iets dat die persoon aan wie je het geeft, waardig is. Dat is één van de lessen die je
van Shri Rama's aard (wijze van optreden) zou moeten leren.
Hij ging naar een dorp en daar was een oude vrouw die bijna geen tanden meer had. Zij was een inboorlinge. Zij gaf hem een
kleine vrucht (bes) en ze zei:"Ik heb ze allemaal geproefd en ze zijn allemaal zeer zacht want u mag niets eten dat niet zacht is. lk
heb ze met mijn tanden getest. lk heb er mijn tanden op gezet en ze getest. Neem ze dus maar.'
Onmiddellijk nam hij ze aan, maar zijn broer Lakshmana was erg kwaad, want in India is het zeer 'onauspicious' iemand iets te
geven dat iemand anders reeds geproefd heeft. Dat doe je niet! Maar Shri Rama zei: "Ik heb nog nooit zo'n prachtige vruchten
gegeten. Dit zijn de heerlijkste vruchten die ik ooit gegeten heb."Zijn vrouw zei:" Geef mij er ook maar een paar. Ik ben je
wederhelft." En Shri Rama gaf er haar enkele en zei: "Waw, formidabel!" Ze at ervan. En dan zei Lakshmana:"Schoonzus, geef mij
er ook enkele."
Ze zei:"En daarnet zei je van alles over deze dame, waarom wil je er nu wél hebben?"
Hij zei: "Vergeef mij asjeblief.'
Dit toont aan dat Shri Rama haar liefde en haar vibraties in deze vruchten kon zien. Hij kon dit zodanig appreciëren dat hij er ook
aan zijn vrouw gaf en zij at er ook van.
Zo hoort het: wat je doet, moet je met liefde doen. Als je het met liefde doet, zal je het 'auspicious' kunnen maken. Maar als er
geen liefde bij is, streef je een (ander) doel na. Dan is het nutteloos. Dat wat geven betreft. lets aan Shri Rama geven, aan zulke
grote incarnatie... zij dacht enkel aan liefde en zij gaf het hem. Op dezelfde manier moet je eenvoudig van hart zijn en dan doen
wat je moet doen.
Vandaag is Diwali voorbij en ik wens jullie opnieuw en opnieuw een gelukkig Diwali en een voorspoedig nieuwjaar.
Moge God jullie zegenen.

Dezelfde Lakshmi wordt Mahalakshmi, als je de waarde van Mahalakshmi begrijpt. Als je verzadigd bent en er genoeg van hebt
en je geraakt van binnenuit onthecht, dan ontstaat er een nieuwe Lakshmi, en dat is Mahalakshmi. Dat is de kracht die je hoger
en hoger brengt, de spirituele ontwaking. In alle rijke landen ontstaat het verlangen om de waarheid te zoeken, om de waarheid te
kennen en daarom zijn jullie allemaal hier. De kracht van Mahalakshmi is dus in jullie beginnen te werken, namelijk dat je op zoek
ging naar de waarheid. En zo kwam je naar Sahaja Yoga.
Mahalakshmi is dus zeer belangrijk voor jullie en jullie kennen Kolhapur met de tempel van haar die uit Moeder Aarde kwam.
Maar zijzelf (die in de tempel gingen) wisten niet waarom ze 'Jogwa' zongen: 0 Ambe, ontwaak. Ambe is de Kundalini. Waarom
zongen ze dat in Mahalakshmi's tempel?

Jullie kunnen begrijpen waarom ze in Mahalakshmi's tempel 'Jogwa' zongen om de Kundalini te doen ontwaken.

MUNDAKA UPANISHAD
(6de - 3de eeuw v.C.)
Over zelfrealisatie
Ogen kunnen het niet zien, het verstand kan het niet begrijpen.
Het onsterfelijke Zelf behoort niet tot een kaste of ras,
het heeft geen ogen of oren, geen handen of voeten.
Wijzen beweren dat het Zelf onsterfelijk is
in het grote en in het kleine, eeuwigdurend en altijd hetzelfde,
De bron van alle leven.

Zoals het web voortkomt uit de spin
En terug opgezogen wordt, zoals planten ontspruiten aan de aarde,
zoals haar groeit uit het lichaam, zo ook,
zeggen de wijzen, komt dit universum voort uit
het onsterfelijke Zelfde, bron van alle leven.

Het onsterfelijke Zelf mediteerde op
Zichzelf en projecteerde het universum
Als evolutionaire energie.
Uit deze energie ontstond het leven, de geest,
De elementen en de wereld van het karma,
Die beheerst wordt door oorzaak en gevolg.

Het onsterfelijke Zelf ziet alles en hoort alles.
Uit hem ontstaat Brahma, die de belichaming is
van het proces van evolutie, in naam en vorm,
Waardoor de Ene verschijnt als velen.

Schitterend, maar verborgen, woont het Zelf in het hart.
Alles wat beweegt, ademt, opent en sluit, leeft in het Zelf.
Het is de bron van liefde,
die je kan leren kennen door liefde,
maar niet door gedachten.
Het is het doel van alle leven. Bereik dit doel

Neem de grote boog van de heilige geschriften,
en leg er de pijl op van de devotie.
Trek daarna de pees aan van de meditatie,
en richt op het doel, de Heer van de Liefde.
De mantra is de boog, de aspirant is de pijl
en de Heer is het doel.
Trek nu de pees van de meditatie aan,
en terwijl je het doel raakt, word je één met hem.

Als het Zelf in en buiten ons werkzaam wordt,
Neemt het alle twijfels weg en alle pijn,

die veroorzaakt wordt door negatieve daden in het verleden.

Zoals twee gouden vogels, gezeten op dezelfde tak,
als intieme vrienden, wonen het ego en het Zelf,
in hetzelfde lichaam.
Het eerste eet de zoete en de zure vruchten
van de boom des levens, terwijl het tweede onthecht toekijkt.

Zolang we denken dat we het ego zijn,
zijn we gebonden en leven we in smart.
Maar als je je realiseert dat je het Zelf bent,
de Heer van het leven, dan zul je je vrij voelen van smart.
Als je je realiseert dat je het Zelf bent,
de opperste bron van licht, de opperste bron van leven,
dan stijg je uit boven de dualiteit van het leven
En ga je binnen in het ene echte leven.

De wijzen hebben dit ene echte leven bereikt
en zien enkel nog de schitterende Heer van de Liefde.
Zij verlangen niets meer in de materiële wereld,
Zij zijn één geworden met de Heer van de Liefde.

Zij die blijven stilstaan en verlangen naar zinnengenot,
worden herboren in een verdeelde wereld.
Maar als ze zich realiseren dat ze het Zelf zijn,

valt alle verdeeldheid van hen af.

Het Zelf kan niet worden gerealiseerd door debatten,
noch door het intellect, zelfs niet door de studie van de geschriften.
Het Zelf openbaart zich aan hen die verlangen naar het Zelf.
Zij die verlangen naar het Zelf met gans hun hart,
worden door het Zelf uitgekozen.

Het Zelf kan niet gerealiseerd worden door de zwakken, of de luien
en ook niet door hen die verkeerde praktijken toepassen.
Het Zelf openbaart zichzelf als de Heer van de Liefde,
aan hem die de juiste praktijken toepast.

De wijzen hebben uiteindelijk gevonden wat ze zochten.
Zij stellen aan het leven geen vragen meer.
Zij leven in vrede sinds hun zelfzucht is uitgedoofd.
In alles rondom hen zien zij de Heer van de Liefde,
In alles rondom hen dienen zij de Heer van de Liefde.
Zij zijn voor eeuwig met hem verenigd.

Zij hebben de hoogste top van wijsheid bereikt
langs het steile pad van de onthechting.
Zij hebben de onsterfelijkheid bereikt,
en zijn verenigd met de Heer van de Liefde.

Als zij hun lichaam verlaten,
keert hun vitale kracht terug naar de kosmische baarmoeder,
maar hun werk wordt een weldoende kracht van het leven,
om anderen samen te brengen in het Zelf.

De stromende rivier verliest zich in de zee;
De verlichte wijze gaat op in het Zelf.
De stromende rivier is de zee geworden.
De verlichte wijze is het Zelf geworden.

Zij die het Zelf kennen, worden het Zelf.
Niemand van hen vergeet het Zelf.
Bevrijd van de boeien van verdeeldheid bereiken zij de onsterfelijkheid.

Leer deze wijsheid enkel aan diegenen
die gehoorzamen aan de wet van de eenheid van het leven.
Leer deze wijsheid enkel aan diegenen
Die hun leven geven aan de heer van de Liefde.

OM shanti shanti shanti

Jay Shri Mataji
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Ik heb hen in het Hindi gezegd dat je de liefde, de liefde van één persoon hier uitgedrukt kan zien in de ogen van zovelen. En toen
ik het enthousiasme zag werd mijn hart vervuld met grote liefde, nog grotere liefde.
Zo kunnen we zien hoe krachtig deze liefde is. Allerhande slechte gevoelens, negatieve gedachten en ook zelfvernietigende
elementen kunnen worden gecorrigeerd en gecontroleerd op een eenvoudige manier in Sahaja Yoga, als je met een oprecht hart
mediteert tweemaal per dag, 's morgens en 's avonds. Op dat ogenblik moet je natuurlijk niet naar je horloge kijken, maar
genieten, gewoon genieten van je meditatie. Dat zal je zo'n kracht geven om anderen lief te hebben, om anderen te vergeven, in
plaats van je slecht te voelen omwille van kleine zaken, je geïrriteerd te voelen omdat je denkt dat je zelfrespect aangevallen
wordt, of soms agressief te worden naar sommige mensen toe, zeer agressief, zonder dat ze iets fout deden.
Het beste is om de vibraties te zien van de andere. Als de vibraties slecht zijn, heeft het geen zin de strijd aan te gaan, het zal nog
meer misverstanden veroorzaken. Tegen iemand die heel slechte vibraties heeft, kan je niet ingaan, je kan zo iemand niet
controleren. Of iemand die zichzelf heel belangrijk vindt, je kan best niet proberen hem te bedaren of proberen ermee te
onderhandelen, of soms proberen mensen zijn ijdelheid te strelen. Door dit te doen, maak je het alleen maar erger. Dus het beste
dat je kan doen, is je liefde te tonen op een heel lieve en andere manier.
Ik geef jullie een voorbeeld dat ik al vaak gegeven heb, dat ik deze Gagangarh Maharaj ging bezoeken, die op een heel hoge berg
woonde. Het was onmogelijk om daar met de auto of een ander voertuig te geraken en ik moest te voet gaan.
Dus zei iedereen: "Moeder, waarom zou je daar toch naar toe gaan?"
Ik zei: "Voel de vibraties. Er komen goede vibraties, oké? Dat is waarom ik ga."
Hij had vele mensen over mij verteld, en hij zei hun: "Adi Shakti is in Bombay geboren, waarom kom je naar mij?" Dat kwamen ze
ons vertellen.
Dus zei ik: "Ik moet die man zien", en daarom ben ik daar naartoe gegaan om hem te ontmoeten. Nu, hij wordt verondersteld de
regen te controleren. Hij kon de regen controleren. Hij zat daar dus op een rots en hij was opgewonden zijn hoofd aan het
schudden toen ik daar aankwam. En het was zo hard aan het regenen dat toen ik bij hem aankwam, ik volledig doorweekt was.
Dus ging ik binnen in de grot waar hij woonde, en hij kwam heel kwaad binnen omwille van de regen.
Dus zei hij: "Moeder, waarom liet je mij niet toe de regen te controleren?"
Ik zei: "Dat heb ik niet gedaan."
"Nee, dat heb je gedaan, want ik kan altijd de regen controleren, en je kwam helemaal tot hier op mijn uitnodiging, en de regen
had zich niet mogen misdragen."
Ik zei: "Nee, nee, de regen heeft zich niet misdragen."
Dus wat er gebeurde, hij was heel kwaad, weet je. Ik zei: "Ga even zitten, ik vertel je wat er gebeurd is. Zie je, jij hebt voor mij een
sari gekocht en je bent een sanyasi[1], en ik kan geen sari aannemen van een sanyasi, dus de regen heeft dit handig opgelost. Nu

ben ik helemaal doorweekt en zal ik je sari moeten aannemen."
Onmiddellijk, zie je, voelde hij een enorme liefde voor mij, hij begon te wenen en viel aan mijn voeten. En dan zei hij: "Moeder, nu
weet ik hoe groot de liefde is, hoe het je afstand doet nemen van wereldse zaken en ongevoelig gedrag, en je naar een plaats
brengt waar je kan genieten van de liefde die over je komt.
Dit is één van de verhalen die ik jullie vertel. Maar het belangrijkste in het verhaal is dit, dat je je liefde moet uittesten, je kunstjes
van zuivere liefde, zuivere liefde, en het werkt. En je moet het leren, geleidelijk aan leer je het proberen. Je zou niet mogen
opgeven. Sommige mensen zijn heel moeilijk, daar ga ik mee akkoord, heel, heel moeilijk. Maar probeer het tenminste met
mensen die niet zo moeilijk zijn. En je zal ervan versteld staan dat je zo'n goed gezelschap hebt en heel veel vrienden en
vriendschap, zoals we hier nu hebben in Sahaja Yoga.
De eerste keer dat ik naar Delhi kwam ben ik zo geschrokken, want er waren hier zo weinig Sahaja yogi's en ze brachten - ik weet
echt niet waarom ze mijn puja wilden doen, misschien hebben de yogi's van Bombay hen iets gezegd - en ze brachten kumkum
en alles in kleine plastieken flesjes, oh, bah! Ik kromp in elkaar, weet je, van hun onwetendheid. Ik zei: "Wat moeten we nu doen?
Wat zal er gebeuren?" Maar vandaag, zie je, is hetzelfde Delhi zo groot geworden en zo mooi en zo enthousiast. Ik zag hun met
hun vlaggen en ik wist niet dat er een processie met vlaggen gehouden zou worden, zoals we het wel eens in Cabella gehad
hebben, denk ik. Maar hoe ze van elkaar genoten! Het is echt opmerkelijk.
Als je van liefde kan genieten, dan wil je helemaal niets anders dan liefde voor anderen, en niet voor jezelf. Integendeel, je zal zien
dat je lichaam, je aandacht, je gedachten, alles erop gericht is liefde te creëren voor anderen, en niet voor jezelf. De hele houding
zal veranderen. Zo kan je in het donker niets zien, maar als er zelfs maar een klein lichtje is, zal dit licht zich overal verspreiden.
Niemand zegt tegen het licht: "Je moet je licht overal verspreiden", maar het doet het. Op dezelfde manier zijn jullie allemaal
verlichte mensen, jullie zijn allemaal verlicht met liefde, en het licht van deze liefde verspreidt zich automatisch, spontaan, sahaj.
Ik vond het ook zo mooi, hoe onze Yuva Shakti[2] danste en genoot. Ik denk dat het een heel grote zegening is, omdat deze
dagen onze jonge kinderen, onze jonge mensen verloren lopen. Ze zijn nog niet zo slecht af als in andere landen, maar er is een
heel grote trend om hun te verwennen en hun een heel westerse, bedorven persoonlijkheid te geven. Maar nu zag ik zo velen van
hen samen dansen, terwijl ze hun kaste en geloof vergaten, alles, en van elkaars gezelschap genoten.
Dat is iets dat zou moeten gebeuren in dit land en in elk land, dat we allemaal de eenheid voelen en van die eenheid met elkaar
genieten. Als we er niet van genieten, zijn we zoals een druppel buiten de oceaan, die op elk moment kan opdrogen. Maar wat er
gebeurt als je een deel van de oceaan bent, is dat je elke beweging van de oceaan met je meedraagt, en je absoluut deel
uitmaakt van de oceaan omdat je geen aparte identiteit hebt.
Al die zaken die een aparte identiteit creëren in onze samenleving of in onze cultuur, of in ons gedrag, in onze individuele levens,
zouden allemaal bedwongen moeten worden. En dit zal veel problemen oplossen, van het gezinsleven tot het nationale, tot het
internationale leven. Dus zouden we zulke gevoelens van verdeeldheid moeten bedwingen, dat we een apart huis moeten
bezitten, een aparte staat, een apart land.
Stilaan zullen alle landen één worden, daar ben ik zeker van, omdat er grote tijden aanbreken, en zoveel mensen die hoge
posities bekleden, zullen naar Sahaja Yoga komen. Eénmaal ze bij Sahaja Yoga zijn, zullen de dingen heel anders zijn. Vandaag
hebben ze het nog niet, ze hebben Sahaja Yoga nog niet. Ze kennen onze grote beweging van liefde niet, dus willen ze alles nog
apart hebben. Ze weten nog niet dat ze morgen zullen verschroeien van de hitte rondom, of misschien met de regen
weggespoeld zullen worden, of dat Moeder Aarde hen misschien zou kunnen opslorpen.
Dus zouden we allemaal samen moeten staan, wat de verschillen ook zijn. We worden geboren in verschillende families,
iedereen kan immers niet in één familie geboren worden. Maar nu hoor je bij de Sahaja Yoga familie, en deze Sahaja Yoga familie
is één. Zij gelooft niet in een apart bestaan of afzonderlijke kenmerken. We zijn allemaal één met elkaar, en we trekken ons niets
aan van de verschillen die buiten bestaan.

Ik was echt heel erg ontroerd, omdat nu het nieuwe jaar eraan komt met een nieuwe uitdaging voor ons allen die we moeten
accepteren, dat de Kali Yuga[3] voorbij is en we Satya Yuga[4] moeten vestigen; en ieder van jullie, van elk land, zou moeten
nadenken hoe je dit kan doen in je land en in andere landen. Wat zijn de problemen in een ander land? Breng je aandacht naar
buiten, houd haar niet bij jezelf, waar je zou zeggen dat ik dit nodig heb, dat nodig heb, dat nodig heb. We zouden moeten weten
wat anderen nodig hebben, wat hebben ze nodig, wat hebben de mensen in onze samenleving, in ons land, in de wereld nodig?
Schrijf het best op: wat hebben ze nodig? Dat is beter, het kan uitwerken; het kan, het kan gecorrigeerd worden. Het is heel
belangrijk voor Sahaja yogi's om neer te gaan zitten en op te schrijven wat de wereld nodig heeft en wat er gedaan moet worden.
Het zal een goed idee zijn voor jullie allemaal om echt te streven naar dit soort homogene samenleving zoals we het hier
vandaag hebben. En op een dag zal je verrast zijn dat wij degenen zijn die de leiding zullen hebben en de rest van de mensen
zullen leiden met onze liefde, aandacht en zorg. Dus het is een heel belangrijke tijd, en op dit ogenblik zouden we allemaal op
deze manier moeten denken.
Dankjewel. Moge God jullie zegenen.
[1] sanyasi: asceet die door vasten, meditatie en ontberingen eenheid met God probeert te bereiken
[2] Yuva Shakti: kortere benaming van ‘Nirmal Shakti Yuva Sangha’; de zuivere kracht van de jeugd in de wereldcollectiviteit van
Sahaja yogi’s – jongerenbeweging binnen Sahaja Yoga.
[3] Kali Yuga: ‘Dark Age’; de donkere tijden van (moreel) verval en vernietiging.
[4] Satya Yuga: ‘Golden Age’ of ‘Gouden Tijdperk’. De laatste van een cyclus van (vier) yuga’s of tijdperken van elk duizend jaar
waarin de mensheid zijn volledige glorie bereikt; tevens het begin van een nieuwe cyclus.
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Vandaag zijn we hier allen tezamen in Turkije, in Istamboel, om de verrijzenis van Christus te vieren. En daarbij vieren we ook
jullie verrijzenis. Christus' verrijzenis had voor ons een grote boodschap. Hij overwon de dood, en kwam uit het dode lichaam met
een ander lichaam, dat een levend lichaam was. Het lichaam was hetzelfde, maar het ene lichaam was dood, terwijl het andere
lichaam levend was.
Het was niet alleen maar symbolisch dat dit gebeurde. Het overkwam juist Hem omdat Hij een goddelijk kind was. Hij was een
goddelijk persoon. Wat er precies met Hem gebeurde was het volgende: hij stierf en stond op als een nieuwe persoon, een
levende persoon.
Voor Hem, wat is de dood? Voor een eeuwig wezen is er geen dood.
De dood is iets dat niet bestaat voor iemand die eeuwig is. Hij kan er op een gegeven moment uitzien als een dode, maar Hij kan
nooit sterven. Dit is wie Christus was: een zeer speciale incarnatie die op aarde kwam, om opnieuw geboren te worden uit de
dood. Op dezelfde manier zijn wij, wanneer we nog niet gerealiseerd zijn, wanneer we nog niet verlicht zijn, dood, in die zin dat
ons bewustzijn zeer saai en dood is. We kunnen bloemen zien, gezichten zien, gebouwen zien, steden zien.
Al deze zaken kunnen wij zien en dan hebben we het gevoel dat we heel bewust zijn, wat niet zo is. Het werkelijke bewustzijn
komt pas wanneer we de grens van ons verstand overschrijden, wanneer we voorbij het verstand gaan. En dit is enkel mogelijk
omwille van de verrijzenis van Christus.
Hij wekte zichzelf uit de dood omdat Hij een goddelijk persoon was.
En zo krijgen ook wij een nieuwe geboorte omdat we gezegend worden door het goddelijke. Nu wordt ons verstand, dat zich
tussenin bevindt, gecontroleerd door Shri Jezus Christus. Doorheen jullie Agnya controleert Hij de twee kanten: hij controleert
jullie conditioneringen en jullie ego, en Hij brengt jullie in evenwicht.

Maar wanneer deze Agnya chakra allerlei ideeën begint te spuien, soms reagerend, soms conditioneringen accepterend, is het
een slaaf, en is het niet vrij meer omdat het onder invloed staat van jullie ego en superego. En dat betekent de dood van ons
bewustzijn.
We kunnen niet begrijpen dat er iets bestaat dat overstijgt. We kunnen niet begrijpen dat er een leven bestaat voorbij datgene dat
we nu kennen. Dat wil zeggen: nu kunnen we allemaal begrijpen dat we in een toestand leefden die ten einde liep. We voelden
ons slecht, we voelden ons ongerust, we waren aan het vechten, en we dachten allemaal dat er iets misging met ons huidige
leven. Er is zeer zeker iets dat ons tot slaaf maakt, iets waardoor we slaafs worden. Zoveel hebben we ons ongetwijfeld
gerealiseerd, en we begonnen de waarheid te zoeken, we begonnen de waarheid te zoeken op zoveel verschillende manieren.
Ik heb weet van zovelen die verkeerd zijn gelopen, die hun evenwicht kwijt raakten, en die er volledig onderdoor gingen.
Maar zovelen onder jullie zijn gered geworden door het grote voorbeeld van Christus' wederopstanding.

Hij moest zich inzetten, Hij was degene die het moest doen, en Hij was degene die het uitwerkte. Zonder Hem zou onze Agnya
nooit zo soepel zijn geworden.
Mensen waren in die oude tijden zeer erg geconditioneerd; en toen werden ze modern en vol ego. Daartussenin bestaat niets.
Door deze twee invloeden zijn we gevangen. We zijn absoluut ‘dode’ mensen. We hebben geen gevoeligheid voor iets. Wat we
vandaag de dag overal kunnen zien, is dat mensen erg snel bereid zijn elkaar te doden. Mensen willen mensen doden. Kunnen
jullie je zoiets doms voorstellen dat wij onze familie en kennissen zouden doden?
Dan zijn er ook kinderen die doden, ouders die doden, geen enkele relatie wordt geaccepteerd. Dit is een teken van een persoon
van wie het bewustzijn volledig dood is. In ons bewustzijn zouden we op zijn minst gevoelens moeten hebben van mededogen
en liefde.
Maar dat zijn we kwijt, het is er niet, we hebben het niet.
De hele wereld staat in brand wanneer je leest over al de oorlogen die woeden, de manier waarop ze kinderen doden, de manier
waarop ze mensen vernietigen.
Het is een verkeerde houding als je denkt dat je door te handelen naar willekeur, je de situatie ook maar een klein beetje kan
verbeteren.
Het is een verkeerd concept dat je door mensen te doden, je iets kan verwezenlijken. Ons werk van Sahaja yogi's gaat goed, dat
moet ik zeggen, maar het moet stoppen deze verschrikkelijke houding van mensen om te vernietigen. Zodus, nu zouden jullie
kunnen vragen:
“Moeder, wat kunnen wij doen opdat het zou stoppen, hoe kunnen wij deze drang tot vernietigen tegenhouden?”
Het antwoord ligt in het leven van Christus. Je doet hen verrijzen, je verlicht hen, je brengt hen in een staat dat ze begrijpen wat
juist en wat verkeerd is. Laat hen het mededogen en de liefde die in jullie is voelen.
Wanneer dat begint, wanneer de derde kracht in ons begint te werken, dan zakt ons ego, en al onze conditioneringen zakken.
Bijvoorbeeld, jullie denken: “we zijn Moslims, we hebben het recht anderen te doden.” Of: “we zijn Joden, we hebben het recht
anderen te doden.”
Al deze differentiaties, al deze onderscheiden die jullie aanbrengen zijn zo dom, want jullie zijn mensen en zij zijn mensen. Jullie
doden mensen! Het is niet dat ze gezondigd hebben, of dat ze iets verkeerd hebben gedaan, behalve dat ze in hun domheid
geloven dat ze zus of zo zijn. Dat is niet waar! Jullie zijn slechts mensen. In ieder mens is er Kundalini. Zonder onderscheid. Of je
nu Moslim bent, Christen, Hindoe, dat is allemaal eender. Je mag eender welke naam hebben. Ga maar eens na hoe wij onze
naamgeving zomaar accepteren. Je mag dan al geboren zijn in een Hindoe-familie of een Christelijke familie, maar onmiddellijk
begin je te denken dat je al de vlaggen moet verdedigen van de religie in dewelke je geboren bent. Je bent in die religie geboren
zonder dat je daar zelf een keuze in had, zonder dat je daar in toestemde, zonder er iets van te begrijpen. Hoe is het dan mogelijk
dat je tot die religie behoort? Jullie hebben Kundalini, iedereen heeft Kundalini, zodus kunnen jullie enkel behoren tot de religie
van de mensheid, waar iedereen Kundalini heeft. Jullie zijn allemaal mensen, niets anders! Alle valse ideeën dat jullie Hindoes,
Moslims, Christenen zijn, is allemaal door de mens verzonnen. Ik bedoel, de mens kan eender wat verzinnen, maar de mens heeft
geen brein dat voor hem kan uitmaken dat zulke dingen allemaal door de mens uitgevonden zijn.
Neem bijvoorbeeld Amerika, waar ze allerlei verenigingen en organisaties maken die allemaal gebaseerd zijn op absolute
leugens, absoluut verkeerde ideeën, absolute verderfelijkheid, maar ze maken ze desalniettemin, ze vormen groepen en
dergelijke, en deze gedijen goed.

Maar het heeft een weerslag, die hen onbekend is, wanneer men valse dingen doet die gericht zijn tegen de mens, die door God
geschapen is, en wanneer men denkt ongenaakbaar te zijn, dan volgt de weerslag. Vele landen die ooit heersers waren, zijn ten
onder gegaan.
En alle landen die nu zeer rijk zijn, zullen ten onder gaan. Dat al deze landen ten onder gingen, is een resultaat is een resultaat
van het stompzinnige geloof dat ze hoger waren dan anderen, dat ze anderen mochten doden. Dus ontstond er een methode van
geweldloosheid, wat volgens mij al even absurd is, want men begon muggen te redden en vlooien, terwijl muggen en vlooien,
jullie worden verondersteld dit te weten, de grootste bloedzuigers zijn. Ze leven enkel van het bloed van mensen. Waar is het nut
van zulke dingen te redden?
Zodus, de mens begint steeds met dingen die stom zijn, die absurd zijn, onnozel zijn. Ik weet niet waarom dit zo is. De manier
waarop ze dingen aanvaarden is absoluut ongelooflijk. Ik denk dat het een soort slaafse mentaliteit is, die hen geen vrijheid geeft
te denken over wat juist is en wat verkeerd is. Hiervoor kregen we Christus. Christus is een persoon die absoluut vrij is, vrij van
alle vooroordelen, vrij van verleidingen, vrij van allerlei soorten onzin die mensen volgen. Maar dan zouden jullie kunnen zeggen:
“maar Moeder, Hij was Goddelijk.” Wel, nu zijn jullie ook goddelijk! Hoe kunnen we dan nu de handen in elkaar slaan om een
volwaardige poging te doen, een volwaardige poging om mensen te zeggen: “wat zijn jullie aan het doen? Waarom doen jullie dit?
Is het wel nodig zulke dingen te doen?” We kunnen zeggen dat er langs de ene kant een massavernietiging is omwille van
domheid.
Aan de andere kant is er jullie eigen zelfvernietiging. Beginnen te drinken, beginnen met andere dingen die je eigen vernietiging
meebrengen, en die immoreel zijn. Dit wordt al snel ons niveau, en mensen houden er erg van, en ze hebben het niet graag
wanneer je hen zegt dat dit zelfvernietigend is. We vernietigen anderen, ofwel vernietigen we onszelf
Christus werd vernietigd door anderen en Hij verrees uit zichzelf. En wij zitten nu in dezelfde positie, zo weet ik dat Sahaja Yoga
verschillende malen in twijfel werd getrokken, dat is nu veel verbeterd, het is niet zo erg meer. Sahaja Yoga werd aangevallen, en
er waren zo veel problemen, maar nu komt dit allemaal tot bedaren, omdat het de Waarheid is, het is de Werkelijkheid, het is
Goddelijk.
Zodus, jullie hoeven niet bang te zijn, al deze rare ideeën zullen verdwijnen, ook deze over Sahaja Yoga. Het is een
wederopstanding, niet alleen van jullie, maar ook van onze ideologieën. Wat onze ideologie veranderd heeft, is dat ons
bewustzijn nu verlicht behoort te zijn, er zou een licht moeten schijnen in ons bewustzijn.
Het is plots dankzij Sahaja Yoga tot bij de mensen gekomen, dat je zonder het licht onmogelijk het juiste pad kan volgen.
Het is niet makkelijk om Christus' leven te beschrijven, hoe Hij hier doorheen moest. Hij stierf zo jong, en Hij werd op zo'n wrede
manier gedood. Maar desondanks stond Hij Zelf op uit de doden, Hij kwam dit alles te boven, Hij doorstond deze beproeving. Zo
is het ook voor ons in Sahaja Yoga. Als wij problemen hebben zouden we moeten weten dat we krachten hebben, waarmee we
opnieuw geboren kunnen worden. Niemand kan ons vernietigen, niemand kan ons doden, want wij hebben de kracht opnieuw
geboren te worden. Deze bijzondere kracht van jullie om te herrijzen, zou je voortdurend moeten proberen te begrijpen, te voelen,
erop te mediteren.
Ik hoor her en der mensen zeggen dat de staat zus doet, en dat de staat zo doet, en dergelijke problemen, zoals dat men jullie
een sekte noemt, of dat men jullie andere namen geeft. In orde, dit heeft allemaal geen belang. Jullie plicht is te geloven dat jullie
in de voetsporen van Christus treden. En niemand kan dit verhinderen, het is de boodschap van Christus' leven: niemand kan het
goddelijke leven vernietigen.
Wanneer Zijn lichaam niet vernietigd kon worden, hoe kan men dan het goddelijke licht in jullie vernietigen? Hier zijn zovele
Sahaja yogi's aanwezig die al zo lang in Sahaja Yoga zijn, zij hebben problemen gekend, en zij hebben zich door vele problemen

heengeworsteld, maar deze zijn allemaal afgenomen, en jullie zijn in zo'n mooie herboren positie gekomen dat jullie verbaasd
zullen staan hoe Sahaja Yoga zich over de hele wereld zal verspreiden. Over heel de wereld zullen mensen met Sahaja Yoga
beginnen, over heel de wereld zullen er Sahaja yogi's zijn, zodat deze minderheid van domme mensen zal verdwijnen.
Wat moeten jullie hiervoor doen? Soms vragen mensen mij wat ze hiervoor moeten doen. Jullie zullen ook al wel in de bijbel
gelezen hebben dat Christus bad, en Hij bad... Op dezelfde manier zouden we kunnen zeggen dat we moeten mediteren, en door
te mediteren zullen we groeien in ons bewustzijn, in onze nieuwe persoonlijkheid, in onze gesterkte persoonlijkheid. Meditatie is
de enige manier waarop we kunnen groeien, zodat niemand ons nog kan vernietigen omdat we allemaal beschermd worden door
Gods liefde.
Jullie hoeven je geen zorgen te maken over wie jullie zal vernietigen, over wat er zal gebeuren. Natuurlijk is er in het begin een
klein beetje opwinding, mensen voelen zich hierover een klein beetje slecht, dat is niet zo erg. Maar in feite kan niemand jullie
vernietigen, dat geloof in jezelf moet je hebben.
Christus had geen organisatie, Hij had geen Adi Shakti om Hem te steunen, op geen enkele andere manier dan door Zijn
goddelijke persoonlijkheid slaagde Hij erin zich te redden uit alle problemen, uit alle martelingen, uit alle wreedheden die Hem te
beurt vielen. Maar jullie hebben een voordeel ten opzichte van Hem, omdat jullie in de eerste plaats verlicht zijn, en Hij was een
goddelijk persoon die dit allemaal kon doorstaan, jullie hoeven dit niet allemaal mee te maken, niemand zal jullie martelen,
niemand zal jullie gevangen zetten, niemand zal jullie kruisigen. Niemand zal dit doen, het is onmogelijk, tenzij dat jullie op
mentaal vlak van streek raken, en dat kan gebeuren, ik weet dat er landen zijn waar mensen van streek zijn, omdat ze denken dat
ze onderdrukt worden, omdat ze daar onbeschaamd zijn. Ik verzeker jullie: niemand kan dat doen. Jullie zouden moeten weten
dat jullie heel de tijd beschermd zijn.
Christus is daar als jullie oudste broer, dat heb ik jullie altijd verteld, en ook hebben jullie je Moeder, en jullie hebben alle engelen
en Gana’s rondom jullie.
Wanneer ik deze plaats voor het eerst zag dacht ik: “kijk dat toch eens aan, in al deze landen hebben ze getoond dat er engelen
en Gana’s zijn. Zulke pure vormen zijn daar aanwezig om jullie te beschermen.”
Zodus hoeven jullie je geen zorgen te maken over jullie vernietiging of jullie belemmeringen, of welke naam jullie ook mogen
geven aan de vernietigende krachten die hun uitwerking hebben op jullie. Van het leven van Christus moeten we geleerd hebben
dat niemand kwaad kan doen aan een gerealiseerde ziel, in deze moderne tijden wel te verstaan. Het is eigenlijk zo dat ze nooit
vernietigd werden, we hadden zovele heiligen die gedood werden, die gemarteld werden, maar ze zijn blijven voortbestaan in hun
poëzie, in hun gedichten, maar ook zijn zij blijven voortbestaan in hun zegeningen, overal, het is niet gedaan met ze, ze zijn niet
dood, hoewel het zo mag lijken. Het is al voldoende om hen te aanroepen, hun naam te zeggen, opdat ze het zouden uitwerken,
ze zijn daar aanwezig in hun Spirit, en ze helpen jullie. Dit werd verzekerd door Christus' leven! Dankzij Zijn verrijzenis, zijn wij
verrezen mensen.
Natuurlijk is na de verrijzenis ook onze lichamelijke gezondheid gewijzigd. Na de verrijzenis doen onze chakra's het genezende
en helende werk. Onze houding, onze mentale houding verandert ook.
En ook ons ego neemt af. Niet alleen dat, ook onze conditioneringen gaan weg. Ik was zo blij toen ik zag dat mensen die in een
bepaalde religie geboren waren, onmiddellijk inzagen wat er mis is met deze religie. Het is alsof ze zich omdraaien en het beeld
zien van hun maatschappij, en weten wat er mis is met hen.
En wanneer ze beginnen te mediteren op de aan te brengen verbeteringen, dan werkt dat uit.
Er zijn maatschappijen die aan het verbeteren zijn, zie je, enkele zogenaamde religies zijn in hun eigen valstrikken aan het lopen,
en ze zullen allemaal vallen want ze zijn onwaar, het is niet de ware godsdienst. De ware godsdienst is in onszelf, en deze pure
religie is een religie die de hele wereld omspant. De oplossing zal op de volgende manier tot stand komen. Veronderstel dat jullie

oorlogen hebben, oorlogen in de naam van religie, oorlogen in de naam van God in het bijzonder, en in de naam van religie
hebben jullie oorlogen. Zodus, wat gebeurt er dan? Al de oorlogen van dat type die nu bezig zijn, slagen er niet in de realiteit te
vernietigen, ze slagen er niet in de waarheid te vernietigen. Dit is een andere boodschap van Christus' verrijzenis.
Dat kunnen jullie niet! Jullie mogen dan wel denken dat jullie deze vernietigd hebben, maar ze zijn nog steeds daar.
Al de heiligen, al de grote mensen die verrezen zijn in het leven zijn allemaal voortdurend aanwezig.
Hun bescherming is aanwezig, hun leiding is aanwezig, jullie kunnen hen zien, op een manier, dat ze aanwezig zijn. Zodus zou
men niet bang mogen zijn, de angst voor de dood moet verdwijnen. Zovelen onder hen hebben hetzelfde gezegd. Wat stelt de
dood voor? De dood zelf sterft eens je verrezen bent. Dus zou je niet bang mogen zijn van de dood. Nu, hoeveel onder jullie zijn
bang geweest van de dood voor jullie verrijzenis? Maar nu niet meer. Jullie maken je geen zorgen over wanneer de dood komt,
wat er daarna gebeurt, of over de manier waarop je zogenaamd vernietigd zal worden. Jullie weten het allemaal, in de kern van
jullie hart weten jullie zeer goed dat je niet vernietigd kan worden. De angst voor onze vernietiging gaat weg, ongetwijfeld.
Maar er is één ding, het mededogen. Wanneer je al deze slechte dingen ziet gebeuren, al die mensen die gefolterd worden, zie je,
dan kan jullie verstand dit niet aanvaarden. Het begint daar respons op te geven, en het begint de pijn van anderen te voelen,
enorme pijn.
Maar het resultaat hiervan is dat jullie wilskracht, dat jullie gedachtegang hierover, dat zelfs jullie tranen beladen worden met
kracht.
Zij kunnen soelaas brengen aan deze mensen die onnodig lijden.
Jullie moeten hiermee experimenteren. Alleen al een gevoel te hebben van mededogen en liefde zal deze toestanden doen
verbeteren.
Nu is het zo dat we al mediteren, maar we kunnen ook mediteren met zo'n mededogen en zo'n liefde dat jullie tranen ook een
uitwerking kunnen hebben op die mensen die zo wreed zijn, en dom, en die elkaar afmaken.
Maar nu is het belangrijk voor jullie om te beseffen dat jullie geen individu zijn, maar dat jullie een persoonlijkheid hebben die de
hele wereld omvat, een wereldomvattende persoonlijkheid. Jullie zijn geen individuen, maar jullie hebben wereldomvattende
persoonlijkheden, en hier zittend, werken jullie aan de problemen van de hele wereld. Je bent nu niet langer dat kleine persoontje
dat enkel denkt aan zijn gezinnetje, zijn kind, dit en dat, ... neen. Dit verstand van jullie heeft zich uitgebreid. Het heeft zich in die
zin uitgebreid dat het automatisch werkt aan al de problemen van de wereld. Waar ik als vrouw kranten lees, en als vrouw lees je
zelden de krant want vrouwen vinden het weinig zinvol de krant te lezen, ondervind ik dat ik de krant lees, juist daar waar nood is
aan mijn aandacht. En ik zie dat het werkt. En als jullie dat nu eens allemaal zouden doen, als jullie zouden inzien dat het jullie
verantwoordelijkheid is om negatieve krachten te corrigeren, en in orde te brengen. Jullie zouden collectief kunnen mediteren op
die punten waarvan je ziet dat ze een groot probleem stellen.
Nu ligt het probleem hoofdzakelijk bij religies. In hoofdzaak. Als ze nu allen samen de sprong zouden kunnen maken naar de
nieuwe religie, een wereldomspannende religie, dan zijn ze allen één.
Dan kunnen ze niet meer vechten, omdat er maar één religie is; maar ze kunnen niet tot één religie komen omdat ze allemaal
willen vechten.
Het zijn allemaal vechthanen. Maar als ze allemaal bij Sahaj komen, als ze allemaal verlicht worden, dan zullen ze nog alleen
maar genieten van elkaars liefde, niet van elkaar te vernietigen en elkaar te doden.
En dit is wat we moeten leren van het leven van Christus, die alleen kwam, die eigenhandig te werk ging, die niet zulk een

collectief achter zich had. Hoe machtig was Hij, dat Hij de dood kon bedwingen, dat Hij eraan kon ontkomen op Zijn heldere
wijze, ter hoogte van de Agnya! Zonder Hem hadden we nooit Sahaja Yoga gehad. Kundalini had er nooit door kunnen gaan als
Hij Zijn leven niet had geofferd.
En Hij offerde Zijn leven gaarne, Hij accepteerde de taak Zijn leven te offeren, en dan verrees Hij, Hij passeerde door, ik zou
moeten zeggen, het zeer nauwe kanaal van Agnya, om iedereen in orde te brengen door te zeggen: “ik vergeef iedereen.” Als
vergeven zulk een sterk wapen was dat je er zelfs je eigen dood mee kan bevechten, waarom dan niet vergeven, waarom zeggen
jullie niet: "ik vergeef iedereen."
Vele mensen zeggen:”Moeder, ik kan niet vergeven.” En ik moet dan wel honderd keer zeggen:”Of je nu vergeeft of niet, wat doe
je eigenlijk?”
De boodschap van ‘Jezus' leven was dat Hij vergaf. Hij vergaf iedereen die Hem lastig viel. Hij ging zelfs zover te zeggen: “0
Vader, vergeef hen want ze weten niet wat ze doen.” Aan het kruis zegt Hij deze dingen, wanneer Hij gemarteld en beledigd
wordt, zegt Hij deze dingen:
“vergeef hen, heb medelijden met hen, heb sympathie met hen, want ze weten niet wat ze doen, ze zijn de Zoon van God aan het
doden, en wat zal er met hen gebeuren? Waar zullen ze naartoe gaan, wat zal hun situatie zijn? “
Dit hier is een grote boodschap voor ons, dat Hij zelfs aan het kruis zei: “Vergeef 0 God, 0 Vader, vergeef hen alstublieft.” Op
dezelfde manier moeten ook wij mensen vergeven. Het is zeer belangrijk dat wij vanuit het leven van Jezus mensen moeten
vergeven. Zijn vergiffenis was van het allergrootste belang voor de wereld om de noodzaak in te zien dat je moet vergeven. Als je
leert te vergeven zal je verbaasd zijn dat de helft van de oorlogen gestopt zullen zijn. Nu is het zo dat duizenden jaren geleden
iets gebeurde, en dat mensen daar nog altijd om vechten. Ze vechten nog altijd, denkende: zoveel jaar geleden gebeurde er dit,
dus zijn zij onze vijand. Als we hen oprecht zouden kunnen vergeven voor iets dat gebeurde voor dat wij zelfs maar geboren
waren, waarom zouden wij dan zulk een groep van mensen vormen? Waarom?
Omdat er iets is in de mens dat luistert naar de naam “haat”. Ze hebben haat in zich, haat voor dit, haat voor dat, zelfs in zeer
kleine dingen kennen ze haat, ze zullen zeggen: “ik hou niet van dit, ik hou niet van dat, ik wil dat...” het is een zeer algemeen
verschijnsel. Vandaag de dag in het bijzonder. Wanneer wij jong waren werden we niet verondersteld zoiets te zeggen: “Ik hou er
niet van, ik hou er van.” We werden niet verondersteld zoiets te zeggen! Maar vrijheid staat ons toe tegenwoordig om zulke
dingen te zeggen: “ik hou niet van dit, ik hou niet van dat, ik hou niet van die persoon ...” Wie ben jij, wat denk jij van jezelf dat je
anderen kan veroordelen? Je weet niet hoe je kan genieten, je weet niet hoe je kan appreciëren, het enige wat je kan zeggen is: “Ik
hou er niet van.” En veronderstel dat je er wél van houdt, wat ga je dan doen? Of je er nu van houdt of niet, het is juist hetzelfde.
Maar enkel om met het ego te pronken gaan we door met te zeggen: “ik hou niet van deze manier, ik hou niet van die manier.”
Omdat er geen liefde is. Als er liefde is dan kan je genieten, van alles kan je genieten. Je zal nooit zeggen: “ik hou er niet van, ik
hou ervan.” Je zal zeer zeker genieten als je werkelijk zegt: “ik geniet, ik geniet van alles.” Jullie zijn jezelf aan het beperken door
te zeggen: “ik hou hiervan, ik hou van dat, ik hou er niet van.” Alsof je zo'n grote kenner zou zijn, of zelfs een rechter...
Het is echt opmerkelijk hoe dit in het westen nog meer op de voorgrond treedt, dat ze zeggen: “ik hou er niet van, ik hou er niet
van...” Natuurlijk in het oosten, bijvoorbeeld in India, als iemand zoiets zou zeggen, dan zullen de mensen zeggen dat die persoon
probeert op te scheppen, in zijn gezicht zullen ze het hem zeggen. Maar opscheppen wordt niet bezien als slechte
gemanierdheid, opscheppen staat in het westen niet gelijk met slechte manieren. Verlegen zijn voor iets wordt beschouwd als
slechte manieren. Maar als je met iets opschept dan heeft niemand het gevoel dat dit verkeerd is. Schepte Christus over iets op?
Hij deed dat nooit. Maar wanneer Hij zag dat mensen dingen verkochten op heilige plaatsen, wat deed Hij dan? Hij begon hen te
slaan met zwepen omdat het verkeerd was, absoluut indruisend tegen de heiligheid van de plaats. Maar zei Hij: “ik heb dit niet
graag?” Neen! Hij toonde enkel dat Hij volledig niet akkoord kon gaan met het hele systeem dingen te verkopen in de tempel, in
de heilige plaats.

Mensen gaan daar naartoe om te aanbidden, ze hebben behoefte aan een geest die verstoken is van geldgerichtheid.
Je zou niet gericht mogen zijn op geld als je aan het mediteren bent.
Dit is het grootste probleem van de dag van vandaag. Alles is geldgericht. We houden van een auto die heel duur is, dus willen we
hem hebben. Met eerlijke of oneerlijke middelen zal je proberen deze auto vast te krijgen, en er in te zitten. Het kan zijn dat je een
dief bent, maar je koopt een dure auto om er mee uit te pakken.
Het is misschien juist omdat je een dief bent dat je je persoonlijkheid wil verbergen. Zodus bestaat er geen waarheidlievend
leven, het is allemaal slechts opscheppen en zelfverheerlijking. Maar als de dood aan je voordeur staat, wat ga je dan doen? Op
dat moment zal je beven, met al je zogenaamde verwezenlijkingen en al je opschepperij zal je beven voor de dood.
Maar een Sahaja yogi zal dit niet doen, hij zal sterven, als de dood moet komen dan zal ze komen. Hij zal niet beven alsof de
dood iets gevaarlijks zou zijn, maar de dood zal een plaats zijn waar hij naartoe kan gaan om te rusten. Hij zal er niet mee in
zitten, hij zal met niets inzitten, omdat hij erboven staat. Hij staat boven vernietiging, zodus zit hij met niets in dat hij op zijn weg
vindt, hij zal zich er gemakkelijk aan overgeven. We hebben Kabir, Kabir heeft zoveel gedichten geschreven die vooral gaan over
de dood. Wat hij zei was dat wanneer de dood kwam hij niets zei, hij vocht niet, maar hij nam een laken dat hij over zich heen
trok, en ging slapen. Hoe lieflijk beschrijft hij dit soms, en dan herinnert Kabir mij aan Christus. Hoe lieflijk ging Christus om met
al die dingen, en als Hij stierf, hoe schudden alle elementen, Hij was de meester van de elementen. Er was een aardbeving en
allerlei dingen gebeurden.
Zij voelden allen Zijn dood, en niet Hijzelf. Zij voelden allen hoe zo’n grote goddelijkheid, die de essentie is van het bestaan, op
zulk een manier gedood werd. Zij wisten ook niet dat Hij zou terugkeren naar het leven. Zij waren er zich ook niet bewust van,
maar Hij deed het, Hij kwam uit deze levenloze toestand, waardoor iedereen zo ontzet was. Zijn dood op zich geeft ons kracht,
omdat we geen dood kennen, wij zijn verrezen en de verrijzenis hoort ons toe.
Maar we moeten ons vestigen, we moeten onze Sahaja Yoga vestigen en onze meditatie, dat is zeer belangrijk.
Laatst kwam ik een dame tegen die mij vertelde over zoveel mirakels in haar leven, hoe zij gered werd, zij stond op het punt te
sterven, en zij had een ongeval, hoe zij telkens gered werd. Terwijl haar man allerhande zaken meemaakte. Ik zei: “hoe bedoel je,
hoe gebeurde het?” Ze zei: “Moeder, het is niet anders dan shraddha.” Shraddha is toewijding, overgave. “Overgave, omdat ik me
overgegeven heb.”
Maar ik vroeg haar hoe? “Dat weet ik niet, ik heb me enkel overgegeven. Ik voel me zo behaaglijk, levenslustig, en zo zonder enige
angst, als ik me overgegeven heb aan mijn Spirit.”
En dit is wat we moeten leren wanneer we mediteren, dat we moeten overgeven. Mohammed Sahib heeft het Islam genoemd.
Islam betekent:: overgave. Hoewel zij zich overigens niet overgeven, zie je. Maar wat is het dan waar je je aan hoort over te
geven?
Aan je wereldomspannende natuur, aan je hogere natuur, je mag niet wegsterven, je mag niet uitdoven (als een nachtkaars) in
deze wereldse onlusten, in deze wereldse zaken.
Het is een erg rechtuit voorbeeld van Christus, Hij zal ons altijd leiden, Hij zal altijd voor ons zorgen, en niet alleen dat, Hij zal ons
ook altijd kracht geven, Hij zal hen vernietigen die tegen het eeuwige leven zijn, Hij vernietigt alle onzinnige dingen, en jullie zien
reeds hoe tijdens Kali Yuga alle instituten vernietigd worden die spreken over religie en over vechten. Automatisch, wij hebben
niets gedaan, door hun eigen daden geraken ze aan hun einde. Omdat er geen werkelijkheid in ze is, er is geen Spirit in, en zonder
Spirit wat blijft er dan over, er rest niets dan een dood lichaam. Wat Sahaja yogi's volledig zouden moeten begrijpen is dat wij

enkel gericht moeten zijn op de Spirit, niet geldgericht, niet lichamelijk gericht, niet gericht op emoties, maar gericht op de Spirit,
wat een vreugde gevende zaak is.
En je zal verbaasd zijn dat je met deze gerichtheid de meest gelukkige, de meest liefdevolle, de mooiste persoon zal zijn.
Onmiddellijk zal men weten: «er is iets met deze man, een bepaalde vonk. Er is iets met deze vrouw, een bepaalde vonk,
waardoor hij of zij helemaal anders is dan wij.» Het kan herkend worden, welnu, in de tijd van Christus waren er heel weinig
mensen in staat Hem te herkennen, omdat ze niet verlicht waren, omdat ze ver beneden het niveau van een mens leefden zou ik
kunnen zeggen. Maar jullie niet, jullie zijn je bewust, jullie zijn geboren in moderne tijden. Deze keer, nu we denken aan het leven
van Christus, moeten we ons realiseren wat een leven het was, wat een grote persoonlijkheid Hij was. Hij gedoogde deze
marteling hoewel Hij hen allen had kunnen vernietigen in een oogwenk, Hij was zo machtig, zo'n machtige persoonlijkheid, maar
Hij deed dit niet. Hij vergaf hen. Hij gaf jullie de boodschap van vergiffenis, de grootste kracht die iets kan uitwerken. Nu zouden
jullie ook moeten overgeven aan dit idee van vergiffenis en oprecht proberen te vergeven.
Je zal verbaasd zijn hoe vredig je je zal voelen, hoe blij, en de persoon die je vergeeft zal bijdraaien.
Wat we nu moeten doen is mensen transformeren, dat is onze job. We moeten hen transformeren, wijzelf zijn getransformeerd,
wij zijn op een punt dat je zou kunnen zeggen dat we verrezen zijn, en nu moeten we de hele wereld doen verrijzen, dat is onze
job. Zodanig dat al deze valsheid, al deze geschillen, al deze gevechten gewoon ten einde komen. Jezus Christus is onze leider,
Hij kwam als een gewone mens, Hij leefde als een gewone mens, Hij had al de machten, maar Hij gebruikte ze nooit om te
vernietigen.
Op dezelfde manier, met liefde en affectie, kunnen wij werkelijk onze dood te boven komen, kunnen wij de dingen die we
verkeerd deden te boven komen, kunnen we onze vernietigende natuur te boven komen.
Deze vernietigende natuur is de meest gevaarlijke zaak voor Sahaja yogi's.
Dit is de enige hoop die we hebben: dat Sahaja yogi's verrezen zijn. Het enige wat ik weet is dat als we zoveel Sahaja yogi's
hebben, dat deze wereld zal veranderen.
Maar jullie vooruitgang zou bestendig moeten zijn, jullie zouden meer en meer vooruit moeten gaan, jullie zouden niet achteruit
mogen gaan. Voor kleine dingen hier en daar, wees er niet bezorgd om. Jullie hebben een hele grote verantwoordelijkheid, en
deze verantwoordelijkheid dient alle mensen te transformeren. Dat zijn jullie verschuldigd?
Hoevelen hebben jullie getransformeerd? Hoevelen hebben jullie veranderd? Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen.
Jullie moeten mensen veranderen, dat is jullie job, dat is de kracht die jullie kregen van Christus. Jullie moeten hen veranderen,
hen transformeren in de nieuwe wereld van geluk en vreugde, die wij Sahaj Nirmala Dharina noemden. Als het uitwerkt, als het
werkelijk uitwerkt, denk dan aan de wereld, hoe mooi het dan voor ons zal zijn.
Het is de plicht van elke Sahaja yogi om zulk een nieuwe onderneming te beginnen, en te proberen uit te vinden hoeveel mensen
hij kan bekeren, en hoeveel mensen hij kan meebrengen.
Ik hoop dat wij volgende keer het aantal mensen kunnen verdubbelen dat hier aanwezig is van de acht landen die vanavond
gastheer waren. Al mijn liefde gaat uit naar jullie allemaal. Grote dagen staan ons te wachten. We moeten nu enkel begrijpen wat
onze verantwoordelijkheid is. Het allerbelangrijkste is hoeveel mensen we bekeerd hebben, dat is het record, niet hoeveel puja’s
we hebben bijgewoond en dergelijke zaken meer, dat is niet belangrijk. Puja’s zijn er enkel om je sterkte te geven, om je kracht te
geven, maar het is niet jullie werk, het is niet jullie werk! Voor jullie werk kunnen jullie alle kracht krijgen van puja's die jullie nodig
hebben. Maar als jullie die kracht niet gebruiken, wat is dan het nut? Nu laat ik het aan jullie over om je te herinneren dat je
verrezen bent, en dat je anderen kan laten verrijzen, wat een heel belangrijke taak is in deze tijd van onrust en vernietiging.

Moge God jullie zegenen.
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Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag zijn we hier samen gekomen om de Sahasrara Puja te vieren.
‘Sahasrara’ betekent in het Sanskriet ‘duizend’ en er zijn duizend bloemblaadjes in ons brein die verlicht zijn. Natuurlijk kibbelen
de dokters over dat punt; vergeet hen maar. Deze bloemblaadjes waren gereed voor onze verlichting. Dat zijn in feite de
zenuwen, duizend zenuwen, die daar aanwezig zijn voor de verlichting van het brein. Als de Kundalini opstijgt, verlicht ze deze
duizend zenuwen en worden zij zoals vlammen, zoals een bloemblad. En daarom worden ze Sahasrara genoemd.
Bij mensen is dit een zeer belangrijk centrum, omdat dit het enige centrum is waardoor we denken en waardoor we trachten te
stoppen waar we niet van houden. Dit is het centrum dat reageert, op zulk een manier dat we zonder onderscheid ‘neen’ zeggen
tegen dit en tegen dat. Zelfs tegen kleine zaken, zoals: “Ik hou niet van dat tapijt, ik hou niet van dat huis, enz.” Deze uitspraken
tonen aan dat je eerst moet uitzoeken wie je bent. Maar je kan niet jezelf worden tenzij deze Sahasrara, dit brein geopend wordt
en de Kundalini zich verenigt met de Paramchaitanya. Daarvoor was je in volledige onwetendheid over wat goed of slecht is. Wat
je denkt dat goed is voor dit brein zal je doen, maar wat werkelijk goed is, dat weet je niet, omdat je de werkelijkheid niet kent. We
moeten ons bewustzijn begrijpen, bewustzijn dat we leven en zovele andere dingen en het bewustzijn over de zogenaamde
kennis die we over alles bezitten. Dat hele bewustzijn is opgeslagen bij de lever, vlakbij het diafragma.
Maar dan begint dit bewustzijn toe te nemen en word je je (op een hoger niveau) bewust van het evolutieproces en andere zaken.
Zonder zelfs je brein te gebruiken, word je bewust. Niet door te denken of te begrijpen of te zien, maar je wordt bewust omdat je
brein op zo’n gevoelige manier begint te werken. Je wordt je onder andere bewust van een soort angst, of misschien goedheid.
Maar het gaat zelfs verder. De groei van het bewustzijn dat bewust wordt gaat verder. Waar een persoon je bevalt of niet bevalt,
niet definitief is. Misschien hou je niet van iemand omdat hij een bepaald soort gezicht heeft, of ogen. Of je kent iemand die zeer
lief is geweest en nu breng je dat beeld over naar anderen. Met deze beeldoverdrachten kan je iemand haten of liefhebben. Dan
begin je te zeggen dat je die en die haat, hetgeen geen inhoudelijke betekenis heeft. Misschien haat je, omdat die persoon op
iemand lijkt. Nu kan je verder gaan en zeggen dat deze persoon je op een of andere manier schade heeft toegebracht. Niets
positief. Dus je begint de gedachte te voeden dat je hem moet haten. Nu begin je deze persoon te haten, en met die haat
ontwikkel je nieuwe mogelijkheden om deze persoon te schaden. Dan begin je te denken hoe je hem kan vernietigen, hoe zijn
leven ellendig te maken. Als je hem dan ontmoet kan je tegen hem beginnen te roepen, je kan hem zelfs doden enz. Nu gaat het
bewustzijn in de andere richting, naar de duisternis. Niet naar het licht. Want in het licht zou je zoiets niet doen. In het licht zie je
iedereen zitten, je weet waar jij zit en als je wil naar buitengaan dan doe je dat. Maar als je in de duisternis bent, dan begrijp je het
gewoon niet. En je blijft je gedragen op een manier die niet kan verklaard worden.
De enige verklaring is dat je een menselijk wezen bent, dieren doen dat niet. Dieren hebben beperkingen. Als de dieren iets
verkeerd ondervinden, iets dat hen schade toebrengt, zullen zij aanvallen of wegvluchten. Maar zij dragen geen soort van haat of
iets dergelijks met hen mee. Maar ze hebben een indruk van angst, of iets dat hen schade toebrengt. Maar menselijke wezens
zijn niet zo. Menselijke wezens hebben geen bepaalde reden nodig om iemand te haten. Het werkt zo uit omdat zij betrokken zijn
in hun ego. Een egoïstisch persoon heeft het gevoel dat hij het recht heeft om te doen wat hij wil doen.
Hij kan iemand doden, of een bom plaatsen, hij kan doen wat hij maar wil. Maar een persoon die dat niet doet kan in de
tegenovergestelde richting gaan, heeft angst, is bang. Het bewustzijn beweegt zich verder, dit is een subtieler bewustzijn. Omdat
als je van iemand bang bent, wil je niet naar zijn huis gaan, je zal hem mijden op straat enz. Dus ook alle soort van kennis over

andere mensen stapelt zich op in je brein.
Dan begint heel die zaak te werken op het collectieve niveau. Je begint te denken: dit is een slechte groep, dat is een goede, die
groep is excellent, die is beter en zo voort. En collectief begin je je eigen aard uit te werken, je bewustzijn. Zoals toen mensen
besloten dat alle zwarte mensen moesten vernietigd worden en alle witte mensen zich moesten verenigen. Of zoals in de tijd van
Hitler. Hij besliste dat alle menselijke wezens, uitgezonderd de Duitsers, nutteloos waren.
Dus hij verzamelde een aantal mensen rond deze gedachte en ideaal. En dit collectief bewustzijn, ik weet niet hoe, maar dringt
binnen in het hoofd van de mensen. Zij weerleggen het niet, zij vragen niet of dat wel juist is of niet.
Dit groeit meer en meer, tot het landelijk wordt en het bewustzijn zo’n soort gevoel krijgt, maar of het juist is of niet, dat wordt
niet begrepen, wordt niet geweten. Het is belangrijk dat jij de werkelijkheid kent, en dat je precies zou weten wat goed of verkeerd
is. Daarvoor is er die grote kracht van de Kundalini in je aanwezig. Zij is degene die zich door al deze centra beweegt en hen
verlicht. Dus je bewustzijn wordt verlicht. En wanneer ze de Sahasrara doorboort, verenigt ze je met die alles doordringende
kracht, die kennis is, die liefde is en die waarheid is. Daarna zal je onmiddellijk weten, dat hetgene wat we tot dusver dachten
zoals het ons afscheiden van anderen door te denken dat zij niet in orde waren volledig zal verdwijnen. En dan besef je dat je
bewustzijn wordt gedomineerd door zoveel omstandigheden. Waar je geboren bent bvb, of wat je ouders je geleerd hebben,
welke ervaringen je hebt gehad.
En dan besef je ook dat dit helemaal verkeerd was, omdat het niet de werkelijkheid is. Welke gevoelens of ideeën je mag hebben
over een persoon of een ander land zijn niet juist, omdat nu je Sahasrara ontwaakt is, het wordt nu verbeterd door de alles
doordringende kracht. Dit begint in je te vloeien, dit verlicht bewustzijn, het dringt volledig door in je wezen, in je hersenen en in je
zenuwen. Dan kan je dit bewustzijn voelen. Als je nu wil weten of iets goed of verkeerd is, absoluut, niet relatief, hoef je enkel je
handen naar die persoon, of dat ding of wat dan ook te richten, en zal je onmiddellijk aan de hand van die vibraties de waarheid
weten. Deze vibraties zijn de Paramchaitanya, we noemen het dan Brahmachaitanya die beginnen te stromen door je
vingertoppen. Nu begin je te voelen welke chakra’s catchen. Of ze goed of niet goed zijn. En je onderscheidingsvermogen zal
immens verbeteren. Het brein dat je misleidde en je een verkeerde manier van leven voorstelde zal zich onmiddellijk corrigeren.
Als ik bvb. zou wandelen met mijn ogen gesloten, en er zou ergens een grote gracht zijn, zou ik ze niet zien en verder gaan. Maar
wanneer ik mijn ogen zou openen zou ik onmiddellijk de gracht zien en van weg veranderen. Op dezelfde manier gebeurt het met
jullie. Wanneer je Sahasrara verlicht wordt, zal al wat je aan kennis verzameld hebt en wat je dacht wat juist was, je dromen en
doelen in het leven wegsmelten. En dan richt je je naar de werkelijkheid, en je begint de realiteit in alles te zien. Totdat je deze
realiteit kunt zien, ga je nog om met andere menigten. Deze mensen zeggen bvb iets? OK, laat ons dat dan maar doen. Iemand
anders zegt ook wat. OK laat ons dat dan ook maar doen.
Maar je kan niet zien of het juist is of niet, of het goed of slecht is voor je, of dat het je zelfs maar kan helpen. Dit soort van zaken
is heel gewoon in de hele wereld, en daarom zijn er zoveel problemen. Omdat zij de werkelijkheid niet kennen. Eens je de
werkelijkheid begint te kennen, kunnen de meeste van al de problemen beëindigd worden.
Omdat dit brein zelf problemen veroorzaakt. Eerst en vooral begaat het allerlei soorten van gruwelijkheden, geweld enz. Dan
begint het zichzelf te verrechtvaardigen. Daarna doet het zelfs nog ergere dingen. Al deze zaken noemt men zonden, maar in
Sahaja yoga is dat nu gedaan. Waar je brein ook mee bezoedeld was, is nu gereinigd. Het heeft nu de kennis. En door die kennis
kan je nu uitmaken wat goed en wat slecht is. Tot op dit punt is het in orde, maar daarna moet je het volle begrip hebben, dat we
niets meer zouden mogen doen wat slecht is, alleen wat goed is.
Dat moet je voor jezelf beslissen. Eens dat zich in je brein nestelt ontstaat een soort volharding naar toewijding en overgave.
Daarmee geef je al je verkeerde ideeën en valse trots op, alle dingen die je tot dusver gedaan hebt. En onmiddellijk word je een
andere persoon, een mooie persoonlijkheid. Het derde punt dat er met je gebeurt, en dat voordien nooit met je is gebeurd, is dat
je het gevoel krijgt dat, tenzij ik dezelfde staat aan anderen geef zal ik niet in orde zijn. Het zal niet goed voor hen zijn, ik moet
met hen spreken. Dus begin je te spreken met je broers en zusters, daarna met andere mensen en je kan zelfs met de hele natie
spreken over Sahaja Yoga. Dat ik zo veel heb verkregen, al die zaken meer. Maar als je dat verwacht door te praten, te

discussiëren, te argumenteren ben je verkeerd. Zo zal het niet gebeuren. Omdat zoals ik reeds zei, hun brein nog steeds
hetzelfde is, nog steeds vol onwetendheid. Dus wat je moet doen, is gewoon hun Kundalini laten opstijgen. Eens je hun Kundalini
laat opstijgen en hun brein zich opent, komen ze in dezelfde lijn als jij, dan hoeven ze zich geen zorgen te maken over wat goed
of wat slecht is, dan kennen ze zichzelf. Dat is heel belangrijk.
Om deze wereld te verbeteren zou iedereen moeten weten wat goed en wat slecht is, en jij hebt de Paramchaitanya laten
ontwaken om dat te weten. Die trein begint zich te bewegen, en vandaag kan je zien dat er reeds vele mensen zijn met een open
Sahasrara.
Het openen van de Sahasrara was het meest belangrijke gedeelte van het evolutieproces. Tot welk niveau heeft het hele
evolutieproces de mens gebracht? We hebben oorlogen gehad, we hebben zoveel onzinnige programma’s gehad, waardoor we
zoveel landen en mensen beschadigd hebben. Wanneer je nu één bent geworden met die allesdoordringende kracht, het welke
een zuivere kracht is, geeft dat je een volledig gevoel en begrip van hoe je je moet bewegen, hoe je moet leven en wat je moet
doen. Dat is zelfrealisatie, zeggen ze.
Maar ik zeg dat zelfrealisatie veel meer is dan dat. Zelfs als je brein is verlicht door de werkelijke kennis, zijn er nog steeds
andere zaken die je moet hebben, en het meest belangrijke is dat je volledig bewust moet zijn over waar je staat in dit grote plan
van wereldtransformatie. Wat is jouw positie, wat word je verondersteld te doen voor die wereldtransformatie. Wat is het werk
dat door jou moet gedaan worden. Nu heb je die innerlijke dwang om iets te gaan doen. Als deze dwang in je begint te werken,
die niet vreselijk of hinderlijk is, maar vredevol en vreugde brengend, zegt tegen je dat je er absoluut voor moet zorgen dat
anderen zichzelf zouden kennen.
En om jezelf te kennen moet je eerst je eigen chakra’s kennen. Veel mensen krijgen heel snel hun realisatie, maar zij staan niet
stil bij hun chakra’s. Je moet op de chakra’s zien waarom je er problemen hebt. Ze weten dat ze problemen hebben, maar ze
blijven doorgaan zonder er aandacht aan te schenken of zonder er naar om te kijken. Voor hen is het, als het hen uitkomt, ze
weten dat ze problemen hebben, maar wat doet het ertoe, zolang ze Sahaja yoga uitwerken. Het is niet enkel voor anderen, maar
ook voor jezelf. Het is belangrijk dat je je chakra’s in orde brengt. Dat is voor jullie het allerbelangrijkste, en dan zal je zelfkennis
bezitten, in de zin van, waar is het defect, wat doe ik verkeerd, wat zou ik moeten doen. En wanneer je de centra gecorrigeerd
hebt, zal je bewustzijn werkelijk helemaal verlicht zijn over het werk dat moet gedaan worden. Het is een enorme zaak, omdat je
deze gekke wereld moet transformeren naar iets zeer gezond, en hen allen zelfrealisatie moet geven. Verbeeld je de taak, hoe
groots zij is, hoeveel mensen we nodig hebben om dit te doen. Maar wat als je wilskracht sterk genoeg is, en je je verplicht voelt
om het te doen. Normaal voelen we ons enkel verplicht om het huis te onderhouden, geld te verdienen en zomeer. Dat kan je
doen, maar het hoofddoel van je leven is om mensen te transformeren, en om deze transformatie uit te werken voor de
wereldvrede. Ik weet niet of het voorspeld is of niet dat een volledige transformatie plaats zal hebben, maar ze hebben zeker
gesproken over transformatie. Dat gedeelte weet Ik niet en Ik maak me niet druk over het aantal mensen dat getransformeerd zal
worden. Maar na uw transformatie moet je jezelf vestigen. Eerst moet je zien of je wel een vredevolle persoon bent, is er vrede in
je hart. Als je geen vrede in je hart hebt ben je geen Sahaja Yogi. Als je opgewonden raakt en begint te roepen tegen mensen ben
je geen Sahaja Yogi. Je moet een zeer vredevolle aard bezitten. Dat is zeer belangrijk. Met deze vrede zou er ook zuiver
mededogen moeten zijn. Wat je doet is niet voor jouw voordeel of groei, maar omdat je door die kracht verplicht bent om goed te
doen voor anderen en hen te transformeren.
Dat is het meest goede dat je voor anderen kunt doen, dat hun brein in orde gebracht wordt. Ze geraken van hun ziekten en hun
problemen af, maar het eerste en belangrijkste dat gebeurt, is de kracht die ze verkrijgen om anderen te transformeren. Die
kracht zou je niet mogen verspillen, je zou ze niet enkel voor jezelf mogen gebruiken, want dat betekent dat je groei nog niet
volledig is.
Je moet er over spreken en je moet het uitwerken. Eender waar het mogelijk is. Zo kunnen we op een globale manier de mensen
spiritueel bewust maken en volledige transformatie laten plaatsvinden. Al onze problemen, of ze nu in India zijn of elders,
worden veroorzaakt door menselijke wezens. Omdat ze niet verlicht zijn. Wanneer je verlicht bent heb je geen probleem over
gekibbel of ruzies. Als je verlicht bent dan denk je aan anderen, alsof ze jezelf zijn, je bent er in je hoofd mee bezig. Je zal niet

meer aan jezelf denken. Er zal geen spoor van geweld meer aanwezig zijn in je hoofd. Tegenwoordig is er in de naam van religie
en andere zaken zo veel geweld. Dit kan allemaal wegvallen als ze allen sahaja Yogi’s worden. Bedenk, als alle mensen sahaja
yogi’s zouden worden, waarvoor zouden ze dan nog kibbelen. De religie bestaat nog, maar daarboven staat de religie van Sahaja
Yoga, waar je één wordt en alle ruzies over religies verdwijnen.
Dit is niet het enige probleem dat we hebben als menselijke wezens, we hebben nog andere ernstige problemen. We hebben een
soort van hunkeren, we zijn erg hebzuchtig. We kunnen ons niet aanpassen aan de omstandigheden. We willen in totaal comfort
leven enz. Maar nadien kan je eender waar slapen of eten of niet eten. Je wordt een persoon die absoluut boven al deze noden
en verlangens staat. Dan maak je je ook nergens zorgen meer over. Waarover zou je je zorgen maken. Veronderstel dat ik ergens
de weg kwijt zou zijn, en de auto zou de verkeerde richting uit gaan. Oké, ik moet die richting uitgaan, en daarom gebeurt het.
Waarom zou je er van streek door raken. Er gebeuren zo veel dingen in je leven, kleine of grote, waardoor je van streek raakt.
Maar nu, door de zegening van de Sahasrara, zal je verbaasd zijn te zien dat er hulp is van de Paramchaitanya. En dat is een
enorme hulp, omdat die globaal werkt, het werkt individueel, het werkt in gemeenschappen, het werkt in naties omdat nu het
Goddelijke spel aan het werk is. En dit Goddelijke spel speelt geweldig mooie tonen, waardoor mensen zichzelf beginnen te
verbeteren.
Dus je hoeft nooit nerveus of van streek te raken, want jij hebt de goddelijke kracht in je die je zal verbeteren. Het kan iedereen
verbeteren. Recentelijk hadden we het geval van een jongen die was aangereden door een vrachtwagen. Ze zeiden dat zijn
longen verpletterd waren. Niemand heeft al ooit gehoord dat iemand met verpletterde longen terug normaal wordt.
Hij werd niet alleen terug OK, maar hij kon ook terug normaal ademhalen. Al dit werk wordt gedaan door de Paramchaitanya. Je
hoeft helemaal niets te doen. Eender welk probleem wordt door de Paramchaitanya reeds opgelost voor het je werkelijk kan
raken. Maar je moet volledig vertrouwen hebben. In jezelf en in de Paramchaitanya. Geloof dat je een gerealiseerde ziel bent.
Niemand kan je raken.
Als ze je trachten schade toe te brengen, zul je misschien gedurende een zekere tijd lijden, maar je voelt het lijden niet. En je
komt het te boven. Er is zo een veiligheid en zo een juiste leidraad. Je bent ook beschermd tegen allerlei aanvallen op je, en
vergissingen die je begaat. Het is allemaal zoals een grote computer van kennis. Hij weet wat je doet en wat je niet zou moeten
doen. Waar je gaat en welke weg je niet zou moeten nemen. Het weet alles over je. Dan moet je er bewust van worden. Dat is de
staat waarop je je bewust moet worden dat je gerealiseerde zielen bent. Jullie zijn anders, zeer uniek. Jullie zijn gerealiseerde
zielen. Jullie zijn geen gewone mensen en jullie zijn beschermd door de Paramchaitanya. Niets kan jullie veranderen, niets kan
jullie hinderen, niets kan jullie overweldigen. En omdat jullie je niet bewust zijn van deze Paramchaitanya raken jullie soms wat
bezorgd, en mensen schrijven me dat er iets mis is met hun dochter of zo, maar alles kan in orde gebracht worden door de
Paramchaitanya. Als je maar weet hoe je dat moet overlaten. Als je maar begrijpt hoe één je bent met de Paramchaitanya, dat je
er een deel van uitmaakt; En deze Paramchaitanya zal voor je zorgen. Je hoeft geen bewuste inspanning te doen, dat is niet
nodig. Aanvaard het leven zoals het is. Hoe het ook is, aanvaard het. Tracht je er niet op te wreken, wordt er niet kwaad over,
aanvaard het gewoon, en je zal van datzelfde leven genieten, hetwelke je voorheen irriteerde. Je zal het vreugdebrengende
gedeelte gaan zien, en het zal zo mooi zijn wanneer je dat ziet, en je zal al je problemen overstijgen. Je zal al je vijanden
overstijgen, en een soort van fris, mooi bestaan ervaren. Dus nu jullie allen sahaja yogi’s zijn in een zeer grote positie. Als je
daarbij nederig wordt, zal je verbaasd zijn om te zien dat je absoluut in contact bent met deze Paramchaitanya. En niet alleen dat,
maar je bent de Paramchaitanya geworden. Met deze Paramchaitanya kan je alles doen, dat hoef ik jullie niet te vertellen, omdat
sommigen onder jullie het niet zouden geloven. Maar dat zijn mijn eigen ervaringen.
Als je weet dat je de Paramchaitanya bent geeft het je waardigheid, positie en zal ze over je waken.
En alles wat ook maar uitgesproken of verlangd wordt zal je krijgen. Ook je verlangens zullen veranderen. Je verlangens zijn niet
voor domme dingen, maar voor zeer nobele dingen. Zoals het verlangen om mensen te transformeren, of om Sahaja Yoga te
doen.
Al die verlangens worden volledig vervuld. Wanner je het wil doen, ervan houdt en eraan denkt. Zelfs als je iets ziet, waardoor je

uit je lood geslagen wordt zal de Paramchaitanya het onmiddellijk overnemen, en je zal geen problemen hebben. Omdat de
manier waarop we reageren tegenover de zogenaamde tegenslagen en eigenaardigheden in het leven, zal zijn zoals we een spel
spelen. We zullen er verbaasd om zijn. We kijken hier naartoe, en het werkt uit. We kijken daar naartoe , en het werkt uit. Het is als
wanneer licht dat in de duisternis verschijnt, de duisternis doet verdwijnen.
Op dezelfde manier zullen ook onze problemen verdwijnen. Zo moet ons bewustzijn worden, het moet Paramchaitanya worden.
Dan verkrijg je alle kennis die Goddelijk is. Maar niet enkel dat, ook de hulp en de oplossingen van het Goddelijke. Het is zoiets
verbazend. Alles zal verstillen, alles zal zich vestigen. En je zal verbaasd zijn te zien, dat jij het centrum bent van alles wat gedaan
wordt. Je bent er je niet van bewust op een ego manier, dat is er niet, maar je ziet het allemaal rond je gebeuren, en opnieuw ben
je verbaasd te zien hoe het allemaal gebeurt. De hele levensstijl verandert, het hele begripsvermogen, en je wordt een grote bron
van geluk, vreugde en kennis voor anderen. Je hoeft niets te studeren, je hoeft niet veel te weten, maar jij zal alles weten over wat
goed of wat fout is. Pas dan kan je alles vertellen met volledige toelating. Je kan zeggen wat niet goed is. Vandaag hadden we
een gesprek over de economische positie en de economie van deze moderne tijden. Ik zei hen dat het allemaal verkeerd is,
omdat het zelfvernietigend is. Het vernietigt de naties, jullie familieleven en jullie waardesysteem. Het vernietigt jullie volledig.
Dus wat soort van economie is dit? Het is zoals een show, of een ballon. Het kan elk moment barsten. Ik heb vele mensen
gekend die zeer rijk waren en zichzelf zeer belangrijk achten, die plots bankroet gingen. En mensen die bankroet waren, plots rijk
werden. Het is een soort van verwarring waarin zij van de ene naar de andere kant springen. Maar jullie zijn zo niet. Jullie
bekijken dat drama, en met jullie vrede kan je alles zeer rustig zien. Het is voor jullie niet moeilijk om meer van dat soort mensen
te creëren. Het is niet moeilijk om deze wereld te transformeren. De tijd is gekomen, de juiste tijd. Het is zoals de juiste tijd, de
bloesemtijd komt, er zoveel bloemen vruchten zullen worden. Zo zijn jullie allen geworden. Nu moeten jullie zaden creëren om
Sahaja Yoga te verspreiden. Jullie zijn nu op dat niveau van bewustzijn waar de Paramchaitanya absoluut met jullie is, een deel
van jullie, om jullie al de nodige hulp, aanzien en persoonlijkheid te geven.
Moge God jullie zegenen.
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Het doet me zo’n plezier jullie hier allemaal samen te zien. Het is hier zo afgelegen, ver weg van de rumoerige menigten. Het is
zo’n mooie locatie die ook vibraties heeft.
Ik selecteerde deze plaats onverwacht uit een zeer dikke Amerikaanse krant. De vibraties schoten er gewoon uit en ik zei: “Wat is
dit, waar komt het vandaan?“ En er was een kleine aankondiging en ik zei: “Dit is de plek waar we naartoe moeten.“ Deze plek
geeft zoveel vibraties, zelfs in een aankondiging.
Je kan je dus voorstellen hoe je geleid wordt. Dat komt door de vibraties en zo kwam ik hier en werd deze plaats geselecteerd
door de goddelijke kracht. Het gebeurde in slechts één dag, het is een mirakel dat zoiets in één dag kan gebeuren. Het duurde zo
lang voor ze het begrepen en plots zei ik hen dat we het moesten kopen. Het werkte allemaal uit en nu bevinden we ons hier in
deze prachtige omgeving.
Je weet natuurlijk dat de rode Indianen werden verdreven en zich hier kwamen verbergen. Ze verborgen zich hier op deze plek
om niet verdrukt en voor altijd vernietigd te worden. Dit tijdperk is nu voorbij, dit tijdperk van dominantie, van het indringen en
veroveren van een ander land en het dan te beschouwen als een heldendaad. Dat is nu allemaal over, het menselijk begrip heeft
dat nu overstegen en ze begrijpen nu dat dit zondig en verkeerd is. Wat we daar gedaan hebben, was verkeerd. Maar die mensen
zijn er nu niet meer en de kinderen en kleinkinderen van deze mensen, die de kinderen van God waren, dat dachten ze tenminste,
houden hier helemaal niet van God.
Want je hebt het recht niet om op die manier iemand zijn land af te nemen en te bezetten. Het land behoort natuurlijk niemand
toe, maar toch is de plaats waar je geboren bent, je land en dat land behoort toe aan diegenen die er geboren zijn.
Maar dit soort van agressie is al eeuwen gangbaar geweest. De tijd is nu rijp om eens en voor altijd komaf te maken met dit
avontuurlijk gedrag, waarbij men het land of huis van iemand anders betreedt en bezet. Maar ik zie nu een andere soort van
agressie waarbij men binnendringt in het brein van de mensen, door woorden en allerlei agressieve houdingen en het brein wordt
zelf een slaaf.
Tegenwoordig gaat het zo, denk ik, dat mensen niet de vrijheid hebben om uit te maken wat juist of verkeerd is en ook niet om
het juiste te kiezen. Ze moeten alles accepteren wat rondom hen gebeurt, of het immoreel is of destructief. Ze moeten het
accepteren. Want ik denk dat we nog altijd niet voldoende Sahaja yogi’s hebben om het hoofd te bieden aan al de risico’s van
deze moderne tijd.
Aan de andere kant zijn er ook deze valse guru’s die meer bepaald Amerika aanvallen. Op dit vlak is Amerika vervloekt, omdat het
geld had kwamen alle oplichters van de wereld dus naar hier, stel je voor! Het bezitten van geld is op zichzelf geen zegen.
Ze kwamen allemaal naar hier, plunderden rijke mensen en verdienden zo zelf hopen geld. Dit soort van uitbuiting is veel
gevaarlijker omdat het brein wordt beschadigd. Ik heb gezien hoeveel mensen, in het bijzonder veel zoekers, volledig in het
verderf werden gestort. Ik hoop dat ze opnieuw geboren worden en hun zelfrealisatie krijgen. Het zoeken is er, zonder twijfel,
maar er zijn tal van hindernissen en verleidingen. Zo komt het dat ze, ondanks het zoeken, het ernstig en eerlijk zoeken, in
valkuilen zijn gelopen. Ik kan niet uitleggen waarom het gebeurd is , maar zo is het. We moeten het onder ogen zien. Het maakt je
erg ellendig en ongelukkig.
Toch zijn er nog zovelen. Zoals jullie, jullie zijn hier, gered in dit laatste oordeel. Jullie zijn van dát niveau naar dit nieuwe niveau
opgestegen van waar jullie er nog veel meer kunnen redden: iedere persoon kan tenminste duizend mensen redden. Als velen

onder jullie dat proberen dan zal dat een verstrekkende emancipatie betekenen voor deze wereld, die we willen redden. We
moeten dus beseffen dat de belangrijkste taak van elke Sahaja yogi er nu uit bestaat anderen te redden, over Sahaja Yoga te
praten, Sahaja Yoga op verschillende plaatsen uit te werken. Het was bijvoorbeeld een verrassing te horen dat er nu gewerkt
wordt met misbruikte kinderen. In India wordt er nu ook op verschillende plaatsen gewerkt in gevangenissen, in het leger.
Je kan opkomen in allerlei activiteiten, in allerlei bedreigde regio’s en mensen redden.
Ik denk dat de onschuld het meest van al wordt aangevallen in de westerse landen en in Amerika in het bijzonder. De onschuld
wordt aangevallen en dit is zeer gevaarlijk, want de kinderen ondergaan deze mutatie op zeer jonge leeftijd en wat zal er met hen
gebeuren? We moeten dus aan al deze onschuldige kinderen denken en zien wat we voor hen kunnen doen, hoe we hen kunnen
redden, hoe we het kunnen uitwerken. De zorg moet nu van jezelf naar anderen uitgaan. Je hebt je zelfrealisatie gehad, je hebt
jezelf verbeterd, je bent je absoluut zeker aan het vervolmaken, dat is er nu allemaal. Maar wat moet er nu gebeuren? Waarom
werd dit licht hier aangestoken? Voor anderen.
Nu moeten Sahaja yogi’s dus voor anderen leven en niet voor zichzelf. Ze zullen de nodige energie, de nodige ondersteuning en
zegeningen krijgen. We moeten dus voor anderen leven en hoe we dat doen, is zeer eenvoudig: door bezorgdheid. Zorg voor
alles: voor Moeder Aarde, je buren, de mensen die overal ter wereld lijden. Als je de krant leest, zal je versteld staan over wat er
allemaal gebeurt en hoe mensen lijden. We moeten fundamenteel begrijpen dat we deze wereld niet kunnen veranderen, tenzij er
een transformatie gebeurt. En jullie allemaal kunnen anderen transformeren. Het is dus je plicht, je opdracht om andere mensen
te transformeren en hen te vertellen wat goddelijke liefde is.
Liefde is de enige manier om het uit te werken. Het is als een groot baken dat de duisternis van deze agressie doorboort en veel
plaatsen, harten en mensen zal verlichten. Het is als een oceaan van edelmoedigheid, deze goddelijke liefde is zo enorm, zo
krachtig en tegelijkertijd zo zacht. In de natuur kan je zien hoe de bomen groeien, elk blad zonlicht krijgt, elke boom zijn eigen
plaats heeft. We moeten zoveel van de natuur leren, want de natuur is verbonden met die liefde. De natuur is niet agressief en
wordt volledig gecontroleerd door de goddelijke liefde. Met dit begrip zou je ook moeten weten wat je houding moet zijn
tegenover niet-Sahaja yogi’s, hoe je te bewegen, hoe hen toe te spreken, hoe hen te begrijpen, hoe je liefde uit te drukken.
Dit is nu zeer goed mogelijk, het is niet moeilijk. Wees niet bang of verlegen, je kan op een zachte manier met hen praten, met
hen communiceren en het hen zeggen, want dit is het juiste moment, dit moet gebeuren.
Daarom moest de Adi Shakti komen. Zonder haar was het onmogelijk. Alle andere incarnaties zijn er ook geweest, maar ze
kwamen ten eerste maar voor één chakra en ten tweede om zich bij de mensen rondom hen te vestigen. Ze probeerden het echt
en ze werkten het uit, maar het “werkte” niet in de echte zin van het woord. De Adi Shakti, die ze allen in zich draagt, moest dus
komen. Ze zijn allemaal met ons en zijn steeds klaar om jullie te helpen, om alles te volbrengen wat jullie willen bereiken.
Samen met de heilige vibraties staan ze achter je. Bij al het goede werk dat je wil uitvoeren, om het even welk Sahaj werk dat je
wil doen, zijn deze vibraties er om je te leiden, te helpen, te ondersteunen en je lief te hebben. Je zal verstomd staan te zien hoe
mensen van alle kanten gezegend worden eens ze voor Sahaja Yoga iets doen. Je moet dus voor jezelf uitmaken dat al jullie
dromen waar moeten worden. Het enige wat je dus moet doen, is weten dat Sahaja Yoga verspreiden je levensdoel is. Zelfs nu,
schrijven Sahaja yogi’s naar mij over: “Moeder, dit of dat is mij overkomen, mijn vader is zus, mijn moeder is zo …”, maar het zijn
er weinig, het gebeurt bijna niet meer.
Vroeger schreven ze allerlei brieven van die aard, nu denk ik dat ze beter geworden zijn, ik weet niet wat er gebeurd is. Dit is een
zeer unieke periode, er is overal licht en de natuur staat je onvoorwaardelijk bij, je kan zien hoe de natuur ageert, hoe ze probeert
je te helpen en te steunen en hoe ze alles voor je tracht uit te werken.
Je moet begrijpen en aanvoelen dat jullie zeer speciaal zijn en dat jullie alle hulp krijgen. Elk van jullie. Het gaat niet om één of
twee personen. Het zijn er ook geen tien, maar allemaal, alsof de hele oceaan er is om jullie te helpen, om jullie te helpen
overzwemmen om er zovelen te redden. Je hebt zo’n oceaan nog niet gezien die zo’n diepte heeft en zoveel manieren aanwendt

om jullie te redden, om jullie te laten drijven in het domein van de vreugde. Dit is je allemaal overkomen omdat het een doel heeft,
het is niet gewoon omdat je punya’s en zo meer hebt verkregen. Veel mensen zeggen dat ze het gekregen hebben omwille van
vorige levens. Dat is waar, dat kan de oorzaak zijn, maar het gevolg is dat jullie nu in staat zijn mensen zelfrealisatie te geven.
En dat is wat jullie moeten doen. Jullie hebben een hele weg afgelegd in deze wildernis, en uit deze wildernis zullen jullie
opstijgen en alle mensen in deze wereld zegenen. Amerika in het bijzonder zou steeds weer gezegend moeten worden omdat het
de Virata is, omdat het het land van Shri Krishna is, omdat mensen altijd zullen proberen jullie te volgen en na te bootsen. Alles
zal beter gaan als je de zegeningen krijgt van de verschillende lotussen [chakra’s] binnen in jezelf, zonder twijfel, maar wat als je
zelf iets zou doen, wat als je er zelf iets zou aan doen? En dit is zeer belangrijk. Het enige wat je voor jezelf moet doen, is uit te
maken welke je eigen activiteiten zijn. Welke zijn je activiteiten geweest?
Je moet uitmaken wat je gedaan hebt en wat je kan doen. Als je mediteert, denk je aan jezelf. Hoeveel ben je gegroeid, wat heb je
gedaan, wat heb je anderen gegeven? Wat je ook hebt, tenzij je het uitdeelt, zal het niet vermeerderen. Dat is de fundamentele
wet en zo werkt het. Ik heb mensen gekend, die gerealiseerde zielen zijn, die zeer goed zijn, die alles over Sahaja Yoga weten,
maar die nog niet voldoende zelfvertrouwen of niet zoveel diepgang hebben.
Dit alles is slechts mogelijk als je zelf nieuwe Sahaja yogi’s creëert, meer Sahaja yogi’s, niet omwille van populariteit, maar voor
hun bestwil en de bestwil van het geheel.
Er werd mij gevraagd om naar Amerika te komen en er te verblijven zodat het land er veel beter van kon worden. Hier ben ik dus.
Ik ben hier gekomen en heb er verbleven en ik zet er zeker mijn aandacht op, want Amerika is een zeer belangrijke, zeer
belangrijke chakra. Dit zeer belangrijke land doet soms zeer domme dingen. Ik wil niet zeggen dat je in de politiek zou moeten
gaan, dat niet. Ik wil niet zeggen dat je in de oppositie moet gaan en een groepering moet vormen, dat niet.
Maar jullie moeten weten dat jullie krachten hebben, zelfs jullie gedachten en verlangens hebben krachten. Probeer daarmee te
experimenteren. Eens je ermee experimenteert, zal je zien dat het zal uitwerken, alleen al door de aandacht die je op deze zaken
vestigt. Ik ben er zeker van dat het zal uitwerken. Het is een land dat zeker kan bijdragen tot de emancipatie van de mensheid,
maar het werkt momenteel andersom. Ik begrijp de Amerikaanse cultuur helemaal niet. De Amerikaanse cultuur is zoiets van: ze
zeggen iets en doen iets anders, maar er is geen degelijk waardesysteem dat door iedereen aanvaard wordt, dat traditioneel in
de tijd werd opgebouwd. Het waardesysteem is zo ondoorzichtig en verwrongen dat alleen een Sahaja yogi door zijn
edelmoedigheid en grootsheid in staat is deze mensen te ontwarren.
Ze houden er rare ideeën op na en die rare ideeën zouden jullie niet mogen ontmoedigen of afremmen, want jullie weten dat ze
dom en destructief zijn en alle goede kwaliteiten zullen vernietigen. Jullie moeten weten dat de verantwoordelijkheid van de
Amerikaanse yogi’s veel groter is dan van alle andere Sahaja yogi’s, want ze worden door de goddelijke kracht aanzien als de
meest competente mensen, de meest efficiënte mensen. De goddelijke kracht denkt dat jullie nu vooruit kunnen, dat jullie zoveel
kunnen.
Zo hebben we het instrument en de energie, maar wat is het nut van de energie als instrument niet werkt? Ze is nutteloos. De
machine moet dus werken en ze werkt, ze deint uit, maar we moeten onze inspanningen verdubbelen. Ik dacht eraan hier een
sociaal werk te starten zodat het in de aandacht van veel mensen zou komen. We hebben op een subtiel niveau gewerkt, maar
nu moeten we het aan de oppervlakte uitwerken. Op het subtiele niveau zijn we er, hebben we wat bereikt en kunnen we veel
meer bereiken. Maar we zouden eruit moeten komen en denken: “Wat kunnen we aan de oppervlakte doen, zodat de mensen
kunnen zien wat Sahaja Yoga is en wat het met mensen kan doen?”
Je persoonlijk gedrag, je collectief gedrag, je gedrag op nationaal vlak zullen de atmosfeer, die verondersteld wordt oppervlakkig
te zijn, veranderen zodat deze ook subtieler wordt.
Ik heb dit al op vele plaatsen gezegd, maar ik denk dat het voor deze puja belangrijk is om te zeggen dat als je echt voor de Adi
Shakti zit, je krachten onbegrensd zijn. Je moet ze alleen doen gelden. Het is geen stationaire kracht, er zit beweging in en het is

het juiste soort beweging. Ze weet wanneer ze in actie moet komen, hoe ze het moet uitwerken. Kijk nu naar dit gebied. Kan je je
voorstellen dat ik aan een plek zoals deze zou denken? Het zat gewoon ergens in mijn hoofd dat we hier zo’n plek zouden
moeten hebben omdat de Amerikaanse Sahaja yogi’s geen ontmoetingsplaats hadden, dat is alles.
En kijk hoe ik het kreeg. Maar het verlangen om zoiets te doen, zou er op een subtieler niveau moeten zijn en dan werkt het, dan
werkt het als toverkracht, echt. Heb zelfvertrouwen en neem een beslissing. Ik ben zo gelukkig dat het met zoveel gemak bereikt
werd. Het is ongelooflijk: met zoveel gemak, er werd absoluut niets geweldigs gedaan. De manier waarop we dit kregen was zo
simpel. De verkoper kwam naar beneden, net zoals een Sahaja yogi, hij was zo opgewonden, hij verkocht het ons en dat was het
dan. We moesten niets doen om hem te overhalen, met hem te praten of de prijs te verlagen, niets, en hij verkocht het ons.
Op dezelfde manier gebeurt het met alles wat je verlangt, het wordt een enorme kracht die uit zichzelf beweegt. Ze weet waar ze
naartoe moet, hoe in werking te treden in welk gebied, en ze klaart de klus. Het is iets dat jullie allemaal zouden moeten ervaren
en met volle vertrouwen uitwerken. Het is de liefde die we hebben, de zorg die we hebben.
Dit is de kracht die ons zelfrealisatie heeft gegeven en dit is de kracht die ons verrijkt heeft met die ervaringen. Ik ben er zeker
van dat al diegenen die hier aanwezig zijn, beseffen hoe het gebeurde, zo snel. Dit is slechts één van de zaken die je moeten
tonen waartoe we in staat zijn, wat we kunnen bereiken. En als je denkt aan zoveel mensen die verloren lopen in de illusie van de
onwetendheid, zou je echt van binnenin die zorg moeten voelen en die hunkering: “Hoe kan ik deze mensen helpen?”
Eens je zo denkt, zal je versteld staan hoe deze goddelijke kracht, deze energie in actie zal komen. Vergeet onbeduidende dingen
en problemen, ze hebben geen betekenis. Je hebt zoiets machtigs achter je staan. Het is waar dat dit universum werd
geschapen, alles werd geschapen en dan werden jullie geschapen en zo meer, maar het grootste wat deze kracht heeft
gecreëerd, zijn Sahaja yogi’s. Dat is het hoogste: dat ze die de kennis bezitten, ze die de zuivere kennis bezitten en ze die de
goddelijke liefde in hun hart dragen. Wat een fantastische persoonlijkheid is dat! Denk daar eens aan en jullie zullen alle
gelegenheden krijgen om die liefde uit te drukken.
Moge God jullie zegenen.

1999-0905, Shri Virata Puja, Maryada’s
View online.
Shri Virata Puja, Maryada’s, Cabella, Italië, 05/09/1999
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Deze avond gaan we Shri Krishna vereren als Virata.
Eerst is het belangrijk de incarnatie van Shri Krishna te begrijpen. Krishna komt van het woord ‘krishi’; ‘krishi’ betekent
‘landbouw’. Hij heeft de zaden van spiritualiteit gezaaid. En om dat te doen moest hij eerst nadenken over: “Waar staan we wat
spiritualiteit betreft? Hoe is het land (de toestand van het land)?”
Wat gebeurde er toen Shri Rama leefde? Hij heeft vele maryada’s ingevoerd en daardoor begonnen de mensen alles mentaal te
bekijken:
“Ik mag dit niet doen, ik mag dat niet doen.” Er was enkel een mentaal verband. Het was niet spontaan, het was niet sahaj. Het
gevolg daarvan was dat de mensen uitermate ernstig werden. Ze praatten weinig, ze lachten niet, ze hadden geen plezier.
Krishna besloot dus dat hij hen eerst en vooral van die conditionering moest verlossen en dat moest op een zodanige manier
gebeuren dat zij opnieuw konden genieten. Hij ontdekte dat hij in dit verband moest rekening houden met drie dingen.
Eerst en vooral moet je een gerealiseerde ziel worden: shtitapraghya, om boven alle verleidingen, boven alle ego en boven alle
soorten conditioneringen uit te stijgen en een shtitapraghya te worden. ‘Shtitapraghya’ betekent dat je niet voelt zoals gewone
mensen: aangetrokken door allerhande zaken, maar dat je absoluut onthecht bent. Iemand die zo onthecht is, wordt niet
aangetrokken door misnoegdheid, jaloersheid en dat soort zaken. Dat is wat hij zei, maar hij vertelde nooit hoe men dat moest
bereiken.
Het tweede element is dat je moet werken. Je moet werken. Tenslotte heb je alle menselijke neigingen, o.a. dat je moet werken.
Maar de vruchten van dat werk moet je neerleggen aan de lotusvoeten van God, of wat wij de Goddelijke Kracht noemen.
Dit is ook weer één van Krishna’s handigheidjes, omdat hij besefte hoe gecompliceerd mensen zijn en hoe het met hun ego
gesteld is, want als je hen iets zegt, interpreteren ze het op een andere manier. Hij ging dus andersom tewerk: vertel hen iets
absurds.
Nu, wat je ook doet, je ego blijft intact en met dát ego slaag je er nooit in je werk neer te leggen aan de lotusvoeten van God. Dat
is onmogelijk. Hij spiegelde hen dus een onmogelijke situatie voor.
Na een tijdje realiseren ze zich dat dit niet haalbaar is en ze zullen dus het idee opgeven dat ze alles aan de lotusvoeten van God
kunnen neerleggen. Zo bereidde hij het land voor.
Ten tweede: bloemen, fruit en water. Wat je mij ook offert, ik zal het aanvaarden. Maar als je dat doet, moet je ananya bhakti
bezitten.
Ananya betekent: doelbewuste, standvastige bhakti. Dit is enkel mogelijk na de zelfrealisatie. Enkel na je zelfrealisatie kan je de
vruchten van je werk neerleggen aan de lotusvoeten van God en enkel na je zelfrealisatie kan je ananya bhakti, standvastige
toewijding, ontwikkelen. Deze absurde voorwaarden stelde hij aan de mensen voor omdat ze zo gecompliceerd waren.
Velen zeggen mij dat ze ananya bhakti beoefenen. “Hoe doe je dat?“

“We zingen in de straten, we reciteren de hele tijd de naam van God, we gaan in lompen gekleed naar Pandharpur en gedurende
één maand stappen we al zingend.”
Deze absurde ideeën over bhakti komen niet van hem, maar op deze wijze probeerde hij de absurde ideeën van de mensen te
neutraliseren en daarom dachten zij dat dít bhakti was en dat is niet zo.
Ananya bhakti is enkel mogelijk als je een gerealiseerde ziel bent, als je verbonden bent met God en niets anders.
Zo trachtte hij een drievoudige aanval uit te voeren op de domheid van de mensen, want hij ging ervan uit dat als hij de mensen
zei dat ze dit of dat moesten doen, dat ze dat dan ook zouden doen. Maar dat is niet zo.
In India is er zo een cultus. De mensen gaan op bedevaart naar Pandharpur. Ze lopen gekleed in lompen en ze stappen
gedurende een volle maand en onderweg eten ze op verschillende plaatsen.
Zij denken dat dit ananya bhakti is, maar ze bereiken niets. Ze worden ziek, ze worden zeer moe en beleven een onaangename
oude dag. Maar wie zal hen dat vertellen? Ze geloven er vast in.
Op die manier kan je dus mensen aanpakken om ze hun domheid te tonen. Vele mensen komen mij hierover vragen stellen: “Wij
beoefenen werkelijk bhakti tot Shri Krishna en wij hebben niets bereikt. Hoe komt dit?” Hij is dus degene die het land klaarmaakt
om te zaaien. Je zou kunnen zeggen dat hij een zeer onderlegde landbouwer is.
Zijn naam is Krishi – Krishna. Ik heb jullie veel over hem verteld: hoe hij aan zijn naam Krishna kwam, wie Radha is, wie Krishna
is, enzomeer. Maar als hij over deze dingen sprak, zei hij ook dat je stytopraghya moet worden. Dat is Jnanayoga. ‘Jnana’
betekent ‘kennis’.
Je moet dus de absolute kennis verwerven, maar hij vertelde er niet bij hoe je dat moet doen, wat absolute kennis is en hoe je die
kunt voelen op je vingertoppen in Sahaja Yoga.
Nog iets anders: hij gaf de mensen onderscheidingsvermogen. Hij dacht dat hij door al deze dingen op een gekke wijze te doen,
onderscheidingsvermogen kon opwekken.
Maar om echt te weten dat je op deze wijze niets kunt bereiken, moet je gerealiseerd zijn.
Onderscheidingsvermogen is zéér belangrijk. Op dit kruispunt van het nieuwe millennium staan we voor de uitdaging –
tenminste dat zeggen de mensen – dat de wereld zal vernietigd worden … Het is werkelijk erg belangrijk dat we door ons
onderscheidingsvermogen weten wat goed en wat slecht is. Je kan van iets zeggen dat het zeer goed of zeer slecht is, maar het
goddelijke onderscheidingsvermogen is nog iets anders. Het ageert zelfstandig. Het kan geen fouten maken, zelfs niet als je dat
zou willen.
Ik zal je een voorbeeld geven van mezelf. We wilden een huis kopen en de verkoper deed zich voor als een bedelaar. Hij zei: “Wij
hebben niets. We hebben geen eten. Ze hebben onze bezittingen gestolen en we verhongeren.”
Ik had medelijden met hem en zei: “Goed, verhoog je prijs dan maar.”
Dat deed hij dan ook, maar hij zei opnieuw: “Nee nee, ik wil meer.”
En we verhoogden de prijs opnieuw en ook nog een derde keer.

En opnieuw wou hij meer.
En onmiddellijk ging mijn onderscheidingsvermogen aan het werk. Ik zei: “Hij is een hypocriet.” Ik ging in de wagen zitten. Uit
medelijden zou ik dus dit huis gekocht hebben, maar het onderscheidingsvermogen was sterker dan het medelijden. Het zei me:
doe niets, je gaat beter weg.
Het goddelijke onderscheidingsvermogen is erg belangrijk. We moeten nagaan hoe het werkt en er tevreden mee zijn. Dus: niet
ontevreden zijn omdat we een kans gemist hebben, maar je gelukkig voelen omdat dit gebeurde en dat je goddelijke
onderscheidingsvermogen de taak overneemt. Soms ziet het er naar uit dat je met dat goddelijk onderscheidingsvermogen iets
verkeerds doet, maar omdat het goddelijk is, zal het uiteindelijk goed blijken te zijn.
Ik zal je een eenvoudig voorbeeld geven, maar dat is ook waar als je Sahaja Yoga beoefent. Het onderscheidingsvermogen is
zeer belangrijk en speelt een zeer grote rol in ons leven, want dit onderscheidingsvermogen verschaft ons echte levensvreugde,
vreugde om onszelf, om Sahaja Yoga.
Het derde punt was dat hij de mensen vreugde wilde geven en geluk, maar met al die maryada’s van Shri Rama wist hij niet hoe
hij dit moest doen. Om de mensen vreugde te verschaffen, zei hij dus: “Laat ons dansen en zingen en ‘Holi’ spelen.”
En zo introduceerde hij een heleboel zaken die niet ernstig waren en zelfs frivool, maar ze waren een uitdrukking van vreugde.
Al wat hij deed was er op gericht om een idee te geven van wat de houding zou moeten zijn van een sahaja yogi of van iemand
die gerealiseerd is. Je hoeft het niet opzettelijk te doen; het komt vanzelf. Als je ‘sahaj’ bent, geniet je van alles. En dat was wat
hij wilde doen: de mensen opnieuw vreugde geven.
Dit deel van zijn leven wordt door vele mensen bekritiseerd. Volgens hen betekent ‘religie’ dat je op de leeftijd van twintig een
oude man zou moeten worden van tachtig. Iets in die aard. Eigenaardige ideeën over religieuze vervulling! Maar hij sprak over
vreugde en nooit over zelfverloochening. Hij zei nooit dat je je familie moet verlaten en je kinderen, dat je alles moet opgeven …
nooit!
Hij zei: “Je moet genieten, onthecht genieten.” Het is voor mensen erg moeilijk te begrijpen hoe dit op een onthechte wijze kan
gebeuren. Als je gehecht bent, kan je niet genieten. Als je aan iets gehecht bent, kan je er niet ten volle van genieten.
Stel dat je aan je kind gehecht bent. Heel eenvoudig, je bent aan je kind gehecht en je bent bezorgd over allerhande dingen die er
niet zouden mogen zijn en die ook het kind geen vreugde zullen brengen. Je kind mag niet weggaan of met andere mensen
praten of wat dan ook. Allerhande beperkingen.
Maar als je werkelijk goddelijk onderscheidingsvermogen bezit, zal je weten met wie het moet praten, waar het naartoe kan gaan,
waar het zal van genieten. En je zal merken dat het kind van het leven geniet. Elke gehechtheid ontneemt je het volledige uitzicht
op die persoon of op dat ding. Als je onthecht bent, kan je het van bovenaf bekijken.
Als je onthecht bent, word je ook gedachteloos bewust. Zie je die tapijten daar? Het zijn zeer zeer mooie tapijten. Als ze van mij
zijn, zal ik er bezorgd om zijn dat ze niet beschadigd worden, dat er iets fout zal gaan. Maar als ik niet aan ze gehecht ben en ik
kijk naar deze tapijten, wat zie ik dan?
De vreugde, de vreugde die de maker er heeft in gelegd. En die vreugde vindt zijn weerklank in mij. Die vreugde komt ook in mij.
Gehechtheid kan wel geluk brengen maar geen vreugde. Vreugde is enkelvoudig; geluk is dubbel: geluk en ongeluk. Zelfs als ik
probeer te genieten, zal ik altijd denken: dit is er nog en dat … Maar vreugde is allesdoordringend. Vreugde kent geen grenzen.
Als je blij bent, los je op in de oceaan van vreugde.

Dat was wat Shri Krishna bedoelde om die maryada’s ongedaan te maken.
Tegenwoordig merken we dat de maryada’s of zoveel zaken werkelijk nutteloos zijn.
Neem bijvoorbeeld de maryada’s van de godsdienst. Wat gebeurt er als ze die maryada’s naleven?
Ze worden stroef of er begint binnen in hen iets te gisten. Van die maryada’s krijg je een gesloten geest en als je die maryada’s
hebt, dan denkt je: “Moet ik dit doen of niet? Mag ik hiervan genieten of niet?” Met deze maryada’s dood je alle vreugde.
Er zijn ook andere maryada’s, bijvoorbeeld in verband met religie. Heel wat mensen zouden graag bij Sahaja Yoga komen, maar
omwille van domme regels in hun religie kunnen ze niet komen. Zij denken: “Dit is onze religie.” Waarom begrijpen ze niet.
Valsheid wordt een maryada en ze beseffen niet dat deze maryada’s ook door hun religie opgelegd worden. Kijk naar wat er in de
islam gebeurt. Met die maryada’s willen ze een ander land bezitten en meer van die dingen. Ook in het christendom gebeurde
hetzelfde. Ook in het hindoeïsme. Al die maryada’s blokkeren hen volledig en zij worden erdoor verpletterd. Er is geen
onderscheidingsvermogen. Er wordt iets gezegd en zij doen het. Ze zijn er zo door verblind dat ze niet kunnen zien wat goed en
wat verkeerd is. Maar na Sahaja Yoga zie je dat wel. Je kan er mee lachen en je ziet het.
Dan zijn er ook nog sociale maryada’s en die sociale maryada’s kunnen, als ze genegeerd worden, soms echt afschuwelijk
worden. In het westen bijvoorbeeld denken de vrouwen dat ze mooier zijn als ze minder kledij dragen. Dit is iets nieuws. Het is
absurd. Het onderscheidingsvermogen in dit verband is zeer eenvoudig. Wij waren ooit dieren. En nu willen we van geen kleren
weten, omdat we dieren waren. Dat is een erfenis van de dieren dat zoveel vrouwen zich niet volledig willen kleden. Het is
dierengedrag.
De maryada’s … de mensen kunnen het opgeven en zeggen: we willen geen maryada’s. Wij zijn vrij, we kunnen doen wat we
willen. Maar wat bereik je met die vrijheid? Je dierlijk instinct werkt op dat moment en je denkt dat je een vrij mens bent.
Dan zijn er ook nog de maryada’s van de landen, maar God heeft helemaal geen landen geschapen. Die zíjn er ook niet, maar er is
wel onderscheid. Er is onderscheid tussen de mensen en onderscheid tussen de plaatsen waar ze leven. Dit onderscheid moet
gezien worden als iets zeer artistieks. En we moeten niet in de war geraken of onszelf schade berokkenen door al die ideeën: dat
we Amerikanen zijn, dat we Indiërs zijn, en zo meer. Dat ben je niet. Jullie zijn allen sahaja yogi's! Je hoort niet toe aan een of
ander land.
Het land kan jou toebehoren, maar jij bent geen eigendom van dat land. De wereld moet begrijpen dat jullie zullen moeten werken
om voor al deze ‘landen’ te zorgen: sahaj-werk, zodat de mensen verlost geraken van die dwaze ideeën dat ze moeten vechten
voor hun territorium en zo meer. Over heel de wereld gebeurt dit. Wij willen dit land, wij willen dat land!
Het land de grond behoort aan God toe, niet aan de mensen. En ik begrijp de zin niet van vechten voor een stukje grond. Maar
deze verwarring, deze illusie is er nu eenmaal en de mensen handelen op basis van die verwarrende illusie, zodat ze hun eigen
leven en dat van hun kinderen verwoesten. Zoveel mensen geraken de draad kwijt en worden gek, omdat ze in een
vluchtelingenkamp terechtkomen. Ze hebben een goed huis en leven daar aangenaam … en dan word je vluchteling! Waarom?
Omdat ze geloven dat je je eigen land, een eigen plaats moet bezitten om te leven. Deze idee komt vermoedelijk van enkele
dwaze leiders die zelf dat land willen bezitten.
Daarom vechten mensen voor grond. Het is niet nodig om voor grond, voor je land of wat dan ook te vechten. Maar de toestand
is nu eenmaal zo dat als je niet vecht, je ook niet kunt doordringen tot de waarheid.
En dat is de reden waarom Krishna aan Arjuna zei dat hij moest vechten. “Je moet vechten. Dat is je werk. Je moet deze mensen

bevechten, want zij zijn mensen die zonder dharma leven. Ze zijn adharmisch, dus moet je tegen hen vechten.” En daarom was
dat een zeer intens gevecht, want na het gevecht keerden ze terug naar het beginpunt. Ze werden bedrogen en dat is wat Shri
Krishna zegt: dat je in geen geval slaaf mag worden van deze mensen, maar dat je hen moet bevechten. In het goddelijke
onderscheidingsvermogen kan vechten dus gerechtvaardigd zijn. Opnieuw het goddelijk onderscheidingsvermogen: je moet
vechten, omdat je geen slaaf wilt zijn. Als je slaaf bent, deug je tot niets. Daar moet je dus voor vechten. Maar het is niet in orde
als mensen beginnen te vechten om scheiding te veroorzaken of om land te veroveren. Maar men zou mensen ook niet mogen
scheiden van hun geboorteland.
Dat veroorzaakt veel problemen.
Wij geloven in een universele religie, een universeel land. Je hoeft nergens om te vragen, je bent een inwoner van de plaats waar
je naartoe gaat. Als je naar Rusland wil gaan, zullen alle Russen met je zijn, je genegen zijn. Als je naar Amerika gaat, zullen alle
Amerikanen met je zijn. Dat probleem komt enkel voort uit de rare ideeën van de mensen. Als de mensen veranderen, zullen er
geen oorlogen meer zijn of problemen met het verwerven van territoria.
Dit is het goddelijke onderscheidingsvermogen van Shri Krishna, dat in ons aanwezig is en dat – zoals jullie wel weten – een
onderdeel is van de vishuddhi chakra, waar Shri Krishna zetelt. Maar als Hij opstijgt naar de Sahasrara, als Hij opstijgt tot op dat
niveau, dan wordt Hij de Virata. De Virata chakra bevindt zich hier op het hoofd, boven de Agnya chakra. En deze Virata is (de
vorm van) Shri Krishna die opgestegen is tot boven de agnya. Als je opstijgt tot boven de agnya wordt je een onderdeel van het
‘land van de Virata’.
Zolang je niet boven je ego uitstijgt, ben je in oorlog met jezelf en met verkeerde ideeën over de maryada’s. Maar als je
daarboven uitstijgt en je de grote Virata wordt, dan ben je in het land van de Virata. De krachten van de Virata zijn enorm groot,
zoals je ziet bij Arjuna: de vorm van de Virata. De kracht van de Virata wordt zo groot dat ze wereldomvattend wordt. Je zit hier
en toch kan deze kracht overal effect hebben. Je hebt dat verschillende keren kunnen waarnemen.
De mensen zeggen: “Dit is een mirakel. Mijn moeder was ziek, zij was niet hier, maar ik bad voor haar en ze was genezen.” Dat is
de kracht van de Virata. Het is de kracht van de Virata dat ze kan binnendringen in het subtiel systeem van de mensen op een
zodanige manier dat we met alles verbonden zijn. Wij zijn niet onderscheiden.
Elke druppel is verbonden met de oceaan. Wij zijn verbonden met het gehele universum. En als je een ‘bewoner’ wordt van de
Virata, ontvangt alles waarmee je verbonden bent jouw vibraties, je ideeën, je ambities. Alles gaat daar doorheen. En het werkt,
het werkt. Je hebt kunnen waarnemen hoeveel mirakels er in je leven gebeuren.
Dat is de Virata chakra die werkt.
Daarom moeten we weten hoe we de Virata moeten vereren.
Je moet eerst en vooral boven je ego uitstijgen. Dat is erg belangrijk. Hoe kan je anders de Virata vereren?
Je ego staat in de weg en hoe kan je dan opstijgen naar de Virata? Je moet daar voorbij. Eens dat je boven je ego uitgestegen
bent, ga je binnen in het rijk van de Virata. De Virata is de koning en jij bent de onderdaan en de Viratashakti zorgt voor je met de
kracht van de Virata. In die toestand word je een universele persoon.
Welke universele problemen er ook zijn en die moeten niet noodzakelijk iets met jou te maken hebben … Stel dat je op dat niveau
universeel geworden bent en dat er in een of ander land een oorlog gaande is, dan kan die gestopt worden. Iemand die verdrukt
werd, kan winnen. Waar je medevoelen ook naartoe gaat, het zal werken. Waar je aandacht ook naartoe gaat, het zal werken. En
soms zal je verbaasd zijn over hoe dit uitwerkt, hoe al deze zaken uitwerken, hoe deze ‘toevalligheden’ zich hebben voorgedaan.
Eén ding is zeker: je bent boven je ego uitgestegen en je bent in de Virata binnengekomen.

Het is zéér belangrijk dat je in het gebied van de Virata komt. Dan denk je niet meer: dit is mijn land, dit behoort mij toe, dat
behoort mij toe. Die bezitsdrang verdwijnt. Dan behoor je in de Virata en Hij gebruikt je voor het verwezenlijken van zijn
doeleinden in die zin dat je denken verandert en universeel wordt en dan kan Hij optreden. Dan worden zijn krachten
vermenigvuldigd.
Krishna’s kracht bestaat erin dat Hij een schelphoorn gebruikt om de mensen te roepen. Ik heb alle leiders een schelphoorn
gegeven en nu moeten we dus de mensen roepen.
Maar op het niveau van de Virata hoeven wij niets te doen. De mensen zien het, zij weten. Ze zullen naar je kijken en zij zullen
weten. Jullie zijn mensen, maar jullie zijn zo zacht en zo goed, als edelstenen die continu licht afgeven, en zij zullen onder de
indruk zijn.
Dat gebeurt door de zegen van de Virata. Als je zó wordt, vergeet je alle andere dingen, zoals je hoge positie en dat je van een
rijke familie voortkomt en zo meer, al die nonsens die niet waar zijn.
Al die zogenaamd belangrijke dingen in het bestaan verdwijnen.
Mensen willen pochen met hun welstand, zij willen je laten zien wat ze zijn, hoe belangrijk ze wel zijn, maar iemand die boven zijn
ego uitstijgt en die deel gaat uitmaken van die Viratashakti, die in het koninkrijk van de Virata is binnengegaan, weet dat hij heel
klein is.
Hij is heel klein in vergelijking met de Virata en hij gaat op in die Shakti. Dit is wat met ons moet gebeuren: wij moeten nederig
worden.
Wij moeten nederig worden en beseffen dat wij ons moeten ontdoen van de krachten die wij hebben, als ze ons ego bezorgen.
We mogen dat ego niet hebben. We moeten ons daarvan ontdoen en een toestand bereiken waar we ons ‘bewoners’ kunnen
noemen van de kracht van de Virata.
Moge God jullie zegenen.

1999-0925, Shri Ganesha Puja, Gana’s en Ganapati
View online.
Shri Ganesha Puja, Gana’s en Ganapati, Cabella, Italië 25/09/1999
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag zijn we hier samengekomen om Shri Ganesha te vereren. Jullie weten allen wat voor een machtige Godheid Hij is. Die
macht komt voort uit zijn onschuld. Als wij kleine kinderen zien, voelen wij ons automatisch door hen aangesproken en willen wij
van hen houden, hen kussen en hen bij ons hebben. Zij zijn zeer onschuldig, extreem onschuldig. En als wij Shri Ganesha vereren,
moeten wij beseffen of wij werkelijk onschuldig zijn of niet.Tegenwoordig zijn de mensen uiterst geslepen en zij geven er niet
eens om. Zij spelen allerhande sluwe spelletjes met anderen die onschuldig en eenvoudig zijn. Zij vinden altijd een
verantwoording dat wat zij doen juist is in deze moderne tijd, nu iedereen zo geslepen is.
Geslepenheid kan je naar het andere extreem brengen, namelijk de rechterkant. Dat roept straf op. Sommige mensen
ontwikkelen allerhande fysieke problemen, zoals verlamming van de rechterhand of van het been. Zij kunnen ook andere
problemen hebben : behandelingen van de lever, enzomeer. Dat komt er allemaal van. En dan ... om hen te straffen, kan er dan
een psychosomatische ziekte opduiken. Al diegenen die deze problemen hebben van de rechterkant, zouden Shri Ganesha
moeten vereren
Jullie hebben bijvoorbeeld allemaal een erg druk leven. Jullie zijn zeer erg bezig met jullie werk en ik zou zeggen dat jullie meer
werk verrichten dan normaal. Maar jullie denken dat jullie goed werk doen. Als gevolg daarvan wordt Shri Ganesha verwaarloosd
en zo iemand kan zeer droog of zeer zelfingenomen worden. Eén van deze twee zaken duikt op en hij weet niet waar hij naartoe
gaat. Het enige wat je in Sahaja Yoga in het midden kan houden, is Shri Ganesha's puja, de verering van Shri Ganesha... waardoor
je altijd in het midden kan blijven. AI deze problemen van de rechterkant kunnen genezen worden door Shri Ganesha's puja.
Er zijn verschillende manieren om Shri Ganesha te vereren, maar de eenvoudigste weg is aan Hem te denken, voor zijn foto te
gaan zitten en vibraties van Hem te ontvangen. Dat is de beste weg om jezelf in evenwicht te brengen. Jullie hebben zoveel
zorgen, zoveel problemen... dat kan allemaal geneutraliseerd worden door Shri Ganesha.
Alhoewel Hij onschuldig is, is Hij uiterst bekwaam en als Hij je ter hulp komt, zal je versteld staan hoe Hij het uitwerkt, hoe Hij alle
belemmeringen en alle zorgen van je wegneemt.
Hij is dus de belangrijkste Godheid die we hebben, alhoewel Hij een eenvoudige Godheid is. Maar de Mooladhara chakra is zeer,
zeer ingewikkeld. lk denk dat het één van de meest gecompliceerde chakra's is, omdat hij vele golven heeft, omdat hij vele
onderverdelingen heeft die de hele tijd vibreren en trillen. Om dit tot bedaren te brengen, moet je totaal toegewijd zijn aan Shri
Ganesha.
Shri Ganesha incarneerde, zoals ik jullie al zei, als Jezus Christus en Jezus was ook zo onschuldig. Als Hij niet onschuldig
geweest was, zou men Hem niet gekruisigd hebben. Maar Hij was niet geslepen genoeg om de sluwheid (valsheid) van anderen
te zien. Zijn eigen volgeling bedroog Hem en alhoewel Hij wist om wie het ging, zei Hij nooit wie het was. Zijn leven is vol
onschuldige schoonheid. Hij is zo'n eenvoudige persoonlijkheid, zo'n goede persoonlijkheid en als Hij ergens iets verkeerds zag,
ging Hij er op af om het te bevechten. Hetzelfde geldt voor Shri Ganesha. De zegeningen van Shri Ganesha zijn zeer belangrijk
voor allen die met hindernissen geconfronteerd worden of ( ? ... ). Hij wordt ( ? ... ) genoemd, degene die alle hindernissen in je
leven wegneemt.
Velen onder jullie hebben kunnen ondervinden hoe Hij helpt om de moeilijkheden, de hindernissen en moeilijke periodes te
overwinnen.

Hij zorgt voor alles omdat hij Ganapati is. 'Ganapati' betekent: Hij die de Heer is van de Gana's. De Gana's bevinden zich binnen in
ons als deze kleine wezentjes die berichten sturen naar het brein als er een probleem opduikt. En op het sternumbeen is de
verblijfplaats, de troon van de Godin Durga. Als er een probleem opduikt, begint het sternum te vibreren en zo wordt de
informatie doorgegeven aan deze wezentjes, aan de Gana's. In de medische terminologie worden ze antilichamen genoemd. Dan
vallen deze anti-lichaampjes aan; zij kunnen ook zeer precies (op een doel) richten. Zij weten hoe ze zich op het probleem
kunnen richten en het aanvallen. Je zou kunnen denken dat enkel de mensen die een medisch probleem hebben, door de Gana's
geholpen worden, maar dat is niet waar. Ook mensen die een mentaal probleem hebben, die mentaal overhoop liggen, worden
door de Gana's geholpen. Deze Gana's zijn zo goed in het detecteren van een probleem dat men soms verbaasd is over hoe het
allemaal uitwerkt. Stel bijvoorbeeld dat er iets gebeurt met iemand, met een kind. De ouders roepen om de Moeder en de Moeder
is Durga, welnu de Gana's haasten zich onmiddellijk naar die plaats en zij genezen die persoon op een miraculeuze wijze.
Er gebeurden zoveel miraculeuze dingen in je leven die je niet kan verklaren, maar de oorzaak daarvan zijn de Gana's van
Ganapati.
Ze zijn ook klein zoals Hij en ze zijn zeer actief en zeer alert. Ze slapen nooit. Op elk moment en voor elke storing rukken deze
Gana's uit om het probleem aan te vallen en een oplossing te vinden. Het is ongelooflijk hoe zij handelen en tussenkomen. lk kan
zoveel voorbeelden geven van dergelijke tussenkomsten.
Een jongen verdronk in het zwembad in één van onze ashrams in Amerika. Ze wilden pers6 een zwembad. lk was niet zo opgezet
met de idee van een zwembad omdat daar kinderen waren. Een jongen viel in het zwembad en bleef daar ongeveer vijftien tot
twintig minuten. Niemand wist dat hij daar was. (Daarna) probeerden ze hem te vinden. Ze konden hem niet vinden. Waar was
hij? En dan ontdekten ze dat hij in de zwemkom lag. Daarna werden ze zo angstig dat ze zeiden: "Laten we tot Moeder bidden,
opdat Zij deze jongen zou redden" Verwonderlijk genoeg... lk bel nooit naar een ashram. lk kende zelfs het adres niet. Maar ik
vroeg om naar dit nummer te bellen. Zomaar! E6n van de leiders kwam aan de telefoon en ik zei: "lk weet dat die jongen in het
water gevallen is en hij zal gered zijn." Niemand had mij iets verteld. "Maak je geen zorgen. Hij zal perfect in orde zijn."
Dan brachten ze de jongen naar de dokter die hem behandelde en hij werd ook behandeld met vibraties en nu is die jongen
helemaal in orde. De dokters hadden nochtans gezegd dat hij niet zou blijven leven. Als er één kans was dat hij zou overleven,
dan zou het zijn in een levenloos lichaam, in coma. lk heb hem ontmoet toen ik naar Amerika ging dit jaar. Zo gebeuren er vele
dingen en de mensen zeggen me: "Moeder, het is uw zegen die dit mogelijk maakte. " In zekere zin is dat zeer duidelijk, maar het
gebeurt door Shri Ganesha.
Een andere kwaliteit van Shri Ganesha is dat Hij zijn Moeder gehoorzaamd tot het uiterste. Hij erkent zelfs het gezag van Shiva of
Vishnu niet, niemand. Zijn Moeder is alles voor Hem. Hij kan met zijn vader, Shiva, vechten; Hij kan met iedereen vechten, want
Hij gehoorzaamt zonder meer en Hij begrijpt ogenblikkelijk de verlangens van zijn Moeder en Hij werkt ze uit. Zijn manier van
doen is heel onschuldig, eenvoudig, kinderlijk, maar wat Hij doet, is groots. Ook de Gana's zijn zeer onschuldig, maar als hun
meegedeeld wordt dat ze zich om een bepaald probleem moeten bekommeren, zijn ze uiterst snel. Ze zijn zeer viug. Nog iets
anders is dat Hij kuise mensen respecteert, mensen voor wie kuisheid op de eerste plaats komt. Kuisheid stelt Hij zeer op prijs,
niet enkel bij vrouwen maar ook bij mannen. Hij verwacht dat ze kuis zijn. Na je realisatie zou je absoluut kuis moeten zijn. Je
mag je ogen niet laten ronddwalen en ze niet gebruiken om met jonge vrouwen en mannen te communiceren en zo je kuisheid te
bederven. Zelfs je ogen moeten zuiver zijn. Zelfs je gedachten moeten zuiver zijn. Doe aan introspectie om te weten te komen
welke fouten je maakt op dit gebied en of je op dit terrein onzuiver bent.
Je moet jezelf corrigeren en Shri Ganesha vragen om je te vergeven. Hij kan alles vergeven. Hij is zo onschuldig en mooi dat Hij
vergeeft.
Dit is héél belangrijk. Ons moreel waardesysteem is afhankelijk van onze kuisheid. We moeten zeer kuis zijn. Zoveel religies
hebben het over kuisheid, maar ze zijn zo nutteloos geworden : zonder fundament, zonder dat de leer (wat geschreven is)

werkelijk beleefd wordt. Zij doen van alles en noemen zichzelf Hindoes, Moslims, Christenen... alle mogelijke soorten religies. In
feite zijn de religies allemaal mislukt en daarom gaat Shri Ganesha achter hen aan.
lets anders is dat Shri Ganesha gecreëerd werd uit Moeder Aarde. Hij werd helemaal uit Moeder Aarde gemaakt. Als Hij dus niet
houdt van sommige mensen in sommige landen die zich bezig houden met zwarte magie, of waar de mensen
fundamentalistisch zijn of immoreel, dan creëert Hij voor hen problemen. Hij vraagt Moeder Aarde bijvoorbeeld om een
aardbeving te veroorzaken. Aardbevingen gebeuren op plaatsen waar er geen respect is voor kuisheid, waar fundamentalisten
wonen en waar de mensen zich met zwarte magie inlaten. Deze mensen worden door Hem aangevallen via zijn Moeder. Zijn
Moeder begrijpt. Er waren aardbevingen in Turkije en in Taiwan, maar geen enkele yogi is omgekomen. Hij beschermt hen. Hij
heeft onderscheidingsvermogen en hij vernietigt enkel die mensen. Ook vroeger heeft Hij veel zulke mensen vernietigd.
Hij bezit de kracht van Moeder Aarde. Hij is magnetisch. Hij trekt mensen aan. Mensen worden gemakkelijk tot Hem
aangetrokken, zoals wij gemakkelijk aangetrokken worden door kinderen. Hij heeft die magnetische kracht in zich. Dit
magnetisme is ook aanwezig in vogels, ook in vele dieren, maar vooral in vogels. Daardoor weten ze welke richting ze uit
moeten. Zij vliegen bijvoorbeeld van Siberië naar Australië. Hoe doen ze dat? En ze komen terug naar dezelfde plaats. Neem
bijvoorbeeld vissen in het water dat van heuvels komt. Zij komen naar het dal voor een bepaalde periode en dan keren ze -God
weet hoe- terug. Dat kunnen ze enkel als ze de richting kennen. Maar zij kennen de richting, want zij hebben dat gevoel voor
richting. Maar ze zijn wel gebonden door hun eigen kwaliteiten. Een slang blijft een slang, een hond blijft een hond en een leeuw
blijft een leeuw, maar mensen hebben misschien al de dieren in zich. Zij kunnen van alles zijn, maar ze zijn te geslepen om toe te
geven dat ze van alles kunnen zijn. En eens ze zoiets worden, is het verbazingwekkend hoe laag ze kunnen zinken, terwijl ze toch
menselijke wezens zijn. Dat kan enkel omdat ze Shri Ganesha niet respecteren. Daardoor kunnen ze zich naar elk niveau, naar
elke plaats begeven.
Een ander voorbeeld greep plaats in India, in Lathur. Het was de veertiende dag van het Shri Ganesha festival wanneer ze een
beeld van Shri Ganesha in de zee of in de rivier dompelen.
In Lathur hadden ze een mooi beeld gemaakt van Shri Ganesha. Ze dansen voor het beeld en tegenwoordig spelen ze erg
slechte, werkelijk zeer zeer slechte filmmuziek of zoiets... zo erg dat het ondraaglijk wordt. Zeer slecht... en dat irriteert Shri
Ganesha. Dat deden ze dus voor dat beeld en ze dansten ervoor. Nadat ze het beeld in het water hadden neergelaten, gingen ze
terug naar huis en bedronken zich. En toen ze dronken waren, begonnen ze te dansen en 'Jay Ganesh, jay Ganesh' te zingen. Op
dat moment bewoog de aarde en de aardbeving verzwolg hen allemaal in de aarde zelf. Zij verdwenen allen in de aarde. Ook vele
anderen die aan dit soort van zaken meededen, verdwenen in de aarde.
Ook onze ashram bevond zich daar en rond de ashram was er een mooi stuk land, maar de aardbeving raakte dat land niet.
Rond dat land ontstond een groot gat, helemaal rond het centrum. Niemand werd gewond. Ze waren allemaal thuis en ze waren
allemaal gezond en wel. De ashram werd niet geraakt. Zo werd de ashram gered en geen enkele yogi kwam om.
Het is echt opmerkelijk hoe Shri Ganesha en zijn Gana's hun bescherming verlenen. Wij moeten dus de Gana's respecteren. Het
is belangrijk te beseffen dat zij overal in ons aanwezig zijn en in ons werken.
Zij zien ons en weten wat voor iemand we zijn. En als je Shri Ganesha verdrijft door verkeerd gedrag, dan trachten zij ervoor te
zorgen dat alles weer normaal wordt. Ze geven je vele kansen, maar als je ook dan doorgaat met verkeerd gedrag en je
ego-gedoe, dan zal Hij je weten te treffen en dat is het ergste wat je kan overkomen.
Je moet dus Shri Ganesha vereren, maar niet elke Shri Ganesha die door deze kunstenaars wordt vervaardigd, want God weet
wat voor kunstenaars zij zijn. Misschien maken ze Ganesha's voor geld en zijn ze helemaal niet kuis. Als zulke mensen beelden
maken van Shri Ganesha en als we die vereren, zal ons dat niet vooruithelpen. Dat is waarom Mohammed zei dat we geen idolen
mogen vereren, omdat die idolen gemaakt werden door mensen die daar niet voor bevoegd zijn. Dat zijn geen swayambu's; zij
werden niet door Moeder Aarde gemaakt. Zij werden gekopieerd door mensen die daar geld mee willen verdienen. Een beld dat

je koopt in een winkel, mag je dus niet vereren. Je mag geen enkel idool vereren. We mogen niet vereren wat er niet is, wat
gemaakt werd door iemend met zeer slecht vibraties, die een geslepen bedrieger is en heel erg met zichzelf oploopt. Als je een
afbeelding van shri Ganesha koopt die door zo iemand gemaakt werd, zal je dat negatief beinvloeden en niet helpen. Je kan het
gebruiken als decoratie in je huis, maar je mag het niet vereren. Er bestaat tot nu nog geen echte foto van de echte Shri Ganesha.
Er zijn wel acht Ganesha's die uit Moeder Aarde te voorschijn zijn gekomen.
Ik heb ze gezien, maarop die plaatsen zijn de pujari's, de priesters, echt verschrikkelijke mensen, echt verschrikkelijk.
Ik bezocht één van hen en hij zei:"ik heb astma en ik ben verlamd. Hoe kan dat? Ik vereer Shri Ganesha en mijn voorvaderen
hebben Shri Ganesha vereerd. Waarom doet Hij dit?" Ik zei:"doe aan introspectie. Wat voor leven leid je? Wat doe je? Ben je
werkelijk waardig om Shri Ganesha's pujari te zijn?"
En dan begreep hij. Ik zei:"Ik zal je genezen, maar let daarna op dat je een onschuldig mens wordt en dat je een onschuldig leven
leidt, zonder andere mensen om de tuin te leiden, zonder geslepen en sluw te willen zijn."
De moeilijkheden die Shri Ganesha veroorzaakt, zijn niet te tellen. Hij kan je werkelijk schade toebrengen, herrie veroorzaken je
dichter bij de dood brengen. Hij is zeer krachtig, zeer krachtig, maar Hij gebruikt al zijn kracht voor het werk van Zijn Goddelijke
Moeder, al zijn energie. Hij doet niets voor zichzelf, Hij wenst niets. Al zijn energie gaat daar naartoe. Hij is eenvoudig. Hij eet
(..?..) iets dat uit kokosnoot vervaardigd wordt.
Zijn lichaam is heel lenig en heel krachtig. Hij kan bergen verplaatsen. Met zijn eenvoud, zijn zachtheid en zijn onschuld kan Hij
werkelijk mensen veranderen. Harde mensen kunnen zo veranderen.
Zijn symbool is de rechtsdraaiende swastika, maar als de swastika andersom gericht is, kan Hij vernietigend werken. In het begin
hanteerde Hitler decorrecte swastika, en toen had hij succes. Maar wat gebeurde? Ze gebruikten stencils waarop een swastka
was afgebeeld die naar links gericht was en dan werden ze vernietigd. Daaraan kan je merken hoe krachtigShri Ganesha's
swastika is.We hebben nu ook bewezen dat als je de swastika van links naar rechts bekijkt, dat hij dan het beeld geeft van het
koolstofatoom. Het koolstofatoom heeft de swastika in zich, en de hele chakra is gemaakt van koolstof(..?..).
Als je van links naar rechts kijkt -wij hebben dat bewezen- zie je de omkara. Als je van rechts naar links kijkt, zie je de swastika.
En als je van onder naar boven kijkt, ziet het eruit als een kruis. Dat bewijst dat Shri Ganesha incarneerde als Christus. Hij wordt
over de hele wereld vereerd.
Je kan dit lezen in de Devi Mahatmyam, erg duideiijk, hoe Hij een ei werd en hoe Hij uit het halve ei Chhstus werd. De andere helft
was Shri Ganesha. Het is er allemaal, maar wij kunnen het niet beghjpen, omdat we verward zijn. We willen niet zien dat het daar
al neergeschreven staat. Zij die Christus vereren, vereren dus ook Shri Ganesha en wat je aan Christus zegt, zeg je aan Shri
Ganesha. Dat zijn er geen twee, maar één, totaal één met elkaar.
AI wat ik jullie gezegd heb over Chhstus, kan je proberen terug te vinden en te bewijzen. Christus toonde bijvoorbeeld deze twee
vingers: de ene is voor Shri Khshna en de andere voor Vishnu.
Dit is de vinger van zijn Vader, dat wit zeggen dat Shri Vishnu zijn Vader is. Hij gebruikte zeer duidelijk deze twee vingers.
Waarom geen andere ? Omdat Hij zijn Vader wilde aanwijzen, namelijk Shri Vishnu, en Shri Krishna. Wat ik zeg, is makkeiijk te
begrijpen als je naar de vibraties kijkt van Shri Ganesha. Je zal verwonderd zijn als je naar zijn vibraties kijkt en aan Hem denkt, je
zal er verbaasd over zijn dat je agnya opengaat. Je wordt gedachteloos omdat Hij Jezus is, omdat Hij de agnya is. Dus gaat die
open en alle domme gedachten die de agnya schaden, verdwijnen, want je ziét de naam van Shd Ganesha en je agnya gaat open.
De geslepenheid die voortkomt uft de agnya, is weg. Je bent niet geslepen meer. Als je die onschuld waarneemt op je voorhoofd,
ben je verbaasd over jezelf en al dat soort gedachten verdwijnt. Je kan niet meer denken aan iets dat geslepen is en schadelijk
voor anderen. Je verandert compleet als de agnya helemaal open is.

Het is een grote zegen voor ons dat de mooladhara chakra nu in orde is. Op de grond ziften heipt ook, omdat de Aarde de
Moeder is van Shri Ganesha. Daarom moeten we voor Moeder Aarde zorgen. Maar dat doen we niet, wij begrijpen de waarde van
Moeder Aarde niet.
In de lndische cultuur zeg je ' namaskar' tot Moeder Aarde als je 's morgens opstaat en je zegt lk buig voor u, Moeder Aarde,
omdat ik u met mijn voeten aanraak.
Als je zoveel respect hebt voor Moeder Aarde, zal je Haar niet uitbuiten, zal je niet zo'n pollutieprobleem hebben, enzomeer. Het
komt allemaal voort uit onze onwetendheid. [ Wij beseffen niet ] dat Moeder Aarde de Moeder is van Shri Ganesha, wiens chakra
in ons de mooladhara is.
Als je dft begrijpt, zal je ook beseffen wat er gedaan moet worden. Wij moeten zorgen voor Moeder Aarde zelf. Wij kunnen Haar
verheerlijken, wij kunnen Haar vereren, wij kunnen allerhande dingen doen, maar de wijze waarop we Moeder Aarde uitbuiten, is
verkeerd, helemaal verkeerd, want pollutie is schadeiijk voor ons. Bomen omhakken, omhakken wat Moeder Aarde heeft
voortgebracht en er geld mee verdienen, is helemaal verkeerd. Je moet erover nadenken.
Als je een boom omhakt, zou je er een andere moeten planten. Dat is de schoonheid van Moeder Aarde, al het groen, alles is de
schoonheid van Moeder Aarde. Veel mensen interesseren zich niet voor tuinieren, voor de natuur, niets.
lk weet niet hoe ze leven, maar ze spelen het klaar zonder interesse voor tuinieren of voor de natuur. De natuur is zo mooi ! Kijk
naar de natuur: die ruikt nooit vies, is nooit smerig. Elk blad is zo gemaakt dat het de zonnestralen kan opvangen. Er is geen
herrie. Alles is zo goed georganiseerd. Het is zo mooi en het wordt ook door geen enkel dier vemietigd. Verbazingwekkend, de
dieren vernietigen de aarde niet.
Ze eten gras of iets anders, maar ze vernielen geen enkele boom, ze vernietigen niets zoals wij Moeder Aarde vernielen voor ons
eigen gebruik.. Wat ook de uitieg hiervoor moge zijn, wij moeten beghjpen dat we Moeder Aarde moeten respecteren.
Moeder Aarde is de Moeder van Shri Ganesha die de oudste Sahaja yogi is. Hij hoefde geen yoga te volgen, Hij is voortdurend in
yoga. Hij is de grootste yogi en Hij doet aftijd wat juist is. Hij doet nooit iets verkeerds, nooit. Hij kan de plaats innemen van eike
grote Godheid. lk zou zeggen dat Hij onze grootste Godheid is en wij moeten Hem vereren.
Doorheen Hem vereren we alle Godheden en maken we ze heel erg biij.
Dat is het onderwerp van vandaag. lk dacht er net aan hoe schaamteloos wij geworden zijn, hoe wij onze kuisheid opofferen voor
een soort valse eer. Als we echt eergevoel hebben, zijn we ook kuis. Maar je onteert jezelf en je denkt dat je erg verstandig bent
en modern door zo zondig te worden. Al dit zondig handelen in deze tijd is helemaal verkeerd en we moeten het verafschuwen en
uit de buurt biijven, want het is verkeerd en het is zo dat Shri Ganesha kwaad wordt. Fatsoen is erg belanghjk in het besef dat
onze belangrjkste basis de kuisheid is.
Tweeduizend vrouwen lieten zich in India verbranden om hun kuisheid te vrijwaren. Ik kom uit dezeifde familie. Stel je voor
hoeveel moed zij hadden, hoe sterk zij in hun kuisheid geloofden.
Maar als we onze kuisheid verliezen, wat is dan nog de zin van ons leven ? Ze vonden hun kuisheid belangrijk en offerden alles
op om te tonen dat kuisheid ons belangrijkste bezit is. Dat is niet enkel zo voor vrouwen maar ook voor mannen, meer nog voor
mannen.
Shri Ganesha is heel belangrijk, want mannen kunnen heel veel ziekten ontwikkelen als ze Shri Ganesha niet respecteren. Onze
gezondheid zou op z'n best zijn als we Shri Ganesha goed verzorgen, want Hij herstelt voortdurend ons lichaam, Hij zorgt
voortdurend voor ons en beschermt ons. En Shri Ganesha, die in onze mooladhara zeteft, draagt zorg voor onze Kundalini. Hij

beschermt onze Kundalini.
Als er met ons iets gebeurt, stijgt onze Kundalini op, maar Shri Ganesha is degene die haar ondersteunt en die haar waakzaam
houdt en stralend. Hij werkt het uit. Hij is de beschermer van onze Kundalini, die de basis is van onze zelfrealisatie. Je moet dus
beseffen hoe belangdjk Shri Ganesha wel is en aan introspectie doen. Zijn wij werkelijk toegewijd aan Shri Ganesha ? En als dat
zo is, wat doen we daarvoor ? En dan zal je werkeiijk afschuw ontwikkelen voor al die vuile dingen. Je zal ze niet meer
aangenaam vinden. Je zal ook zulke mensen niet meer aangenaam vinden. Zo dient een Sahaja yogi het uft te werken.
Kinderen zijn daarin het best. Dat weten we. Kinderen ziin zo zacht en lief, zo liefdevol en zo mooi. We moeten beseffen dat dat
Shri Ganesha is. Hij is onschuldig en zeer sterk, beschermend, zeer beschermend met zijn onschuld. We moeten onze onschuld
verzorgen en ons niet gekwetst voelen, want zulke mensen worden bedrogen, gedomineerd ... Dat is niet erg. Zij zullen proberen
onschuldige mensen te domineren. In heel de wereld is daarover opschudding ontstaan. Er wordt over gepraat dat onschuldige,
eenvoudige mensen niet mogen gedomineerd worden. Het is gebeurd, maar het zal moeten ophouden, want anders kunnen de
mensen niet zo verder leven. Zoals : zij gingen overal naartoe en verdrukten zoveel mensen.
In Amerika waren er tot mijn verbazing zoveel rode lndianen die " Indian Americans "lndische Amerikanen" genoemd worden. Zij
werden zo erg verdrukt dat ze naar verschillende plaatsen moesten viuchten. En dan ging ik naar Canajohare en de vibraties
waren zeer goed, omdat zij heel onschuldige en eenvoudige mensen waren. De Amerikanen die daar in die tijd naartoe gingen,
probeerden hen totaal uit te roeien. Zij vluchtten dus en verborgen zich op plaatsen zoals Canajohare. Canajohare had zodanig
veel vibraties dat ik zei : " Kijk, zovele jaren zijn voorbijgegaan sinds deze rode lndianen, die wij Amerikaanse lndianen noemen,
hier leefden, hier rondliepen en van deze plaats genoten. Zij waren zeer eenvoudig, onschuldig en spiritueel, want zij vereerden
de Moeder. Zij hebben altijd de Moeder vereerd.
Dat kwam ook in andere landen voor, maar ik was gelukkig toen ik merkte dat ze in Australië zeer zorgzaam zijn. Daar wonen
Maori's en anderen en ze helpen hen. Ze hebben verrassend veel talent en ze proberen hen duidelijk te maken dat ze gelijk zijn
wat hun politieke rechten betreft. Dat is een goede zaak.
Ganesha verscheen in Australië in Uluru, een hoge berg die op Shri Ganesha lijkt, met een grote slurf die naar beneden komt. De
vibraties zelf zullen aantonen dat het Shri Ganesha is die uit de Moeder Aarde komt.
Hij verscheen op vele plaatsen, niet enkel daar, maar daar - zo voelde ik het aan - is werkeiijk de bron, de bron van vibraties.
lk dank Hem, omdat, dank zij Hem, Sahaja Yoga zo goed en gemakkefijk kan verspreid worden in Australië. De regering heeft ons
nooit iets in de weg gelegd. Er is nooit een probleem geweest. lk weet niet wat hen heipt, maar misschien is het Shri Ganesha in
Uluru die Sahaia Yoga beschermt en doet groeien.
Op dezelfde wijze moet Shri Ganesha overal vereerd worden en je zult op miraculeuze wijze geholpen worden. Je zult op
miraculeuze wijze geholpen worden, maar eerst moeten we onze kuisheid bewaken, die Shri Ganesha is.
Moge God jullie zegenen.

1999-1017, 8e dag van Navaratri, de machten van Shri Mahakali
View online.
Navaratri puja - Cabella Ligure (Italië) - 17 oktober 1999. NlTVD2020-0921 Vanavond zijn we hier samengekomen om een Puja
op te dragen aan de Devi, we kunnen haar Mahakali noemen of Durga. Zij heeft zoveel gedaanten aangenomen om de negatieve
krachten te doden die de groei van goede en zachtaardige mensen proberen te verstoren en tegen te houden. We kennen van
haar verschillende soorten vormen waarin zij zoveel rakshasa’s vernietigde. Zij vernietigde zoveel boosdoeners. We weten ook
niet dat zij tijdens de twee wereldoorlogen aanwezig was om de juiste soort van mensen te beschermen. Daarom overleefden ze
allemaal het kwaadaardige plan, het onrechtmatige plan van zeer wrede en slechte mensen. Slechte mensen zijn in staat te
haten en die haat op alle mogelijke manieren uit te drukken. Ze worden echt slecht geboren en er zijn er die ook slecht worden.
Als ze slecht geboren zijn, kan je ze herkennen. Omdat hun hele gedrag, waar het ook om gaat, zo agressief en zo wraakzuchtig
is. Maar haat kent geen grenzen, helemaal geen grenzen. Want als ze haten, als ze iemand haten, dan zeggen ze allerhande
dingen om die haat te verrechtvaardigen. Gewoon om te verrechtvaardigen, maar soms doen ze dat zelfs niet. Ze voelen gewoon
dat ze 'haten' en dat 'haten' voor hen een fundamenteel recht is. Maar deze krachten bundelen zich soms om een samengestelde
kwade persoonlijkheid te vormen die mensen gaat kwellen en verstoren. Ze kunnen eender welke naam gebruiken. Ze kunnen
zich om het even wat noemen, maar ze zijn absoluut honderd percent kwaadaardig en voor deze persoonlijkheden heeft God
Almachtig geen erbarmen of medelijden. Ze moeten vernietigd worden. En hen vernietigen is de taak van de Godin die een
Moeder vol medeleven en liefde is. Deze mensen doden is een erg contradictorisch werk dat de Godin moet volbrengen, want in
het algemeen belang is het belangrijk dat zo'n slechte mensen volledig vernietigd worden. Maar dat gebeurt niet. Ze gaan
bijvoorbeeld een tijd de gevangenis in, ze gaan een tijd naar de hel, ze lijden, ze komen sterker weer terug en proberen weer
goede en heilige mensen te kwellen. Het is een veel voorkomende trend, ze bestaan overal ter wereld. Ze kunnen voorkomen als
een heel goede man, als een heel vriendelijke man of een man die "veel over God weet" of ze kunnen ook zeggen dat ze jou
zelfrealisatie kunnen geven. Ze zijn tot alle leugens in staat want ze bezitten die kracht van het kwaad, de kracht om kwaad te
doen. Dus leggen ze zich toe op alle mogelijke leugens en ze verkondigen: "We zijn dit of dat" en "We kunnen jou dit of dat
geven". In feite zijn ze op deze aarde gekomen om mensen in het verderf te storten. We hebben veel van deze valse mensen
gehad en veel domme mensen zijn hen gevolgd. Ze spreken nooit kwaad van elkaar. Christus zei: "De duivel zal nooit tegen zijn
eigen huis spreken." Alsof ze in 'één' huis verblijven. Ze leven in 'één' huis en ze kunnen niet spreken, ze kunnen niet spreken over
iets wat de collectiviteit of broederschap zou kunnen verstoren. De broederschap is zo groot dat ze, waar ze ook zijn, 'weten' dat
ze samen zijn. Stel je voor. Het is verrassend dat alle slechte mensen zich verenigen en zich zo gedragen. Op die manier zijn ze
zeer collectief. Veronderstel dat één een deel van het land bezet en daar heerst. Een andere neemt een ander deel. Een derde
eveneens. Er is niet echt een competitie. De ultieme poging is op één of andere manier de volledige schepping van God te
vernietigen, alle goede mensen in de wereld die uiteindelijk hun zelfrealisatie zullen krijgen en de kennis van de realiteit zullen
bezitten. Dit soort atmosfeer is het ergst tijdens Kali Yuga en er zijn zoveel domme, domme mensen die misschien eenvoudig
zijn, misschien goedaardig zijn, maar aangetrokken worden door het kwaad van deze mensen. Terwijl goede mensen soms ook
gepaste zaken volgen, proberen ze ook hen te volgen. Zeer verrassend. Waarom begrijpen goede mensen niet wat goed en
slecht is? Maar bij veel goede mensen ontbreekt dit onderscheid en daarom gaan ze verkeerde dingen doen. En dan gaan ze
altijd verrechtvaardigen dat wat ze doen het juiste is, het beste is en dat ze er het bewijs van hebben. Zoals je weet zijn er in de
Kali Yuga velen geweest en velen zijn nu van de aarde verdwenen en kunnen ons geen problemen meer geven. Maar er zijn er
nog meer die ontmaskerd worden. Mensen hebben hen op zo'n manier ontmaskerd zoals niemand iemand anders zonder
bewijzen kan ontmaskeren. Maar ze hebben zoveel moed en ze hebben zoveel zelfvertrouwen dat ze kunnen doen wat ze willen
en wie hen probeert te ontmaskeren zullen ze zeker en vast vernietigen. Ze doen zo een aantal zaken. Eerst en vooral steken ze
verkeerde ideeën in je hoofd. Ze zeggen: "We zijn grote mensen, we zijn dit en dat. God heeft ons gezonden." Ze zullen allerlei
dingen zeggen. Maar er is geen bewijs van. En mensen vragen nooit om het bewijs, zoals: "Wat zeg je? Wat is het bewijs?" De
oplossing is dus Sahaja Yoga. In Sahaja Yoga heb je de ervaring, heb je het bewijs. Dan geraak je ingewerkt. Je kan niet ineens
een grote Sahaja Yogi zijn, dat is een feit. Je moet groeien. Voor sommige mensen neemt het wat tijd. Voor andere mensen wat
meer. Het maakt niet uit. Maar je groeit. Als je tegelijkertijd naar deze verkeerde mensen wil gaan, dan is het niet mogelijk, is er
geen enkele manier om je er weer bovenop te krijgen. Vooral als het gaat om mensen die in Sahaja Yoga hoog zijn opgerezen,
denk ik. Als ze vallen, vallen ze zo diep. Dan kan zelfs een gewone Sahaja yogi zeggen: "Moeder, kijk naar hem! Wat is er met
hem gebeurd?" Met al deze gebeurtenissen is het onze taak Mahakali in onszelf te eren. Wat doet zij dan? We zijn er ons

misschien niet erg van bewust. Eerst en vooral beschermt zij ons. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, welk risico je
ook loopt, hoe gevaarlijk je situatie ook is, zij beschermt je. Eerst en vooral beschermt zij je. Al deze mensen schrijven mij, hoe ze
beschermd werden, hoe ze genezen werden, hoe ze geholpen werden. Ze zouden moeten weten dat dit alles gebeurde door de
Mahakali kracht binnen in je. Zij bestaat binnen in je. Als je Mahakali vereert, dan vereer je de Mahakali in jezelf. Je moet, op een
respectvolle manier, weten dat deze Mahakali een erg gevoelige persoonlijkheid is. Zij is erg gevoelig. Als jij iemand anders
tracht te schaden, dan zal zij je leiden. Zij zal je op verschillende manieren zeggen: "Wat je nu doet is verkeerd. Waarom doe je
iemand onrecht?" Maar als je er geen spijt van hebt en weer tot een normale positie komt, dan geeft zij je op. Eens Mahakali je
opgeeft, ben je blootgesteld en word je vatbaar voor allerlei slechte dingen. Ik zou zeggen … (wat is er aan de hand met de baby?)
Als je haar vereert, wat wil je dan? Je wilt dat zij je beschermt. Met jouw onderscheidingsvermogen, door een fout, kan je iets
verkeerds doen. Kan je iets doen dat niet goed voor je is, dat misschien gevaarlijk voor je is. Zij is het die advies geeft om alle
gevaren uit de weg te gaan. Zij beschermt dus je leven, zij beschermt je lichaam, zij beschermt alle organen van je lichaam, zij is
degene die je alle veiligheid in het leven geeft. In haar gebied voel je je absoluut veilig. Je bent nooit ergens bang van. Omdat je
haar gebied hebt verlaten, eruit bent gegaan, daarom, om die reden ben je bang. Maar ben je onder haar prachtige leiding en haar
zegeningen, dan zal je nooit bang zijn om wat dan ook te doen. Je zult ook nooit iets verkeerds doen. Zodra je iets verkeerds zal
proberen te doen, zal ze je hand vasthouden. Zij is werkelijk degene die leidt. Zij is het die ons in feite ons bestaan geeft. Zonder
haar kunnen wij niet bestaan, want zij is de kracht van Shri Shiva. Zij geeft ons zoveel dingen. Zij geeft ons bijvoorbeeld
ontspanning, slaap. Zij geeft je de waarheid. Zij zegt je wat wel of niet de waarheid is. Soms proberen mensen die zo in hun ego
zijn, altijd te geloven dat: "Wat ik denk is de waarheid." Zij is het die het aantoont door een 'Maya' te scheppen, een soort van
verwarring, zodat je begint te denken: "Wat is dit?" Zij wordt aangeduid als diegene die ons 'Branti' geeft, illusies. Zij brengt je ook
in illusies. Zij test je, brengt je in illusies en dan uiteindelijk haalt zij je ook uit de illusies. Zij is het die je ontspant, want zij neemt
al jouw verantwoordelijkheden op zich. Zij neemt al jouw problemen op zich. Zij is het die alle problemen oplost. Wij zijn het die
vergeten onze problemen aan haar over te laten. Als je gewoon je problemen aan haar overlaat, zijn ze allemaal opgelost. Niet
alleen dat, maar je voelt je echt gezegend. Niet alleen op fysiek vlak, ook op mentaal vlak maakt zij je hoofd vrij van zorgen. Zij
maakt zich geen zorgen en zij wil niet dat jij je zorgen maakt. Als jij je zorgen maakt, dan probeert zij aan te tonen dat jij haar met
je zorgen verloochent. Dat je haar niet aanvaardt. Zich zorgen maken is veel voorkomend en mensen zijn heel fier om te zeggen:
"O, ik was zo bezorgd." Hoe kan je bezorgd zijn als jouw Moeder "Sakshat Mahakali" is? Zij kan alle demonen doden. Zij kan ze
allemaal vernietigen. Zij weet hoe zaken te beredderen. En als je voor haar staat als een kind, hoe kan je je dan om iets zorgen
maken? Het is dus gedaan met je zorgen. Zij maakt zich zorgen voor jou, je zou je geen zorgen mogen maken over jezelf. Dat is
het punt. Haar veiligheid is zo enorm, zij is zelf zo veilig dat zij jou alle veiligheid geeft die je nodig hebt. Je kan je vasthouden aan
haar voeten. Je kan je vasthouden aan haar beeld of wat ook. Je kan zelfs tot haar bidden. Veel mensen genezen, alleen door tot
haar te bidden. Want zij geneest je. Zij kan jouw ziekten genezen, zeer ingewikkelde ziekten kan zij genezen. Waar houdt zij van?
Mahakali houdt van licht. Zij wordt 's nachts aanbeden omdat we dan licht kunnen aansteken. Zij houdt van verlichte mensen. Zij
houdt ook van licht. Zij houdt van de zon. Zij houdt van iets wat volledig verlicht en helder kan gemaakt worden. Je moet gehoord
hebben van mensen die, ik weet niet wat, genoemd worden, vooral in het Westen. Ze hebben grote tanden en ze … (iemand uit
het publiek roept 'vampieren') Zij zijn de mensen die, stel je voor, niet in het zonlicht kunnen bestaan. Zodra de zon opkomt,
willen ze gewoon weggaan en slapen. Ze kunnen niet naar de zon kijken want ze verdragen het licht niet. Nu, in dit geval is
Mahakali vertrokken. Mahakali is uit hen verdwenen en wanneer Mahakali verdwenen is, zijn ze angstig. En zulke mensen
worden aangevallen door deze mensen die weten dat ze angstig zijn. De zon zelf is heel belangrijk om deze Mahakali
hoedanigheid uit te werken. Maar meer bepaald in het Westen, werken we heel hard, zijn we ingesteld op de zon en vereren we
de zon. Dat alles doen we, we vereren de zon en gaan ook heel erg naar de rechterkant. Zij is het die ons dan in evenwicht brengt.
Zij is het die ons het evenwicht geeft door ons volledig te ontspannen en ons te beschermen. Soms zijn we competitief en echt
bezorgd en willen we iets doen dat we niet kunnen. Dan raken we in de war en weten we niet wat te doen. Zij is het die ons dan
slaap geeft. Terwijl we slapen zorgt zij dus voor ons, stelt zij ons gerust en neemt zij onze problemen weg. Zij doet zoveel dingen.
Maar wat doen wij voor haar? Dat moeten we zien. Het belangrijkste is dat wijzelf haar vereren. Zij houdt ervan dat haar kinderen
haar vereren, dat zij op dat niveau één kan zijn met hen. Dat zij hen haar mededogen, haar liefde en haar bescherming tegen alle
kwaad kan geven. Maar je moet goed begrijpen dat zij die nog niet gevestigd zijn, zij die nog niet absoluut in dat veilige gebied
van Mahakali horen, aangevallen kunnen worden. En eens ze dat gebied verlaten, kunnen ze heel erg gekwetst worden, gedood
worden, het ene of het andere kan gebeuren. We leven nu dus in deze Kali Yuga, in heel gevaarlijke tijden. Waardoor om het even
wat kan gebeuren. We moeten dus zeer voorzichtig zijn. We moeten ons brein in de gaten houden om te zien hoe het werkt. Wat
leert het je? Wat zegt het je? Tracht te begrijpen wat het plan van deze slechte mens is, dat je naar zijn pijpen danst? Hoe kan je

naar zijn pijpen dansen en hoe kan je verkeerde dingen doen die hij van je wil? Ten tweede gaat het ego tegen haar in. Het
grootste probleem vandaag is het ego. Het ego zal opkomen: "Neen, neen, ik kan dit." Het ego zegt: "Ik zal het oplossen." Het ego
zegt: "Het zal gebeuren." Maar zie je, mensen geven zich over aan het ego. Dat hun ego zo sterk is, geeft hen veel voldoening en
ze willen niet naar de Mahakali krachten luisteren. (Neem de jongen mee naar buiten. Hij wil bij mij zijn zie je. Kinderen zijn zo. Ze
kunnen je zelfs niet …) Jullie moeten als kinderen zijn. Echt, de beste manier is onschuldig te zijn als kinderen. Zij houdt van
onschuldige mensen. Zij is zelf onschuld. Zij houdt van onschuldige mensen en zij zorgt nog veel meer voor jou omdat je
onschuldig bent. Je bent niet sluw. Je probeert niet echt je ego op anderen uit te werken. Als je onschuldig bent, zal zij je helpen.
Zij zal je zeker helpen. Maar dit ego moet gecontroleerd worden want het is voor haar de ergste vijand. Zij houdt niet van jouw
ego. Zij wil dat je zonder ego bent, onschuldig. Zoals je weet, kwam zij als eerste en zij schiep Shri Ganesha. Daarom vereren we
Shri Ganesha. Wij moeten onschuldig zijn. Dat betekent dat we niet van plan zijn iets goeds of slechts te doen, maar we hebben
geen intenties. We zijn gewoon … het is een tijdloze handeling. Je maakt je gewoon geen zorgen om wat je gaat doen, om wat je
niet gaat doen, om wat je zou moeten doen. Niets daarvan! Je bestaat gewoon in jouw volledige onschuld, je vermaakt jezelf en
laat anderen zich vermaken. Als er één kind in huis is, kan het honderd mensen doen dansen. Zo is dat. Want deze kinderen
bezitten de kracht van de onschuld en daar heeft zij respect voor. Soms voelen we hoe mensen vals spelen. Hoe ze ons
belazeren. Hoe ze alle mogelijke … Ik moet zeggen … het is agressiviteit hoe ze soms ook proberen leugens te vertellen! Ze zullen
allerlei dingen doen en ook zoveel van jou verwachten. Maar dit alles gebeurt, het gebeurt. Je moet je hierover geen zorgen
maken. Je moet jouw onschuld bewaren en je zult verrast zijn, je zult volledig beschermd worden. Hoe? Omdat Mahakali om je
heen zal staan. Zij zal voor je zorgen als je onschuldig bent. Een onschuldig iemand wordt niet boos. Waarom boos worden?
Onschuld heeft, zou ik zeggen, haar eigen kracht, sterkte. Ze is zeer krachtig. Zelfs als een wrede man een kind ziet, wordt hij er
zich een beetje van bewust: "Hier is een kind." De hele wereld is er zich van bewust dat kinderen op geen enkele manier
verontrust of gekweld zouden mogen worden. Waarom? Omdat kinderen zo onschuldig zijn. De kwaliteit van onschuld zal je dus
echt heel erg helpen, want zij waardeert jouw kwaliteit van onschuld. Nog iets in jou waarvan zij houdt is je medeleven.
Medeleven voor elkaar. Liefde voor elkaar. Ook de zorg voor anderen. Daar houdt zij van. Als je een Sahaja yogi bent, als je een
gerealiseerde ziel bent, is zij altijd bij jou. Maar zij zegt: "Wat doe je met je medeleven? Hoeveel mensen geef je realisatie?
Hoeveel mensen genees je? Hoeveel mensen help je?" Zij is heel bewust van wat je ook doet. Ik moet zeggen, Mahakali heeft
zo'n enorme kracht dat zij alles over je weet. Alles! Zij kent je gedachten. Zij kent je hart. Zij kent je gezondheid. Zij weet alles. In
feite is zij op elke mogelijke manier, de Moeder die zorgt voor het kleine kind. Zo weet zij dat dit kind niets doet. Dat het heel
onschuldig is. Zoals je moeder voor je zorgde toen je heel klein was, zo zorgt Mahakali voor jou. Dan komt de Mahasaraswati
kracht aan de beurt en zij voedt je op. Zij geeft je andere ideeën over kennis … dit en dat. Maar de zorg voor het kind in jou, de
zorg voor jouw onschuld en medeleven, wordt gedaan door deze Mahakali kracht. Zij is dus zeer gevoelig als het om haar
kinderen gaat. Laat niemand aan haar kinderen raken! Voor haar is iedereen als een kind. Zij vindt dat vooral de gerealiseerde
zielen kinderen zijn en op geen enkele manier gekwetst mogen worden. Hen mag niets overkomen. Zij volgt ze altijd. Men kan
zeggen: "Als zij een persoon is, hoe volgt zij hen dan?" Omdat zij alomtegenwoordig is. Zij is overal aanwezig. Zij is overal in jouw
leven. Vooral bij Sahaja yogi's, zij volgt hen bij elke beweging. Overal, wat je ook doet. Je hebt een ongeval, zij is er om je te
redden. Zij staat als een engel achter je en er kan je niets gebeuren als je haar echt met je hele hart vereert. Niet om er bij te
winnen, niet om iets te bereiken, maar voor haar zegeningen. Haar zegeningen zijn enorm en hebben de mensen echt verrijkt. De
mensen hebben deze aarde verrijkt. Ze hebben alles verrijkt door de zegeningen van Mahakali. Daarna komt natuurlijk
Mahalakshmi. Haar hoedanigheid is dat je in het Mahalakshmi principe zowat 'onthecht' wordt. Je begint in te zien dat: "Wat is
deze wereld uiteindelijk?" en er bekruipt je een gevoel van onthechting en je begint te denken dat er iets beters moet zijn, dat er
waarheid moet zijn voorbij dit alles. Vooral zij die door slechte mensen gefolterd werden denken altijd zo: "Er moet iemand zijn
die ons hieruit haalt." Dan komt het Mahalakshmi principe in jou, het principe van de Godin van de spirituele groei. Zij brengt de
ideeën in je hoofd van: "Wat komt er nu? Wat moeten we doen? Is dit nu het einde van ons leven? Wat is het doel van dit leven?
Waarom zijn we op deze aarde gekomen? Wat is er zo bijzonder aan dat we op deze aarde moeten leven?" Al deze fundamentele
vragen beginnen op te komen en dan begin je gewoon te zoeken. Hier moet je ook begrijpen dat het Mahalakshmi principe heel
erg verschillend is van wat mensen begrijpen. Als ze zoeken, denken ze dat het begrijpbaar moet zijn, dat het via hun brein moet
gaan, of rationeel moet zijn, of wetenschappelijk. Zo gaan ze verder met het zoeken naar de waarheid. Dat is niet mogelijk. Het
Mahalakshmi principe is als volgt: je moet een ernstig verlangen hebben om de waarheid, de waarheid en de waarheid te kennen,
niets anders. Als je zo denkt, dan zal je geen andere dingen beginnen te doen. Zoveel mensen gingen drugs gebruiken omdat ze
dachten zelfrealisatie te bereiken door dat te doen. Het is een verkeerd idee. Hoe kan ontsnappen aan je bewustzijn dat waar
maken? Bewustzijn is het allerbelangrijkste. Als je het gebied van het bewustzijn kan betreden, dan moet je begrijpen dat het

primaire bewustzijn niet verloren mag gaan. Als je primaire bewustzijn verloren gaat door drinken of drugs en andere dingen die
mensen doen. Ze denken dat ze zoeken en daarom doen ze dat. Soms gebruiken ze 'zoeken' als excuus voor verkeerde
handelingen. Het is wraak op je Zelf, denk ik, dat je jezelf wil wreken door te zeggen dat je nu aan het 'zoeken' bent. Het is niet het
echte zoeken. Bij het echte zoeken moet iemand gewoon mediteren en ontdekken wat de juiste manier is. Maar ook niet door het
lezen van bepaalde boeken en het luisteren naar bepaalde valse guru's. In feite is de ontwaking van de Kundalini de enige manier
waarop iemand de waarheid kan kennen. Er is geen enkele andere. Maar niemand vertelt hen dat het de Kundalini-ontwaking is.
Ze zeggen: "We zullen hier naartoe gaan, dan hier naartoe, dan daar naartoe. Dan moet dit of dat gedaan worden." En waar
geraak je uiteindelijk? Waar je begon! Gewoon, door van de ene naar de andere plek te gaan. Door van de ene leugen naar een
andere leugen, een andere leugen, naar onwaarheid te gaan. Uiteindelijk liepen zoveel zoekers verloren. Zovelen geraakten
verloren, omdat ze dachten dat een bepaalde soort van … zeer waardevol is, zoeken zeer 'waardevol' is; want je kan de guru veel
geld betalen. Ik bedoel dat je de guru kan 'kopen'. En zo kunnen alle rijken verlicht worden. Dat is wat het betekent. Maar ik denk
niet dat het percentage aan goede mensen alleen rijken zijn. De mensen die goed zijn, zijn goed, het gaat er niet om of ze al dan
niet rijk zijn. Maar zulke mensen verzamelen zich rond iemand omdat, denk ik, hun geld een subtiel ego geeft in de zin van "We
kunnen ons veroorloven dit te kopen, dat te kopen." Toen ik in Amerika was, kwam een dame mij bezoeken en zij wist niet dat ik
een 'spiritueel iemand' was. Ze zei: "Er is een hele goede guru naar Amerika gekomen." Ik zei: "Echt? Wat doet hij?" Ze zei: "Er is
een verkoop aan de gang." Ik zei: "Echt?" "Je kan hem de helft van de prijs geven en hij kan je zijn zegen geven. Goed?" Een week
later zei ze: "De verkoop is gedaald tot een vierde. Als je een vierde van het bedrag betaalt zal hij je de 'volledige kennis' geven." Ik
zei: "Hoe kan het evenredig zijn? Het is niet proportioneel!" Ik zei: "Toen je de helft gaf, gaf hij jou de helft, en toen je een vierde
gaf, gaf hij het geheel." "Dat is het juist" zei ze, "hij is erg grootmoedig zie je. Dat is het punt." Ik zei: "Al die mensen die denken dat
ze de waarheid kunnen kopen, kunnen haar niet bereiken. Je kan haar niet kopen." Je kan niet betalen voor je Kundalini. Neen! Je
zou er ook geen betaling voor mogen aanvaarden. Zelfrealisatie is absoluut de goddelijke gratie. En je kan daar geen geld voor
aannemen. Je kan het niet verkopen. Het is niet zo 'ordinair' om verkocht te worden. Als je dat begrijpt, dan werkt de
Mahalakshmi kracht. En de Mahalakshmi kracht is echt bedoeld voor mensen die echt oprechte zoekers zijn, die echt oprecht
zoeken. Het werkt en functioneert zo goed dat ze een soort van heel spontane zelfrealisatie bereiken. Deze spontane
zelfrealisatie hebben jullie allemaal gekregen. Je hoeft niet naar de Himalaya. Je hoeft niets van die aard te doen. Dat is allemaal
verleden tijd. Dat heb je al gedaan. In je vorige levens moet je dat al gedaan hebben. Nu moet je niets doen. Je kan het krijgen, je
krijgt het terwijl je daar zit. Waar ter wereld je ook bent, je kan het krijgen en het verspreidt zich heel snel. Nu is Sahaja Yoga
verspreiden, de plicht van Sahaja yogi's. Je moet begrijpen dat Mahalakshmi en Mahakali hand in hand gaan. Zie je, als Mahakali
jou zegent en zij bij jou is en jij in haar gebied verblijft, dan biedt Mahalakshmi zich aan en zij helpt je absoluut om je realisatie te
krijgen, je problemen te verbeteren, je te helpen. Ik bedoel, het kan de financiële kant zijn of het kan gaan over andere problemen
die zij oplost. Het grootste probleem dat zij oplost is dat jouw grootste verlangen om zelfrealisatie te bereiken, wordt vervuld. Er
is tussen hen dus geen wedijver. Deze drie krachten werken samen en zij werken uit wat nodig is. Maar het is Mahakali die
aanduidt waar welke hulp naartoe moet en daarom wordt de kracht van Mahakali zo gerespecteerd. Zij heeft wel al zoveel
duivels en zoveel rakshasa’s gedood en er zijn er nog altijd, sommigen bestaan nog maar ik ben er zeker van dat ze allemaal
vernietigd gaan worden. Er zullen zo geen verschrikkelijke meer bestaan. Toch moeten we heel voorzichtig en alert zijn en
proberen uit te maken wat er met deze mensen mis is. Wat doen ze en wat proberen ze over te dragen? Je moet zo groeien dat je
alles weet van al deze slechteriken. Je moet uitzoeken wat deze valse mensen doen. Kijk, het is eenvoudig want je bent verlicht.
En met je verlichte aandacht kan je zeker uitmaken wat er mis is met eender welke organisatie, met eender welke slechte mens
of slechterik. Het zal … de beste manier is mediteren. Op geen enkele manier agressief te zijn maar gewoon te mediteren en
Mahakali te vragen: "Vernietig! Vernietig hem want hij vernietigt de wereld. Vernietig hem alstublieft!" Dat is haar taak en zij zal ze
met plezier uitvoeren, maar iemand moet het haar zeggen en het haar vragen. Het is een heel goede zaak, want er zijn er zoveel
dat zij er mogelijk haar aandacht niet op kan brengen tenzij je het aangeeft. Het is altijd beter haar om hulp te vragen. Op
individueel vlak. Op nationaal vlak. Het kan ook op collectief vlak of op wereldvlak. Zo is het. Zij bestaat overal, zij is wereldwijd
beschikbaar. Om het even waar: welke kleur je ook hebt, van welk ras, welke natie je ook bent, zij bestaat altijd binnen in jou. En
haar vereren en haar opwekken is het enige wat jij verschuldigd bent, wat jij moet doen. Als zij in jou ontwaakt is, ben je een
nederig iemand. Je zult zien welke fouten je hebt gemaakt en je zal je er slecht bij voelen. Je zult je niet 'schuldig' maar 'slecht'
voelen in die zin dat: ik zal zoiets nooit meer doen, ik heb iets heel verkeerds gedaan. En dan zal je trachten het te corrigeren. Dit
alles werkt zeer goed uit als je zuiver van hart bent. Je hart zou zuiver moeten zijn. Als je hart niet zuiver is, als je Sahaja Yoga
beoefent om met anderen te wedijveren, of met een soort van materiële betrachting, dan zal het niet werken. Je moet het zo
doen dat het een onschuldige handeling is, dat je je Moeder vereert zoals een klein kind zijn moeder vereert en liefheeft. Het is

een zeer eenvoudige relatie die wij allemaal hebben gevoeld, hoe we van onze Moeder zouden moeten houden en hoe we onder
haar leiding en bescherming zouden moeten zijn. Het is iets zeer eenvoudigs dat je in je kindertijd kende en die kindertijd moet in
jou terugkomen als je werkelijk de Moeder vereert. Moge God jullie zegenen.
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Het is een goede en voorspoedige zaak dat we Diwali in Griekenland vieren, vooral omdat het in Delphi is. Delphi heeft een heel
oude geschiedenis en zoals je weet, verbleef Athena hier. Zij was de Primordiale Moeder. ‘Atha‘ betekent in het Sanskriet
‘primordiaal‘. Deze plek werd, zelfs in de Purana’s, beschreven als “Manipur (navel) Dvipa (eiland)”. Manipur is de Nabhi. Ook in
het Sanskriet betekent Manipur de Nabhi chakra. Hij wordt dus beschreven als de Manipur Dvipa, wat wordt geschreven als
Manipur e Dvipa. Tracht even je deze Purana’s, deze oeroude boeken voor te stellen! God weet hoe oud ze zijn, tenminste
achtduizend jaar, of misschien wel meer. En Griekenland wordt er beschreven als de Manipur Dvipa (het eiland van de navel), de
plek van de Nabhi, waar de Adi Shakti verblijft namelijk Athena. Ik bedoel, hoe wisten ze dat? Misschien via krachtvelden, maar
het staat duidelijk geschreven en op dezelfde manier weten we dat de plek van Athena in de Nabhi is. Zo is Athena ook de
Primordiale Moeder, van wie gezegd wordt dat zij zich eerst manifesteerde in de zee, op de Nabhi zelf. Van daaruit verrichte zij al
haar werk. We kunnen zeggen dat zij Shri Ganesha creëerde toen zij als Mahakali, het bestaan, neerdaalde. Dan ging zij naar de
rechterkant en creëerde Mahasaraswati. We kunnen zeggen dat zij het gehele universum, alle scheppingen creëerde. En dan
daalde zij verder naar beneden en vestigde zich als Kundalini. En terwijl zij naar beneden kwam, creëerde zij het Mahalakshmi
principe om onze spirituele groei mogelijk te maken. Zo verliep haar beweging, maar er wordt gezegd dat zij in de Nabhi
incarneerde. Misschien incarneerde zij in de Nabhi, nadat zij dit allemaal gedaan had. We weten dat de Kundalini van Ganesha
zich in de Nabhi bevindt. Men zegt dat zij incarneerde in de Nabhi, omdat het eerste zuivere verlangen van een mens of dier, of
gelijk welk wezen, de honger is. Die situeert zich in de Nabhi. En zij wou deze honger stillen, beheren en in de hand houden. En
dat is misschien de reden waarom zij eerst naar de Nabhi kwam.
Deze Primordiale Moeder, Athena, houdt in haar hand de Kundalini en ook een drietand. Het is een teken dat zij van bij haar
geboorte wist dat zij de negatieve krachten in de Nabhi chakra moest bestrijden. Deze geschiedenis wordt zeer duidelijk verteld
in de Griekse mythologie, maar later werd deze mythologie door de mensen verdraaid, want ze weten alles te bederven. Ze
stelden al de Goden en Godinnen voor als menselijke wezens en zo hebben we hier in India veel Goden die je ook kan
terugvinden in de Griekse mythologie. De Indiase Goden worden zeer zuiver, goddelijk en heilig voorgesteld, maar hier werden zij
naar beneden gehaald tot op het niveau van de mensen. En zo werden de vele Goden hier een beetje anders voorgesteld dan de
Indiase Goden omdat zij vermenselijkt werden. Het is echt verbazingwekkend hoe die afwijkingen langzamerhand ontstonden.
Zelfs in India gebeurde dat, maar het bleef niet zo, omdat we de Purana’s hebben. Telkens mensen [dit beeld] proberen te
vertroebelen en te beschadigen, komt het terug in orde, omdat we de Purana’s hebben. Maar de Purana’s worden niet vereerd
zoals de Bijbel of de Koran of enig ander religieus boek. Ze geven de geschiedenis weer van vroegere tijden en er moet op
toegezien worden dat ze verstaanbaar zijn, zodat ze aan de mensen kunnen uitgelegd worden en ze er dus kennis kunnen van
nemen.
Maar de manier waarop ze de Manipur dvipa beschrijven, is werkelijk groots en zelfs ten tijde van Alexander was Griekenland
een welvarende en zeer mooie natie. Ze werd beschreven door Chandrabarday, een dichter die hem vergezelde, en hij beschreef
in detail hoe het was. Hij schreef ook zeer duidelijk dat er een tempel is van de Primordiale Moeder, van de Adi Shakti en dat ook
Ganesha daar zit. Hij beschreef dit werkelijk in detail. Hij zegt dat de treden naar de tempel drie en een halve wending maken:
drie grote en de laatste is een halve. Als je ze zou projecteren over de gehele wereld, dan geeft dat drie en een halve wending. Hij
schreef ook zeer duidelijk dat er swayambu’s zijn, swayambu’s van Shri Ganesha.
En van het orakel van Delphi wordt gezegd dat in de Nabhi chakra de Goden spreken. Dit alles werd in India beschreven lang,
lang voor Alexander naar India kwam. Daaruit kunnen we afleiden dat er veel meer contacten waren; heel wat mensen reisden
naar andere landen of kwamen naar hier of misschien werden in dat krachtveld al de Purana’s neergeschreven. We bevinden ons
dus nu op een zeer oude plek waarvan de beschrijving zonder twijfel waarheidsgetrouw is. Maar later kwam de degeneratie. Er is
ook sprake van dat de Kundalini werd afgebeeld en ook de chakra’s. Maar met de komst van het christendom werd gesteld dat
het allemaal vals was en kon vergeten worden, ze wilden er niets van weten. Zo werd het dus een onzuivere en onduidelijke

geschiedenis. Het geloof in Athena nam af en ook het geloof in de Goden en Godinnen en het werd wat het nu is, in feite kan je
zeggen dat het stilletjes verdween. Dit was de situatie van Griekenland en nu zijn we terug hier. We zitten comfortabel in de
Manipur e Dvipa voor de Lakshmi puja in de Nabhi. Lakshmi kwam zonder twijfel uit het water, maar Athena is de Moeder van
Lakshmi. Zij is aanwezig in alles wat bestaat en zij creëerde Lakshmi. Deze Lakshmi is degene die hier regeerde en zij
manifesteerde zich duidelijk. Zij creëerde hier prachtige zaken, want de Grieken waren heel rijk. De Grieken waren heel rijk en
hielden zich met allerhande zaken bezig, vooral met handel drijven en scheepvaart. Scheepvaart is hun belangrijkste bezigheid.
Ik was hier al eerder met mijn echtgenoot, want hij was bezig met scheepvaart. Tot onze verrassing werden wij in de luchthaven
begroet door de vrouw van de minister, nog een echtgenote van een minister, de vrouw van de eerste minister. Normaal komen
ze geen vrouwelijke bezoeker ontvangen. Ze zeiden: “Onze echtgenoten vertelden ons dat als we echt een absoluut zuivere,
vrouwelijke en serene dame wilden ontmoeten, dat wel mevrouw Shrivastava was.“ En daarom kwamen ze mij begroeten, stel je
voor.
Het concept van sereniteit bestaat nu niet meer voor de vrouwen in deze wereld, maar deze dames kwamen mij begroeten: “Wie
is deze serene dame die nu naar hier gekomen is?“ Ze zorgden heel goed voor mij. Daarna waren er ook nog verkiezingen. Maar
ik vergeet vooral niet hoe ze mij vol respect vroegen: “Hoe hebt u deze sereniteit ontwikkeld?“
Ik zei: “Ik heb dat niet ontwikkeld. Het was er, ik deed helemaal niets om er ‘sereen’ uit te zien of om dat op een of andere manier
uit te werken. Daar bestaan geen schoonheidssalons voor, het is aangeboren. Waarom dachten jullie dat het sereniteit was?” Ze
zeiden: “Alle mannen spraken met lof over u. Ze zeiden dat u zelfs in deze verschrikkelijke tijden zeer sereen blijft.“
Diwali is zeer betekenisvol, want vandaag is het de donkerste dag en de donkerste en langste nacht. Om daar een eind aan te
maken, worden lichtjes aangestoken. En in de atmosfeer is alles zeer donker en zwart. De zon is weg. Daarom worden al die
lichtjes aangestoken. Zo ook is het nu Kali Yuga. Je kan de Kali Yuga zien als één dag: het is heel donker, verschrikkelijk, er zijn
veel problemen, het heeft ons leven ellendig gemaakt en we weten niet hoe we met ons leven verder moeten. Op dát ogenblik is
het belangrijk dat we mensen verlichting kunnen geven. De Kali Yuga is nu in haar ergste fase. Zelfs wat mensen doen in de
naam van God, is schokkend. Maar dat is Kali Yuga, waar we alle zin voor richting verloren zijn. We weten niet waar we naartoe
gaan. We doen allerhande verkeerde dingen en we denken dat het allemaal in orde is: “Wat is daar nu verkeerd aan?“ Wat je hen
ook zegt, het antwoord is: “Wat is daar verkeerd aan?“ Zeg hen: “Doe dat niet.“ En ze zullen vragen: ”Wat is daar verkeerd aan?“
En zo zijn alle mensen zeer individualistisch geworden. In zekere zin is dat niet zo, want ze volgen een mode, een stijl. Ze zijn
slaven, maar ze geloven dat ze erg onafhankelijk zijn, dat ze vrije mensen zijn en dat ze kunnen doen wat ze willen.
Het gevolg van deze vrijheid in deze Kali Yuga, of het idee van vrijheid, is dat ze heel lelijk geworden zijn. Het is ongelooflijk wat
ze allemaal doen in deze Kali Yuga. Zelfs priesters in de kerken, dit en dat, ze zijn zo verschrikkelijk immoreel dat je niet kan
geloven hoe het mogelijk is in de naam van God, in het huis van God. Maar het is zo, dat is Kali Yuga en deze Kali Yuga moet
beëindigd worden. Wat we dus zullen doen om de duisternis van de nacht te verdrijven, is lampen aansteken. Op dezelfde manier
moeten de mensen ‘verlicht’ worden. Er moet licht zijn in het hart van de mensen. Eens er licht is, zal deze duisternis, waaronder
we lijden omwille van onze onwetendheid, verdwijnen en zullen we beschikken over de absolute kennis. Dit nieuwe tijdperk
waarover gepraat wordt begint nu hier, op deze plek gaat het op zo’n manier uitwerken dat het allemaal samen verlichte mensen
zullen zijn en zij zullen begrijpen wat dit licht betekent, wat echte kennis is, Gyana. Onze weg, is een weg van kennis, kennis die
liefde is, kennis die medegevoel is. We moeten begrijpen dat we in een ander gebied zijn gekomen, een arena waar alle
schermutselingen en moeilijkheden van de Kali Yuga niet kunnen binnendringen. Het regen buiten, niet binnen.
We zijn nu niet alleen vrij, maar alles wat we doen ís niets anders dan vrijheid, waarbij we aan niets gehecht zijn dat ons naar
beneden kan halen, dat ons de greep op de waarheid doet verliezen.
Als zo een persoonlijkheid verschijnt, dan zullen al deze denkbeelden van de Kali Yuga verdwijnen. Maar ik moet zeggen dat het
tegelijkertijd ook het laatste oordeel is. Zij die de waarheid aanvaarden, bij de waarheid blijven en in de waarheid groeien, zullen
behouden blijven, alle anderen zullen omkomen, zoals eerder gezegd werd. Vergelijk het met een tuin met bomen die goed
gevoed worden, die veel water en liefde krijgen en zelf ook heel veel aan mensen geven: ze worden behouden. De andere worden
neergehaald en verbrand. Zo moeten jullie ook eerst de liefde aanvaarden, ze aannemen, jezelf met die liefde voeden en dan geef

je ze aan anderen. Dat is een eenvoudige manier om de vloek van de Kali Yuga te overwinnen. De Kali Yuga is zo vol duisternis
dat we elkaar gaan haten. Jullie zitten hier bijvoorbeeld allemaal en ineens wordt het donker. Je weet niet meer hoe je moet
bewegen, of je anderen raakt, naast wie je zit, niets, zo is het. Met duisternis in het hart, duisternis in het brein, weet je niet waar
je bent, wat je doet en wat je zou moeten doen, alsof je razend wordt en elkaar blijft slaan. Dat is Kali Yuga en degene die dat
erkent en eruit ontsnapt, is de Sahaja yogi. Als je nog altijd aan de buitenkant blijft hangen, in dezelfde zone van onevenwicht,
dan ben je net als iedereen.
Iets anders dat typisch is voor de Kali Yuga: zelfs als ze geraakt worden, als ze vernietigd worden, geven ze zichzelf geen schuld.
Dat is een andere verschrikkelijke karaktertrek die de mensen ontwikkelen, namelijk dat ze anderen de schuld geven, nooit
zichzelf. Jouw vergissing maakte dat je getroffen werd. Wat jij deed was verkeerd, zo is het. Dit noemen we de illusie, de branti.
Deze illusie moet verdwijnen. Men zegt van de Kali Yuga dat ze het tijdperk van de illusie is en als je in die illusie terechtkomt, is
het met je gedaan. Maar als je die illusie doorziet, dan probeer je de waarheid te vinden. Daarom is tegenwoordig het zoeken zo
sterk aanwezig, want de mensen voélen dat het een illusie is. Ze wéten dat het niet de waarheid is en eens ze dát weten, wat
doen ze dan? Ze willen weten wat de waarheid is, waar ze die kunnen vinden en ze gaan op zoek. Zo is in deze Kali Yuga ook het
zoeken begonnen. Het verhaal van de Kali Yuga wordt ook nog verteld in een andere Purana, de Damayanti Purana. Damayanti,
de vrouw van Nala, werd van hem gescheiden door dezelfde illusies die door Kali werden voortgebracht. Op een dag slaagde
Nala erin deze verschrikkelijke Kali te vangen en hij zei: “Ik ga je wurgen en je doden.” Kali zei: “Goed, dat mag je doen, maar
luister eerst naar mijn verhaal, mijn Mahatmya, wat ik beteken en waarom ik hier ben.”
Hij wachtte dus en zij zei: “Als je ermee akkoord gaat om te luisteren zal ik het je vertellen. Als ik kom om de wereld te regeren,
betekent het dat de Kali Yuga aanbreekt. De mensen zullen in de ‘branti’ geraken, in de illusies. Ze zullen niet weten wat waarheid
is en wat niet en ze zullen proberen de waarheid te vinden. Niet alleen diegenen die naar de jungle trekken en aan alles verzaken,
er zal ook nog een andere soort zijn. Mensen die zijn zoals deze, die met dit soort zoeken bezig zijn, zullen in de Kali Yuga
geboren worden en ze zullen gewone huisvaders en huismoeders zijn. En ze zullen in alle mogelijke illusies terechtkomen. En
pas als ze in die illusies zitten, zullen ze beginnen zoeken, zullen ze beseffen dat ze onwaar zijn en dan zullen ze de waarheid
zoeken. Dan pas zullen ze hun zelfrealisatie krijgen. Hij zei het heel duidelijk, ik bedoel duizenden jaren geleden. De Kali Yuga is
dus het tijdperk waarin mensen hun zelfrealisatie kunnen verkrijgen. Ze zullen hun Zelf kennen, ze zullen de waarheid kennen. Dit
werd lang geleden voorspeld en je kan zien dat het nu gebeurt.
Dit is dus het tijdperk dat daarvoor voorbestemd was, want als je je goed voelt, zoals in de Satya Yuga en zo meer, dan zoek je
niet, dan aanvaard je, dan ben je gehoorzaam, dan ben je een goed mens, klaar. Maar in de Kali Yuga ga je echt op zoek naar de
Absolute Waarheid en daarom staan deze lichten voor dat temperament of voor die zielen die verlicht worden. Jullie zijn dus
allemaal verlichte zielen. Dat is Diwali voor mij. Diwali betekent dat de mensen verlicht zijn, dat ze al de duisternis van de Kali
Yuga opzij hebben geschoven en dat jullie allemaal genieten van de schoonheid en de vreugde van de Kali Yuga. Het is heel
symbolisch dat Diwali al begonnen is. We hebben al veel lichtjes en er moeten er nog meer komen. Niet omdat er te weinig licht
is. Waarom willen we meer licht? Omdat ze allen moeten gered worden. Onze inspanningen zijn erop gericht iedereen te redden.
Dat is erg moeilijk, maar je kan zien hoe gerealiseerde zielen als zaadjes bewegen en zichzelf planten in verre streken en daar
bloeien ze en worden ze prachtige geurige bomen, die anderen schaduw bezorgen. Daarom zie je allerhande mensen op
allerhande plekken opgewekt worden en zij worden gerealiseerden en zij doen anderen ontwaken. Het hele proces is zo mooi
‘ingebouwd‘ en werkt prachtig uit. Het enige onzekere is: hoeveel zullen er naar Sahaja Yoga komen? En hoeveel kunnen we in
veiligheid brengen en redden? Dat is het enige probleem en daarom moet je erop voorbereid zijn en ieder van jullie zou moeten
besluiten: Ik ga elke dag ten minste één ziel redden, één persoon per dag. Stel dat iemand verdrinkt in een rivier of in de zee, wat
doe je dan? Jullie snellen er allemaal naartoe om hem te redden. Jullie gaan voluit om zijn leven te redden. Zo moeten we ook
begrijpen dat we het leven van alle mensen moeten redden en daarvoor zullen we hard moeten werken.
In deze opwaartse beweging van illusie naar waarheid komen we een aantal problemen tegen die we op de gepaste manier het
hoofd moeten bieden. Een van die problemen die hieruit voortkomt, is de honger. Honger kan uitgaan naar geld, naar voedsel,
naar van alles. Als het honger naar geld is, zal hij zich permanent in jou vestigen, want hij is onverzadigbaar, je kan hem nooit
stillen. Maar in deze tijd worden de mensen gek, werkelijk stapelgek als het om geld gaat. Ze trekken zich er niets van aan of
andere mensen het hebben of niet, of anderen dit voordeel ook hebben, ze willen alleen opscheppen. Ze willen opscheppen. Ze

zijn heel rijk, ze hebben het goed en doen allerhande dingen volledig met hun ego. Ze denken: “Daar is niets mis mee. Wat is daar
mis mee? Wat is er mis mee?” Dit is één van de grootste hindernissen, namelijk dat je brein, het ego, het voor het zeggen heeft en
je tracht te handelen zonder na te gaan wat dit of dat is?
Het brein is dus bedekt met ‘branti’, met illusie en dan zijn er veel manieren om dingen te begrijpen. Zo heb ik bijvoorbeeld
gezegd dat ze in Sahaja Yoga hun realisatie kunnen krijgen als ze dat wensen en dat ze overal waar ze maar willen kunnen
rondlopen, vooral op die dag waarop ze zelfrealisatie krijgen. Dat heeft een wonderlijk effect, want die dag ben je sterker en
vermijd je alles wat verkeerd is. Nu zijn zovelen onder jullie gegroeid in Sahaja Yoga en volledig veranderd. Ik ben zo blij dat te
zien. Ik denk dat ik zelf niet zoveel gedaan heb. Ik heb alleen verlichting gebracht, het lijkt vergezocht, maar ik doé niets. Als je
verlichting bereikt zonder er iets voor te doen en als je dan zegt: “U hebt dit gedaan.“ Dan kan ik dat niet geloven. Hoe kan dat? Ik
deed niets. Je kreeg gewoon je realisatie. Maar als ik nu rondkijk en erover denk, dan merk ik hoe mooi jullie zingen, hoe mooi
jullie zelf geworden zijn, hoe zacht jullie geworden zijn, hoe mooi en hoe vriendelijk voor mekaar, dan ben ik er nu van overtuigd
en ik voel aan dat het jullie niet zoveel tijd zal kosten om Sahaja Yoga te vestigen. Het is hoog tijd dat we begrijpen dat we er veel
meer moeten voor uitkomen dat wij Sahaja yogi’s zijn.
En je ziet dat er ook andere problemen zijn. Als ze problemen hebben zeggen sommigen: “Er zouden een aantal geschreven
regels moeten zijn.“ Dan antwoord ik: “Neen, je kan ook uit ervaring leren.“ Ik heb bijvoorbeeld laatst gezegd dat er een
Lakshmi-principe is. Laat ons nu nagaan hoe het Lakshmi-principe werkt.” Heel eenvoudig, heel gemakkelijk. Als je het wil
weten, heel eenvoudig. Want Lakshmi is zeer vluchtig, ‘chanchal’. Als je honderd roepies geeft aan een bediende, dan gaat hij
onmiddellijk naar het café om te drinken: Lakshmi is dood. Zodra je de Laksmi geeft, wil hij naar het café om te drinken. Je kan je
dus voorstellen wat er met deze Laksmi aan de hand is. Ze is erg goed, maar ze bekoort je ook. Je moet dus uitkijken wat je doet
als je geld hebt, je kan het op de bank zetten of wat je maar wil, maar verspil niet alles. Doe het niet.
Ten tweede moet je ook weten dat, als alle deuren gesloten zijn en Laksmi binnenkomt door één deur, ze dan ongetwijfeld zal
blijven. Ook als je gierig bent, zal ze blijven, maar ze zal wegkwijnen omdat ze geen uitweg heeft. Als je dan de andere deur
opent, zal je verbaasd zijn dat ze niet alleen naar buiten kan, maar dat ze ook meer lucht , meer vrijheid zal krijgen van buiten
omdat je de andere deur geopend hebt. Als je slechts met één deur experimenteert, komt er niets naar binnen. Met één deur
komt er geen lucht, niets naar binnen. Maar als je ook de andere deur opent, zal je zien dat er volop stromingen ín de kamer
ontstaan. Op dezelfde manier moet iemand die aan geld wil geraken, eerst leren uitgeven wat hij heeft. Dit is één van de
zegeningen in deze Kali Yuga, want de bedoeling van de Kali Yuga is twijfel te creëren, illusies, branti. Zij zal dus zo verder gaan,
maar als je bij de waarheid blijft, kan er niets gebeuren dan zal het niet werken. Het is dus belangrijk te begrijpen dat we de hele
tijd getest worden. We moeten daar getuige van zijn. Het is erg interessant te zien hoe deze Lakshmi, het huis wil ontvluchten
van een man die alleen geïnteresseerd is in bedriegen, in graaien, leugens vertellen. Lakshmi blijft niet bij hem. Zij gaat weg. Dit
gebeurt allemaal rondom ons. Ik zeg dit niet achteloos. Het is er allemaal, verschrikkelijk. We moeten erop toekijken, duidelijk de
bewegingen van het brein in het oog houden. Waar gaat het naartoe? Wat denkt het? Lakshmi brengt je gedachten op zaken
waar je niet aan zou mogen denken. Zoals ik al zei dat sommige mensen zullen gaan drinken, naar wedrennen zullen gaan, veel
zullen drinken, ze zullen van alles doen. Waarom? Omdat ze geld hebben en dat willen uitgeven. Maar ze zullen het in zaken
stoppen die niet investeren in wat echt goed is, in wat echt opbrengt. Daarom zijn er nu mensen die zoveel geld uitgeven aan
nutteloze zaken. Met spilzucht kan je nooit het doel dat het jouwe is bereiken en jouw doel is de vervolmaking van wat je bent,
namelijk de Spirit worden.
Dit is heel erg subtiel om te begrijpen. Je denkt dat je niets verkeerd doet, wat is het tenslotte maar. Als ik iets verkeerd doe of
erg fout, dan zou mijn lichaam toch reageren. Neen, niets zal reageren, niet je brein of je lichaam. Zie je, gedurende al die jaren is
mijn ervaring heel eenvoudig geweest, namelijk dat sommige yogi’s nog altijd in het Lakshmi-principe verwikkeld zijn. Ze
proberen mij te bedriegen, ze proberen met Sahaja Yoga geld te verdienen. Er zijn er ook die een handeltje willen opzetten. Ze
hebben allemaal zwaar gefaald, zo zwaar dat ze bankroet zijn of in de gevangenis zitten. Doe dus nooit zaken met andere Sahaja
yogi’s. Voor Sahaja Yoga is het erg belangrijk dat je geen zaken doet met yogi’s. Als je dit eenvoudig gegeven begrijpt, zal je geen
zaken doen met Sahaja Yoga. Je kan natuurlijk ook geen zaken doen met mij. Mensen beginnen met iets heel eenvoudig. Zo
ontmoeten bijvoorbeeld twee Sahaja yogi’s elkaar, één van Japan en een andere van Amerika en ze zeggen: “O, jij bent een
Sahaja yogi? Ik ook, kan je me een vals document geven? Kan je mij een verslag geven?“ Ze zullen vragen blijven stellen.

“Waarom, dat willen we niet. We willen dat niet doen.” Ze zijn niet geïnteresseerd in jou, zij zijn geïnteresseerd in wat je hebt en
dit is iets wat je op een pientere en intelligente manier moet leren als mensen over ‘zaken’ beginnen te praten. In Sahaja Yoga,
worden er geen zaken gedaan onder elkaar, ze hebben alleen zaken met zelfrealisatie. Als je dit kleine punt begrijpt, zal alles wat
geld betreft en nogal misleidend is, verdwijnen. Het werkt allemaal prachtig uit als je het overgeeft, maar zelfs als je het niet
overgeeft kan het uitgewerkt worden omdat je het resultaat ziet, gekwetst en verontrust wordt en dus geef je het op.
Wat er dus ook gebeurt ... met je waarnemingsvermogen, neem één van onze chakra’s, hieraan kan je het duidelijk waarnemen.
Je ziet duidelijk hoe je jezelf in de problemen gewerkt hebt en je stopt er dus mee. Maar voor we dat doen, kunnen we op een
zeer goede manier waarnemen met onze vibraties. Je voelt de vibraties en je kijkt zelf: als de vibraties goed zijn is het in orde.
Als ze niet in goed zijn, moet je weten dat er iets verkeerd is. Je kan oordelen over iedereen, je kan oordelen over elke geestelijke
of één van deze miljonairs en zo meer. Maar eerst moet je uitzoeken of iemand een perfecte Sahaja yogi is of niet. Dit gebeurt bij
individuen, maar het kan ook in de collectiviteit gebeuren. Ik heb gemerkt dat mensen in de collectiviteit soms erg misleid zijn en
één persoon die negatief is, weet meteen wie nog negatief is. Dan zoekt hij contact met die negatieve persoon en ze gaan
samenwerken. Je moet dus goed opletten. Je bent gerealiseerd, je hebt alles en ook heel wat geld in Sahaja Yoga. Je moet
beseffen dat het een heel goed teken is voor dieven om er op af te komen. Wees dus voorzichtig en laat je niet verleiden door al
die nonsens. Dat is de bescherming van je Moeder, namelijk dat ze je op deze manier probeert te beschermen.
Onze houding tegenover het leven moet die van een getuige zijn. Je ziet alles duidelijk en geleidelijk aan zal dit zicht zó scherp
worden, zó duidelijk, zó helder dat je verbaasd zal zijn. Dan zal je gebruiken wat er is, om het even wat. Dan moet je niet denken,
je moet alleen de vibraties kennen. Hoe zijn de vibraties? Wat zeggen ze? Want ze zijn er om je te leiden. Zij die nog niet zo goed
overweg kunnen met vibraties, moeten proberen zich te vestigen. Als je niet zo goed bent met vibraties, betekent het dat je
mensen niet correct zal inschatten en niet over de juiste kennis beschikt. Je moet dus eerst je vibraties in orde brengen en ook je
chakra’s. Daarna kan je nagaan hoe het met je collega’s gesteld is, wie ze zijn. In feite is je brein nu zo verlicht dat je alles wat
voor je ligt, duidelijk kan zien. Maar als je dat verlichte brein niet gebruikt, zal je merken dat er negatieve krachten zijn en eens
deze krachten beginnen te werken… Zie je, eigenlijk zou ik moeten zeggen dat we ons nu op een overgangspunt bevinden en dat
deze dingen niet meer zullen gebeuren, maar toen ik met Sahaja Yoga begon, was het heel erg. Het was een héél erge situatie.
We hadden halfbakken mensen, voor een vierde en voor een zestiende ‘gebakken‘ mensen. En ik wist gewoon niet hoe ik het hen
moest vertellen, want als ik iets zei, gingen ze er vandoor. Ze zouden niet naar Sahaja Yoga komen. Terwijl op andere plaatsen
de goeroes geld vroegen en dat was het. Dan denken de mensen: “Nu hebben we de goeroe geld gegeven, hoe kunnen we dan
weggaan.” Misschien blijven ze geld geven en blijven ze er aan vastzitten. Maar in Sahaja Yoga is er geen geld mee gemoeid.
Dus komen ze en verdwijnen weer. Dit komt veel voor, het komt erg veel voor dat ze voor korte tijd naar Sahaja Yoga komen.
Maar als het werkelijk speciale mensen zijn, dan blijven ze en beginnen ze alles vanuit het juiste standpunt te bekijken, want ze
zijn verlicht, ze zijn gegroeid, ze zijn ontwikkeld.
Zo moeten we dus via Diwali, terugkomen naar die verschrikkelijk nacht van de Kali Yuga. Dit is wat we moeten doen: nederig zijn
en uitzoeken of we in orde zijn of niet, of we de goede richting uitgaan of niet. Jíj alleen kan dit uitmaken. Met de vibraties weet je
meteen of je problemen hebt of in orde bent. Voor welke beslissing ook, moet je je handen voluit gebruiken. Praten zal niet
helpen, lezingen geven zal niet helpen. Neen, het gebeurt door te experimenteren, te begrijpen, te voélen of ik zou zeggen door
het diepe impact van alles wat zich aandient dat je zal informeren over wat voor mensen ze zijn, waarover ze praten, wat je moet
doen. Dit kan een beetje mentaal zijn, maar later stijgt het daar absoluut boven uit.
Ik zei al dat de Kali yuga voorbij is, dat dit tijdperk op zijn einde loopt, maar toch kunnen er mensen zijn die zullen trachten terug
te gaan naar dit soort van zogenaamde normaliteit. Maar hiervoor is er een uitweg: simpelweg meditatie! Met meditatie kan je
bereiken wat bereikt moet worden en dan zal je verbaasd zijn wat voor een belangrijke taak ons gegeven werd. Het belangrijkste
is dat je goed over jezelf waakt, zodat je, hoop ik, niet in de val van Lakshmi trapt. Dezelfde Lakshmi die je mooi maakt, kan je
ook verminken. We moeten dus alles doen om deze mooie Lakshmi, deze getooide Lakshmi, als ons ideaal te blijven zien en dan
zal het uitwerken.
Dit is ons doel, dit is ons ideaal en dat moeten we doen zodat we een nieuwe vorm van bestuur, een mooi bestuur kunnen
uitbouwen. Onze hele houding moet zo zijn dat we alert blijven. Want je wordt meditatief. Zodra je aan iets denkt, word je

meditatief. Het denken zal verdwijnen. Je zal niet meer kunnen denken. En ben je dan ’verloren‘? Neen, als je in meditatie bent,
kan je niet ‘verloren‘ geraken. Waarom niet? Omdat je dan je leven overgeeft aan de werkelijkheid. Je hebt jouw hand gelegd in de
hand van de werkelijkheid die je leidt, die je beschermt, die over je waakt, die je helpt … je kan nooit verkeerd lopen. Zelfs als je
meditatief bent, wees dan niet bang er kan jou niets gebeuren. Maar als je nooit tot meditatie komt, dan is redding onmogelijk.
Het is onmogelijk om gered te worden, het is onmogelijk om te groeien. Om te groeien, moet je mediteren. Dit is erg belangrijk. Ik
zou zeggen dat alle Sahaja yogi’s die hier vandaag aanwezig zijn deze puja volbrengen en er werd me gezegd dat er ook een
puja van de verlichting zal zijn.
Maar je moet er heel goed voor zorgen, je meditatieve toestand niet op te geven. Wat je kan doen is nagaan hoever je gekomen
bent, in hoeverre je je problemen hebt opgelost. Zodra je dat beseft, zal je een volledig gerealiseerde ziel worden. De leidraad is
dat we moeten beseffen dat we gerealiseerden zijn en waarom dat zo belangrijk is. Waarom zijn we gerealiseerd? Niet alleen
voor onze verlangens, onze zuivere verlangens, maar ook voor anderen. En doorheen dat begrip dat we er niet alleen zijn voor
onszelf maar ook voor anderen, word je collectief bewust en begin je anderen te helpen. Begrijp dit goed, anders ben je verloren
en de anderen ook. Dit is de weg die we voluit moeten volgen, rechtdoor naar de waarheid en breng die waarheid naar andere
mensen, om hen te redden. Zo kan je hen je liefde en zorg uitdrukken.
Dit is een erg moeilijk onderwerp om te behandelen denk ik. Het is gemakkelijker over dit onderwerp te praten dan het in onszelf
te assimileren. Als je nu naar mij luistert, probeer dan daarna te mediteren. In meditatie zal je dit assimileren en de kracht die je
in jezelf denkt te hebben, de kracht van het onderscheidingsvermogen, de kracht om vibraties te geven, om allerhande zaken te
doen met Sahaja Yoga, zal voortdurend aan het werk zijn. Maar als je niet mediteert, als je ergens anders bent, zal het niet
werken. Het zal niet werken.
Vandaag is de dag om te vieren en blij te zijn dat we over de hele wereld zo veel Sahaja yogi’s hebben. Er is hoop voor de hele
wereld en wij kunnen alle mensen redden die in de wildernis verloren gelopen zijn. Dat ís een feit, zonder enige twijfel! Maar na
deze viering en dat alles, moeten we blijven zitten en observeren wat er gebeurt en je zal zien dat in meditatie al de schoonheid
van wat je bereikt hebt, alles wat je bereikt hebt, zich aan jou zal openbaren. Al de zorgen en moeilijkheden zullen verdwijnen. Dit
zou met jullie allemaal moeten gebeuren en ik vraag jullie allemaal deze bijzondere hoedanigheid om jezelf te begrijpen, te
ontwikkelen. Mijn hoop is vervuld. Als ik jullie hier zie zitten, ben ik meer dan blij. Zo zullen jullie je ook voelen als je de Kundalini
van anderen probeert te doen opstijgen en hen probeert te vestigen in Sahaja Yoga. Je zal versteld staan wat er dan met je
gebeurt. Het brengt zoveel vreugde als je anderen realisatie geeft. Je hoeft daar niets voor te doen. Je moet niet betalen of iets
anders van die aard. Deze kracht in jezelf is gewekt. Ik bedoel dat je, waar je ook gaat, de Kundalini van iemand doet opstijgen en
realisatie geeft. Je hoeft niets te doén en dat geeft zoveel vreugde. Je voelt je er zo gelukkig om.
Vandaag zegen ik jullie dus met deze speciale kracht om mensen realisatie te geven en voor hun Nabhi en hun maturiteit te
zorgen volgens wat nodig is. Het is heel belangrijk in te zien hoe ver je kunt gaan. We moeten de wereld veranderen, we moeten
de wereld redden. Dat is jullie verantwoordelijkheid. Júllie zijn gerealiseerd, niet de anderen. Probeer dus niet bij anderen fouten
te vinden. Denk aan jezelf, dat jij gerealiseerd bent en er wordt verwacht dat jíj Sahaja Yoga verspreidt.
Ik dank jullie zeer.
Moge God jullie zegenen.
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Ik ben zo met vreugde vervuld en mijn hart is zo vol dankbaarheid voor deze prachtige plek die de Sahaja yogi’s gecreëerd
hebben. Ik kan me niet voorstellen hoe hard ze moeten gewerkt hebben om op deze plek zo’n prachtige omgeving te creëren,
zo’n gelukzalige plaats. Hoe mensen in Sahaja Yoga samenwerken met enorm veel respect en liefde voor elkaar en dan zoiets
ongelooflijks tot stand brengen. Dit was een wildernis en jullie hebben er licht en leven in gebracht. Jullie wilden mijn verjaardag
vieren. Ik weet niet wat daar zo betekenisvol aan is?
Maar de manier waarop jullie begrip en respect hebben getoond, ik ben gewoon in de wolken. Ik begrijp niet wat ik voor jullie heb
gedaan dat jullie zo veel doen voor Sahaja Yoga. Wat er ook van zij, het is vandaag ook een zeer gunstige dag die we Holi
noemen. Op deze dag spelen ze Holi en tonen ze hun liefde voor elkaar en de eenheid onder elkaar. Dit is het moment waarop we
echt de waarde van liefde, van respect voor anderen moeten begrijpen want totnogtoe hebben we al onze ideeën gebaseerd op
het principe dat mensen elkaar niet kunnen liefhebben. Ze proberen steeds anderen in hun macht te krijgen, of ze haten elkaar of
proberen dingen van anderen af te pakken. Al die tijd hadden we een volledig verkeerd idee en het is daarom dat de organisaties
die werden opgericht om dit idee te bestrijden er ook door werden aangetast.
De enige manier waarop we echt kunnen begrijpen wat we zijn is door zelfkennis. Als je jezelf kent ben je verwonderd dat het
hoogste goed voor jou erin bestaat graag te zien en graag gezien te worden. Je geniet zo veel van deze collectieve liefde
wanneer je erin geslaagd bent je lagere ik volledig te overwinnen.
In Sahaja Yoga is het zo simpel; het werkt op een zeer eenvoudige manier. Het is heel ‘sahaj’ maar het is belangrijk om erin te
groeien en ik ben diep gelukkig hier zo veel yogi’s te zien van over de hele wereld, van Delhi en ook vanuit heel India, genietend
van jullie liefde en begrip voor elkaar. Ik had nooit verwacht dat ik tijdens mijn leven nog getuige zou zijn van deze mooie wereld
van liefde, vertrouwen en vrede. Maar vandaag moet ik echt zeggen dat het duidelijk wordt waartoe we in staat zijn.
Wij mensen zijn zogezegd zeer egoïstisch, egocentrisch en alleen begaan met onszelf. Dit is alleszins wat gezegd wordt, maar
het is verbazingwekkend hoe je door zelfrealisatie en zelfkennis begrijpt hoe rijk en hoe groots je vanbinnen bent en hoe
bekwaam! Dit ‘begrijpen ‘ groeit in je en komt dan op zo’n mooie manier tot uiting.
Sahaja Yoga heeft de tijd genomen om traag, traag te groeien en jullie zijn ook allemaal traag, traag gegroeid. Maar vandaag
moet ik zeggen heeft het zo’n hoogte bereikt dat het moeilijk wordt voor mensen om eruit te raken. Als je jezelf kent, als je weet
wat de realiteit is en de absolute waarheid, dan los je op in die kennis. Natuurlijk hebben jullie geen kennis op de manier dat
andere mensen die hebben. Jullie hebben kennis in de echte zin van het woord omdat jullie beseffen dat er in jullie een grote
kracht van liefde is.
Er is een grote kracht van begrip, een grote kracht van eenheid, van collectiviteit. Deze collectiviteit doet wonderen en geeft de

vreugde van het besef dat we allen één zijn, we hebben geen vijanden, we hebben geen problemen. Jullie zijn allemaal samen
één. Deze vreugde die door jullie geuit werd, is zoals golven die naar de kusten gaan, de kust raken en als ze terugkomen
prachtige patronen creëren. Wat ik zie dat er nu gebeurt, is dat deze prachtige patronen zich tonen in jullie eigen leven, in jullie
manier van leven, in jullie gedrag.
Er zit een heel speciale soort van het menselijk ras voor mij. Ik ben jullie zo dankbaar, absoluut, dat jullie deze kennis over jezelf
aanvaard hebben en er samen van genieten. Het is iets heel bijzonders dat jullie je Zelf kennen, dat kunnen enkel mensen. Er kan
een diamant zijn, heel duur, maar hij kent zijn waarde niet. Er kan een hond zijn of een ander dier dat iets bijzonders heeft maar
zij beseffen niet wat ze zijn. Hetzelfde gebeurt met menselijke wezens tot ze hun zelfrealisatie krijgen en na realisatie worden ze
zich opeens bewust van wie ze zijn. Dan worden ze plotseling zeer nederig. Ze worden heel liefdevol. Veronderstel nu dat iemand
weet dat hij een koning is of een eerste minister of dat hij ontdekt dat hij een groot muzikant is of zo. Hij voelt zich verheven en
heeft een groot gedacht van zichzelf. Maar door de kennis die jullie hebben word je één met de andere Sahaja yogi’s en geniet je
ervan.
Het is heel merkwaardig hoe het uitwerkt dat jullie zo van elkaar genieten en jullie vol toewijding inzetten voor dit collectieve
werk.
Mijn ervaring van 77 jaar, kan je zeggen, is bemoeilijkt geweest door allerlei gebeurtenissen en allerlei mensen en incidenten en
het is aangenaam om te zien dat, ondanks dit alles, zo veel mooie lotussen zijn uitgekomen. Ze zijn zo geurig, zo mooi, zo
kleurrijk, zo aantrekkelijk. Dit gebeurt allemaal omdat we een aangeboren gevoel van liefde en mededogen hebben. Dit
mededogen moet werkelijk begrepen worden en er moet vreugde aan beleefd worden en we moeten in de oceaan van
mededogen springen. Zo mooi dat je verbaasd zal zijn om te zien dat je vanzelf zal zwemmen. Je zal vanzelf andere mensen in
dezelfde oceaan ontmoeten, zonder enige problemen, zonder enige moeilijkheden, allemaal genietend van de zegening van deze
liefde, dit mededogen, deze goddelijke liefde.
Ik moet de mensen van Delhi werkelijk feliciteren voor de mooie versieringen en deze mooie tent en de prachtige versieringen die
ze buiten hebben aangebracht voor jullie verblijf. Het is werkelijk iets bijzonders, ik heb er niets voor gedaan. Absoluut niets zou
ik moeten zeggen. Hoe deze mensen hebben samengewerkt! Er is geen geruzie, gevecht of achterbaksheid geweest, niets van
dit alles. Het is heel verrassend dat zoiets prachtigs door hen gecreëerd is! Het toont hun volwassenheid in Sahaja Yoga. Ik moet
hen opnieuw en opnieuw feliciteren om zo’n groot werk te doen in zo’n korte tijd.
(Talk verder in Hindi)
Moge God jullie zegenen.
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geleden toen de Sahasrara geopend werd, vond ik overal duisternis. De mensen waren zo onwetend. Ze wisten niet wat ze
moesten vinden. Natuurlijk wist ik dat ze iets zochten dat onbekend was, maar ze wisten van dat onbekende niets af, en ook niet
wat ze moesten vinden. Ze waren zeer onwetend over zichzelf, hun omgeving en het doel van hun bestaan. Ik wist niet hoe ik
eraan moest beginnen. Toen de Sahasrara open was, dacht ik erover om zelfrealisatie te proberen op één enkele dame, een oude
dame. Er was een andere vrouw die ook begon te komen. De oude dame kreeg haar zelfrealisatie. De andere vrouw vertelde me
dat ze aanvallen kreeg en dat ze bezeten was. Ik zei : « O God, hoe zal ik haar zelfrealisatie geven ? » Op één of andere wijze
genas ze zeer vlug en kreeg ze eveneens haar realisatie. Het is een zeer onbekende wetenschap. Bovendien wensen mensen
met hun ego niet te aanvaarden dat ze nog niet volledig zijn en dat ze hun realisatie moeten krijgen. Ze leven zo dat ze geen tijd
hebben voor zichzelf. Ik vond het zeer moeilijk mensen ervan te overtuigen dat ze hun zelfrealisatie moesten aanvaarden, daar
ze dachten dat het inbeelding was. Wat vergezocht is en ze geloven enkel in guru’s die hen zoveel rituelen, « karankands »
opleggen, dat is alles. Ze deden ook alle soorten rituelen onder de vriendelijke begeleiding van hun guru’s zonder te beseffen dat
je eerst jezelf moet kennen, wat zeer duidelijk gezegd werd door alle grote incarnaties en door al de heiligen. Het is niet enkel
mijn idee dat mensen hun zelfrealisatie moeten krijgen, maar het was de idee van al deze heiligen. Ze zeiden de ene na de
andere gedurende generaties dat je je “zelf” moet zoeken. Zelfs Christus zei : « Ken uzelf.» Mohamed Sahib zei hetzelfde, Nanak
Sahib zei hetzelfde. Niemand leek te weten dat deze rituelen niet het einde van het leven zijn, dat zij het doel niet dienen en dat
we realisatie nodig hebben. Enkel deze twee dames kregen dus hun zelfrealisatie en toen dacht ik : “ Laten we naar de zee gaan.”
Ongeveer dertig mensen kwamen met me mee en ze spraken op een zeer eigenaardige manier over hoe ze hun zelfrealisatie
zouden kunnen krijgen. Ze verdienden het niet. Het zijn niet echt goede mensen geweest… alle soorten dingen, zichzelf
veroordelend… Van deze groep waren er twaalf mensen - inclusief de twee dames- die hun zelfrealisatie kregen. Dit is een teken
dat de « ken jezelf-beweging » slechts zeer zeer traag vooruit gaat. De mensen begrijpen niet waarom ze zichzelf moeten
kennen. Ik was zeer teleurgesteld, want niemand begreep mij. Op zekere dag kwam tijdens één van de programma’s een vrouw
naar mij. Ze was bezeten, ze was slechts een dienstmeisje en begon in het Sanskriet te praten. Iedereen was verwonderd en ze
vroeg : « Weten jullie wie zij is ? » Toen begon ze mij te beschrijven als in de « Saundarya Lahiri ». Ik vroeg me af wat er met haar
aan de hand was. Ze sprak als een man, haar stem was als die van een man. Ze was erg bezeten. De mensen kwamen naar mij
en vroegen : « Moeder, is het waar wat zij zegt ? » Ik zei : « Jullie moeten dat zelf maar uitzoeken. » Want als je de mensen toen
zoiets zou verteld hebben, zouden ze zich meteen omdraaien. Alleen met de valse guru die hen vijf rupees vroeg, zouden ze zeer
gelukkig zijn omdat ze de goeroe ‘gekocht’ hebben en ze met niets meer moeten inzitten. Je moet niets doen. Geleidelijk aan
begon het dus uit te werken en ik herinner me dat de mensen die hun realisatie kregen, me vroegen : « Moeder, mogen wij een
puja doen voor Durga ? » Een Durga-puja werd aanzien als iets zeer moeilijks en Brahmins waren normaal niet klaar om dit te
doen omdat ze geen gerealiseerde zielen waren. Daarom kregen ze allerhande problemen. De Brahmins werden geroepen –
zeven - en ze zegden hen : « Jullie moeten niet bezorgd zijn. Er zal jullie niets overkomen omdat jullie nu de werkelijkheid
aanschouwen, niet een soort ‘murti-puja’ of zoiets. Het is een menselijk wezen. » Ze waren tamelijk geschrokken en ze kwamen
naar ons toe. Maar er gebeurde iets met hen, want ze begonnen met groot vertrouwen mantra’s enz. te zeggen. Vibraties
stroomden overal. We waren zeer dicht bij de zee en ik hoorde de zee brullen, maar de mensen begrepen het niet, uitgezonderd
deze zeven mensen, zij zeiden dat ons niets was overkomen ! We deden alles zeer goed. Ik denk dat dit het eerste mirakel was.
Kijk, het probleem met de menselijke geest op dit niveau of in deze tijd is dat zij te veel goeds van zichzelf denken en zichzelf zo
belangrijk vinden : « Wij zijn fantastisch, wat valt er over onszelf te weten ? We kennen onszelf. » Maar debasis van het zoeken is
nederigheid. Als je van jezelf denkt dat je alles weet, kun je niet nederig worden en kun je niet zoeken. Zelfs als je zoekt, wens je
niemands pad te volgen. Je zult zeggen dat je je eigen pad wil volgen, we doen wat we willen doen. Ik heb voor veel mensen
gestaan in verschillende landen die enkel naar mijn lezing kwamen luisteren en dat was het. Ze verlangden geen realisatie en
degenen die hun realisatie wilden, kregen ze, maar het ging verloren. In zekere zin was dit een raar verhaal voor me, dat ik hen
zelfrealisatie gaf. Ik verdien er geen geld mee, niets, ik reis alleen. Hoe komt het dat de mensen zich desondanks geen
rekenschap geven van de waarde van zelfrealisatie ? Een vriendelijke man die zijn realisatie had gekregen in de eerste groep, zei :
« We leven in een consumptiemaatschappij, en wat het ook moge zijn, enkel en alleen als u geld vraagt, zullen ze het op prijs
stellen en anders niet. Laat hen voelen dat ze betaald hebben voor hun realisatie, aan de poort zou u iemand moeten hebben die

inkom vraagt, anders willen ze het niet.» Ik zei : «Je kunt het niet verkopen, dat is bedrog, je kunt geen zelfrealisatie verkopen.»
Hij antwoordde : « Dan zult u zien dat u niet veel succes zult hebben. » Bij andere guru’s is het aanvaarden van geld het
belangrijkste en ze zeggen zelfs : « Breng zoveel geld mee, het is de prijs. » Zo bevredig je het ego en komen mensen in valsheid
terecht. Deze valsheid begrijpen ze pas later als ze veel lijden door fysieke, mentale en andere problemen. Maar dan is het te
laat. De Sahasrara werd in geen enkel (heilig) boek beschreven. Nochtans werd erover gesproken in onze oude boeken, ook in
Indië, maar niemand heeft het beschreven (behalve dat het duizend blaadjes heeft). Indien ze er iets over verteld hadden dan zou
het voor mij eenvoudiger geweest zijn : « Kijk, het staat in het boek ! » Mensen zijn zo, het moet in één of ander boek geschreven
zijn en alleen dat zullen ze aanvaarden. Het is een zeer moeilijke situatie, want niemand had collectieve realisatie gegeven.
Niemand heeft er dus duidelijk over geschreven, uitgezonderd één of twee personen die de Kundalini beschreven. Maar ik kan
niet zeggen dat het zo duidelijk was, omdat het allemaal poëzie was. De mensen zongen erover, maar begrepen het niet echt. Ik
dacht na over wat er met de mensen zou gebeuren die verloren zijn in hun zoektocht, hoe ik hen zelfrealisatie zou geven. Hun
ervaringen waren zo verschrikkelijk, maar dat doet er niet toe, ik ging maar steeds door en werkte het uit. Natuurlijk kwam ik
mensen tegen die gemeen en wreed waren en die het mij en de Sahaja yogi’s lastig maakten. Al deze dingen hadden mijn
enthoesiasme moeten intomen, maar integendeel, ik begon mij af te vragen : Waarom zijn mensen zo ? Toen realiseerde ik mij
één ding en dat is dat we geen realisatie kunnen geven aan de hele wereld. Dit is het laatste oordeel, dit is de tijd dat de mensen
zelf moeten beslissen wat het belangrijkste is. Ze moeten zichzelf kennen en begrijpen wat ze doen. Het is niet het grote aantal
dat ons zal helpen, maar echt overtuigde yogi’s. Veel mensen waren genezen van menige ziekten, maar de meesten onder hen
liepen verloren. Verslaafden aan drugs, alcohol, tabak stopten ermee. Ik heb nooit gezegd dat je iets moet opgeven. Als de
Kundalini opstijgt, geven zij dat automatisch op. Daardoor werden de mensen zo zuiver, zo mooi en begonnen van het leven te
genieten. Maar niemand wou hen geloven. Wanneer ze op stap gingen en met de mensen praatten, werd van hen gezegd dat ze
gek waren. Ze konden niet begrijpen hoe ze het drinken of roken hadden opgegeven. Ik ondervond dat veel mensen een
lichtzinnig amusement zochten, ze genoten van amusement dat met de Spirit niets te maken heeft. Natuurlijk werkte het
geleidelijk aan uit, maar in deze Kaliyuga kunnen we niet verwachten dat er miljarden mensen Sahaja Yoga zullen beoefenen,
alhoewel dit mijn en jullie wens is en we hen zelfrealisatie willen geven, waardoor zoveel goede dingen kunnen gebeuren. Eerst
en vooral ga je fysiek verbeteren, veel mensen genazen. Christus genas er maar éénentwintig, ik weet niet hoeveel duizenden er
genazen in Sahaja Yoga. Mensen hebben een ander groot probleem ; ze lezen alle soorten boeken en ze hebben geen juist idee
van wat ze zoeken. Wat er ook in die boeken staat, proberen ze te volgen. Ik bedoel : ze zijn zo wispelturig, ze schakelen van het
één naar het ander over . Hun vooruitgang in Sahaja Yoga is zeer moeizaam want als je een pad bewandelt en je pendelt van het
één naar het ander, dan kun je achteruitgaan. Maar ze vinden dat daarin hun vrijheid ligt. Eigenlijk heb je zonder realisatie geen
enkele vrijheid. Vrijheid bestaat er in dat je weet wie je bent, je weet wat je aankunt. In die vrijheid ben je degene die al de
zegeningen zou moeten krijgen. Als de zegeningen er niet zijn, dan ben je niet vrij. Dan is er ergens in je eigen leven iets verkeerd.
Eens jullie je realisatie hebben gekregen, worden jullie absoluut vrije mensen. Vrij betekent dat je geleid wordt door je Spirit.
Zoals je weet, is de Spirit de weerspiegeling van het Goddelijke, van God Almachtig. Als iedereen dezelfde weerspiegeling heeft
en ontwaakt is, dan weet je wat goed en slecht is, wat constructief en destructief is door dat (spirituele) bewustzijn. Het is niet
één of ander soort valse tevredenheid, maar je zult de realiteit voelen en dat is het wat moet gebeuren. Het eerste wat in Sahaja
Yoga moet gebeuren is dat je de ervaring voelt van de Spanda, de koele bries in je vingertoppen. Zonder deze ervaring moet je
het niet geloven. In je zenuwen is een nieuwe dimensie ontstaan, je kunt het systeem voelen dat je voordien niet kende. Het
sympathisch zenuwstelsel was er maar je wist niet hoe het werkte. Wat je over jezelf wist, was erg pover, maar na je
zelfrealisatie werd ineens het ganse systeem verlicht. Opeens begin je het nieuwe in jezelf te voelen. Nochtans moet je je ego
nog af en toe bestrijden, je moet over je onwetendheid heenkomen, want realisatie geeft je absolute kennis. Het kan niet betwist
worden. Het teken wordt Ekmeva Satya genoemd (de enige waarheid) en als je deze kennis krijgt, kun je er ook mee werken. Je
kunt weten wanneer iets juist is of niet. Dit is iets dat jullie allemaal overkomen is en jullie ervaren allen deze vibraties waarmee
je iets kunt aanvoelen. Er kunnen bijvoorbeeld enkele ontevredenen zijn bij Sahaja Yoga, maar je kunt door vibraties voelen wie
deze mensen zijn. Wat doen ze ? Door vibraties kun je uitmaken of deze mensen al die realiteit bereikt hebben of niet. Je kunt
uitmaken hoever deze mensen staan, die je proberen tegen te houden of die proberen je iets anders te vertellen. Je kunt het te
weten komen via je vingertoppen. ‘Kyama’ waar Mohammed Sahib over sprak, gaat daar over. Op een dag kwam een man van de
TV, iemand van de staf, en hij begon me heel eigenaardige vragen te stellen die niets te betekenen hadden. Hij heette Abbas. Ik
zei : « Abbas Hiyam, je verspilt jouw en mijn tijd. Wil je de vragen stellen waar het om gaat ? » Hij zei : « Ik ben tegen alle
fundamentalisme. » - “ Maar ik ben geen fundamentalist.” - « Hoe weet u of ik dat ben of niet ? » Toen antwoordde hij : « Dat is
wat ik probeer uit te vissen. » « Goed, » zei ik, « steek je handen naar mij uit. Mohammed Sahib heeft gezegd dat je handen zullen

spreken en je verstomd zult staan als de tijd van ‘kyama’ aangebroken is. » Ogenblikkelijk voelde hij de koele bries in zijn handen.
Hij zei : « Wat overkomt mij ? » Ik antwoordde : «Dat is het, het heeft geen zin erover te redetwisten, erover te praten of het te
onderzoeken. Zie gewoon voor jezelf, ondervind het. » Hij was zeer versteld en hij publiceerde niet wat hij met me besprak. Wat ik
wil zeggen is, dat als mensen de waarheid bereiken en beseffen dat dit de waarheid is, niets dit kan veranderen eens ze het
bereikt hebben. In het leven van alle grote mensen kan je zien dat ze denken : dit is de waarheid. Niet enkel door te geloven, maar
door ervaring. Als ze via hun centrale zenuwstelsel de waarheid kunnen voelen, dan is het onmogelijk hen te veranderen. Als je
een zaadje een boom ziet worden, kun je de boom niet in een zaadje veranderen, je kunt de boom niet terug zaad maken. Op zijn
beurt kan de boom meer zaad voortbrengen. Op dezelfde manier verloopt het eens je je zelfrealisatie hebt en je één geworden
bent met het Goddelijke, dan is er geen sprake van dat je terugvalt en luistert naar je ego. Het is zeer merkwaardig dat je deze
eigenschap krijgt, deze vaardigheid en bekwaamheid, en dat je het dan niet gebruikt. Natuurlijk moet je eerst groeien en daarvoor
moet je mediteren. Als je mediteert wordt je hele wezen verlicht en het wordt zo mooi dat je dit niet wil veranderen, je wil er voor
altijd van genieten. Maar je wil het natuurlijk ook aan anderen doorgeven, net als wanneer je op straat iemand ziet die honger
heeft en jij hebt eten, dan wil je die persoon eten geven. Zo zie je in deze wereld mensen die als gek zoeken en alle soorten
dingen doen en je wil het hen vertellen. Ze kunnen het al dan niet geloven, ze kunnen in zekere zin proberen je te negeren of je uit
te dagen. Maar jij weet definitief dat je op het rechte pad bent, jij hebt de juiste bewustzijnstoestand, die de Sahajatoestand is. In
het Sanskriet wordt het ‘sahajavastha’ genoemd. In sahajavastha reageer je niet. Je neemt enkel waar en je waardeert het. Zie je,
ik zag dit moois, een beeld van de sahasrara ; alle chakra’s over elkaar geschoven en van daarboven een zeer goed beeld. Eender
wie anders zou zeggen : « Deze kleurencombinatie is niet goed. Waarom hebben ze dit niet gebruikt, waarom gebruiken ze niets
anders ? » Zo gaat dat : fouten zoeken bij anderen! Dit zoeken naar fouten komt in feite van het brein dat nog niet verlicht is. Je
kunt je in niets verheugen omdat je de hele tijd reageert. Als iemand iets vriendelijks zegt, reageer je; als iemand iets slechts
zegt, dan zal je natuurlijk ook reageren, zeker weten ! Wij moeten inzien dat wij niet vrij zijn om te reageren. Wij zijn niet zo vulgair
dat we (altijd) reageren. We staan op een hoog voetstuk. Onze taak is te genieten, genieten van alles en dat genieten is de
zegening van het Goddelijke. Je kan zelfs genieten van tumult en foltering.Je geniet van alles als je inziet dat niets je Spirit, het
echte licht, kan raken. Hoe je ook mag lijden, of wat je ook stoort, dit stille licht van de Spirit maakt je absoluut, perfect
vreugdevol en je geeft die vreugde door aan anderen. Je plant niet hoe je vreugde kunt geven. Het geeft automatisch vreugde,
het gaat vanzelf, zonder moeite, sahaja, omdat je in die sahajatoestand verkeert. Je ziet de dingen gewoon, je voelt het spel, de
verschillende stijlen, de verschillende types, je kijkt alleen toe en je haalt er de vreugde uit. Het is niet belangrijk te kijken op de
manier van: ‘Ik vind dit wel leuk, en dat.’ Neen ! Dat ‘ik-vind-dit-leuk-gedoe’ is niets anders dan ego. Dit houdt jullie weg van de
vreugde die reëel, echt is. Alles in deze wereld is storend als je het vanuit een andere hoek bekijkt; vanuit sahaja sthiti voel je die
storingen, zorgen, niet. Maar dat hogere niveau zou in jullie ingebouwd moeten zijn. Enkele dagen geleden had ik een
bijeenkomst met ambtenaren. Ik zei hen dat ik wist dat het loon minder was. Je denkt misschien dat de anderen veel meer
betaald worden, dat ze meer faciliteiten hebben, maar er is één manier waarop je echt vreugde beleeft aan je werk : als je van je
land houdt ‘deshbhakti’ is geen enkele opoffering te groot. Je wil alles geven en je gaat dwars door alle mogelijke soorten
teneerdrukkende situaties zonder ook maar iets te voelen. Tezelfdertijd worden je gevoelens zeer diep. Je bent bijvoorbeeld op
reis en opeens wordt er iemand zeer ziek. Je kunt met je vibraties voelen dat de persoon ziek is en onmiddellijk gaan je
sympathie en liefde naar deze persoon. Je probeert hem te helpen en zo mogelijk te genezen, zomaar. Je hele wezen wordt als
een oceaan die alle rivieren en alle mogelijke waterige toestanden absorbeert, wat er ook in het abdomen zit, het neemt al wat er
is weg. Het doet geen pijn. Het stoort niemand. Het is als iemand overweldigen met liefde. Hij toont zijn macht niet, hij
bekommert zich niet over zijn eigen belang. Als iemand je iets verwijt, goed, het verwijt maakt deel uit van wat er is. Zulke
mensen die de sahajavastha bereikt hebben, creëren de grootste kunst, muziek, zij hebben de hoogste gedachten en dat is
waarom zij overleven. Zeer veel mensen maken kunst waar niemand naar om kijkt. Maar wat gerealiseerdemensen creëren,
heeft eeuwige waarde. Ze verblijven in de oceaan van eeuwigheid, van zuiverheid waar de gedachte om iemand pijn te doen of te
kwellen niet opduikt. Zo’n bescherming is er voor hen, zij kunnen niet gekwetst worden, want tenslotte zijn zij het Konkinkrijk
Gods binnen gegaan. Wie zou jullie kunnen kwetsen of kwellen ? Onder de Sahaja yogi’s heb ik zoveel succes gezien. Ze zijn zeer
vrijgevig en ze begrijpen de dingen goed. Ik hoef geen voordrachten te geven over ‘doe dit niet en doe dat niet’, neen, niet nodig !
Degenen die nog niet volgroeid zijn in Sahaja Yoga, moeten trachten te groeien. Indien ze storen moet je je geen zorgen maken
over hen, je moet medelijden hebben omdat ze geen maturiteit hebben. Vandaag gebeurt er iets groots. Ik voel het, ik heb
gedurende 30 jaar rondgereisd, overal naartoe en ik heb jullie met zovelen samengebracht. Er zijn zoveel Sahaja yogi’s over de
hele wereld. Jullie zijn maar een klein gedeelte. Het werd beschreven en is voorspeld dat dit zou gebeuren, dat zoveel mensen
zelfrealisatie zouden krijgen. Het was natuurlijk ongelooflijk ! Je merkt, zoals nu, hoe zoet het gevoel is dat we allemaal één zijn,

er is geen geredetwist, we vechten niet, er zijn geen slechte gedachten en niemand houdt van vulgaire dingen. Je wil iets doen
dat aangenaam is en dat begrip uitstraalt. Ik heb mensen dichters zien worden en mooie poëzie weten schrijven. Ik heb mensen
sprekers zien worden of heel goede organisatoren. Eén ding dat zeer belangrijk blijft, is nederigheid. Ik heb het in het begin
gezegd en ik zeg het weer dat jullie nederigheid mensen zal aantrekken. Je moet nederig zijn. Denk niet dat je speciaal of
belangrijk bent, want dan ben je geen deel meer van het geheel. Als mijn ene hand denkt dat ze belangrijk is, dan is dat dom. Hoe
kan één hand belangrijk zijn ? Je hebt beide handen nodig, je hebt beide benen nodig, alles is nodig. Hoe kan één deel
belangrijker zijn. Als je tijdens je reis in Sahaja Yoga zo begint te denken dan ben je niet in de ‘sahajavastha’. Mijn taak bestaat
erin jullie in die mooie arena van Sahaja te brengen, waar je absoluut één zult zijn met jezelf, één met de natuur, één met alle
mensen rondom je, met je eigen land en met andere landen, met de hele atmosfeer. De Brahmand (het universum) wordt een
deel van je en jij bent er niet van gescheiden. Dan gaat het echoën. Je kunt de ‘naad’ roepen. De echo’s van jullie wezen, van jullie
leven kunnen gemakkelijk waargenomen worden, niet op het materiële maar op het spirituele vlak, dat het hoogste is. Overal in
alle landen zijn er mensen van die kwaliteit geweest, en hun herinnering leeft voort tot op heden. Op dezelfde manier zijn jullie de
vertegenwoordigers van groot inzicht in de realiteit via jullie reacties of in jullie werk. Op gelijk welke manier kun je het doen. Het
enige dat we nu moeten doen, is beslissen aan hoeveel mensen we zelfrealisatie zullen geven. Wat kunnen we doen om mensen
te realiseren ? Wat moeten we doen ? Dat is het enige. Als je verder gaat met je volledige emancipatie, zul je erover verwonderd
zijn dat het net is als een grote berg beklimmen. Als je de top bereikt, kun je alles heel goed zien en voel je je zeer tevreden. Dat
klimmen moeten sommigen onder jullie nog doen. Maar het is goed, het is geen probleem, je kunt het ! Je moet respect hebben
voor jezelf, hou van jezelf en begrijp dat je de top van de berg moet bereiken. Eens je de top bereikt hebt, zul je weten dat je er
bent en dan stort je al je liefde, al je genegenheid uit en alles dat van de berg vloeit. Als leven die betekenis voor je heeft, is dat de
hoogste vorm van leven. Vergeet alle andere mensen, politici en andere zogezegde vooraanstaanden, vergeet hen. Je bent veel
groter dan zij, want jij bent reeds geslepen als een diamant door je Sahaja - levenswijze die zeer veel vrede geeft. Het geeft je
vreugde, het geeft je vrede, het geeft je zoveel capaciteiten dat je ze niet kunt tellen, zoals de duizend bloemblaadjes van je
Sahasrara die verlicht zijn. Alleen God weet wat je hiermee allemaal kunt bereiken. Dit is zo’n ernorm gebied, de duizend
bloemblaadjes. Van hieruit hebben de mensen alle wetenschappelijke kennis gekregen, de kennis van alle grote uitvindingen. Zo
moet je dus je eigen zelfrespect uitbouwen. Zelfrespect is verschillend van zichzelf belangrijk vinden. Jullie moeten zelfrespect
hebben, hiermee zou je nederig moeten worden. Je wordt zeer liefdevol, want je bent bekwaam om liefde te geven, het wordt je
niet opgelegd. Ik ga ermee akkoord dat de wolken opstijgen uit de oceaan en dat ze regen geven en zo, maar dat is de
levenscyclus. Ze zijn er zich niet bewust van, ze denken niet dat ze met iets groots bezig zijn omdat ze zich binnen de cyclus
bevinden. Jullie staan buiten deze cyclus en toch doen jullie het werk zonder zelfingenomen te zijn. Jullie doen het omdat jullie
het moeten doen (Jullie volgen) een andere cyclus, niet de natuurlijke, maar een andere bewustzijnscyclus, waar je bewust bent
van wat je doet. Tezelfdertijd ben je zeer nederig en liefdevol. Je bent zeer lief, je roept niet, je slaat niemand, je zegt niets
kwetsends en je kan de moeilijkste mensen aan. Als iemand grappig(vulgair) probeert te zijn, kun je altijd de Kundalini doen
opstijgen en tevreden zijn. Als je discreet de Kundalini doet oprijzen, dan stopt die andere persoon. Als hij dat niet doet, vergeet
het dan maar. Vergeet het, het is een moeilijk persoon, een keikop. Wat kun je eraan doen ? Je kunt geen liefde doen vloeien en
waardigheid en deze kwaliteiten naar een persoon met een hart als steen. Vergeet het, het is jouw taak niet. Ik zou willen vragen
dat jullie er eerst zouden op toezien dat jullie nederig zijn. Jullie moeten zeer nederig zijn, dat is jullie sieraad, jullie schoonheid.
Jullie hebben de liefde die zuiver is, zonder lust of hebzucht. Jullie houden van anderen omdat jullie in liefde vertoeven en ten
tweede zijn jullie gezegend met vrede. Je bent volkomen in vrede met jezelf en je zult verbaasd vaststellen dat samen met die
vrede wijsheid je deel wordt. Men zal naar je opkijken als naar de meest wijze man of vrouw omdat je in vrede leeft met jezelf.
Enkel vanuit vrede kan je de waarheid ontdekken, je kunt elke oplossing vinden die je maar wil. Je wordt een wijs en gevoelig
persoon, veel groter dan anderen, je bent niet zoals gewone mensen. Je bezit vreugde, vreugde kan niet in woorden worden
uitgedrukt, maar vreugde zoals ik het jullie menige keren heb verteld, dat is het. Het is geen geluk of ongeluk, het is gewoon
vreugde. Je geniet alleen maar. Je geniet van alles, je geniet van elk gezelschap, elk incident, elke gebeurtenis, alles wat er in je
leven gebeurt. Je weet hoe te genieten, enkel vreugde heeft zo een grote capaciteit. Met mijn schoonzoon en dochter ging Ik
eens een historische plaats bezoeken. We moesten ongeveer drie uur klimmen. Natuurlijk werden we moe. Er was een kleine
rustplaats aangelegd in marmer. Terwijl we uitrustten, vroegen ze : « Waarom zijn we in godsnaam naar hier gekomen ?
(grommelend) » . Ineens was er een spatje vreugde. Opeens zag ik de uitgehakte beelden van olifanten. Dus zei ik : “Zien jullie die
olifanten ? De staart van elke olifant is verschillend.” Ze zeiden : « Mamma, hoe kun je de staarten van olifanten zien, we zijn zo
moe » Ik zei : « Jullie kunnen ze ook zien. » Het is de vreugde die je gedachten afleidt van onzin. Je moet je gedachten op iets
anders zetten, je bezig houden met iets dat vreugde geeft. Stel je iemand voor die zeer vervelend is. Wat gebeurt er dan ? Je ziet

de humor in het feit dat iemand je verveelt. Wat je hieruit leert is : verveel niemand ! Deze vreugde heeft dus de capaciteit om je
te leren de essentie van de vreugde in alles te zien. Als het een negatieve persoon is, O.K., je geniet nog steeds omdat je ziet hoe
slecht het is. Ook als het een goede vriend is, kun je dat uiteraard altijd zien. Maar je loopt niet voortdurend te kritiseren. Dat
kritisch gedoe verlaat je geest. Wat gebeurt, is dat je gedachten meteen overschakelen van iets dat belachelijk is, naar iets dat
interessant is in hetzelfde object. Je geeft dus geen kritiek en je voelt er je ook niet slecht bij. Het gebeurt soms dat mensen
verbaasd zijn over de wijze waarop ik zulke mensen verdraag. Ik verdraag ze niet ! Ik schenk geen aandacht aan wat die persoon
ook moge doen. Als je zo’n karakter hebt – wat je een vaste karaktertrek kunt noemen - ben je absoluut in die Turya-toestand,
waarover Kabir gezegd heeft : « Jab mast hue phir kya bolen. » Als ik in deze staat van vreugde ben, waarom zou ik dan iets
moeten zeggen ? Het is een temperament dat je moet begrijpen en respecteren. Het zit in je, respecteer het ! Vergelijk het niet
met anderen, anderen zijn niet van jullie niveau. Je probeert enkel te genieten, voel je nooit hoger of grootser. Wat je zou moeten
voelen, is dankbaarheid dat je niet hoeft mee te doen met al deze gekke gedachten en manieren van leven waarin je steeds maar
kritiek uitoefent. Dat is niet goed. ‘Dat vind ik maar niets ! ‘ Wie ben je wel ? Je kent jezelf niet. Wanneer je zegt : « Dat heb ik niet
graag », dan ken je jezelf niet. Waarom zeg je : « Ik vind dit niet leuk. » Ik heb mensen gekend met zeer weinig kennis die juist zeer
kritisch waren over anderen. Waarom ? Ik ken de reden niet. Misschien denken ze zeer veel goeds van zichzelf. Als je absolute
kennis hebt, word je zeer nederig, nederig en zacht, lief en vriendelijk. Vandaag is een belangrijke dag, ook voor mij. Ik wist niet
dat ik zo lang zou leven om deze mooie wereld te zien. Achteraf bekeken en naar andere maatstaven was het een hard leven.
Maar wat mij het meeste vreugde geeft, is Sahaja yogi’s te creëren en naar hen te luisteren of met hen te praten. Ze zijn zo zacht
en lief en vol respect ! Dit alles heeft me zeer veel geholpen en ik wil jullie hiervoor danken. Met jullie steun, met jullie hulp, met
jullie begrip kan ik het verwezenlijken. Als ik het alleen had gekund, zou ik nooit om jullie hulp gevraagd hebben. Jullie zijn net als
mijn handen, net als mijn ogen en ik heb jullie hard nodig. Zonder jullie kan ik het niet. Het werkt via kanalen. Waartoe dient het
Adi Shakti of iets anders te zijn als je geen kanalen hebt? Hoe wil je het kanaliseren? Als er elektrische energie is, heeft het
kanalen nodig. Anders blijft het statisch. Zo heb ik altijd gevoeld dat ik steeds meer kanalen nodig heb. Als het uitwerkte, was ik
altijd zeer zeer blij. Daarom wil ik jullie opnieuw heel erg danken voor deze dag en ik zegen jullie vanuit mijn hart, nu jullie de
verantwoordelijkheid overnemen. Jullie zijn Sahaja yogi’s en jullie hebben ook verantwoordelijkheid in het doorgeven van
zelfrealisatie aan anderen. Hou het niet voor jezelf. Het moet aan anderen doorgegeven worden, je kunt het uitleggen, je kunt met
hen praten, je kunt hen heel goed begrijpen. Tracht hen te begrijpen en praat met hen. Jullie moeten aan anderen realisatie
geven, anders zul je je niet volledig voelen. Om je volledig te voelen, moet je dit doen ! Moge God jullie zegenen !
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Guru Puja, “Shraddha”. Cabella Ligure (Italië) 23 juli 2000. NlTvd 2020-0620 Vandaag zijn we hier om meer te leren over het
principe van de guru. Wat doet een guru? Wat je ook hebt, alle kostbare dingen in je, hij haalt ze naar boven zodat je ze kent.
Eigenlijk is het er allemaal, alles. Alle kennis, alle spiritualiteit, alle vreugde, is er. (een beetje gelach als een hond op het podium
loopt) Precies op tijd! (meer gelach) Het zit allemaal in je. Het enige wat de guru doet, is je bekend maken met je kennis, met je
eigen Spirit. Iedereen heeft de Spirit in zichzelf. Iedereen heeft de spiritualiteit in zichzelf. Er is niets dat je van buitenaf krijgt.
Maar voordat je deze kennis krijgt, ben je bezig met, of leef je in onwetendheid. In die onwetendheid weet je niet wat voor een
schat je in jezelf hebt. Dus is het de taak van de guru om je te laten weten wat je bent. Dat is de eerste stap. Dat het een aanvang
neemt, dat ontwaken in je waardoor je weet dat je niet deze uiterlijke wereld bent, dat het allemaal een illusie is. En je begint in
jezelf verlicht te worden. Sommige mensen krijgen het volle licht en sommige mensen krijgen het geleidelijk aan. De essentie van
alle religies is dat je jezelf moet kennen. Je moet eens informeren bij de mensen die vechten in de naam van religie en vragen:
"Heeft je religie je jezelf laten kennen?" Als alle religies één ding hebben gezegd dan is het dat je al deze dingen moet doen om
jezelf te kennen. Maar mensen gaan zich bezighouden met rituelen. Ze denken dat ze door al deze rituelen te doen dicht bij God
zijn. Ze leven helemaal in onwetendheid over zichzelf, en dag in dag uit werken ze iets uit, wat niets met jezelf te maken heeft. Er
zijn veel acrobaten, met gebeden, puja's, deze dingen gaan door. Omdat het allemaal onwetendheid is. Mensen blijven hen
betalen en ze worden erg rijk en hun interesse gaat alleen naar geld. Ze willen al je geld nemen, absoluut, en je voor gek zetten.
Ze verwennen je ego. Met het verwennen van dat ego begin je gewoon af te drijven in de oceaan van illusie en je verdrinkt erin,
denkend dat je erg spiritueel bent en gewoon met God verbonden bent, wat niet zo is. Om God te kennen moet je eerst je Zelf
kennen. Zonder dat te kennen, kun je God niet kennen. Dat is essentieel, dat je je Zelf kent. Maar als je je Zelf kent, ken je het
maar gedeeltelijk. De ervaring is niet voldoende. De kennis moet komen. En de guru geeft de kennis over je Zelf. Nu moet je het
controleren. Je moet uitzoeken wat je guru je verteld heeft. Is het waar of niet? Is het correct of niet? Of is het gewoon nog een
illusie? In deze spirituele groei krijgen mensen met veel problemen te maken. Eerst en vooral is er het probleem van het ego,
vooral in het Westen. Het ego komt op en je begint te denken dat je geweldig bent, dat je beter bent dan anderen en dat er iets
bijzonders aan je is. Deze onwetendheid is gevaarlijker dan de wereldse onwetendheid, denk ik, want in de wereldse
onwetendheid voel je wel de gevolgen van verkeerde dingen. Maar als je halverwege bent, als je onwetend bent over jezelf, als je
naar een hoger domein gaat, dan moet je altijd begrijpen dat je geen ego mag hebben. Wat dan begint is introspectie. Je begint
naar jezelf te kijken, naar wat er met je aan de hand is. Als je begrijpt dat je een ego hebt, begin je naar jezelf te kijken. Of als je
merkt dat er iets ontbreekt of dat er iets mis is, dan begin je ook met introspectie. Dit moet een zeer, zeer eerlijke inspanning zijn.
Sommige mensen in Sahaja Yoga beginnen in een heel vroeg stadium te denken dat ze geweldig zijn en dat ze geen introspectie
nodig hebben. En ze stijgen weer op in de wolken van onwetendheid zonder de staat van het Zelf te bereiken, of ik kan het
zelfrealisatie noemen. Je moet dus aan introspectie doen en zelf zien waar je tot hiertoe mee bezig bent geweest, wat je bent,
hoe ver je bent gekomen. Hoeveel - Nu niet vertalen, oké? Je kunt het later doen. Je moet met volle concentratie luisteren. Zelfs
als je het niet begrijpt zal het werken - Nu verandert de stijl van zo iemand geleidelijk aan. Hoe? Eerst en vooral gaat iemand die
extreem agressief, opvliegend en vol ego is, heel zachtaardig en mild worden. Een ander type dat bang, angstig en zeer
voorzichtig is, gaat onbevreesd worden. In dat stadium heb je geen angst. Je bent zeker dat je op het juiste pad bent en dat je op
het juiste spoor vordert. Je wordt daar niet snel gestoord. Maar toch moet je hoger en hoger geraken; waar je, wanneer je
mediteert, begrijpt dat er iets mis is in jezelf. Je hebt je zelfrealisatie bereikt; je hebt de zegeningen van zelfrealisatie gekregen.
Je gezondheid is goed, je hebt alle mogelijke zegeningen die je niet kunt tellen. Dat alles is er, maar... toch moet je verder gaan.
En wel om alle kennis over Sahaja Yoga te begrijpen. Om te beginnen moet je eerst begrijpen via je mentale vermogen en dan
moet je nagaan in hoeverre het correct is. Tot op welke hoogte jij het hebt begrepen, tot welk niveau jij eraan hebt gewerkt, in
welke mate jij het kent. En als je jezelf begint te zien, ga je het domein van ‘Bhakti’ (toewijding, overgave) betreden. Je wordt een
mild iemand, je wordt een lief iemand, je praat niet te veel, je valt niemand lastig; je bent een heel prettig, heel zachtaardig, heel
begripvol iemand. Zo iemand moet nagaan hoe hij zich tegenover anderen gedraagt. Nu begint de aandacht van jezelf naar de
ander te gaan en je begint te zien hoe je je gedraagt. Hoe je liefhebt. Wat is de kwaliteit van je mededogen? Als je van iemand
houdt zonder verwachtingen, alleen maar liefde, dan ben je die persoon absoluut toegewijd, absoluut; je gehoorzaamt gewoon.
Je zult er alles voor doen. Als er deze liefde is die je overgave noemt. Dit is gewoon de liefde. Overgave is niets anders dan de
liefde en die liefde is uiterst vreugdevol. Deze bhakti begint, deze toewijding begint en je wordt gereinigd door die bhakti. Je

begrijpt alle slechte eigenschappen die je hebt, alle tekortkomingen die je hebt, alle problemen die je hebt en je geraakt er
overheen. Als je nu iemand ziet met dezelfde kwaliteiten, met dezelfde problemen, probeer je te tolereren vanuit de liefde voor
die persoon. Zo iemand verdraagt gewoon. Er is geen agressie, en deze mensen vergeven. Gerealiseerde zielen blijven vergeven;
hun vermogen om te vergeven is enorm. Ze vertonen geen kwaadwilligheid tegen wie dan ook. Ze zijn niet boos op wie ook. Ze
gaan gewoon door met tolereren en vergeven en vergeven. Deze vergeving is gewoon de muziek van je bhakti, zou ik zeggen. De
hoeveelheid vergeving die deze meesters konden hebben is te zien in het leven van Christus. Ze worden gemarteld, gekruisigd de meeste heiligen werden gemarteld. Mensen hielden nooit van hen. En ze werden gekruisigd, maar zoals je weet hebben ze
daar nooit over geklaagd, hebben ze nooit wraak genomen, hebben ze nooit iets gedaan wat niet medelevend was. Ze hadden
medeleven, en medeleven met zulke mensen en ze voelden: "Oh God, vergeef hen alstublieft. Ze weten niet wat ze doen." Uiterst
mededogend. En dat zijn ze, dat wordt hun natuur. Als het hun natuur wordt, worden ze mensen met volledige innerlijke rust. Ze
worden niet verstoord. Ze worden nooit verstoord door wat er ook gebeurt en ze denken dat het Gods wil is. Omdat niets hen kan
storen, niets hen van streek kan maken. Ze genieten gewoon van hun toewijding. Toewijding aan hun guru, misschien.
Toewijding aan God. In die toewijding kunnen ze mooie gedichten schrijven, kunnen ze blijven dansen, kunnen ze blijven zingen,
want de vrede is binnenin en ze hebben het naar hun zin. Als ze alleen zijn, zijn ze nooit alleen, ze genieten. Zij weten: "Wij zijn
één met het Goddelijke" - en ze genieten van de zegen van het Goddelijke. Iets anders is dat ze nooit artificieel worden. Ze zijn
nooit bezorgd, nooit overstuur, ze zijn niet futuristisch en denken niet aan het verleden, maar ze zijn in het heden. Als ze in het
heden zijn, zijn ze absoluut in stilte. Als er een probleem is, of als er iets met hen gebeurt, gaan ze onmiddellijk in gedachteloos
bewustzijn. Dat is hun kracht. Om een guru te worden moet je die persoonlijkheid ontwikkelen; niet gebonden zijn aan wat ook.
Nu zal ik je mijn eigen voorbeeld geven. Ik heb nooit haast, ik maak me nooit zorgen over de tijd. Ik ging eens naar Amerika want als je zeker weet dat het Goddelijke plannen voor je heeft, dan stoort het je niet, het Goddelijke zorgt voor je dus waarom
zou je je druk maken - ik ging naar Amerika en er viel een kind dat haar arm brak. Ik stond net op het punt om op te staan toen ik
het kind zag en ik zei: "Goed, ik breng dat kind wel in orde". "Maar u gaat naar Amerika!" zeiden ze. Ik zei, "Ik ga in ieder geval!"
Dus genas ik het kind, het duurde ongeveer een half uur, en toen kwam ik naar buiten: "Goed, laten we naar het vliegveld gaan".
Ze zeiden: "Moeder u bent erg laat." Ik zei: "Ik ben nooit te laat. Laten we gaan!" We gingen naar het vliegveld, en het geplande
vliegtuig was defect, daarom ging er een ander vliegtuig naar Washington, niet naar New York, en ik wilde alleen maar naar
Washington gaan! Stel je dus eens voor hoe de dingen uitwerken, en we noemen ze 'Sahaja'. Het heeft 'Sahaja' uitgewerkt. Dat
betekent dat het moeiteloos gaat. Maar eerst moet je persoonlijkheid zo zijn dat je toewijding zo groot is dat het Goddelijke niet
anders kan dan voor je zorgen... dat het voor je moet zorgen! Je moet begrijpen dat de goddelijke kracht zich om je heen bevindt,
en deze goddelijke kracht is een absolute garantie voor je veiligheid. Voor alles wat je wilt doen. Je kunt zeggen: "Moeder, u bent
erg krachtig". Jij kunt ook heel krachtig worden! Als je volledig toegewijd wordt aan het goddelijke werk, zul je ook over alle
krachten beschikken en het Goddelijke zal zorgen voor al het nodige werk dat je wilt doen en de nodige tijd voorzien. Alles wordt
door het Goddelijke voorzien. Maar het mededogen, als het zich uitstrekt naar andere mensen, naar God, naar een goddelijk
iemand, of naar je guru, maakt het heel gemakkelijk om te leven, heel eenvoudig, geen complicaties, alles is in orde, en je maakt
je om niets zorgen. Je sluit gewoon je ogen en het komt goed. Alles komt in orde alsof dat jouw wil is, maar je hoeft het niet te
willen en er niet over na te denken, het komt gewoon in orde, maar het Goddelijke zorgt voor alles. Het zorgt voor je comfort,
zorgt voor je gezondheid, alles. En deze goddelijke hulp zoek je niet, je vraagt er niet om, maar je bent een persoonlijkheid voor
wie het Goddelijke verantwoordelijk is. Je bent een speciale verantwoordelijkheid van het Goddelijke. En het weet wat goed voor
je is en wat niet. Het is een voorbeeld, ik kan er veel geven, stel dat ik dacht dat iemand me kwam bezoeken, en mensen
vertelden me: "Moeder, hij is erg negatief, hij zal nooit komen, hij zal nooit komen”. Allerlei positieve dingen zullen gebeuren, en
als er negatieve dingen gebeuren, dan zul je je medegevoel gebruiken. Als het negatief is, zul je je medegevoel gebruiken en het
probleem oplossen. Je kunt je eigen problemen oplossen, die van je omgeving, die van je gemeenschap. Dus nu heb je je
zelfrealisatie. Hoe ver je daarin bent gegaan weet ik niet. Ik krijg een klacht over vrouwen, zoveel dames, dat ze niet mediteren.
Dat ze niet voor zichzelf zorgen, dat ze geen gerealiseerde zielen zijn, en daarom willen veel mannen van hen scheiden omdat ze
denken dat deze vrouwen voor niets goed zijn. En sommige mannen zijn ook zo. Om dit probleem op te lossen moet je
mededogen hebben, en je moet, op de een of andere manier, met mededogen de partner van je leven voor je winnen. Mannen
hebben het immers veel drukker dan vrouwen. Maar vrouwen geven zich over aan zoveel andere dingen. Ze moeten voor hun
gezin zorgen, voor hun kinderen, voor hun alles. En hun gedachten zijn betrokken bij zoveel van die alledaagse dingen dat ze
geen tijd hebben om te mediteren. Zonder meditatie kun je niet groeien. Je moet mediteren. Mensen denken: "Nu hebben we
onze realisatie, dus het is in orde." Neen! Elke dag moet je mediteren, want dat is de reiniging die plaatsvindt. Met de reiniging
begrijp je dat. Je begrijpt wat nodig is en wat niet, je wordt gereinigd. Dat wordt gedaan door het Goddelijke. Maar je moet

toegewijd mediteren. Geleidelijk aan zul je merken dat je meditatie heel diepgaand wordt. Je zult heel, heel diep worden en je
krachten zullen zichtbaar worden. Als je ergens bent, zal de negativiteit weglopen. Allerlei problemen kunnen worden opgelost.
Wat je ook wilt doen, het is beschikbaar voor je. Wat je ook verlangt om anderen te helpen of aan iemand te geven, je krijgt het
gewoon. Ik spreek over mijn eigen ervaring. Je moet elke avond minstens 10 minuten mediteren, en 's morgens ongeveer 5
minuten. Met volledige toewijding, met volledige bewondering. Ik heb hier enkele mensen gezien, zo'n bhakti, zo'n toewijding, die
shraddha is - dat is hoger dan bhakti - dat het een onderdeel van je wezen wordt. Het omhult je gewoon helemaal. Als je die
shraddha hebt (verlicht geloof), is het heel wonderbaarlijk. Het verricht zoveel wonderen. Het is waar dat sommige mensen
genezen werden door alleen maar aan mij te denken, dat is een feit. Maar dat betekent niet dat ze de shraddha van dat niveau
hadden, maar dat betekent dat ze shraddha moeten ontwikkelen. Hoe kunnen we nu shraddha ontwikkelen, dat een natuurlijk
licht van de Spirit is. Want mensen proberen heel hard om shraddha te ontwikkelen, maar shraddha kan niet ontwikkeld worden
door mentale activiteit, door welke activiteit dan ook, maar door stille meditatie. Als je de meditatie doet... Ik heb je altijd gezegd
dat je moet mediteren. Ik herken onmiddellijk iemand die heeft gemediteerd en die niet heeft gemediteerd. Ze zullen naar mijn
puja komen, goed; en ze zullen praten over Sahaja Yoga, ze zullen naar buiten gaan en het doen voor de populariteit. Veel
mensen zijn zo. Ze gaan naar buiten en voor de populariteit werken ze het uit. Maar van binnen hebben ze hun eigen Zelf nog niet
gevonden. In dit ontwikkelingsstadium moet je dus aangemoedigd worden, en [moet] begrepen worden dat je die staat heel
gemakkelijk kunt bereiken door middel van meditatie en introspectie. Door introspectie zul je een nieuwe kwaliteit van begrip
ontwikkelen dat je oplossingen voor de dingen zult vinden. Dat is een andere kwaliteit van een gerealiseerde ziel. Ze kan
oplossingen vinden voor al je problemen. Ze kan je voorstellen op welke manier je geholpen kan worden. Dan ontwikkelt zich uit
de shraddha een soort van broederschap. Je kunt grote lezingen geven over Sahaja Yoga, je kunt allerlei dingen doen, maar
tenzij je shraddha hebt, kun je niet spiritueel groeien. En deze shraddha is een soort liefde in je, zou ik zeggen, die zich verspreidt
als een zacht vuur dat niet brandt, dat geen warmte geeft, maar een koud, mooi gevoel als een briesje in je binnenste, waardoor
je het begrijpt. Je zult nooit kwaad spreken over een Sahaja yogi, nooit. Ik luister nooit naar iemand die me iets slechts over een
Sahaja yogi zegt. Tot op zekere hoogte, als het een collectieve klacht is, dan ben ik een beetje bezorgd en praat ik er met de
leider over. Maar als er anders iemand komt die me dit en dat vertelt, dan zeg ik gewoon tegen die persoon: "Doe aan
introspectie, het is niet zo". Het vinden van fouten bij anderen is een veelvoorkomend spel dat alle mensen spelen. Ze zien nooit
hun eigen fouten. Wat is het nut van het vinden van fouten bij anderen? Door fouten bij anderen te vinden, word je niet geholpen.
Probeer fouten in jezelf te vinden, die je kunt genezen, die je kunt verhelpen, die je kunt oplossen. Je moet weten dat het een
verantwoordelijkheid is tegenover jezelf, dat je beter je gebreken kunt achterhalen en corrigeren. Maar sommige mensen zijn erg
trots op hun voorliefde - ze praten zo: "Ik vind dit leuk, ik vind dat leuk". Maar hoe zit het met de Spirit? Je vindt dit leuk, je vindt
dat leuk, hoe zit het dan met je Spirit? Vind je Spirit het leuk? Geniet je Spirit? Ze blijven zeggen: "Ik vind dit leuk, ik vind dit niet
leuk, ik vind dat niet leuk!" Het is heel gewoon in het Westen. Zie je, sommige dames hebben deze prachtige tapijten voor mij
gemaakt. Ze zijn zo dik dat ik, als ik erop loop, mijn evenwicht een beetje verlies, maar de liefde waarmee ze gemaakt zijn, maakt
me zo vrolijk, zo gelukkig, dat je je niet kunt voorstellen wat ik voor ze voel. Deze vreugde, deze oceaan van vreugde, zit in je. En
als deze in beweging komt, kwelt het je niet, het geeft je een mooie - ik weet niet hoe ik dat met woorden moet uitdrukken - het is
als een zachte regen op je wezen, het is als een genade over je bestaan. De liefde van andere mensen fascineert je. Je vraagt er
niet om, maar als je een iemand ziet die erg liefdevol en aardig is, is er echte vriendschap in dat soort relatie. Maar kwaad
spreken over Sahaja yogi's, dat is heel erg verkeerd. En dan praten met iedereen: "Dit is verkeerd met deze persoon, hij heeft dit
gedaan, hij heeft dat gedaan", is zeer, zeer verkeerd en het creëren van een collectief gevoel tegen iemand - in plaats van die
persoon te helpen. Mensen zitten altijd in de problemen. Dan moet je die persoon collectief helpen. Spreek geen kwaad over die
persoon. Misschien zijn er wat fouten, maar als je kwaad over die persoon gaat spreken en zegt: "Dit is fout van hem, dat is fout
van hem", dan ben je geen Sahaja yogi. Je bent een Sahaja yogi zolang je door introspectie je eigen gebreken kunt zien. Nu
hebben velen van jullie, ik zou zeggen de meesten van jullie, zelfrealisatie gekregen. Jullie hebben die ervaring gehad. Maar
sommigen van jullie hebben de kennis niet. Die kennis moet je verwerven, en nagaan of die kennis er echt is of niet. Zoals in
Amerika, in het N.I.H., een instituut voor gezondheid, wilden ze een Sahaja yogi testen, en er waren artsen. En een dokter kwam
naar voren en zei: "Goed, vertel me op je vibraties wat er mis is met mij". Dus zei het meisje: "Meneer, er is iets mis met je hart" en
hij zei: "Het klopt" want hij had slechts een maand daarvoor een bypass gekregen en hij was net uit het ziekenhuis. Absoluut
correct, en dit verraste hen. Die aandoening, zie je, doodt de patiënt halverwege. Dit is dus een zeer gemakkelijke manier om een
diagnose te stellen, gewoon door het voelen van de vibraties. En ze hadden voor ons zoveel belangstelling, dat ze Sahaja Yoga
willen ontwikkelen in hun ziekenhuizen. Je zou jezelf dus ook moeten bewijzen, jezelf moeten onderzoeken en je moeten
afvragen: "Wat ben je?" Bijvoorbeeld man en vrouw - de vrouw mediteert, ze weet alles, ze weet over haar man wat er met hem

aan de hand is en ze vertelt het hem niet. Ze tolereert, ze klaagt niet, ze vraagt nergens om, ze tolereert alleen maar. En deze
tolerantie overtuigt de man ervan dat ze een hogere persoonlijkheid is dan hijzelf. Hij mag gelijk wat zijn, maar hij begrijpt dan dat
dit is wat ze heeft bereikt, een grote persoonlijkheid. We hebben zoveel onvolkomenheden, vooral op moreel gebied. In het
Westen zijn mensen echt, ik zeg het je, alsof een slang ze heeft gebeten. De dingen die mensen hier doen komen nooit op bij
mensen die niet ontwikkeld zijn. Ontwikkeling betekent dus allerlei vormen van verwaarlozing, de stijl van een vagebond, en ze
denken dat ze heel vrij zijn en dat ze hun gang kunnen gaan en genieten. Deze stijl is heel gebruikelijk, maar oordeel gewoon over
jezelf. Ben jij zo'n type? Of ben je een van de mensen die hoger zijn in hun spirituele groei. Het is een proces, ik moet het
bekennen. Het is niet gewoon dat je zover komt. Soms zijn zelfs hele nieuwe Sahaja yogi's beter dan hele oude Sahaja yogi's,
omdat ze een heel sterk verlangen hadden. Wat zoeken we? We zouden moeten begrijpen waarom we op zoek waren - omdat we
onszelf wilden kennen. Op de een of andere manier wisten we dat we onszelf moesten kennen, en we kenden onszelf niet. Dus
we zoeken. We zoeken. We doen allerlei dingen, ik bedoel ook allerlei foute dingen in de naam van het zoeken. Maar het is dit
zoeken dat je naar Sahaja Yoga brengt. Dan moet je je zelfrealisatie krijgen, wat heel gemakkelijk is via de Kundalini. De
Kundalini werkt de meeste dingen uit, de meeste dingen. Zo vertelde iemand me dat ze van de ene op de andere dag is gestopt
met drinken en roken - van de ene op de andere dag. Ik bedoel, dat zeg ik niet, dat zeg ik nooit. Maar van de ene op de andere dag
gaf ze het op, en ze zei: "Ik was erg kieskeurig over mijn kapsel en ik deed mijn haar telkens op een andere manier, ik ging naar
de kappers, bracht zo veel tijd door bij de schoonheidsspecialiste, dit, dat". Ze zei: "Ik gaf het op". Ze zei ook: "Ik droeg vroeger
jurken die niet erg zedig waren, toen begon ik mijn lichaam te respecteren en ik begon fatsoenlijke jurken te dragen". Al deze
kennis krijg je, is spontaan in jou aanwezig, want zij is helemaal van jou. Ook als je guru het je vertelt, word je begeleid. Het is de
taak van de guru om mensen te begeleiden. Wat ontbreekt er dus op dit moment? Wat ontbreekt er in Sahaja Yoga? Dat moet ik
je vertellen. We hebben zoveel collectieve rampen - allerlei soorten. We hebben veel aardbevingen gehad, overstromingen, regen,
toen kwam de modder - modder kwam naar beneden als een rivier; zoveel rampen in de wereld en Sahaja yogi's zijn daar van
gered. Alle Sahaja-yogi's zijn daarvan gered, zonder twijfel, maar wat is je inzicht na de redding? Wat weet je? Waarom komen
deze rampen? Omdat Sahaja Yoga niet erg collectief is. Het moet erg collectief worden. Het moet zich veel meer verspreiden,
over de hele wereld. Het moet naar veel mensen gaan, wat wij niet doen. We staan stil, of we doen het een beetje. Maar ga er
helemaal voor! Kijk naar de twaalf apostelen van Christus! Natuurlijk zijn de mensen in de fout gegaan. Maar kijk hoe ze werkten
en hoe intensief ze het deden. Als je die intensiteit niet hebt, en als je je niet volledig inzet voor de verspreiding van Sahaja Yoga,
dan kunnen collectieve problemen niet worden opgelost. Je bent bezig met je dagelijkse alledaagse dingen, en je andere banen
en alles; het is in orde, in Sahaja Yoga geen bezwaar. Maar je zou je aandacht meer moeten richten op deze kant van het leven
zoals: "Wat doen we voor de collectiviteit? Spreken we erover? Verspreiden we Sahaja Yoga? Laten we de mensen het weten?” Ik
was verrast, toen ik eens met het vliegtuig kwam en een dame naast me zat die erg slechte vibraties had. Ik plaatste mezelf in
een bandhan, en ik vroeg haar wat ze deed voor haar spiritualiteit, en ze gaf de naam van 'Bahai' mensen. "Mijn God", zei ik. Als
deze mensen zich verspreiden, zijn ze zo verspreid, ze zijn met zoveel! Wat zal er dus gebeuren? Rampen! Het zijn zulke
negatieve mensen, het is onmogelijk dat ze iets goeds zouden doen voor de wereld. En zo zie je maar, om het even wie, een valse
guru, hoe de mensen naar hen toe worden gedreven, hoe ze hen aardig vinden, en hoe ze hun boodschap verspreiden. Ik heb
mensen op straat zien zingen, de lof van hun guru zien zingen, en ook rare kledij zien dragen - dat soort dingen willen we niet.
Natuurlijk heb je de kennis, natuurlijk zijn jullie gerealiseerde zielen. Maar wat heb je gedaan voor Sahaja Yoga is het punt. Je
moet Sahaja Yoga verspreiden... overal. Je draagt bijvoorbeeld een badge, dan zullen ze je vragen: "Wat is dat voor iets?" Dan
moet je ze vertellen wat het is, of zoiets. Je begint alleen maar over Sahaja Yoga te praten! Praat over niets anders dan Sahaja
Yoga. Je moet blijven praten over Sahaja Yoga, Sahaja Yoga verspreiden: tenzij je dat doet, zal het niet collectief worden, en alle
rampen, die te wijten zijn aan collectieve onzin, zul je krijgen. Je wordt van zoveel dingen gered. Stel dat er vervuiling is, voor een
Sahaja yogi maakt het niet uit. Zelfs als er een ramp is met een aardbeving zal de Sahaja yogi gered worden. Maar waarom zou
je niet de hele wereld redden? De ene ramp na de andere komt eraan, en als je mededogen hebt, moet je denken aan de mensen
die een ramp kunnen meemaken of in de problemen kunnen komen. Natuurlijk kan ik veel mensen genezen, zonder twijfel. Maar
ik weet niet hoe ik Sahaja Yoga erg collectief kan maken. Jullie zijn hier nu met zoveel mensen, jullie kunnen allemaal beginnen
met het geven van realisatie aan minstens 100 mensen. Ga overal heen. Praat over Sahaja Yoga. Zing de lof van het Goddelijke,
en je zult de hele wereld redden. Het is niet door enkele mensen te redden dat de grote Satya Yuga er kan komen, maar je moet
ook deze Moeder Aarde redden. Je moet de mensen redden die erop leven. Ik bedoel, zoals deze mensen zijn, ik heb er zoveel
gezien op televisie. Ze praten schaamteloos over iets wat ze niet weten. En ze hebben duizenden en duizenden mensen achter
zich. Niet dat de mensen dom zijn. Niet dat ze het verkeerde pad willen bewandelen, maar deze mensen die vals of verkeerd zijn,
weten hoe ze te verleiden, hoe ze te vangen, hoe met hen te praten. Maar, zie je, als een Sahaja yogi iemand ziet met negatieve

vibraties zal hij weglopen. Hij zal ontsnappen aan zo'n gezelschap, zal niet in hun buurt komen, en zal zeggen: "O, heel slechte
vibraties, dat we willen niet!". Je moet dus moedig zijn en op deze plaatsen komen, met mensen praten en het collectief maken.
Anders kun je deze wereld niet redden van de toorn van God. God is toornig, zonder twijfel. Wat jou betreft, hij zal je redden, maar
wat heeft het voor zin? We moeten deze Moeder Aarde redden. En daarvoor moet je voorbereid zijn, je moet het uitwerken, en
wanneer je ook de kans krijgt moet je Sahaja Yoga verspreiden. Sommige mensen zeiden me: "Moeder, als u komt dan is het
goed." Waarom? Wat is er dan? Je kunt ook zijn zoals ik. Je kunt er met mensen over praten. Ik begon Sahaja Yoga met één
iemand en in die tijd was er overal complete duisternis. Geen zoekers, niets, en vreselijke mensen, maar het werkte en het
klaarde op. Eén iemand kan dus zoveel Sahaja yogi's krijgen, waarom doen jullie mensen niet hetzelfde en praten erover. Jullie
gedrag, jullie stijl, alles zal zeker indruk op hen maken. Men moet het zo uitwerken dat je ons doel van collectief bewustzijn
bereikt. Het is niet alleen voor Sahaja yogi's, het is voor iedereen. Zodat al deze rampen die gebeuren, de vreselijke dingen die
gebeuren, zullen stoppen. Volledig stoppen, ik verzeker je, het kan gestopt worden. Want jullie worden altijd gered. Alle mensen
die zelfrealisatie zullen krijgen, zullen dus gered worden. Waarom praten we er niet openlijk over om mensen te vertellen dat als
we verkeerd handelen, als we immoreel zijn, als we bedriegers zijn, als we proberen anderen te onderdrukken en we zo een
vernietigende kracht worden, dan zullen deze collectieve rampen er zijn en ik denk dat we daar verantwoordelijk voor zullen zijn.
Alles waar je aan begint, elk onderwerp dat je opneemt, je hoeft geen organisatie te starten om het te bestrijden. Maar alleen
jouw kracht om mensen te overtuigen en ze naar Sahaja Yoga te brengen zal zo'n verschil maken. Ik hoop dat je begrijpt wat je
als guru moet doen. Als guru zijn er zoveel dingen en als je karakter - zoals ze gisteren hebben laten zien hoe Lao Tse heeft
geschreven over de meesters, hoe ze boven alles stonden, boven onrust, boven jaloezie, boven loze praatjes. Ze zijn zo
hoogstaand, ze zijn de meesters en ze zullen de meesters zijn en jullie zullen de guru's zijn als jullie dat proberen te doen. Dit is
wat je moet bereiken. Ik weet dat sommigen het hebben bereikt, maar de meesten van jullie moeten het bereiken, met
mededogen en liefde. Moge God jullie allemaal zegenen! Gisteren zagen we het prachtige toneelstuk van Shri Rama. Het was zo
mooi gedaan dat mijn hart vol bewondering was en ik niets kon zeggen. Het is een heel goed werk. En dat gebeurt met jou als je
de Spirit wordt - je wordt creatief. Jullie moeten scheppers zijn. Je creëert Sahaja yogi's, je creëert allerlei mooie dingen. En dit
[toneelstuk] werd zozeer uitgevoerd in naam van het Zelf. Ik ben erg blij dat ze dit toneelstuk hebben gemaakt. En ik zorg ervoor,
op een of andere manier, dat het naar India en ook naar Amerika gaat. Het is heel goed gedaan, geef ze dus een applaus.
(Applaus) Ook heb ik veel bewondering voor het werk van de Italiaanse Sahaja yogi's en anderen die hem hebben geholpen,
Guido, en ook anderen, dat ze zo'n enorm effect hebben gecreëerd in dit afschuwelijke, grote bouwwerk waarvan ik vroeger
dacht: "Hoe kan er een puja gedaan worden onder zo'n structuur! Maar het is nu zo mooi geworden en zo aangenaam dat ik de
Italianen daar echt dankbaar voor ben. Een ding van de Italianen is dat ze mensen zijn met een heel groot hart. En ik zou willen
dat jullie allemaal die grote hartelijkheid zouden ontwikkelen en alles zouden uitwerken om van jullie grote hart te genieten. Dank
u wel Op een Guru puja geeft de guru geen cadeaus aan de leerling. De moeder kan er wel geven, maar de guru niet en daarom
zal ik jullie vandaag geen cadeaus geven, het spijt me. Maar ik heb jullie een zeer goede lezing gegeven! (Applaus). Dank u wel.
Van alle landen hebben ze me mooie cadeaus gegeven. Het is erg verrassend hoe mooi mensen dingen creëren. En nu zijn jullie,
als zelfgerealiseerde mensen, scheppers. Jullie moeten eerst Sahaja yogi's creëren, en (dan) alle andere dingen. Jullie zijn dus
scheppers. Jullie kunnen het. Het is niets moeilijks voor jullie. Het is heel eenvoudig en jullie zullen de kunst snel leren. En ik weet
zeker dat het heel snel zal werken. Jullie gaan nu dus allemaal door met het creëren van meer Sahaja yogi's over de hele wereld.
Heel erg bedankt
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Vandaag zijn wij hier samengekomen om Shri Krishna in ons te vereren. Zoals je wel weet, waren jullie allen zoekers voor je bij
Sahaja Yoga kwamen. Je ging naar verschillende plaatsen, je las een hele hoop boeken en sommigen liepen verloren. Terwijl je
aan het zoeken was, besefte je misschien niet wat je aan het zoeken was. Wat je zocht was : jezelf kennen. In alle religies wordt
gezegd : Ken jezelf. Het is algemeen, ze zeggen het allemaal.
Het is iets dat in álle religies terugkomt: Ken jezelf. Want zonder zelfkennis zal je ook God niet kennen, zal je geen spiritualiteit
vinden. De eerste stap was dus jezelf leren kennen. Maar mensen haalden allerhande streken met je uit, leerden je andere dingen
en in feite probeerden ze je te lijmen en je te bedriegen. Dat is nu allemaal gedaan. Je komt naar Sahaja Yoga en je krijgt je
zelfrealisatie.
Wat is het doel van zelfrealisatie? Dat is God of de Godin leren kennen. Dat is het doel van zelfrealisatie. Maar wat zou er moeten
gebeuren met je ná de zelfrealisatie? Velen onder jullie hebben alle interesse verloren voor zulke nonsens als drugs en dat soort
dingen. Je hebt alle interesse verloren voor het lezen van nutteloze boeken. Je hebt alle interesse verloren voor andere
gewoonten zoals drinken en zo. Maar dat volstaat niet. Dat volstaat niet. Dat kan ook op een andere wijze gebeuren.
Wat zou moeten gebeuren als je God kent, is beseffen waarom God wil dat je hem kent. En dat is omdat hij zijn reflectie wil zien
in jullie. Hij wil zijn reflectie in jullie zien. Hij wil zijn reflectie zien in jullie en dat is ook zo voor de Godin. Zij heeft je zelfrealisatie
gegeven omdat zij haar reflectie wil zien in jullie. Voor dié reflectie moet je je dus voorbereiden, die reflectie die zoveel zuiverder,
mooier, liefdevol, medevoelend en bovenal vol wijsheid is. Dat is dus het punt dat je moet bereiken, daar waar je begrijpt dat je
wijsheid moet bezitten. Als je geen wijsheid bezit, ben je niet gerealiseerd. Shri Krishna wil dat je op zijn niveau een wezenlijk
onderdeel wordt van de Virata. Of van de Viratangana, wat hetzelfde is. Je moet een wezenlijk onderdeel worden van de Virata.
Niet omdat jullie gerealiseerde zielen zijn en omdat je denkt dat je helemaal in orde bent en dat je niets hoeft te doen. Na je
zelfrealisatie moet je de reflectie zien die in jou zou moeten zijn, van het licht van zulke wezens als Shri Krishna. Shri Krishna
werd in erg moeilijke omstandigheden geboren, zoals je weet. Hij werd naar Gokul gebracht, waar hij opgevoed werd door
Yeshoda. Daar werd hij zo speels. Jullie moeten dus speels zijn. Je moet pret en vreugde creëren. Hij zei niet dat je als een oude
wijze ergens in de Himalaya’s moet gaan zitten. Je moet met kinderen omgaan, met hen praten, met hen spelen, plezier maken.
Tezelfdertijd vernietigde hij de negatieve krachten die op hen inwerkten. Doorheen zijn speelsheid, als een kind deed hij dit.
Hoe ontwikkeld hij al was als kind kan je merken doordat hij de Putana* doodde en ook twee verschrikkelijke rakshasa’s.
Tegelijkertijd speelde hij met de Gopi’s en hij plaagde hen, viel hen lastig en hield hen voor de gek. Waarom? Omdat hij wilde dat
ze vrolijk zouden zijn. Hij organiseerde alle mogelijke soorten vieringen. Op een keer viel er een zware regenbui en hij lichtte de
hele berg op met zijn vingertoppen. De mensen begrepen het niet. Dat is onmogelijk, dat is een mirakel!
Hij stond daar gewoon, zonder enige aanmatiging, met één vinger onder de berg. Hij deed dit om al de jongens te beschermen
die samen met hem speelden. Hij doodde Kalya, de grote slang in het water. Dit verschrikkelijke creatuur vergiftigde het water,
waardoor vele mensen omkwamen. Hij had geen tijd nodig. Hij sprong in dat vreselijke water van de Yamuna en redde al deze
mensen door Kalya te doden. De vrouwen van deze grote slangen vroegen hem om hen te vergeven en hij vergaf hen.
Al deze feiten tonen ons een kind van zes – zeven jaar dat al deze grote daden verrichtte zonder te beseffen wat hij deed. Je zou
kunnen zeggen dat hij er niet bij nadacht, maar hij deed het omdat hij besefte dat hij Shri Krishna was. Je moet er dus eerst en
vooral bewust van zijn dat je gerealiseerd bent. Jullie zijn geen gewone mensen die zich op de gewone manier gedragen. Jullie
zijn speciaal, speciaal gecreëerd om de kwaliteiten van God Almachtig te reflecteren.
Er wordt niet verwacht dat je Kalya doodt. Jullie zijn voortdurend beschermd, niemand kan jullie kwaad doen, niemand kan jullie

doden, er wordt voor jullie gezorgd omdat jullie Sahaja yogi’s zijn. Je moet goed begrijpen wat de houding zou moeten zijn van
een Sahaja yogi in verband met het nemen van beslissingen. Het moet een spontane beslissing zijn. Je hoeft niet te zoeken, dit
te doen, daarheen te gaan, iets uit te vissen, je beslissing moet spontaan zijn, even spontaan als Shri Krishna’s beslissing om in
de rivier te springen. Zo moeten ook jullie beslissingen spontaan zijn, voor alles. Stel dat je een tapijt wil kopen, dan ga je de
winkel binnen en je moet onmiddellijk weten welk tapijt je wil kopen. Bij al wat je doet, zou je op een spontane, directe wijze
moeten beslissen. Maar ik merk dat jullie manier van doen totaal verschillend is. Je gaat van winkel naar winkel, je maakt een
lijst, schrijft al de maten op, dan ga je naar huis en je zegt dat je morgen zult beslissen.
Zo gedraagt een Sahaja yogi zich niet. Een Sahaja yogi moet absoluut spontaan beslissingen nemen. Zó moet het zijn. Stel dat
iemand aan het verdrinken is. De eerste impuls is die persoon te redden. Hoe doe je dat? Door in het water te springen, want je
bent beschermd. Er kan je niets overkomen. Spring dus in het water en red die persoon. Minimaal zou je houding zo moeten zijn.
Het zou je temperament moeten zijn dat je zeer spontaan een beslissing neemt. Al dit denken en al dat beslissingsgedoe met
een grote conferentie is niet nodig. Ook in het dagelijks leven moet je je zo gedragen. Ook in het politieke leven, in het
economische leven en in elk ander soort leven dat je moet leiden, moet je zeer spontaan zijn.

Putana: een rakshasi, die door Kamsa (de oom van Krishna) naar Krishna gestuurd werd om hem te doden door hem de borst
(met giftige melk) te geven, maar Krishna doodde haar door haar helemaal op te zuigen.
Hoe word je spontaan? Welke kwaliteit heb je? Over welk wapen beschik je om kennis te vergaren? Om welke beslissing te
nemen? Weet je, je hebt de vibraties. Je voelt de vibraties. En je weet wat vibraties zijn. Je weet wat de vibraties je vertellen, wat
ze je overbrengen en welke boodschap ze je geven. Ze spreken tot je. Door middel van je vibraties zou je binnen een seconde
moeten weten wat je moet doen.
Iemand zei me bijvoorbeeld: “Moeder, toen ik naar Cabella kwam, voelde ik buitengewoon sterke vibraties.” Dat is een feit, maar
hoevelen onder jullie voelen dat zó? Omdat je gevoeligheid nog niet volledig ontwikkeld is. Je moet gevoelig zijn voor vibraties.
Als je naar iemand kijkt, als je naast iemand zit, zelfs als je iemand een hand geeft, zou je moeten weten wat voor vibraties die
persoon heeft. Als je dit soort van gevoeligheid ontwikkelt, zal je zeker spontane beslissingen nemen.
Jullie weten dat ik daar zeer goed in ben. Ik kocht dit Cabella in vijf minuten, echt in vijf minuten. Toen ik hier aankwam, zeiden
ze: “U kunt niet naar boven gaan met die grote wagen.” En de burgemeester zei: “Kom maar, ik breng u naar boven in mijn auto.”
Ik reed dus mee naar boven in die wagen. Het was helemaal vervallen, een totale puinhoop. Het zag er uit als een spookhuis. En
iedereen zei: “Moeder, wat een plaats! Dit kunt u niet kopen.” Ik zei tegen de burgemeester: “Ik koop het.” – “Wanneer ?” –
“Vandaag. Nu.”
Hij was verwonderd. Ik zei: “Hoe regel ik dit?” Hij zei: “Dat is in Italië heel eenvoudig.
U betaalt één derde van de prijs en dan kunt u er gaan wonen en als u vindt dat er iets fout is met deze plaats, kunt u de verkoop
annuleren, maar dan krijgt u uw geld niet terug. Maar als iemand anders het aan u verkoopt en ‘nee’ zegt, dan moet hij dubbel
betalen.” Ik zei: “Dat is een zeer goede overeenkomst. Ik koop het. Ik zei u dat ik het zou kopen en ik koop dus.” Iedereen was
verwonderd over wat Moeder deed, maar de beslissing werd genomen door de vibraties. De vibraties van de plaats deden mij
besluiten om te kopen. Ze namen me mee naar, ik denk, zeven kastelen en ik zei: “Neen.” Enkel door de buitenkant ; ze waren
verwonderd dat ik niet binnenging. Ik zei: “Vraag hen eens wat hier was.” Ze antwoordden : “Een nonnenklooster.”- Ik zei : “zie je.”
Dat soort van spontane beslissingen zou je moeten ontwikkelen. Je zal er verbaasd over zijn hoe je in zo’n korte tijd zulke grote
dingen kunt verwezenlijken. Maar dat betekent niet dat jullie dit allemaal op deze wijze moeten doen. Eerst en vooral moet je die
vibratorische gevoeligheid hebben. Als je die vibratorische gevoeligheid bezit, ben je volwassen in Sahaja Yoga. Die
volwassenheid moet je bereiken. Je kan niet zomaar zeggen : Oké, ik ben gerealiseerd en nu kan ik dit dus doen. Eerst moet je
die gevoeligheid ontwikkelen. Hoe weet je dat? Je neemt bijvoorbeeld een spontane beslissing en je ondervindt dat het niet klopt

; het is allemaal nonsens. Dat is mogelijk. Maar je kunt het voor jezelf uitmaken: als je spontane beslissingen verkeerd uitvallen,
als ze fout zijn, als er vergissingen zijn, als ze je economisch of politiek of op een andere manier schade berokkenen, dan geeft
dat een degelijk oordeel over je waardesysteem, over hoever je in Sahaja Yoga geraakt bent, hoever je je zelfrealisatie ontwikkeld
hebt. Waar sta je? Op die manier kan je jezelf testen. Je hoeft geen angst te hebben voor vergissingen en niet gecharmeerd te
geraken door succes, omdat jullie zelfgerealiseerde zielen zijn. Als je gevoelig bent, zal je onmiddellijk weten wat er aan de hand
is. Je zal natuurlijk niet hetzelfde hebben als ik, maar je zou het moeten proberen.
Ik heb mensen gekend die zeiden : “O Moeder, hij is zo’n goeie man. U zou hem moeten ontmoeten, hij is zo’n lieve man. Hij is zo
behulpzaam, en dit zal gebeuren en dat zal gebeuren.” Ik zei: “Oké, toon mij een foto.” Ik zei: “Sorry, maar ik wil hem niet
ontmoeten.” Je kunt dat niet begrijpen. “Zo’n belangrijk man. Morgen is hij misschien minister.” – “Ik wil hem niet ontmoeten.” En
de volgende dag vind je een uitgebreid artikel over hem in de krant dat hij een slecht mens is. Je moet dus je ervaringen en je
kennis over wat je spontaan beslist hebt, controleren. En toch zou ik zeggen dat je spontaan moet beslissen. Denk niet na over
hoe je het moet doen, over wat je moet doen. Het heeft een verstrekkende invloed op je bewustzijn dat je inziet wat juist en wat
verkeerd is. Ik weet niet hoe velen van jullie het huis gezien hebben dat ik gebouwd heb.
Een andere kwaliteit van Shri Krishna is dat hij uitermate creatief was. Als kind haalde hij al deze dingen, deze
kwajongensstreken uit. Toen hij volwassen was, werd hij koning van Dwarika, van dit gebied. Hij kleedde zich als koning;
tenslotte wás hij koning. Als kind droeg hij gewoonlijk een stukje pauwenveer, maar toen hij koning werd, droeg hij die dingen. Hij
zat op de troon en sprak tot de mensen als een koning. Al die waardigheid had hij en hij was uitermate kreatief, hij bouwde een
prachtig kasteel in goud, een paleis zou je kunnen zeggen, in Dwarika. Kun je dat geloven ? En het was helemaal omringd met
water.
De intellectuelen in India, die getraind zijn door westerlingen, zeiden dat zoiets niet mogelijk is : “Er is niets in het water. Dat is
onmogelijk. Het is gewoon een verhaal, een mythe.” Maar een aantal mensen geloofden het wel en begonnen te graven. Zij
ontdekten dat er een zeer groot paleis gestaan had en zij vonden ook een beetje goud, maar niet alles. En ze waren verbaasd dat
hij zo’n groot, zo’n enorm paleis gebouwd had. Het was onder water verdwenen, maar het was er. Alle incarnaties waren zeer
creatief. Als je niet creatief bent, wat is dan het nut van zelfrealisatie? Wat is het meest creatieve dat je kunt doen en zelfs heel
gemakkelijk? Dat is anderen transformeren tot Sahaja yogi’s. Dat is het gemakkelijkste en geeft ook het meeste vreugde,
namelijk hen de zegeningen van God overbrengen. Dat is waar ze al eeuwen naar zoeken. Je beseft niet wat voor troost, wat een
zegen je hen daardoor verschaft. Jullie zijn gerealiseerd. Je hebt je zelfrealisatie erg gemakkelijk verkregen. Jullie zeggen nu dat
het een ‘oosters nirwana’ is. Sahaja Yoga is een ‘oosters nirwana’. Dat is ook zo. Maar je begrijpt de waarde niet van wat je zo
gemakkelijk en zo direct kon verkrijgen.
Van India wordt altijd gezegd dat het zijn vrijheid zo gemakkelijk verkregen heeft, maar zo eenvoudig was het niet. Daarom
waarderen ze het ook niet. Want het is waar, dat als je iets gemakkelijk verkrijgt, zonder er moeite voor te doen, dat je het niet
waardeert. Je denkt dat het zo moet. Maar besef je wel hoe mensen geleden hebben om zelfrealisatie te verkrijgen? Ze gingen
naar de Himalaya’s, stonden op één been, soms op hun hoofd, gedurende maanden, en nog bereikten ze hun zelfrealisatie niet. Ik
hoorde vertellen dat sommigen gedurende achtentwintig jaar in één kamer leefden. Waarom leefden ze zo? Ze dachten dat ze
hun zelfrealisatie konden verwerven als ze zich afzonderden van andere mensen, als ze negatieve toestanden konden vermijden,
maar zij geraakten nooit gerealiseerd. Je moet dus begrijpen dat het iets heel kostbaars is, iets heel groots, ook al heb je het zo
gemakkelijk verkregen. Het is dus niet zo eenvoudig om je zelfrealisatie te verkrijgen. Je leest er over, maar misschien wisten ze
zelf niet hoe ze gerealiseerd werden. Misschien wisten ze niets over de Kundalini, maar ze bereikten het, misschien door hun
guru of door hun inspanningen.
Hoeveel moest Buddha niet lijden voor hij zijn realisatie bereikte! Denk aan hem, hoe hij zijn realisatie verkreeg en beef je dan als
je merkt hoe hij ten slotte sterft van honger en armoede. Maar met jullie gebeurt er niets. Je verkreeg het zonder moeilijkheden,
op een zeer zachte wijze. Jullie allemaal. Je hoeft niets te betalen, je hoeft er helemaal niets voor te doen, maar dat betekent niet
dat je er geen waarde moet aan hechten. Zoals een zaadje dat in de moederaarde gelegd wordt, automatisch ontluikt en leven
geeft aan alles. Het groeit – kan uitgroeien – tot een struik en dan tot een boom, maar je moet het water geven. Een tuinman –
iemand – moet er voor zorgen.

Júllie moeten dat doen. De eerste voedingsstof die je moet toedienen, is medevoelen en liefde. Heb je dat medevoelen en die
liefde? Houd je van mensen? Vandaag zei me iemand – en ik was er werkelijk door gechoqueerd: ”Ik hou niet van kinderen.” Ik
vroeg : “Hou je niet van kinderen?“ – “Nee, ik hou van andere kinderen, niet van mijn eigen kinderen.” Stel je voor! Hoe kan je
zoiets doen ? Hoe kan je zoiets zeggen : dat je niet van je eigen kinderen houdt !
Niemand zou ooit mogen zeggen: “Ik hou daar niet van.” Of: “Ik hou daar van.” Dat zijn anti - mantra’s. Heel gewoon: “ Ik hou
daarvan.” Wie ben je wel? “Ik hou niet van dit tapijt. Ik hou daar niet van dat zilveren voorwerp.” Wie ben je? Kan je zoiets maken?
Een dergelijke beslissing uiten lijkt erg spontaan, maar dat is niet zo. Het komt voort uit je conditioneringen. Je gaat er van uit dat
je recht hebt te zeggen : “Ik hou daar niet van. Ik wil dat niet.” Maar wie ben je wel? Als je de Spirit bent, zal je deze woorden nooit
gebruiken omdat je iemand zou kunnen kwetsen. Je zal nooit iets zeggen dat anderen zou kunnen kwetsen. Je zal nooit iets
doen dat voor anderen gevaarlijk is. Wat je zegt, zal zeer liefdevol en medevoelend zijn en vrede brengend. Je zal naar anderen
vreugde uitstralen. De kracht van de Spirit geeft anderen vreugde. Als je een zwaarmoedig persoon, een knorrig persoon bent,
dan ben je niet gerealiseerd. Je moet in staat zijn om vreugde te geven en liefde en medevoelen en dat moet spontaan kunnen.
In India, in Maharashtra, wordt een verhaal verteld over een heilige man. De mensen droegen water mee in een vaatje, dat ‘kavad’
wordt genoemd en ze droegen dat de hele weg naar Gujrat naar een tempel van Shri Krishna. Dat werd aangezien als een grote
overgave aan Shri Krishna. Ook die heilige man droeg water mee in zo’n vaatje, die ‘kavad’. Hij droeg het de hele weg vanuit zijn
dorp in Maharashtra. En toen hij de tempel bereikte, zag hij aan de voet van de tempel een ezel die dorst had. Hij had kunnen
sterven van dorst. En dus gaf hij het water aan die ezel. En de mensen zeiden: “Je bracht dit water vele mijlen ver, vele dagen
lang om het over de Godheid van deze tempel uit te gieten en nu geef je het aan deze ezel!” Hij zei: “Jullie begrijpen het niet. God
is naar beneden gekomen om dit water te drinken.”
Kijk naar zijn houding. Iemand die gerealiseerd is, zou dit soort van grootmoedig medevoelen moeten hebben. Als je niet
grootmoedig bent, als je gierig bent, als je altijd met je geld bezig bent, altijd sparen, dan ben je geen volgroeide Sahaja yogi,
helemaal niet. Los daarvan, zal dit geld je nooit geluk bezorgen. Gierigheid is tegen de Spirit. De Spirit is uiterst vrijgevig, uiterst
vrijgevig. De Spirit ‘spaart’ niets, bedriegt de mensen niet, of steelt niet, dat is onmogelijk, want de Spirit is niet hebzuchtig. Er is
geen hebzucht meer. Iemand die gerealiseerd is, kan niet hebzuchtig zijn. Hij is uiterst vrijgevig. Ik ken heel wat mensen die zeer
vrijgevig zijn en die de problemen van anderen begrijpen. Een Sahaja yogi die bezig is met zijn eigen problemen, is helemaal geen
Sahaja yogi. Hij is er om de problemen van anderen op te lossen en niet die van hemzelf. Hij zal niet voortdurend bezig zijn met
zijn eigen ‘probleem’. ‘Probleem’ is een nieuw woord dat in de moderne tijd ontstaan is. Daarvoor gebruikten ze het woord
‘probleem’ niet. Alleen voor geometrie gebruiken we dit woord. Maar nu zeggen ze voortdurend : “Geen probleem.” Ze hebben
allemaal een probleem. Het zijn probleemgevallen! Wat je moet begrijpen is dat je je problemen niet aan anderen mag
doorgeven. Je moet niets vragen : “Wil je dit voor mij doen? Wil je dat voor mij doen?” Ik vind het verwonderlijk dat mensen van
anderen proberen te profiteren. Sommige mensen gaan graag naar andere landen. Ze vragen je: “Bel me asjeblief eens op. Ik zou
graag naar jouw land komen.” En een grootmoedige Sahaja yogi zal dan zeggen: “Oké kom maar af.” Wie hier een fout maakt, is
degene die de vraag stelt. Je moet helemaal niets vragen, want je bent ‘volledig’. Je bent niet enkel tevreden, maar ‘volledig’.
Niemand kan je iets ‘geven’.
Al deze ideeën verdwijnen als je volledig bent.
Toen ik vandaag naar hier toe kwam, zag ik vele sterren. Ik zei: “Zo gauw de maan opkomt, zullen ze allemaal verdwijnen.” Zo
gaat het ook als je ‘volledig’ bent, dan verwacht je niet dat iemand iets voor je doet. Integendeel, je probeert uit te vissen wat je
zelf voor anderen kunt doen. Je wordt in zekere zin die andere, omdat je zijn probleem overneemt. Je springt er in. Dit is een zeer
interessante ‘weg’ die je zou moeten ontwikkelen. Dat zou met jullie allen moeten gebeuren, omdat jullie gerealiseerd zijn. Je
ontwikkelt een persoonlijkheid die voor anderen leeft, niet voor zichzelf.
Je zal er verwonderd over zijn dat je overal kunt leven, dat je overal kunt slapen, je eet wat je krijgt, je hoeft niet noodzakelijk
voedsel, welk voedsel je ook krijgt is oké, omdat je zo tevreden bent. Integendeel, je zal graag voor anderen koken, hen eten

geven, en nog veel meer. Je zal doen wat je ook maar kunt doen. Maar er zijn ook mensen die zich enkel om hun eigen
problemen bekommeren. Dat zijn geen Sahaja yogi’s. Hoe kan de Spirit problemen hebben? Hoe zou dat kunnen? Begrijp dat je
nu de Spirit bent en dat je dus boven alles staat. Je creativiteit gaat dus ook naar andere dimensies uit. Natuurlijk geef je mensen
realisatie, je creëert kunst. Jullie kennen Babamama. Hij was niet goed in literatuur, hij kende geen talen, maar hij was goed in
wiskunde, omdat mijn moeder een wiskundige was, maar van talen kende hij niets. Ik schreef gewoonlijk zijn opstellen, zo slecht
was hij daarin. Maar na zijn realisatie schreef hij prachtige gedichten. Ongelooflijk! Niemand kon geloven dat deze Baba daartoe
in staat was, omdat hij geen enkele taal goed beheerste. Ik schreef zijn opstellen, zoals ik jullie al zei. Ongelooflijk hoe hij begon
Urdu-poëzie te schrijven, Marathi-poëzie, Hindi-poëzie. Eén van mijn broers vroeg hem: “Hoe kom je ertoe Urdu-poëzie te
schrijven.” Hij zei : “Shri Mataji zegt het mij.” Op alles antwoordde hij: “Mataji zegt het mij .”
De creativiteit die je in je meedraagt, is zoals bloemen en je bent er zelf verbaasd over hoe die creativiteit ontstaan is. Stel je
voor: een wiskundige die plots dichter wordt! Onmogelijk! Jullie hebben deze capaciteiten. Jullie hebben allen de capaciteit om
zéér creatief te worden en je moét creatief zijn! Op alle mogelijke manieren. Ik ben zeer creatief. Ik ben altijd iets aan het
uitwerken en dat lukt altijd. Ik ben ook niet zo geïnteresseerd in allerhande andere dingen zoals de meeste mensen. Ze willen
perse door iedereen geëerd worden, ze willen in de krant komen. Niet geïnteresseerd! Je creëert om te creëren, omwille van het
creëren zelf en je geniet ervan. Je wordt erg soepel en begrijpend met al wat de mensen zeggen, oké, laat hen praten. Ze kunnen
vijandig zijn of je onder druk zetten. Je beseft niet dat ze je onder druk zetten.
Soms zeg ik: “Shri Mataji”, en dan vergeet ik dat ze over mij praten. Op een of andere manier sta je daar boven. Je begrijpt niet
waarom mensen zich zo gedragen, waarom hun gedrag zo raar is. Zelfs als ze bij Sahaja Yoga komen, hebben ze een sterke
wens om leiders te worden, of ze willen grote organisatoren zijn in Sahaja Yoga, of héél bekend zijn in Sahaja Yoga. Ze streven
naar internationale roem als een groot Sahaja yogi. Maar ze denken er niet over na of ze wel echt creatief zijn : ”Wat heb ik
voortgebracht? “ Dit komt zoveel voor, dat ze van andere verwachten dat ze hen loven, dat ze hen in het zonnetje zetten.
Waarom? Als je de Spirit bent, weet iedereen dat. Waarom moet dat extra belicht worden ? Wat is daaraan om mee te pochen?
Wat is er om mee naar voor te komen Zelfs al zit je aan de grond, je weet dat er licht is. Je moet dus uit je duisternis te voorschijn
komen, omdat je zelf het licht bent en je dat licht verspreidt. Als je in de duisternis blijft, wat voor licht zou je dan kunnen
verspreiden? Je Spirit kan dus geen problemen hebben. Hij kent geen angst, maar bovenal bezit hij wijsheid, enorm veel wijsheid.
En die wijsheid is het kenteken voor een zeer hoge persoonlijkheid. Dit is een evolutie. Ik zei jullie al vroeger dat je door deze
transformatie een andere natuur verkrijgt en dat moet je laten merken.
Jullie zijn zoals andere mensen. Wat was Christus? Hij was de zoon van een schrijnwerker. Hij kreeg geen extra opleiding, maar
wat deed hij? Hij was de Spirit. Hij weerspiegelde God binnen in hem. Daarom werd hij gekruisigd. Maar in Sahaja Yoga hoeft
niemand zich te laten kruisigen. Dat soort van test hoeven jullie niet te ondergaan. Maar je moet wel je waardesysteem
controleren door introspectie. Je moet jezelf afvragen: “Mijnheer Sahaja yogi, hoe gaat het ermee? Doe jij ook mee met al die
zaken waar niet-gerealiseerde mensen zich mee bezighouden?” Probeer dat te weten te komen, want de groei van Sahaja Yoga
komt tot uiting in jullie gedrag, in jullie stijl, op jullie gezicht. Je kan bij zo iemand geen rimpels waarnemen. Hij heeft geen
zorgen. Als je je geen zorgen maakt, krijg je geen rimpels. Zo iemand wordt niet kwaad. Integendeel, hij lacht met alles. Op een
keer in Zwitserland in een kerk wou een dame mij slaan met een bijbel en ik begon te lachen en zei: “Wat een idee ! Mij slaan met
een bijbel!” Zij schrok zo van het feit dat ik lachte en dat ik zei: “Kijk hoe dom, deze vrouw die mij met een bijbel wil slaan! “ Ik
bedoel: een steen zou ik begrijpen, of iets anders, maar de bijbel zal mij nooit raken. Al deze dingen gebeurden in jullie
tegenwoordigheid en je weet het.
Negatieve krachten bestaan. Zij zullen trachten je te raken. Ze zullen je lichamelijk letsel toebrengen, ze zullen je op mentaal vlak
schade berokkenen, ze kunnen je op emotioneel vlak schade berokkenen, maar als je daar boven staat, kan niemand je schade
berokkenen. Tenminste, je zult de schade niet voelen. Je trekt het je niet aan. Maar wat heb je voortgebracht? Vandaag kwamen
enkele mannen en dames naar mij toe voor een echtscheiding. Nadat ze in Sahaja Yoga getrouwd zijn, willen ze scheiden, stel je
voor! Ik was echt gechoqueerd over de idee dat “mijn echtgenoot is zoals mijn broer.” Ik zei: “Werkelijk?” Allerhande domme
ideeën duiken op in hun hoofd. Er is geen licht van de Spirit in hen aanwezig. Als het licht van de Spirit in je schijnt, is je
begripsvermogen helemaal verschillend. Je maakt je geen zorgen over jezelf, je maakt je enkel zorgen over anderen. Je probeert

oplossing te vinden. Je probeert hen te helpen. Dat is niet moeilijk. Voor het licht is het niet moeilijk om te branden . Eens dat het
verlicht is, schijnt het.
Het is moeilijk voor licht om niet te schijnen, maar voor mensen. Ik begrijp het niet, zelfs na hun realisatie, nadat ze jaren aan hun
groei hebben gewerkt, zijn ze nog altijd zo dom dat ze de waarde van hun zelfrealisatie niet begrijpen. Je kan de Spirit niet doden,
hij kan niet zomaar uitdoven. Dit licht kan doven, maar het licht van de Spirit dooft niet. Maar wat is de olie die hem doet
branden? Dat is je medevoelen. Het is de liefde, het begaan zijn met anderen. Sommige mensen zijn erg dominerend en lastig.
Zorg voor hen ! Besef dat ze niet zijn zoals jullie, ze zijn niet volledig, ze hebben problemen. Zorg dus voor hen. Maar in plaats
daarvan denk je: Waarom zou ik voor hem moeten zorgen? Zorgt hij voor mij? Dat is het einde!
Dit soort reflectie, of beter reactie, is niet die van de Spirit. De reacties van iemand die spiritueel is, zijn zeer zéér verschillend . Je
kan dat zien in het leven van Shri Krishna. Hij had een vriend die zeer arm was en die Shri Krishna wenste te ontmoeten. Zijn
vrouw gaf hem wat rijst, ‘gepofte rijst’ noemen jullie het. ”Neem dit mee voor je vriend, je moet iets meenemen voor je vriend.” Hij
was een beetje schuw. Hij ging naar Shri Krishna, die zich in zijn paleis bevond. De wachters aan de poort zeiden: “Nee, je kan
hem niet zien.” Hij zei: “Goed, zeg hem dat Sudhama er is.” Hij zat op de troon en discussieerde over iets. Ze zeiden: “Sudhama
wil je zien.” Hij snelde naar buiten, liep naar de poort en omhelsde hem. Hij omhelsde hem opnieuw en opnieuw. Hij zei: “Waarom
sta je hiér?” Hij nam hem mee en deed hem plaats nemen op de troon, waarop hij zou moeten zitten en hij zei aan zijn vrouw:
“Kom alsjeblief zijn voeten wassen.” En dan brachten ze kleren en andere zaken, hij nam een bad en hij liet hem in zíjn bed
slapen. Bemerk je de liefde van Shri Krishna? Sudhama had vuile voeten, ze waren helemaal geschramd en Shri Krishna liet er
zalf op aanbrengen om ze weer in orde te maken. Hij deed al wat mogelijk was om deze schrammen te genezen. En hij vroeg
hem om in zijn bed te slapen en hij vroeg de dames om hem koelte toe te waaien opdat hij het niet te warm zou hebben. Bemerk
het medevoelen van Shri Krishna. Hij toonde het zo mooi. Zijn wij ook zo medevoelend? Het was niet nodig dat hij dit allemaal
deed. Het was geen drama, maar vanuit zijn hart nam hij een spontaan besluit. Toen hij hoorde dat Sudhama er was, liep hij naar
hem toe omdat hij zo blij was dat zijn oude vriend hem kwam opzoeken.
Toen hij daarna naar Hastinapur ging, naar Duryodhana, de oudste zoon van de Kaurava’s, vroeg hij hem: “Waarom kom je niet in
mijn paleis wonen? “Hij antwoordde: “Ik zal komen, maar ik zal eten bij Vidhur.” Vidhur was de zoon van een meid. Dat is wat ze
deden. Vidhur was een arme man, ik weet niet welk voedsel hij hem gegeven heeft, maar Duryodhana zou hem rijkelijk voedsel
gegeven hebben. Voor dit soort mensen doet de smaak en de kwaliteit van het voedsel er niet toe. Dat is liefde, respect voor
Vidhur die een gerealiseerde ziel was. Je moet andere Sahaja yogi’s respecteren. Als een Sahaja yogi iemand respecteert omdat
hij macht uitoefent, begrijp ik dat niet. De Spirit staat boven alles en als een Sahaja yogi dat niet respecteert, is er iets mis met
hem. Hij zou moeten begrijpen dat iemand die spiritueel is, hoger staat dan al deze mensen met hun grote namen.
Deze liefde komt tot uiting in het leven van iedereen: al de heiligen, al de incarnaties, iedereen bezat deze liefde die boven alles
ging. Zonder iets te verwachten, zij deden het niet om iets terug te verwachten van de anderen. Het gaat om een persoonlijkheid
die werkelijk Gods liefde weerspiegelt. Deze reflectie zou van jullie moeten uitgaan. Jullie zijn Sahaja yogi’s, maar dat betekent
niet dat jullie meer zijn dan anderen. Maar jullie zijn verschillend. Jullie staan op een hoger niveau. Jullie voelen je niet beter,
daarom zijn jullie verschillend. Jullie zijn nederig, daarom zijn jullie verschillend. Jullie zijn zo vreugdevol, zo vredig, daarom zijn
jullie nederig.
Ik zou jullie zoveel zaken kunnen vertellen over het leven van Shri Krishna die aantonen dat hij Yogeshwara was. Hij was de Heer
van de Yoga omdat hij de Virata was, maar hij toonde zijn volledige vorm enkel aan Arjuna, aan niemand anders omdat niemand
was zoals Arjuna. Arjuna kreeg schrik toen hij Krishna zag. Shri Krishna leefde als een koeherder in Gokul en hij pochte nooit met
zijn krachten. De krachten die in hem aanwezig waren, kwamen spontaan tot uiting als wijsheid en onderscheidingsvermogen,
totaal onderscheidingsvermogen. Als dat er niet is, gaat het niet om goddelijke kracht, maar om een satanische kracht. Als je
enkel vriendelijk bent tegen iemand anders, omdat die ook vriendelijk is tegenover jou, ben je er niet. Wij hadden in India mensen
die ‘avadhuta’s’ genoemd werden, gerealiseerde mensen die zich uit de maatschappij hadden teruggetrokken, weg van de
massa’s en die ergens in een klein plaatsje woonden, of een grot of zoiets. Verborgen voor de mensen, omdat ze dachten dat
niemand hen zou begrijpen. Waarom dan tegen hen spreken? Zij waren helemaal alleen. Hier één, daar één. Wat konden ze
doen? Zij waren niet zoals jullie, met zoveel Sahaja yogi’s samen. Jullie hebben zoveel vrienden en zoveel anderen bij jullie. Zij

waren eenzame mensen omdat ze zich uit de maatschappij terugtrokken. Zij wilden geen mensen slaan, want als ze iets
probeerden te doen, werden ze gekruisigd.
Maar jullie hebben een hele gemeenschap, jullie hebben een prachtige verlichte gemeenschap van zeer goede vrienden, van zeer
goede spirituele mensen. Als je met dat allemaal nog niet creatief bent, wat zal ik zeggen. Jullie moeten creatief zijn : kunst,
muziek, poëzie, literatuur, schrijven, wat dan ook, maar je moet creatief zijn.
Maar bovenal moet je Sahaja yogi’s creëren. Dat is het belangrijkste doel dat je moet bereiken. Dat is het belangrijkste dat je
moet doen.Overal Sahaja yogi’s ! Ik kan naar plaatsen gaan, programma’s geven, maar jullie moeten door je voorbeeld aantonen
dat dit iets groots is : hoe je die toestand bereikt hebt. “Wij zouden ook die staat moeten bereiken”. Jullie zullen dus degenen zijn
die hen inspireren, jullie doen navolgen en het leven van een Sahaja yogi doen leiden. In feite zijn jullie mahayogi’s als jullie
‘compleet’ worden, en dat is wat je moet worden. Niets is belangrijker dan een mahayogi te worden. Je Spirit brengt vreugde,
vrede en zegeningen aan iedereen.
Moge God jullie zegenen.
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Wij zijn hier vandaag samengekomen om Ganeshapuja te vieren. Jullie weten zeer goed dat Ganesha het symbool is van
zuiverheid, van heiligheid en het vereren van de onschuld. Als je Shri Ganesha vereert, moet je beseffen dat hij de belichaming is
van de onschuld. Ik vraag me af of hij de betekenis van “onschuld” begrijpt of niet. Onschuld is een aangeboren kwaliteit die je
niet kunt forceren, die je niet kunt inoefenen, ze is een aangeboren kwaliteit van de mens. Als hij een volgeling wordt van Shri
Ganesha, wordt hij onschuldig.
Misschien merk je dan op dat onschuldige mensen aangevallen worden door de sluwe en agressieve mensen, maar onschuld is
iets zo groots dat ze niet kan vernietigd worden. Ze is een kwaliteit van de Spirit. Onschuld is een kwaliteit van de Spirit en als de
Spirit in je ontwaakt, verkrijg je de kracht van de onschuld, waardoor je al wat negatief is, al wat verkeerd is, al wat nadelig is voor
je spirituele groei en voor je spirituele inzicht, kunt overwinnen.
Onschuldig ‘zijn’ (worden) is dus niet mogelijk. Je moet onschuldig zijn in die zin dat je onschuldig geboren bent. Dat gebeurt
nadat je Sahaja yogi geworden bent, na je zelfrealisatie. En je krachten om al die verkeerde en negatieve gevoelens binnenin
jezelf en ook buiten jezelf te bevechten, worden ten volle gesteund en beschermd door de Moeder van Shri Ganesha.
Het is tegenwoordig moeilijk om iemand iets te vertellen over onschuld, maar je kent het leven van Christus. Hij was de
onschuldige onschuld zelf. Hij besefte niet tussen wat voor mensen Hij zich begaf. Hij dacht dat ze allemaal onschuldig waren
en daarom sprak Hij tot de mensen op zo een manier dat iemand die doortrapt was dat nooit zou gekund hebben, want wie
negatief is ingesteld begrijpt altijd de negativiteit van anderen. Hij zei soms dingen die de mensen misschien niet begrepen, maar
wat Hij zei, was geladen met vibraties van onschuld.
Dat zou al de mensen tot een zuivere houding tegenover Hem moeten gebracht hebben, maar voor sommigen was het
waarschijnlijk niet het tijdstip om gerealiseerd te worden.
De onschuld van Ganesha werd niet ‘verslagen’, maar er werd een atmosfeer van heiligheid en schoonheid gecreëerd die je in het
leven van Christus kunt waarnemen.
Ik ben blij dat jullie [de uitleg] over het huwelijk gehoord hebben. Waarom trouwen ? Waarom moeten er huwelijken zijn ? De
mensen leven tegenwoordig toch [samen] zonder gehuwd te zijn ! Maar “huwelijk” betekent “de heiligheid van het huwelijk
[onderhouden]”, de heiligheid van je fysieke, mentale en emotionele integratie.Als die heiliging er niet is als je met iemand
samenleeft, is het niet volmaakt. De kinderen die je voortbrengt, zullen niet in orde zijn. Daarom is het huwelijk nodig. Zoals je
weet, woonde Christus een huwelijk bij. Waarom besteedde Hij zoveel aandacht aan een huwelijk ?
Omdat daardoor de band die je met mekaar hebt, geheiligd wordt. Alles is ok,maar de band tussen man en vrouw moet geheiligd
worden, anders zullen de kinderen die je voortbrengt … “van alles” kunnen worden : dieven, bedriegers, leugenaars of wrede, zeer
wrede mensen, als het huwelijk niet geheiligd wordt.
Daarom ging Hij [naar een huwelijksfeest], om het huwelijk te heiligen. Maar het is totaal verkeerd, echte nonsens, te beweren dat
Hij alcohol maakte. Wat Hij deed, was het water veranderen in de smaak van druiven. In het Hebreeuws wordt alcohol
‘druivensap’ genoemd … niet ‘genoemd’, maar wijn is zowel ‘alcohol’ als ‘druivensap’. Maar dat is onmogelijk, want je kunt niet
ogenblikkelijk alcohol maken, omdat er voor alcohol tijd nodig is : het moet rotten en rotten en rotten. Dan wordt het pas alcohol.
Maar als Christus het zo spontaan deed, in een opwelling, hoe kan het dan alcohol zijn die intoxiceert ? Veel mensen, vooral in de
christelijke godsdienst, geloven dat Christus de wijn geheiligd heeft, wat totaal verkeerd is. Hij heeft nooit alcohol geheiligd. Hij
veranderde druivensap in de smaak van wijn.

Op een dag ontmoette ik Romano Patel. Hij zei : “Moeder, geef mij de zelfrealisatie.” Ik zei : “Goed, haal mij een beetje water.” Hij
bracht mij water. Ik stak mijn vingers er in en dan proefde hij ervan en zei : “Moeder, het smaakt zoals wijn.” Ik zei : “Inderdaad,
dat is het wat Christus deed.” Er is dus niets heiligs aan alcohol. Hoe kan je verwachten dat Christus iets zou doen waardoor je
bewustzijn van slag geraakt ? Mensen die drinken, zijn niet normaal. Er loopt iets fout met hun hersenen. Als ze rijden,
veroorzaken ze problemen; als ze tegen iemand praten, kan je merken dat ze niet normaal zijn. Zij proberen heel agressief te zijn
en soms kunnen ze heel passief zijn. Meestal zijn ze erg agressief en gedragen ze zich op een manier die niet bij een mens past.
Wij moeten dus beseffen dat die wijn, die dagenlang moet gisten, erg verkeerd is en tegen spiritualiteit ingaat. Alle landen waar
alcohol als iets geheiligds wordt gezien, gaan naar de bliksem.
Het is tegen Shri Ganesha, het is tegen de onschuld. Zo iemand kan heel doortrapt worden en vervallen, heel dominerend. Alle
mogelijke slechte zaken komen naar buiten. En iemand die drinkt en een dronkaard wordt, kan je niet vertrouwen. Hij gaat
bijvoorbeeld achter zijn vrouw aan, zijn kinderen, iedereen en hij probeert hun leven te vernietigen, omdat hij beseft dat hij ook
zichzelf vernietigt.
Je moet dus één ding goed begrijpen, namelijk dat de onschuld je niet toelaat zoiets te doen dat tegen je [spirituele] bewustzijn
ingaat. Je menselijk bewustzijn is zeer belangrijk. Je moet het respecteren. Alles wat je neemt dat je bewustzijn of je gezondheid
beschadigt is helemaal verkeerd, vooral voor Sahaja yogi’s. Je moet je gezondheid op peil houden. Hoe doe je dat ? Door al die
dingen te vermijnden die je gezondheid vernietigen.
Het huwelijksleven is dus een geheiligd leven. Het is een gezegend leven. Wij hebben geen priesters, maar in Sahaja Yoga is
iedereen gezegend. Je moet beseffen dat dit iets groots is.
Maar velen komen naar mij toe en zeggen : “Moeder, wij willen scheiden. Wij proberen een goed huwelijk op te bouwen…” Ze
vertellen me allerhande verhalen. Als je weet dat het om een geheiligd huwelijk gaat, dat met alle Sahaja Yoga-ceremonies
voltrokken werd, kán het geen slecht huwelijk zijn. Maar als je zelf slecht bent, kan niemand je helpen. Als je rare ideeën hebt
over het huwelijk, moet je proberen die te corrigeren. Als je in Sahaja Yoga wil huwen, zorg er dan asjeblief voor dat je de
heiligheid van het huwelijk respecteert. Ik weet dat vrouwen soms slecht kunnen zijn, dat mannen slecht kunnen zijn, dat er
problemen kunnen opduiken, maar iemand die wijs is, zal trachten van dat allemaal te verdragen omdat hij of zij de heiligheid van
het huwelijk wenst te respecteren.
Het is contradictorisch dat Christus zonder huwelijk geboren is en ook Ganesha is zonder huwelijk geboren. Zij zijn zelf
heiligheid. Zij hebben geen heiligheid van buitenaf nodig. Zij zíjn onschuld en onschuldige mensen hebben geen ritueel of
ceremonie nodig. Zij zijn met totaal zuivere onschuld geboren. Dat wil niet zeggen dat wij hun voorbeeld moeten navolgen ; zij
waren goddelijke persoonlijkheden en zij moesten zo geboren worden. Wij moeten geheiligd worden en een geheiligd leven
leiden, dat is het onderscheid tussen een incarnatie en een [gewone] mens. Het is gemakkelijk om incarnaties te bekritiseren, het
is eenvoudig om hen te bekritiseren. Alle incarnaties werden door de mensen bekritiseerd, want de mensen begrijpen hen niet.
Maar als je probeert onschuldig en zeer zuiver te zijn, zal je begrijpen waarom hun leven zich op een ander niveau en in een
andere stijl afspeelt.
Je zult zeggen : “We kunnen onschuld ontwikkelen, Moeder.” – “Dat kun je niet.”
Wat is de weg om onschuldig te worden ? In Sahaja Yoga hebben we een eigen methode om onschuldig te worden. Dat gebeurt
door ons gedachteloos bewustzijn. Wat gebeurt er als je in die toestand van gedachteloos bewustzijn bent. Je reageert niet, je
geraakt niet betrokken in verkeerde zaken, je geraakt niet betrokken in discussies en woordenwisselingen. Je kijkt enkel toe en
de onschuld bloeit in je op als een lotus die oprijst uit een modderige vijver.
Wat ook de omstandigheden mogen zijn : als je in gedachteloos bewustzijn bent, reageer je niet. Dat is het teken van onschuld

en mensen die niet reageren, blijven jong. Je ziet hen hun leeftijd niet aan, ze blijven jong. Want reageren is niet goed. Het heeft
als gevolg dat je in [de problemen van] anderen verwikkeld geraakt. Maar als je niet reageert, als je enkel kijkt, geraak je in niets
verwikkeld. Je blijft op een afstand. Zo groeit je onschuld en word je erg zeker van jezelf.
Ik heb een verhaal gelezen over een Chinese koning die naar een heilige ging. Hij vroeg hem een gunst. “Wat ?” – “Ik wens dat
mijn zoon zich zou ontwikkelen tot iemand die alle mogelijke problemen aankan. Wat de mensen ook mogen doen, hij moet in
staat zijn om dat aan te kunnen.” Hij zei : “Goed, laat je zoon bij mij.” En … als de ruzie begon, als het vechten begon, bleef zijn
zoon stokstijf staan en bekeek alles in gedachteloos bewustzijn. Het gevolg was dat iedereen van de arena terugging. Ze gingen
allemaal weg. Ze konden niet op tegen de onschuld van deze jongen, die nog heel jong was. En de koning was er verbaasd over
dat hij hun ruzies kon aanhoren, al hun agressie en al de verschrikkelijke dingen die ze zeiden.
Als iemand iets tegen je zegt, blijf dan onschuldig. Op dat moment zal de kracht van je onschuld aantonen dat degene die
probeert je te domineren, die probeert je te kwellen, verkeerd is. En die persoon zelf zal zich misschien realiseren dat hij al deze
dingen doet, dat degene die hij probeert te domineren, niet eens reageert. Hij zal zich dus zwak voelen omdat hij niet de kracht
heeft om de andere te overheersen. Dat is wat we als Sahaja yogi’s kunnen doen : wij kunnen in gedachteloos bewustzijn gaan.
Tracht je reacties te reduceren, je reacties op alles. De mensen hebben zo’n rare ideeën over zichzelf dat ze reageren.
Iemand toonde mij bijvoorbeeld deze tapijten. Ik bekeek ze, ik was erg gelukkig en ze zeiden me : “Alle Sahaja yogini’s hebben ze
eigenhandig gemaakt.” Zo mooi. Het gaf zeer veel vreugde te weten dat zij dit deden, maar als ik een heel gewoon mens zou
zijn,zou ik zeggen : “O God, wat een kleur, wat een ding !” … en zo meer. Wat ze [dan verder] ook deden … ik kon er zelfs niet van
genieten, want het vermogen om te genieten was weg. Voor een kind is dat genieten totaal.
Wat het ook ziet, bezorgt hem vreugde. Vreugde komt uit alles. Kijk naar kinderen. Zij vinden iets en spelen ermee.
Op een dag gingen we naar Genua. Daar waren grote versperringen opgeworpen. Enkele kinderen klommen er op en maakten er
paarden van en beleefden er plezier aan. Zie je, waar ze ook iets vinden, ze maken er iets van waaraan ze vreugde kunnen
beleven, een spel. Ook leven is voor hen een spel, iets dat vreugde geeft. En zij doen je ook vreugde beleven aan alles. Als je niet
goed gezind bent, gedragen zij zich zo dat je moet bijdraaien en dat je [opnieuw]eenvoudig en natuurlijk wordt. Als we iemand
zien die eenvoudig en natuurlijk is, zeggen we : “Ze zijn gelijk kinderen.” Zij begrijpen de doortraptheid en de domheid van de
mensen niet. Zij leven in hun eigen wereld van onschuld.
Op dezelfde wijze moeten alle Sahaja yogi’s die aura rond zich ontwikkelen. Laat de mensen merken hoe onschuldig je bent, hoe
zacht je bent : geen woordenwisselingen, geen ruzie, geen gevechten, enkel de innerlijke voldoening van gedachteloos
bewustzijn.
Velen zeggen : “Moeder, wij kunnen niet gedachteloos worden.” Waarom? Waarom kun je niet gedachteloos worden ? Omdat je
wil reageren op al wat je ziet. Als je geleidelijk aan ophoudt met reageren: doe aan introspectie, bekijk jezelf. Als je de hele tijd
probeert te reageren: zeg je verstand dat het zich moet gedragen. Als er een reactie opduikt, zeg dan niets, blijf rustig … dan zal je
er geleidelijk verbaasd over zijn hoe je gedachteloos bewust wordt, hoe mooi je wordt. En iedereen die je ziet, zal beseffen dat je
verschillend bent, dat je niet bent zoals iedereen. Een doorsnee menselijke reactie is, dat als er op straat een ruzie plaatsvindt,
iedereen gaat meedoen. Ze houden van vechten, ze willen deelhebben aan die ruzie of aan dat gevecht of wat het ook is. Zij
willen er niet van weg. Als je op dat moment je onschuld hebt, zal die reageren.
Ik zei je al dat onschuld de Spirit is en de Spirit is onschuld, die daardoor niet kan vernietigd worden. Het is een feit dat de
onschuld door niets kan vernietigd worden en ze kan hersteld worden door Sahaja Yoga.
Je bent misschien een heel agressieve persoon geweest, je bent misschien heel ongelukkig geweest, je bent misschien een
persoon geweest die de hele tijd andere mensen stoort, maar na Sahaja Yoga kan je jezelf zo zacht en mooi maken dat je er niet
enkel zelf van geniet maar ook de anderen.

Deze onschuld is absolute eerlijke intelligentie. Ze werkt niet met een bepaald doel. Ze is doelloos. Ze is absoluut doelloos en
daarom kan ze die intensiteit van vreugde bereiken, omdat er geen doel is. Ze beseft de futiliteit van al ons streven. Ze geniet
enkel !
Waarom hollen de mensen zo rond ? Waarom maken ze ruzie ? Ze [de onschuld] kijkt enkel en vraagt zich af waarom ze zo
handelen. Sommigen kunnen denken dat ze in orde zijn, dat er met hen niets verkeerd is, maar dat is niet zo. Onschuld – dat zei
ik al – is een aangeboren kwaliteit en je mag jezelf niet misleiden door te denken dat je onschuldig bent. Integendeel, verplicht
jezelf tot introspectie en vraag je af wat je tot nu toe gedaan hebt wat anderen betreft.
Wat is je houding? Ik heb het voor jullie al gehad over emotionele intelligentie. Emotionele intelligentie is de uitdrukking van
onschuld, het is de uitdrukking van Shri Ganesha. Kinderen die deze kwaliteit hebben, zullen altijd trachten je tevreden te stellen.
Zij weten wat je wil, wat je nodig hebt. Ze geven je al de vreugde die je wil. Ze zullen alles doen wat je graag hebt, enkel om je
plezier te doen. Ze hebben geen eigen wensen, ze willen geen eigen eisen hebben. Ze zeggen nooit : “Ik wil dit hebben. Doe dit
voor mij.” Nooit ! Ze willen enkel zien wat jij wil : “Wat wil je hebben ?” En ze zullen alles doen om het je te bezorgen.
Het is boeiend om te zien hoe kinderen zich gedragen tegenover anderen, ouderen … met veel begrip, zoals iemand die al wat
jaren heeft. Met onschuld word je dus zeer volwassen, rijp, zeer rijp. Die maturiteit laat je toe te weten wat deze persoon nodig
heeft en wat iemand anders beter niet heeft en de wijze waarop ze zich ontwikkelt, is zeer interessant. Kinderen zijn, denk ik, de
meest interessante dingen op de wereld. Ik vind rozen zeer mooi, maar kinderen zijn het interessantst. En ze leren je zoveel
zaken dat je verwonderd bent over hun onschuld. Er bestaan zoveel grappen over kinderen : over hoe ze zich gedragen, hoe ze
praten. En ze zijn zo onschuldig dat ze alles aan iedereen vertellen. Ze verbergen niets … Het is erg moeilijk. Ik ken één grap. Een
mijnheer kwam naar het huis voor een diner. Het kind bekeek hem zeer aandachtig en zei toen : “ Moeder, hij eet niet als een
paard, zoals je mij verteld hebt.” Iedereen was gechoqueerd, omdat hij niet at als een paard. Zijn moeder zal hem verteld hebben
dat hij eet als een paard. Dus keek hij naar hem en dacht: “Hij eet niet als een paard”. Ze zijn zo onschuldig. Zie je, soms zeggen
ze zaken waardoor je helemaal ontmaskerd wordt. Er bestaan zoveel grappen over en als je boeken schrijft en je beschrijft de
grappen van kinderen, zullen de mensen ervan genieten. Zo heel onschuldig zeggen ze dingen die wáár zijn. Ze kunnen geen
leugens vertellen. Ze zijn zo waarachtig ! Dat is de kwaliteit van de onschuld. Ze vertellen nooit leugens. Je hebt dit gedaan ? Ja,
dat was ik.Je hebt dit niet gedaan ? Neen, ik heb het niet gedaan.
Ze vertellen nooit leugens. Het zijn wij, de volwassenen, die hun leren hoe ze leugens moeten vertellen, hoe ze kunnen bedriegen.
En we leren onze kinderen nog iets verkeerds en dat is dat je alles moet bezitten. Vooral in het westen wordt dit gedaan.
Ze zeggen het kind : “Dit is van jou. Je mag het aan niemand anders geven, het is van jou.” Integendeel, je moet hen zeggen : “Je
kan doen wat je wil.” Laat het over aan hun onschuld. Je zal verbaasd zijn, want ze geven alles weg wat ze hebben. Ze gedragen
zich zo mooi dat het je zal verwonderen hoe ze iedereen trachten tevreden te stellen en ze zullen proberen iets te doen om je te
vermaken. Hun capaciteiten op dit gebied zijn zo groot dat je je soms verwonderd afvraagt hoe deze kleintjes die capaciteiten
ontwikkeld hebben.
Het zijn de zegeningen van Shri Ganesha. Dank zij zijn zegeningen zijn kinderen zo zacht en zo vermakelijk en zo mooi.Tracht te
worden zoals zij. We moeten zijn zoals zij. Misschien heb je vele boeken gelezen, misschien heb je vele graden behaald,
misschien ben je een belangrijk persoon, maar je bent niet als een kind. Je moet zijn zoals een kind. Anders zal niemand je
gezelschap willen.
We noemen hen vervelende mensen, maar zij worden vervelend omdat zij in hun hart geen onschuld hebben. Ze zeggen je : “Je
moet dit doen. Als je succes wil hebben, moet je dat doen.” Al deze lessen zijn nutteloos voor kinderen. Zo zouden ook jullie het
moeten zien. Het is allemaal nonsens wat zij zeggen. De kinderen geven niet om wat je hen suggereert : om lastig te zijn, om
akelig te doen. Zo zal je het ook niet accepteren als je onschuldig bent. Je kan naar alles luisteren. Laat hen zeggen wat ze
willen. Het geeft niet. Je zal dat nooit doen, omdat je het niet kunt, omdat je onschuldig bent. En de onschuld zal je leiden, ze zal

je de gepaste leiding geven over wat je moet doen en wat niet.
Probeer aan introspectie te doen en voor jezelf uit te maken of je onschuldig bent of niet. De mensen denken dat iemand hen
probeert te domineren, hen kwaad wil doen, hen naar omlaag wil halen. Niemand kan onschuld omlaag halen. Onschuld is de
kwaliteit die alle mogelijke nonsens overwint. Maar niet enkel dat ; ook ouderdom, je gezondheid, je verstand, je denken en je
emoties worden uiterst onschuldig en je geniet ervan. Er is tegenwoordig een grote golf van schaamteloosheid. De mensen die ik
zie, hebben geen ‘lajja’. Ik weet het niet, sommige mannen willen vrouwen aantrekken en sommige vrouwen willen mannen
aantrekken. Kinderen doen zoiets niet. Ze weten niet wat het betekent mannen aan te trekken of vrouwen aan te trekken of wie
dan ook aan te trekken. Ze proberen vriendelijk te zijn voor de hond of voor het paard, maar ze gaan er niet op uit om iémand aan
te trekken. De reden daarvoor is dat hun zelfrespect intact is. Zij kennen zichzelf helemaal.
Waarom zouden ze dan zulke nonsens uithalen als achter vrouwen lopen, achter mannen lopen en problemen creëren voor
zichzelf ? Hun zelfrespect is volledig. Onschuld is zo. Ze geeft je volledig zelfrespect. Je buigt voor niemand en je doet ook
niemand buigen.
Dat is de schoonheid van de onschuld die zo mooi in je uitwerkt. Daarom zeg ik altijd dat je Shri Ganesha moet vereren.
Ik ken een hooggeplaatst persoon en ik was erover verbaasd dat hij ineens verlamd geraakte. Wat gebeurde er ? Hij is een erg
goede man. Hij had niet verlamd mogen zijn. Toen kwam ik erachter dat hij slechte neigingen had tegenover vrouwen. En zo
kreeg hij dat probleem. Ik zei hem dat hij beter Ganesha zou vereren. Vereer Shri Ganesha ! Als je Shri Ganesha vereert, wordt je
mooladhara beter, wordt je schaamtegevoel gezonder, neemt je eigen waardigheid, je zelfrespect toe. Je zal je zo kleden dat je
daarmee duidelijk maakt dat je je lichaam respecteert. Je praat op een wijze die duidelijk maakt dat je je tong, je taal respecteert.
Je kan geen vuilbek zijn als je onschuldig bent. Je kan geen verstand meer hebben dat misbruik maakt [van zijn capaciteiten] of
verschrikkelijke woorden spreekt.
In Amerika praten ze op zo’n rare manier dat je gechoqueerd bent. Je hoeft die vuile woorden niet te gebruiken om te zeggen wat
je te zeggen hebt. Je tong geraakt erdoor beschadigd. De onschuld is uit je tong verdwenen. Als de onschuld uit je tong
verdwenen is, zal niets van wat je zegt ooit waar worden. Maar als je onschuldig bent en als je tong onschuldig is en respectvol:
het belangrijkste is je onschuld op alle mogelijke manieren te respecteren.
Als je bijvoorbeeld kwaad moet worden op iemand of iets zeggen, is zwijgen de beste manier. Je moet je tong respecteren, je
ogen. Sommigen hebben de zeer slechte gewoonte om hun ogen te laten ronddwalen en naar vrouwen te kijken. Ook sommige
vrouwen doen dit.
Je respecteert je ogen niet ! En dan krijgen ze problemen met hun ogen. En niet enkel dat, ook met hun verstand. Het verstand
wordt zodanig beschadigd door dit gedrag dat het zinloos wordt. Het kan van niets meer genieten. Zo iemand kan van niets
genieten.
Als je je ogen, je neus, je oren respecteert, zal je er verbaasd over zijn dat je van alles zo kunt genieten. Er is in deze wereld zoveel
om van te genieten. Maar de mensen kunnen niet luisteren naar iets goeds. Er zijn zoals vogels die tsjerpen. Ze kunnen ze niet
horen. Er zijn bomen die groeien. Ze kunnen ze niet zien. Er zijn bloemen die geuren, maar ze kunnen ze niet ruiken. Ze hebben zo
weinig zelfrespect, ze zijn van zo’n laag gehalte, dat ze van niets rond zich kunnen genieten. En zij zouden een bron van vreugde
moeten zijn. Kijk naar kinderen en hoe zij een bron van vreugde zijn. Iedereen die op het podium komt en rondloopt, [zegt] : [Kijk
eens] hoe we genieten. Waarom ? Waarom genieten we ? … Een kind dat rondloopt ! We zeggen niet dat het amok maakt of
dronken is. Maar wij genieten van dat kind. Waarom ? Waarin zit de lieflijkheid van dat kind, die ons zo blij maakt ? Dat is de
onschuld.
Zijn kracht is de onschuld. En het is die kracht die hem er zo zacht, zo mooi doet uitzien dat het ons echte innerlijke vreugde
verschaft.

Het tweede element is dus dat onschuld vreugde oproept. Onschuld roept bij de mensen vreugde op. Al wat onschuldig gezegd
wordt, al wat onschuldig gedaan wordt, geeft zeer veel vreugde en daarin zie je die persoon zo transparant, zo mooi dat je geniet
van die transparantie en die geheiligde onschuld. Daarom wordt Ganesha eerst vereerd, want Ganesha was de eerste Godheid
die door Adi Shakti geschapen werd. Als Zij iets moet scheppen, moet Zij weten dat de kracht van de onschuld er moet zijn.
Anders zullen de mensen verkeerd lopen, ze zullen allerlei verkeerde dingen doen.
Eerst creëerde Ze dus Ganesha, wiens onschuld – je zou kunnen zeggen : de vibraties – zo sterk is dat ze controle uitoefent.
Er zijn natuurlijk mensen die hun onschuld volledig laten verloren gaan, die denken dat ze belangrijk zijn. Laten we die maar
vergeten. Maar normaal gesproken is het je onschuld die je leidt, of je dat beseft of niet. En dat is zo mooi, zo mooi dat het
mensen edelmoediger en groter maakt. En dat moeten Sahaja yogi’s in zichzelf ontwikkelen. Als Sahaja yogi’s ergens naartoe
gaan, iets trachten te doen, iemand ontmoeten, een of ander sociaal werk, wat dan ook … de mensen moeten die vreugde voelen
die we in ons meedragen. Enkel voor die vreugde creëerde Adi Shakti Shri Ganesha. Want deze onschuldige vreugde, die
niemand kwaad doet, die niets verwacht, die niets vraagt, die niets wil …maar enkel totaal vreugde is. Zo’n persoonlijkheid zou je
moeten hebben. Er is niets verkeerd met het dragen van goede kleren, niets verkeerd met goed eten, niets verkeerd met een
goede conversatie, maar in al deze dingen zou het respect, de expressie van de onschuld moeten aanwezig zijn. Met deze
onschuld kunnen we de problemen oplossen … Alle problemen van de wereld kunnen opgelost worden. Daarom is Shri Ganesha
zo belangrijk. Als je Shri Ganesha niet echt begrijpt en als je Shri Ganesha-principe overhoop ligt, weet ik niet wat er met je kan
gebeuren. Tegenwoordig duiken er zo’n verschrikkelijke ziekten op, omdat ze niet geheiligd zijn, omdat hun relaties niet geheiligd
zijn. Elke relatie moet geheiligd worden door je onschuld, zoals wanneer je een zuster hebt, een moeder, een broer, een vader, je
hebt al deze relaties. En al deze relaties zijn zo goed, zo mooi en geheiligd omdat het onschuldige relaties zijn. Je houdt van je
vader vanuit onschuld, je houdt van je dochter vanuit onschuld, je houdt van je moeder vanuit onschuld.
Waarom zou je van iemand houden als een soort spel ? Dan is dat doortraptheid. Om te domineren ? Dan is dat geslepenheid.
Liefde omwille van de liefde … dat wordt mogelijk als je onschuldig bent.
Ik ben blij dat jullie allen morgen gaan huwen en degenen die gaan huwen moeten begrijpen dat het huwelijk heilig is. Dat is erg
belangrijk. Het is niet zoals een ander huwelijk. Het is een huwelijk dat in mijn aanwezigheid plaatsvindt. Let op, als je niet wil
trouwen, goed, erken dat. Je hebt de kans gehad om de persoon [met wie je zou trouwen] te leren kennen, om hem te begrijpen.
Maar als je daarna raar doet, wordt het zeer moeilijk, voor jullie en voor mij. Ik zou kunnen stoppen met huwelijken organiseren.
Ik houd er niet van als mensen het al hebben over scheiden vanaf de eerste dag, maar als er echt een probleem is, goed, in
Sahaja yoga laten we scheiding toe. Niet zo in de katholieke kerk. Zij laten geen scheiding toe, met als gevolg dat mannen
allerhande relaties hebben en dat vrouwen allerhande relaties hebben. Dat hebben wij niet. In plaats van al die nonsens kan je
scheiden, maar dat moet een heel onschuldig gebeuren zijn. Als je van iemand scheidt omdat je onschuld uitgedaagd wordt,
goed. Ik ben het met jullie eens dat dit moet kunnen.
Behoud je onschuld. In deze moderne tijd is het erg belangrijk dat je je onschuld behoudt, dat Shri Ganesha in jullie en in andere
mensen opgewekt wordt. Dat zal deze wereld redden, niets anders dan jullie onschuld zal de wereld redden. Wat je ook weet, wat
je ook zegt, wat je ook schrijft, zorg er asjeblief voor dat je de onschuld die in je aanwezig is, niet kwetst. Je hoeft geen [stroef]
moreel leven te leiden ; waar nood aan is, is je onschuld. De onschuld zelf geeft je morele sterkte, moreel begrip. Je hoeft daar
geen boeken voor te lezen, je hoeft daarvoor niet naar een of andere goeroe te gaan. Onschuld zal je leiden naar wat sahaj is,
naar wat je nodig hebt. Jullie hebben allemaal je realisatie gekregen en dat is iets groots dat zovele mensen overkwam en ik wil
dat jullie altijd Shri Ganesha in je vereren.
Shri Ganesha is je onschuld, de Spirit in je binnenste. Als je je Spirit wil kennen … dat is Shri Ganesha. Jij wordt één, één met Shri
Ganesha.
Hij is in jullie aanwezig en het is helemaal mogelijk om totaal verlicht te worden door de kracht van Shri Ganesha. Ik ben blij dat

jullie al de huwelijken aanvaard hebben en dat jullie besloten hebben om te huwen. Maar zelfs nu is het beter er mee op te
houden als je ‘nee’ zegt. Maar tracht geen trucjes uit te halen en probeer niet grappig te zijn, want dat zal je niet helpen om van je
huwelijk te genieten. Tracht vanaf de eerste dag te begrijpen dat je zeer lief moet zijn tegenover je partner, zeer respectvol, zeer
zorgend en zeer liefdevol. Dat is erg belangrijk en de mensen begrijpen dat niet en denk niet dat het vanzelfsprekend is. [Ze
denken] : Het is ok, want het is een sahaj huwelijk.
En daarom nemen ze het als vanzelfsprekend aan. Neen, neem het niet als vanzelfsprekend aan. Als je echt vreugde wil beleven,
laat er dan onschuldige liefde tussen jullie zijn en geniet ervan.
Moge God jullie zegenen.
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Birthday Puja, Delhi (India), 21 maart 2001 Nl vertaling 2021-0221 Vandaag hebben jullie beslist om mijn 78ste verjaardag te
vieren. Jullie hebben op deze verjaardag mooie ballonnen opgehangen als voor een kind op zijn verjaardag, met zulke
liefhebbende handen. Gisteren zei ik dat jullie je Zelf moeten leren kennen. Zoek ook gewoon uit hoeveel je van anderen kan
houden zoals jullie van mij houden. Het zal veel gemakkelijker zijn om door introspectie te achterhalen, hoeveel jullie van
anderen houden en voor anderen zorgen. Zodra dat gebeurt, zijn vele problemen in Sahaja Yoga snel opgelost. Ik hoor dat
mensen zelfs in Sahaja Yoga nog hunkeren naar geld. Ze denken dat het een plek is waar ze wat geld kunnen verdienen. Ik ben
verbaasd. Dit is niet de plek waar je dat kan uitwerken. Je zal direct door de mand vallen. Integendeel als jullie bezorgd zijn over
je macht in Sahaja Yoga als leiders en assistent leiders en wat nog meer, dan maak je ook een grove vergissing. Dit is niet de
plaats daarvoor. Daarvoor kan je in de politiek gaan en om geld te verdienen kan je naar de paardenrennen gaan of zo. Als je naar
Sahaja Yoga komt, laat dan een oceaan van liefde in je hart komen en zoek die ook in anderen. Het is een liefde die je helpt om
alles zo rimpelloos, zo mooi te doen. Zoals ik altijd gezegd heb: als je echt van je land houdt, kan je nooit oneerlijk zijn. Je zal
geen ander belang hebben dan je vrijheid of wat je ook wilt bereiken voor je land. In dit land hebben we grote martelaren gekend.
Misschien weten sommigen onder jullie dat niet. En hoe zij dat leven van martelingen konden volhouden, was enkel omdat ze
van hun land hielden. Jullie land is spiritualiteit. Het is het land waar je volledig van je Zelf geniet. Het is het land waar niets
anders dan vrede heerst. En als je van dat land houdt, hoe kan je dan die absurde ideeën hebben over geld en macht en zo
verder? Dat begrijp ik niet. Jullie weten heel goed dat ik helemaal niets geef om die zaken in mijn leven. We hebben natuurlijk
geld nodig voor ons werk, voor alles. Maar het is niet nodig om er achteraan te gaan of ernaar te hunkeren. Ik ben verbaasd dat
na zovele jaren van mijn harde werk sommige mensen nog altijd heel domme dingen aan het uitwerken zijn die ik niet kan
begrijpen. En ze zouden moeten weten dat het direct uitkomt. Vorige keer zei ik jullie dat dit het jaar van de ontmaskering is.
Absoluut! Als je geen liefde hebt voor Sahaja Yoga, als je geen liefde hebt voor je Moeder zal je achter die absurde dingen aan
lopen en maak je een puinhoop van jezelf. Als je jezelf wilt vernietigen, kan je naar andere oorden gaan, maar niet in Sahaja Yoga.
In Sahaja Yoga moet je weten dat je echt toegewijd en eerlijk moet zijn. Je moet genieten van je eerlijkheid, je moet genieten van
je liefde, je moet genieten van je vrijgevigheid, alles. Je zal zonder twijfel ontmaskerd worden. Maar waar ga je dan heen? Wat zal
je positie zijn? Als je al die dingen doet, moet je de weg volgen langs waar mensen naar de hel zijn gegaan, zou ik zeggen. Want
als je naar het paradijs van de liefde bent gekomen en daarna nog steeds bezig bent met deze onzinnige dingen, dan zal je heel
snel in de hel springen. Dat zie ik duidelijk. Ik zou dit niet moeten zeggen op mijn verjaardag, maar dit is het jaar van de
ontmaskering. En wees heel voorzichtig! Niemand wordt dit jaar gespaard. Wat kan ik doen? Hoewel het mijn verjaardag is, moet
ik het jullie zeggen, het zal niet stil blijven. Je weet dat er bepaalde krachten zijn die stromen. En verschillende jaren begint er een
andere soort krachten te vloeien, en dit is het moment waarop de kracht van ontmaskering er zal zijn. Of je nu een leider bent of
niet, als je iets oneerlijks doet, zal je worden blootgesteld en zal je terecht worden gestraft. Sahaja Yoga zal je misschien niet
straffen, maar er zijn zoveel manieren waarop deze kracht werkt. Het eerste is wat we 'alakshmi' noemen. Alakshmi betekent dat
je, op het moment dat je gestraft wordt, je tot je grote verbazing gewoon failliet zult gaan. Je hebt geen geld. Je wordt
ontmaskerd. Je kan in de gevangenis zitten. Hoewel het dus een zeer voorspoedige dag is, moet ik je vragen niet onvoorspoedig
te zijn. In de lezing van gisteren heb ik je uitgelegd: weet wat je krachten zijn waar je van kunt genieten, wat je kunt geven, wat
kan werken. Maar eerst moet je weten of je in staat bent om dat te doen, of ben je gewoon het omgekeerde aan het doen? Ik was
verbaasd om te horen dat ook na zoveel jaren, mensen dit soort van verleidingen die ze hebben en hadden niet hebben
opgegeven. Op (mijn) verjaardag moet je eraan denken hoeveel jaar je Sahaja Yoga beoefend hebt. Je moet alle leuke tijd die je
had begrijpen en hoeveel je elk jaar hebt genoten van mijn verjaardag – ook, door te begrijpen hoe je erin bent gegroeid, hoe je
bent veranderd, en hoe je hebt genoten en hoe je alle kwaliteiten van Sahaja Yoga hebt opgenomen. De allereerste kwaliteit van
een Sahaja Yogi is dat hij absoluut eerlijk moet zijn. Hij is hier niet gekomen om geld te verdienen. Totaal niet! Hij is hier niet
gekomen om macht te krijgen. Maar hij is wel gekomen om te groeien in de nieuwe mooie wereld die wij creëren. We moeten
deze wereld creëren voor de hele wereld, voor mensen die overal wonen, zelfs in de jungles, die verdwaald zijn in de Himalaya,
waar dan ook. We moeten deze mooie gewaarwording, of het mooie bestaan van zelfrespect en waardigheid verspreiden. Het is
heel belangrijk om te zien of je echt het Zelf bent. Respecteer je je Zelf? Gisteren zei je nog: "Ken jezelf". Als dat het geval is,
respecteer je je Zelf dan? Het is heel belangrijk dat je eerst je Zelf respecteert. Als je niet weet hoe je je Zelf moet respecteren en
je loopt achter nutteloze dingen aan, wat moeten we dan zeggen? Wat is de kwaliteit die je in Sahaja Yoga hebt opgenomen,

behalve dat je een bedrijf bent begonnen of zoiets? Het is erg triest, maar er zijn mensen die nog steeds in de modder van al
deze dingen vastzitten. Je hebt zoveel dingen overwonnen, ik weet het, ik weet dat je zoveel dingen hebt bereikt die niet mogelijk
zijn. Menselijk onmogelijke dingen heb je gedaan - je bent over al deze onzin heen. Maar toch zijn er nog steeds enkele mensen
onder jullie die nog steeds in de stinkende modder van de onzin zitten. Het is fijn dat je mijn verjaardag met zoveel enthousiasme
en blijheid viert. Zo mooi om dit alles te zien. En, ik wil dat jullie allemaal mijn versieringen zijn. In de hele wereld zouden ze
moeten zien dat jullie mijn kinderen zijn, met prachtige waarden en groot inzicht. Jullie zijn mijn kinderen. Ik heb echt voor jullie
gewerkt in die zin dat ik elke minuut, elk moment van mijn leven aan jullie heb gedacht. Ik wilde het op zo'n mooie manier
uitwerken dat jullie echt goede mensen worden, ideale mensen, bijzondere mensen met inzicht. Dat is dus de dag waarop je
moet voelen dat jouw verjaardag wordt gevierd. Als je helemaal uitgeklaard bent, als je Nirmal geworden bent, een absoluut
zuivere persoonlijkheid van liefde, dan is dit jouw verjaardag en de mijne ook. Ik moet over deze dingen praten want sommige
dingen zijn mij opgevallen en ik ben echt geschokt hoe sommige mensen hun waarde nog steeds niet begrijpen, niet begrijpen
wat ze waard zijn. En daarom vertelde ik je onlangs dat je je Zelf moet kennen. Ten eerste is het Zelf de Spirit. Het is de Spirit, de
weerspiegeling van God Almachtig. Als je wilt leven zoals alle andere gewone onzinnige mensen, dan moet je uit Sahaja Yoga
blijven. Maar als je denkt dat je echt je waarde moet laten zien in Sahaja Yoga en als je trots op jezelf wilt zijn, probeer dan te
begrijpen dat je in Sahaja Yoga niet al deze zwakheden hoeft te hebben. Als de Kundalini opstijgt, passeert ze de zes chakra's
door ze te verlichten. Ik kan tot op zekere hoogte tolereren, maar de Kundalini zal je straffen. Ze zal doen wat nodig is om je te
corrigeren. Tot op zekere hoogte zal ze dat doen. En, achteraf, als ze vindt dat het niet mogelijk is om je te corrigeren, dan weet ik
niet wat er zal gebeuren en hoe het zal aflopen. Sahaja Yoga binnenkomen, erin bewegen en het uitwerken is heel gemakkelijk.
Maar je gaat tegen jezelf in, als je je probeert te gedragen als heel gewone, nutteloze mensen. Dan kun je niet in Sahaja Yoga
blijven, je wordt eruit gegooid. Zodra je eruit wordt gegooid, waar ga je dan belanden? Wat zal er gebeuren? Dat weet je heel
goed. Op deze voorspoedige dag moet ik jullie vragen om voorspoedig te zijn. Om niets te doen wat niet voorspoedig is. Ze
noemen het protocol. Maar er zijn kleine, kleine dingen die aantonen dat je voorspoedig bent. Heel, heel subtiele dingen die laten
zien dat je voorspoedig bent, dingen die je niet hoeft te leren. Automatisch, spontaan komt het en je geniet van je voorspoed,
omdat je heilig bent, omdat je Nirmal bent en je geniet van die kwaliteit in je. En als dat gebeurt, is dat jouw verjaardag. Je bent
herboren zoals je weet. Jullie zijn allemaal herboren. Jullie waren herboren, maar toch waren jullie kinderen en nu zijn jullie
opgegroeid. Die groei moet je in alle opzichten laten zien. Als iemand groeit, dan gaat hij allerlei dingen doen, om zich uit te
drukken. Op dezelfde manier moet je, als je volwassen bent, laten zien dat je in Sahaja Yoga volwassen bent, dat je erg
diepgaand bent en heel gevorderd. Ik heb ook sommige kleine kinderen gezien. Ze zijn zo volwassen en zo verstandig dat ik
soms verbaasd ben. Het zijn grote heiligen die herboren zijn. Het zijn prachtige mensen die herboren worden. Maar als je nog
steeds achter onzinnige dingen aanloopt, als je nog steeds vol lust en hebzucht zit, dan kun je Sahaja Yoga beter aan zichzelf
overlaten en kun je een andere plaats vinden waar je dat kunt doen. Het is verrassend hoe mensen hun positie in Sahaja Yoga
niet begrijpen. Je groei is over het algemeen erg goed geweest. Ik weet dat er veel mensen zijn die fantastische Sahaja yogi's
zijn, die echt geweldige Sahaja yogi's zijn en ze hebben alle recht om zichzelf Sahaja yogi's of Mahayogi's te noemen. Maar dat is
alleen mogelijk en voelbaar als je echt binnenin groeit en je Spirit schittert als een kristalheldere oceaan van liefde. Nu is de
verbinding gemaakt. Je hebt de kennis van alle chakra's. Je weet hoe je de Kundalini kunt laten opstijgen. Je weet ook hoe
mensen te genezen en hoe mensen te behandelen. Met al die kennis, met al dat ‘leven’ dat je hebt, is het net als de melk die je
aan je energieën geeft en dan moet je energiek worden. Je kunt er niet lethargisch over zijn. Als je lethargisch bent, dan ben je
geen Sahaja Yogi. Je moet in beweging zijn met deze vlam in je hart, dat je weet wat het Zelf is en dat je weet wat je voor
anderen moet doen. Jullie moeten in vorige levens ook grote zoekers zijn geweest, en dat zoeken dat er was, heeft je naar Sahaja
Yoga gebracht. Als je door dat zoeken hier nog steeds op zoek bent naar al deze nutteloze dingen, dan kan je niet groeien. En
zulke mensen kunnen anderen ook niet laten groeien. Het belangrijkste wat je dus moet begrijpen, is hoe je in je liefde bent
gegroeid. Zie je, iemand die angstaanjagend is, die erg streng is, die erg grof praat, is geen Sahaja yogi, echt niet. Maar degene
die zorgt voor, geeft om, houdt van anderen en erg gul is, is de echte Sahaja yogi. Jullie zijn mensen met bijzondere kwaliteiten
en die kwaliteiten moeten zichtbaar zijn in je leven. Ik weet dat je heel veel van me houdt. En je weet wat je hebt gedaan om mijn
verjaardag te vieren. Jullie hebben hier zoveel van deze versieringen, en ik heb al gezegd dat jullie mijn versieringen zijn en jullie
levens zijn mijn versieringen. En de manier waarop je je gedraagt en de manier waarop je je Zelf kent dat zal over de hele wereld
zo gewaardeerd worden. Het heeft geen ander doel, dan te onthouden dat jullie allemaal moeten groeien. Jullie moeten heel
diepe persoonlijkheden worden. Je moet van binnenuit groeien om je eigen verjaardag te vieren. Probeer elke dag te zien: wat is
je ervaring? Wat heb je gezien? Wie heb je ontmoet? Hoe hebben ze gepraat? Ik bedoel, ik ken zoveel namen. Ik ken de naam van
praktisch iedereen. Bijna ieders Kundalini ken ik. Ik weet ook wiens Kundalini goed is, wiens niet. Ik ken zoveel mensen. Zoveel

mensen vragen me: "Hoe kent u zoveel namen en hoe onthoudt u ze?" Ik zeg: "Dat deel weet ik niet", maar het is zo dat wanneer
ik een persoon zie, ik zijn Kundalini zie en door die Kundalini weet ik wie hij is. Er kunnen duizenden en duizenden Kundalini's zijn,
maar ik weet wie wie is omdat ik van ze hou. Als je van iemand houdt, dan weet je wat hij is. Het is geen domme liefde, zoals
romantiek en zo. Het is een heel diep gevoel. Als je binnenkomt als in de tuin van je hart en je voelt de prachtige geur rondom als je denkt aan zulke aardige mensen zoals heiligen, grote verlossers en nu de Sahaja yogi's - je voelt je zo dankbaar dat je die
staat van collectieve vreugde hebt bereikt. Ik heb jullie nooit beperkingen opgelegd. Doe wat je wilt, hoe je het ook wilt doen, je
kunt het doen. Ik heb jullie nooit lastiggevallen over geld of wat dan ook. Maar dat is een testgebied. Dat is het proefterrein waar
jullie in staan. Als je jezelf niet test, hoe weet je dan hoe ver je bent gekomen? Jij bent dus de student, jij bent de examinator, en jij
bent degene die jezelf een certificaat moet geven. En wat er in dat geval gebeurt, is dat je zoveel begint te begrijpen, zoveel
begrijpt dat je nooit hebt begrepen. Ik bedoel, de kennis, de zogenaamde kennis, is geen kennis, want het is onwaarheid, het is
allemaal mentaal. Maar de echte absolute kennis komt tot jou, kennis over iedereen, over elk aspect, over elke omgeving waarin
je bent, zo duidelijk weet je het. En, dat zou moeten gebeuren, dat je heel duidelijk moet weten - heel, heel duidelijk - wat er met
jou aan de hand is, waar je bent en wat je aan het doen bent. Niet dat je minder krachten hebt. Je hebt alle krachten, maar
daarvoor moet je wel diep gaan. Alsof er een waterput is, er zit water in, maar als je emmer niet naar beneden gaat, hoe kan hij
dan het water ophalen? Als je emmer gevuld is met stenen, wat heb je dan aan die put? Op dezelfde manier hebben we alles in
ons, zoals ik je gisteren vertelde. En Sahaja Yoga is de manier waarop je dieper kunt gaan en jezelf kunt vinden wat zo mooi,
zuiver is, en dat is iets om van te genieten. Niet de andere onzinnige dingen waar je achteraan loopt, waarvan je denkt dat ze
belangrijk zijn. Ik heb je al gezegd: 'Shuddha Ichha' is de Kundalini. Shuddha Ichha, het zuivere verlangen, want andere
verlangens nooit worden vervuld. Je probeert één ding te kopen, dan geniet je niet. Je wilt een ander kopen, je geniet er niet van.
Je wilt nog iets kopen, je geniet er niet van. Omdat het dus niet het echte verlangen is. Dit is het principe van de economie: dat je
nooit tevreden bent. Je gaat door met kopen, kopen, kopen, kopen, kopen. En je koopt uiteindelijk zoveel dat alle industrieën
instorten. Dat is wat er in Amerika gebeurt. Het heeft als eigenschap dat wat je ook doet, zich tegen je keert. Alleen de spirituele
groei stuit niet terug maar bloeit, is geurig, is mooi. Het is zo'n mooie ervaring om bij jezelf te zijn, alsof je de prachtige tuin van
het paradijs bent binnengegaan. Als je dat gevoel wilt hebben, geef dan alle onzinnige ideeën op. Geef alle wereldse onzin op. Je
geeft alles op, en dan zul je het gevoel hebben dat je nu heel erg daar bent, waar je moest zijn. Je zult er niet aan twijfelen. Je zult
nergens naar hunkeren. Je zult je helemaal niet ontevreden voelen. Maar sommige mensen zijn nog steeds in een zeer
elementair stadium, ik weet het. Ik weet dat ik het ze niet verteld heb, want ik weet dat dit het jaar is dat ze allemaal ongetwijfeld
ontmaskerd zullen worden. Wat heeft het dan voor zin om iets te doen dat toch ontmaskerd zal worden en dat de hele wereld
van Sahaja Yoga je als een crimineel zal zien? Of als iemand die geen enkel respect verdient. Of je komt eruit - en als je hier bent
om veel stappen omhoog te zetten, moet je je ogen naar boven richten en niet naar beneden. Je moet zien welke treden er zijn.
Je moet die treden opklimmen. Waar ga je dan met deze treden naar binnen? Ik zeg het je, in die prachtige tuin, die geurige tuin
van je Zelf, die zo mooi is. In plaats daarvan ben je verdwaald in de illusie van de wereld zoals er zoveel verloren zijn gegaan.
Waarom ben je dan naar Sahaja Yoga gekomen? Geef die onzinnige ideeën op. Probeer je toe te leggen op spiritualiteit. Zuivere
spiritualiteit. Zuiverheid is de wereld. Zuiverheid moet je hebben. En, innerlijke zuiverheid kun je gemakkelijk tot stand brengen
met Sahaja Yoga. Je staat van getuige moet verbeteren. De staat van getuige moet zo worden geprojecteerd dat de
conditionering en het reagerende ego zal eindigen. Je zal geen reacties meer hebben, maar je zal gewoon getuige zijn. En, de
kennis die echt is, komt altijd door waar te nemen als een getuige. Als je niet weet hoe je getuige moet zijn, dan komt alle kennis
die je hebt alleen maar via je ego of je conditioneringen. Het is geen absolute kennis. Om absolute kennis over iets te krijgen,
moet je dus het punt van het absolute bereiken - het punt bereiken waar je absoluut schoon, zuiver, Nirmal bent. Veroordeel jezelf
niet als je wat gebreken hebt. Dat kan niet anders. Jullie zijn allemaal mensen. Maar al deze gebreken kun je met je spirituele
kracht absoluut overwinnen. Wat moet je daarvoor doen? Ten eerste: introspectie. Eerst proberen om het uit te zoeken. Je
scheidt jezelf van jezelf en je zegt: "Hallo meneer, hoe gaat het met jou?" Begin daar maar mee. "Hallo, wat ben je van plan?" En,
je begint jezelf langs de buitenkant te zien en alles wat niet je Zelf is uit te roeien, te verwijderen. Die kennis van je Zelf komt naar
je toe als je de kennis wilt. Het zou een zuiver verlangen moeten zijn om het Zelf te kennen. Jullie zijn ongetwijfeld bijzondere
mensen. Jullie zijn allemaal gekozen om heel bijzonder te zijn, zonder twijfel. Er moet iets aan je zijn dat je in deze staat bent
gekomen waar je probeert het Zelf te worden. Het Zelf is absoluut zelfvoldaan. Het heeft niets nodig om zich tevreden te stellen.
Eigenlijk is het tevredenheid in persoon. Het ziet gewoon dingen, het kijkt gewoon naar dingen, het is gewoon getuige. En terwijl
het getuige is van iets, weet het. Het weet. Je hoeft het niet te vertellen: dit is dit of dat is dat. Je hoeft niet te veel te zeggen. Het
drukt zichzelf uit als je een zuiver iemand bent, je verlangens zuiver zijn en je gewoon een zuiver verlangen hebt om te groeien.
Opnieuw moet ik dus over de Kundalini praten, dat je een Kundalini moet hebben die zich volledig in jou heeft gevestigd. Die in

jou volledig tot uitdrukking is gekomen en je Zelf volledig verlicht. Zo'n Kundalini zou er moeten zijn, en dat is alleen mogelijk als
je haar groei niet hindert. Als je haar laat groeien, groeit ze en komt het goed. Zoals je weet, ben ik pas in 1970 met dit werk
begonnen. Niet omdat ik er niet eerder mee kon beginnen, niet omdat er allemaal slechte mensen in deze wereld waren, maar
omdat ik wachtte op mijn vaardigheid om met allerlei Kundalini's om te gaan. Ik moest alle permutaties en combinaties die er
waren uitwerken. En toen dacht ik gewoon dat als ik een manier kon vinden om al deze combinaties op één lijn te kunnen
uitwerken, alleen dan de Kundalini zou opstijgen. En het werkte, het gebeurde met een oprecht verlangen! Omdat ik me erg
verdrietig voelde over mensen die hun leven doorbrengen in iets heel onzinnigs. Ze kunnen nergens van genieten, ze hebben
nergens echt gevoel voor, ze hebben geen echte liefde voor iets, en ze zijn niet eens geliefd. Ze kunnen niet liefhebben, ze
worden niet bemind en ze zitten in de ellende. Het was dus heel doelbewust van mijn kant, moet ik zeggen, dat ik heel goed naar
de mensen keek. Waarom doen ze het zo? Waarom gedragen ze zich zo? Waarom begrijpen ze het niet? Waarom zijn ze
hardvochtig? Waarom schreeuwen ze? Waarom slaan ze? Waarom doen ze al die dingen? Vanwege het onevenwicht binnenin.
Maar door introspectie ga je die onevenwichtigheden zien, en je weet nu hoe je jezelf moet genezen en je kunt het echt
uitwerken. Je moet gewoon aan je chakra's werken. Kijk welke chakra blokkeert, waar het probleem is. Je moet je Zelf zo
respecteren dat je je eigen dokter wordt en alles over jezelf weet. Dit is er mis met mij. Waarom heb ik blokkades? Waarom
blokkeer ik op die chakra? Waarom gebeurt dit? Dit is de opleiding die je aan jezelf moet geven, wat alleen mogelijk is als je al die
blokkades ervaart. Het is nu aan jou om te groeien. Op te groeien tot fantastische mensen, grote persoonlijkheden, geweldige
mensen die geschiedenis hebben gemaakt, die gerespecteerd worden. Al die grote heiligen en zo meer waren ook van hoog
niveau, maar ze wisten niet hoe de Kundalini te laten ontwaken, wat jullie wel weten. Je hebt iets speciaals, de kennis hoe je de
Kundalini kan laten ontwaken, hoe je de Kundalini moet inschatten, hoe je kan begrijpen waar het probleem ligt. En, je weet ook
hoe je iemand op een heel mooie manier en met liefde kan zeggen wat zijn problemen zijn. De boodschap van je Spirit is dus dat
je van elkaar moet houden. Als je niet van iemand houdt, wat is er dan aan de hand? Waarom hou je niet van iemand? Wat is
slechte in een bepaald persoon? Als hij een Sahaja Yogi en een geweldige Sahaja Yogi is, is het dan uit jaloezie? Is het uit
hebzucht of is het uit lust, zijn jullie nog steeds zo? Dan is de eenheid in de hele wereld van broederschap iets om echt van te
genieten. Om zo mooi van te genieten. Zie al die dingen die je hier hebt. Er is zoveel harmonie tussen. Zoveel harmonie omdat
het met liefde is gedaan! Als je iets met liefde doet, is het heel harmonieus. Het creëert zo'n harmonie tussen de mensen. Zie je,
het plezier van elkaars gezelschap, het plezier van elkaars prestaties geeft zoveel vreugde dat ik het niet in woorden kan
beschrijven. Het is onmogelijk. Woorden kunnen je dat gevoel niet overbrengen. Zoals ik al zei, je voelt je alsof je in de Hof van
Eden bent. Dat soort gevoel moet in je opkomen als je je Zelf kent. Want als je je Zelf kent, ken je eigenlijk je eigen wezen en ben
je zo blij dat je Zelf zo mooi is. Dat je zo mooi bent, dat je zo vreugdevol bent, dat je al deze dingen hebt. Te weten dat jouw
binnenste geurig is van vreugde. In die staat moet je zijn. Ik zie soms als jullie overgelukkig zijn, dat je danst en zingt en doet…
dat is iets heel goeds. Maar je Spirit zou de hele tijd moeten dansen bij de kleinste dingen, bij iets kleins dat gemaakt wordt, dat
kunstzinnig is, iets wat je ziet, een vriendelijk gebaar, een gebaar van dankbaarheid. Je voelt die diepte van dat gevoel. Ik heb
bijvoorbeeld vandaag de vlag gezien. Toen we de Onafhankelijkheid kregen, hebben we deze vlag gemaakt. Ik heb gezien dat
deze vlag werd gehesen toen de andere vlag werd neergehaald. Ik kan je niet vertellen welk gevoel me overspoelde. Een gevoel
dat de waarheid op een of andere manier de onwaarheid had overwonnen. Dat gerechtigheid het had gehaald van onrecht. Dat
gevoel is nog steeds zo sterk, en ik kan de vlag niet eens zien. Als ik ze zie, herinner ik me de hele geschiedenis, de hele zaak hoeveel mensen offers hadden gebracht, hoeveel martelaren er waren, en hoeveel mensen ervoor gevochten hebben. Daar staat
die vlag voor. En, jij staat voor dat alles. Je staat voor al die idealen. Je staat voor al die offers. En, je staat voor alles wat er
bereikt moet worden om de mens te verbeteren. Je moet veel bereiken voor anderen. Je moet in jezelf uitwerken wat je voor
anderen kunt doen, wat je voor anderen kunt bereiken, wat de beste manier is om die kwaliteiten in jezelf te absorberen zodat je
een absoluut unieke persoonlijkheid wordt. Zoals ik al zei, zijn er veel grote leiders geweest en veel prachtige mensen die door
velen worden herdacht. Wat je nu moet zien is: wat heeft hen zo groot gemaakt? Waarom herinneren mensen zich hen nog na
zoveel jaren? Ik heb jullie het standbeeld van Shivaji Maharaj gegeven. Nu was hij ook zo'n ziel, een prachtige ziel die zulke
principes had, en zo'n verrijkend leven in zijn taal, in zijn houding en alles. En daarbij was hij ook een zeer dapper iemand. Als je
dit eenmaal hebt, zul je niet meer aarzelen om iets belangrijks te doen. Je zult nergens bang voor zijn. Je draait er niet omheen,
maar je weet hoe je de oplossing moet vinden en hoe je die moet uitwerken. Dit zal je overkomen: als je jezelf echt kent zul je
zoveel moed hebben. Je zult geen waaghals zijn, maar wijsheid hebben. Moed met wijsheid zal je hebben. En, dat is wat je Zelf
is, wat je veel wijsheid en moed zal geven. Het is geen vechtlust, het is geen gewelddadige natuur, geen onbeschofte aard, maar
het is een zeer stille mooie, moedige houding. Er is een verhaal over een Chinese heilige. Er waren hanengevechten toen een
koning deze Chinese heilige vroeg om zijn hanen op te leiden voor het gevecht. De Chinese heilige zei: "Goed, breng je haan hier.

Ik zal hem leren vechten." En, de Chinese heilige moet wat wijsheid in het hoofd van de haan hebben gestopt. Kun je je dat
voorstellen? En, toen ze hem meenamen voor dat gevecht, merkten ze dat die haan daar gewoon stond. Hij viel niet aan, hij trok
zich niet terug, hij bleef gewoon staan. En, alle hanen renden weg van het veld want in die staande houding was de kracht van de
wijsheid en de kracht van de moed aanwezig. Moed is zeer krachtig in stilte. Je hoeft niemand te bombarderen, je hoeft niemand
te doden, maar je moet rechtop staan met moed. En, dat is een andere kwaliteit die je zal vertonen, die erg beleefd is, erg lief. Je
zult er staan met die moed. Ik weet dat velen van jullie zo zijn. Er is geen strijd, er is geen gevecht, alleen maar staan met moed
en doen wat juist is. En, dat is heel goed mogelijk, want je hebt nu de verbinding met de Almachtige. Je hebt de connectie met de
Paramchaitanya en dat zal alles uitwerken. Ik zal heel, heel blij zijn om te zeggen dat ik vandaag zie dat zoveel van jullie zo'n
goede Sahaja yogi's zijn. Jullie zijn met zoveel! En, als jullie iemand vinden die dat niet is, rapporteer het dan aan mij. Vertel het
me alsjeblieft. Zoek alsjeblieft uit of er iemand is die probeert erg onderdrukkend te zijn en die probeert alles te controleren, die
probeert geld te verdienen, die probeert om lust en hebzucht te vertonen. Als je het eenmaal echt hebt uitgewerkt, moet je weten
dat dit het gebied is dat we Dharmayudha noemen. Dharmayudha betekent de oorlog van de religie, maar niet zoals mensen het
uitvechten. Onze Dharmayudha is dat we voor dharma staan, en dharma betekent niet religie maar Vishwa Nirmala Dharma. We
staan voor onze religie en er is een negativiteit, we kunnen het adharma noemen, die aan het vechten is, dus sta je voor je
dharma. Zolang je niet dharmisch bent, kun je niets bereiken in Sahaja Yoga. Ik heb mensen gezien, laat ons zeggen in het
buitenland, die rare ideeën hebben en mij komen vertellen: Moeder, ik heb een vrouw, maar ik ben verliefd op een andere vrouw.
Dus, wat moet ik doen? Ik zei: "Ga weg. Dat is alles. Ga gewoon weg." Of de vrouw kan zeggen: "Kijk Moeder, ik heb relaties met
een andere man, wat moet ik doen?" Ik zei: "Ga weg. Dat is alles. Je gaat weg uit Sahaja Yoga. Je bent niet geschikt voor Sahaja
Yoga en Sahaja Yoga is niet geschikt voor jou." Het zijn complete buitenstaanders! Ze hebben niets te maken met Sahaja Yoga.
In India hebben we ook een probleem met oneerlijkheid. Het zijn oneerlijke mensen. Dit is ons speciale temperament, denk ik. We
hebben zeer corrupte mensen. India is zo corrupt geworden dat ik het niet kan geloven. Ik was hier ongeveer vijfendertig jaar
geleden, we hadden nog nooit gehoord van corruptie. Nu zijn ze zo corrupt geworden en dat is wat er binnenkomt, dat komt ook
binnen in Sahaja Yoga. Als dat in Sahaja Yoga binnenkomt, zullen ze gewoon betrapt worden en ze zullen niet door mij of door
jullie gestraft worden, maar door hun eigen Kundalini. Elk land heeft zo zijn eigen specialiteit als het gaat om verkeerde dingen
doen. We zijn hier niet om iets verkeerds te doen. We gaan ons niet manifesteren als verkeerde mensen. Maar we zijn hier om te
bewijzen dat we perfect zijn, we zijn geweldige mensen. Dat is het Zelf - dat we perfect zijn. We hoeven niet verder te gaan zoals
we waren. Het is een nieuw rijk, een nieuw gebied dat we hebben bereikt, en laat ons genieten van dat geweldige gebied. Ik denk
dat jullie me allemaal begrijpen dat ik me vandaag een beetje zorgen maak over mensen die Sahaja Yoga naar beneden halen.
En, ze moeten begrijpen dat ik alles begrijp. En, als ze gekwetst worden, moeten ze mij daar niet de schuld van geven. Het is
duidelijk dat ze nog niet eens in de buurt zijn van Sahaja Yoga. Sahaja Yoga zuivert je elke dag. Je ziet één ervaring, je ziet één
persoon, je ziet sommige gebeurtenissen en het zuivert je. Dat is het teken. Stel dat ik een oneerlijke man zie, dan begin ik
meteen te kijken: "Ik hoop dat ik zelf niets oneerlijks doe." Stel je voor dat jij degene bent die de curator is, een corrigerende
invloed op jezelf. Waar staan jullie? Staan jullie op het punt van herstel of op het punt om er mee te stoppen? Iedereen hield van
de lezing van gisteren, maar dit is het verlengstuk van die lezing, dat ik jullie nu vertel. Namelijk dat jullie zeer goede mensen zijn.
Jullie kunnen de hele wereld redden. Ik moet zeggen, ik had niet verwacht dat dit alles zou gebeuren in mijn leven. En het is
gebeurd. En ik zie jullie als zeer grote, prachtige mensen. Vooral dames moeten het meer uitwerken omdat ik een vrouw ben, en
vrouwen hebben een speciaal vermogen om lief te hebben en te verdragen. Ik verwacht dat jullie allemaal mooie, mooie Sahaja
yogi's worden. En dat niets de hele wereld kan overtuigen behalve jullie werk, jullie capaciteiten, en ook jullie vermogen om lief te
hebben. Zoveel dingen heb ik gezien en ervaren over jullie. Als ik eraan denk, voel ik me echt heel gelukkig. Ik heb gezien hoe
mensen zoveel moeilijke dingen hebben klaargespeeld en ervoor gezorgd hebben en het hebben uitgewerkt. Nu staan we dus
voor een nieuwe wereld. En in die nieuwe wereld moet een nieuw ras van Sahaja yogi's hun resultaten tonen. Ze moeten hun
krachten en hun moed en hun inzicht tonen. Het is niet ernstig. Het is niet frivool. Maar het is vreugdevol. Het is gewoon vreugde
die je over jezelf moet voelen. Ik vertel je dit allemaal omdat dit in jou zit, het is binnen je vermogen. Het is de hele tijd binnenin je
en je hebt het ook onder ogen gezien. Dus, ik wens jullie allemaal een heel gelukkige verjaardag zodat jullie een nieuwe geboorte
hebben en een nieuw inzicht en een nieuwe persoonlijkheid. Probeer die persoonlijkheid te accepteren, probeer ze te
respecteren. Die persoonlijkheid is je Zelf. Moge God jullie zegenen!

2001-0603, Adi Shakti Puja, Het werk van de Adi Shakti
View online.
“Het Werk van Adi Shakti” - Shri Adi Shakti Puja - Cabella Ligure (Italy) - 3 Juni 2001. NlTVD 2022-0607 Vandaag vereren we Adi
Shakti. Ik denk dat dit de belangrijkste puja is, omdat het de kracht van Adi Shakti is die je zelfrealisatie gegeven heeft, die je de
waarheid, de kracht van mededogen en liefde gegeven heeft. Dat is de kracht die zich van Sadashiva heeft afgescheiden en die
kracht wou zelf dit volledige universum creëren. Het ene universum na het andere. Zij schept en ze heeft lief. Met haar liefde
volbracht zij deze grootse creatie en ook de creatie van deze wereld. Dit is een speciaal uitgekozen planeet, die mooi in het
midden geplaatst werd tussen de zon en de maan om, uiteindelijk, de mensen te creëren. Dit is haar grote werk, gedaan met
zoveel liefde en genegenheid en met die grote hoop dat haar kinderen de waarheid zullen kennen en de ultieme kennis over
henzelf en al het andere zullen verkrijgen. Zo las je in de Bijbel hoe Adi Shakti in de vorm van een slang verscheen en aan de
mensen zei: “Je moet de kennis bezitten”. Zij zei dit tot Adam en Eva, Eva in het bijzonder. Zij stemden ermee in, de vrucht van de
kennis te eten, anders waren ze gewoon als dieren gebleven, misschien wel dieren van een iets hoger niveau, zonder iets te
weten over de subtiliteiten van het leven. Eens ze van de vrucht hadden gegeten begonnen ze te beseffen dat er iets mis was
met het feit dat ze geen kleren droegen, dus gebruikten ze bladeren van de bomen om zich te bedekken. De eerste kennis die
kwam was die van de kuisheid omdat Shri Ganesha gevestigd werd en zijn invloed gaf het besef dat we onze lichamen moesten
bedekken, dat we geen dieren meer waren. Alleen dieren zijn zich daar niet van bewust en aangezien ze niet rechtop staan is dat
in orde. Met de kennis van kuisheid, begonnen de mensen geleidelijk aan uit te groeien tot mooie naties. Maar er zijn nog zoveel
dingen die we moeten kennen en waarvan we ons bewust moeten worden. Je kunt je misschien bewust zijn van vele dingen,
maar tenzij je je spirituele ontwaking krijgt, tenzij je zelfkennis krijgt, stelt alle andere kennis absoluut niets voor. Alleen met deze
zelfkennis word je krachtig. De werkelijke kracht, de echte kracht is die van liefde en mededogen. Vandaag zie je dat de hele
wereld aan het vechten is en ze proberen mensen te beschermen tegen oorlogen door grote, enorme defensieve toestellen te
creëren. De hele wereld lijkt verwikkeld te zijn in een waanzinnige wedloop om elkaar te doden, elkaar te vernietigen, in
competities en ambities die leiden tot conflicten en nog grotere oorlogen. Ze vechten voor een stuk land, zo onwetend zijn ze.
Kan je zelfs maar een miniem stukje land meenemen als je sterft? Wanneer je wordt geboren kom je met gesloten vuisten.
Wanneer je sterft vertrek je met open handen. Wat neem je met je mee? Je wilt dan misschien niets meenemen, maar geniet je
van die dingen waarvan je denkt dat ze zo groots zijn om voor te vechten? Waarom blijft het gevecht tussen deze onzinnige
mensen duren? Het is verrassend hoe mensen hun vrede opgeven, hun begrip opgeven als het gaat om een stuk land. En het is
allemaal de verkeerde richting uitgegaan en stevent af op complete vernietiging. Wat ervoor heeft gezorgd dat mensen zoveel
lijden is hun onwetendheid, waardoor ze al die gewoonten hebben, al die verleidingen, al die identificaties, die zo vernietigend
zijn, die hen allemaal één voor één zullen vernietigen. Ze moeten redelijk worden en zich toeleggen op hun zelfkennis. Zelfkennis
is de sleutel die een redder aan de mensen geeft. We hebben zoveel heiligen gehad. We hebben zoveel Soefi’s gehad,
Tao-mensen, Zen-mensen. Allerlei gerealiseerde zielen kwamen op deze aarde. Ze leden allemaal. Ze werden gefolterd.
Niemand begreep hen. Maar nu is voor jou de tijd gekomen om de waarheid te kennen, maar waarheid die niet droog is, die
mededogen heeft, die voor iedereen geldt, die volledig zicht geeft op ons bestaan: waarom zijn we hier op deze aarde, wat is ons
doel, wat moeten we doen. De krachten van Adi Shakti zijn dusdanig, van liefde en mededogen, dat ze je eerst jezelf doen
begrijpen. Voor jullie, is liefde iets heel, heel beperkt. Er is geen bewustzijn van je eigen wezen. Stel je eens voor wat een grote
opdracht het voor je is, je in de eerste plaats erg bewust te worden van je zelf. Dat is buitengewoon belangrijk. Eerst moet je
bewust zijn van je zelf. En nu heb je het licht van je spirit. In het licht van die spirit, kan je zien wat je bent en hoe ver je gaat, hoe
je verkeerde dingen doet, hoe je jezelf schade toebrengt en hoe je de kracht hebt om het te genezen, het te verbeteren en hoe je
tot bezinning kunt komen. Dit zijn de meest belangrijke tijden. Jullie krijgen deze tijden nooit weer. Ze waren er nooit eerder in het
verleden en zullen er nooit meer zijn in de toekomst. Dit is de tijd die jullie hebben, niet enkel het bewustzijn, niet enkel de
zelfkennis, maar jullie weten hoe het te doen. Anderzijds, wat de heiligen, de Zen-mensen en de Tao-mensen betreft: ze hebben
alleen iemand met zelfkennis beschreven, hoe hij zich gedraagt, wat zijn stijl is, in wat hij zo verschilt van anderen. Maar geen
van hen heeft gezegd hoe je dit kunt worden. Niemand was in staat dat te zeggen. Niemand was evenmin in staat dat te doen,
want de meesten van hen wisten wellicht niets over de Kundalini en zij die het wel wisten konden er niet over spreken met de
mensen. Het grootste werk van de Adi Shakti is de Kundalini in jullie heiligbeen te plaatsen. Deze Kundalini is niet de Adi Shakti.
De Adi Shakti is iets veel grootser, iets veel groter, veel weidser, veel dieper, veel sterker, veel krachtiger. De Kundalini is de
weerspiegeling van de kracht van Adi Shakti en wanneer ze opstijgt weet je wat er met jou gebeurt en hoe je je realisatie krijgt.

Maar je moet goed uitkijken. Ben je werkelijk een mededogend iemand? Als je mededogend bent … het eerste wat zal gebeuren
met een mededogend iemand, denk ik, zal zijn dat hij anderen helpt, anderen emancipeert. Hij zal niet tevreden zijn met zijn eigen
verwezenlijkingen en zijn eigen zelfrealisatie. Dat kan niet. Waarom moest de Adi Shakti al deze inspanningen doen? Waarom
moest zij zo hard werken? Je weet dat ik heel hard moest werken. Vanaf mijn kindertijd heb ik heel hard gewerkt en ik heb erg
moeilijke momenten doorgemaakt, heel erg moeilijke periodes, vanuit een menselijk standpunt gezien. Maar het moeilijkste voor
mij is te zien dat mensen aan wie ik zelfrealisatie gegeven heb, zij die mensen zijn met zelfrealisatie, zich niet verantwoordelijk
voelen voor anderen, of toch maar heel weinig. Zij hebben niet dat mededogen en zij hebben niet die liefde waarmee we vandaag
de wereld moeten redden, de mensheid moeten redden. Dat is niet alleen ons belangrijkste werk, maar het enige werk dat we
moeten volbrengen. Alle andere zaken zullen niets tot stand brengen buiten je eigen inspanningen om anderen zelfrealisatie te
geven en hen deze kennis mee te delen. Deze kennis is gemakkelijk te begrijpen. Ze is ongetwijfeld zeer subtiel. Ik heb je verteld
dat de wetenschappers die over de kwantumtheorie praten, deze miraculeuze lichtgolven gezien hebben en trachten ze te
onderzoeken. Het is uitgesloten dat sommige Sahaja yogi’s hoger komen dan anderen. Jullie moeten allemaal weten dat er met
jullie iets heel speciaals gebeurd is. Al was je naar de Himalaya getrokken, al had je jezelf uitgehongerd, al had je gedurende
jaren de lof van God gezongen, al had je alle mogelijke soorten rituelen en boetedoeningen gedaan, je had nooit je zelfrealisatie
kunnen krijgen. Dat was niet mogelijk geweest. Dat wist ik en daarom moet ik zo hard werken en alle mogelijke problemen, alle
soorten verwarring en alle soorten spanningen het hoofd bieden. Waarom? Om erop toe te zien dat jullie allemaal gecreëerd
worden en mijn handen zijn. Jullie moeten nu aan het werk. Elke vinger moet aan het werk. Daarom zei ik jullie: het is jullie
verantwoordelijkheid erop toe te zien dat wij niet alleen zelf Sahaja yogi’s worden, maar dat het de bloesemtijd is en we veel
Sahaja yogi’s nodig hebben. Dit is het werk van Adi Shakti. Probeer dit te begrijpen. Het is niet het werk van welke heilige ook, van
welke incarnatie, van een politicus of van een grote leider. Het is het werk van Adi Shakti, waarvan de resultaten zo zichtbaar
aanwezig zijn in jou. Het is nu aan jou om dat te zien. Ik weet dat het je vurige wens is mij te behagen. Ik zie hoe je van mij houdt
en hoe je voor mij wilt werken. Maar het mooiste dat je voor mij kunt doen, is Sahaja Yoga verspreiden. Je hebt heel speciale,
uiterst moeilijke zegeningen verkregen. Je hoefde er niets voor te doen, je hoefde er niet voor te betalen, je hoefde jezelf niet te
pijnigen met rituelen. Je kreeg het spontaan. Maar dat betekent niet dat het je geboorterecht is om het te krijgen. Het is het werk
van Adi Shakti. En dat werk moet zichtbaar zijn in je leven. Het is mededogen, zonder enige beloning. Mensen hebben getracht
om hun religie te verspreiden door mededogen te tonen voor de armen en te zorgen voor de armen en gehandicapten. Voor
Sahaja yogi’s is het niet nodig dat te doen. Wat zij moeten doen is anderen transformeren. Vind methoden en manieren om deze
transformatie en deze boodschap van Adi Shakti te verspreiden. Richt daar je aandacht op en je zult weten hoe je het kunt
bewerkstelligen. Er zou steeds dat dwingend verlangen aanwezig moeten zijn om methodes te vinden om Sahaja Yoga te
verspreiden, anders is het zoals Christus beschreef dat sommige zaden op een moerassige bodem vielen, ontkiemden, maar niet
groeiden. Je kunt alleen groeien in de werkelijke betekenis van het woord en een zeer, zeer speciaal en echt iemand worden door
te weten wat je kunt doen. Ik heb een visie, zonder twijfel en ik heb er al veel over gesproken, maar als dat eindigt met de puja,
dan is dat geen goede zaak. Ik weet dat het in sommige landen zeer moeilijk is. Tracht te vinden wat het probleem is, waarom
het zo moeilijk is. Er moet aandacht besteed worden aan wat andere mensen doen om zichzelf te vernietigen, alsof dat een deel
is van één spel dat we ‘het laatste oordeel’ noemen. Maar laten we er zo veel redden als mogelijk is, met ons mededogen en onze
liefde. Dat is het werk van Adi Shakti, niet het werk van enige heilige of incarnatie. Zij zijn allen aanwezig, zonder twijfel. Zij zijn de
hele tijd bij ons om ons te helpen, maar jullie mensen hebben de kracht van Adi Shakti, die heel groots is, die heel doordringend
is, heel wonderbaarlijk is, zo doeltreffend. Maar hoe zal je het uitwerken, tenzij je bewust wordt van je eigen krachten? Het zou
zijn zoals een dode machine waarin alles aanwezig is, maar er is niemand om er mee te werken. Ik moest altijd maar erg
gevaarlijke periodes doormaken en ik had soms het gevoel dat ik nog eens geboren moest worden, omdat alles zo moeilijk was
voor mij. Maar nu is het voor jullie heel gemakkelijk geweest. Zoals degene die de weg maakt heel hard moet werken, maar zij
die er nadien op lopen beseffen niet hoe gemakkelijk ze hem verkregen hebben. En als ze dit beseffen zullen ze ook beseffen:
“Laat velen deze weg bewandelen, die met zoveel geduld, begrip en liefde gecreëerd werd”. Ik moet werkelijk zien dat jullie, alle
Sahaja yogi’s, je uiterste best doen om deze wereld te veranderen, hij moet veranderd worden. Het is zo dat deze mensheid moet
gered worden door jou en door niemand anders. Geen president, geen minister, geen van deze mensen kan de wereld redden en
er zich bewust van zijn. Dat recht komt jou toe. Jij hebt deze kracht. Ben je wel bewust van je eigen status, van je eigen wezen,
dat zo hoog opgerezen is? Het is er niet. Als dat besef er was, zou je voluit gaan om je liefde en mededogen voor andere mensen
uit te drukken om hen te doen beseffen wie zij zijn. Je kunt deze wereld alleen redden met Sahaja Yoga, er is geen andere
manier. Wat je ook probeert zoals de armen helpen, bij dit en dat helpen, is iets heel oppervlakkigs. Het beste is iedere mens die
je ziet zelfrealisatie te geven. We hebben gezien dat kinderen eraan komen. Zij zullen ook grote Sahaja yogi’s worden, dat zie ik,

maar je moet hen de verdienste tonen van wat je gedaan hebt. Dit is geen statisch werk, het is een grote beweging die echt
explosief moet zijn en tenzij deze grote stap genomen wordt, weet ik niet wie verantwoordelijk zal zijn voor de dag des oordeels.
Jullie zijn het die de lotsbestemming van de mensheid moeten uitbouwen. Beschouw jezelf niet als nietig: je had nooit je
zelfrealisatie gekregen, je was nooit naar mij toe gekomen. Van zovelen zijn jullie degenen die tot mij kwamen, die om
zelfrealisatie vroegen en ze kregen. Je weet dat het niet geforceerd kan worden. Deze zelfrealisatie kan niet geforceerd worden.
Dit bewustzijn kan niet geforceerd worden en de groei van dit bewustzijn evenmin. Je moet die aandacht diep in jezelf
ontwikkelen en voor jezelf zien wat je gedaan hebt, wat je gedaan hebt. Als je nog altijd bezig bent met geldproblemen, met
machtsproblemen, met allerlei problemen, dan ben jij een probleem en geen Sahaja yogi. Een Sahaja yogi staat boven al het
andere en is heel krachtig. Die kracht zal hij verwerven: de kracht van liefde en mededogen. Het gaat niet alleen om woorden van
liefde. Het gaat er niet alleen om van anderen te houden. Het gaat om de krachtige persoonlijkheid die je krijgt, die gewoon dat
grote goddelijke licht uitstraalt en er mensen mee kan innemen. Jullie zouden allemaal een heel moedig karakter moeten
ontwikkelen. Ik moet zeggen dat mensen beter zijn geworden. Iedereen schreef mij dingen als: “Dit is mis met mij” en “dit gaat
mis met mijn vader” en “dit gaat mis met mijn grootmoeder” en allerhande zaken. Dat gebeurt nu niet meer, veel minder moet ik
zeggen, veel minder. In de plaats van mij aan te spreken over mensen die ziek zijn, mensen die gefaald hebben, mensen die zich
nog in een toestand bevinden die niet verbeterd kan worden, zou de aandacht verlegd moeten worden. Als één iemand ergens
kanker heeft, worden mij onmiddellijk ten minste tien foto’s opgestuurd. De leider zal mij schrijven, de plaatsvervangende leider
zal mij schrijven, iedereen zal mij schrijven: “Moeder dit is de situatie”. Waarom? Is dat mijn werk? Die persoon kan genezen
worden, we hebben ziekenhuizen, hij kan genezen worden met foto’s. Maar de aandacht, het gedeelte dat mededogen betreft,
gaat altijd naar mensen die lijden aan zogenaamde fysieke, mentale, emotionele, financiële en ook huwelijksproblemen. Dat is
niet jouw werk en het mijne evenmin. Als ze ziek zijn moeten ze de foto nemen en het uitwerken. Als het niet uitwerkt betekent
het dat ze het niet verdienen. Het is niet nodig dat je hen behandelt en als het niet uitwerkt naar mij schrijft: “Moeder, die en die is
ziek” Hoe belangrijk is dat? Er lopen zoveel gezonde mensen rond, waarom zouden we hen niet eerst gebruiken? Ons werk is niet
het genezen van mensen. Genegenheid is in orde. Mededogen is in orde. Het is een natuurlijke zaak dat onze aandacht gaat naar
zieke mensen, naar arme mensen of mensen die lijden. Maar wat met Sahaja Yoga? Als één iemand ziek is zullen honderd
Sahaja yogi’s er achteraan gaan. Waarom? Is het mededogen? Neen, dat is het niet. Ze willen bewijzen dat ze die persoon
kunnen genezen, het is geen mededogen. Het mededogen vandaag is de transformatie van mensen in Sahaji’s, in goede
mensen. Dat is de liefde van Adi Shakti. Zij die geboren worden moeten in elk geval sterven. We moeten natuurlijk niet
onvriendelijk zijn, maar onze aandacht zou moeten gaan naar hoeveel mensen we zelfrealisatie geven. Het is iets algemeen dat
mensen meer bezig zijn met zogezegde genezing, verbetering en zo meer. Het is in orde. Zo zijn er bijvoorbeeld ook problemen
met huwelijken. Sommige gehuwden willen niet meer samen zijn. Het is in orde, laat ze. Als ze niet samen willen leven, laat ze
gaan. Er zijn in deze wereld veel mensen die redelijk zijn, veel mensen die gezond zijn. Hoe kan je moeilijkheden blijven hebben
met mensen die niet samen willen leven en problemen hebben? Dat is je werk niet. Je bent eerst en vooral een spiritueel werker,
je bent geen maatschappelijk werker. Natuurlijk kan je bij gelegenheid maatschappelijk werk doen, bij gelegenheid. Maar de
belangrijkste taak voor jou, is mensen te transformeren. Daarbij is de grootste ziekte kwaadaardigheid, wreedheid, het kwellen
van anderen, woede. Al deze ziekten kunnen genezen worden, ze zijn innerlijk, niet uiterlijk. Dat is wat vandaag moet gebeuren.
Elk land is aan het vechten, wordt gekweld en loopt elk moment gevaar vernietigd te worden. Het enige wat je kunt doen is hen
zelfrealisatie geven. Je moet duidelijk zien dat je beschermd bent, volledig beschermd bent als je iemand zelfrealisatie geeft en
deze het naar waarde schat en er in groeit. Wie beschermt je? Je kunt zeggen dat het de Adi Shakti is, goed, maar er is in deze
wereld ook een vernietigende kracht aan het werk, geen negatieve kracht maar de positieve vernietigende kracht van Shiva. Als
hij ziet dat het werk van Adi Shakti goed verloopt, dan is hij gelukkig. Maar hij zit daar en kijkt naar iedere mens, elk werk dat door
Sahaja yogi’s uitgevoerd wordt en als hij ziet dat iets echt erg verkeerd loopt dan kan ik het niet in de hand houden. Hij vernietigt.
Ik kan niet zover gaan. Hij vernietigt, hij vernietigt niet alleen, hij kan duizenden vernietigen. Waar ook rampen plaatsvinden, zoals
aardbevingen of tornado’s, al die zaken zijn het werk van Shri Mahadeva. Op dat punt kan ik je niet helpen. Maar als je echt
mensen zelfrealisatie geeft, dan kan dit alles vermeden worden. Het is natuurlijk de opwelling, zou ik zeggen, van Adi Shakti dat
zij de schepping van deze wereld aanvatte, dat zij jullie schiep en van jullie Sahaja yogi’s maakte, maar jullie verantwoordelijkheid
is ook heel belangrijk. Je kunt niet onverantwoordelijk zijn! Ik heb het gevoel dat het misschien mijn verantwoordelijkheid was,
maar er is een verschil. Ik voelde nooit dat het mijn verantwoordelijkheid was, ik voelde nooit dat dit mijn werk was, ik voelde
nooit dat ik het moest doen. Ik deed het. Dat is het werk. Dit soort persoonlijkheid zou je moeten hebben. Je moet het op een
heel nederige manier doen, op een heel mooie manier en je zal verrast zijn te zien hoe je beschermd wordt, hoe je gesteund
wordt en hoe alles uitwerkt. Je zult de grootste vreugde verkrijgen als je mensen zelfrealisatie kunt geven en hun levens kunt

veranderen. Zo’n grote vreugde zal je nooit voelen, zelfs als je het grote lot wint, een grote job, een grote naam of een grote prijs
krijgt. Neen. De vreugde die voortkomt uit het creëren van Sahaja yogi’s kent geen grenzen. Het is iets wat zoveel vreugde geeft.
Je ontwikkelt zo’n broederlijkheid, zo’n solidariteit zoals ze dat noemen, zo’n eenheid, zoveel plezier in liefde en mededogen. Het
is een ander niveau van plezier dat niet is zoals gewone vormen van plezier. Je hoeft niet bang te zijn van mij, maar wees bang
van jezelf. Hou jezelf in de gaten en kijk voor jezelf wat je tot hiertoe hebt gedaan, wat je tot hiertoe hebt gedaan want je werd
verlicht. Als verlichte mensen geen licht kunnen geven, wat is dan hun nut. Kijk naar deze kleine, kleine kaarsjes. Het kleine
beetje licht dat ze hebben, ze geven dat licht, ze branden zichzelf op om dat licht te geven. Als we dat licht niet kunnen geven,
wat is dan het nut van verlichting? Verlichting betekent niet het licht alleen voor jezelf, maar het licht van liefde, van mededogen,
dat goddelijk is, dat niet normaal is, dat niet gewoon is zoals je in films ziet. Het is een goddelijke liefde die werkt en daarom
maakt het mij soms een beetje week als ik hoor dat Sahaja yogi’s zich nu inlaten met geld, met bedrog, ik bedoel allerlei
schimmige activiteiten. Ik kan het niet begrijpen, ik kan het niet geloven. Als je het hoogste gekregen hebt, waarom wil je dan zo
laag gaan? Omdat je nog niet hebt gevoeld wat je hebt, nog niet hebt beseft wat je hebt en je jezelf niet respecteert. Als je nog
altijd op dezelfde lijn, op hetzelfde niveau staat moet ik zeggen dat je mij of jezelf geen recht doet. We moeten het uitwerken. Ik
heb het alleen gedaan en ik moet zeggen dat ik heel hard gewerkt heb in die zin dat ik moest omgaan met verschrikkelijke
mensen die onvriendelijk, heel egoïstisch, heel wreed waren, maar dat doet er niet toe. En ik heb zo’n mooie parels ontdekt. Maar
jullie moeten je glans bewaren en het uitwerken. Ik zal heel blij zijn te weten dat Sahaja Yoga zich met grote schreden en
sprongen en met een grote snelheid verspreidt en dat mensen werkelijk dat gebied van vrede, vreugde en geluk betreden. Dat is
mijn droom en ik hoop dat jullie het allemaal zullen uitwerken. Dank je.
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hoe jullie moeder zich voelt bij het zien van zovele mensen die zelf echte guru’s geworden zijn. Zij zochten de waarheid in zeer
moeilijke tijden. Zij verlangden ernaar om de waarheid te kennen. En deze moeilijke tijden hebben zelf op jullie geest gewerkt
zodat jullie beseffen dat al wat in deze wereld gebeurt, en wat wij ook rondom ons zien, en in gans de wereld, er iets definitief
helemaal verkeerd is en dat wij daar bovenuit moeten stijgen. Bij het zoeken is één ding zeer belangrijk, namelijk dat die persoon
het met veel toewijding zou doen. En jullie zullen ook onuitgesproken lijden moeten doormaken. Het zoeken start wanneer er
binnenin jezelf een strijd gaande is en je ook buiten jezelf niets meer vindt om tevreden over te zijn. Het zoeken heeft dus twee
kanten. Als je de waarheid tracht te vinden tijdens dat zoeken, lijkt dat zeer moeilijk te zijn. Maar je kan het niet helpen omdat je
niet tevreden bent met wat er om je heen gebeurt. Bekijk de wereld zoals hij nu is, niets anders dan conflicten. Allerhande
conflicten. De mensen vechten voor kleinigheden: voor land, ze doden mensen. Kan een land mensen scheppen? Ze vechten op
een zeer collectieve manier omdat ze denken dat ze de mensheid een heel grote dienst bewijzen. Het huidig denken van de
mensen is niet al te diep, het is zeer oppervlakkig en zo komt het dat deze wereld vol beroering is, iedere dag, ieder ogenblik kan
je vechten. Zij doden zovele mensen. Ze folteren op een zeer grote schaal. Vroeger werden de heiligen gefolterd, gefolterd in
naam van allerlei idiote ideeën, soms voor iets [ideeën] op een hoger niveau en soms op een lager niveau, voor iets goeds of iets
slechts. Zij verenigden zich rond zulke ideeën en verspreidden alle soorten van agressie over heel de wereld. Overal. Niet enkel
dit, maar ook in de families, in de instituten, in de organisaties, zij dachten dat ze zeker gelijk hadden, dat ze heel goed waren en
ze trachtten andere mensen aan te vallen. Vele mensen dachten dat het beter was om terug te vechten en ze begonnen het
collectief uit te vechten – maar het gaf geen resultaat. Deze strijd levert niets op, want vechten brengt alleen maar moorden en
doden voort. Er werden dus vele mensen gedood. Boeddha sprak over non-agressie, en de geschiedenis leert ons dat toen deze
gewelddadige mensen in een van de grote universiteiten van Bihar binnenkwamen, zij er al de heiligen in de naam van hun
agressie doodden. En ze stierven allemaal. Het is mogelijk dat dit op een subtieler niveau sommige punya’s (verdiensten) heeft
verwezenlijkt, maar in deze Kali Yuga[1] zal het niet uitwerken. Welke weerstand kan men tegen zulke mensen bieden? Hoe kan
je ze bevechten? Het is een onmogelijke opgave om mensen ervan te overtuigen dat zij zeer agressief zijn en dat zij helemaal
niet de waarheid kennen. Want niemand wil zoiets aannemen. En daarom falen ze volledig, wat ze ook trachten te doen om
anderen van hun dwaasheden te overtuigen. En dit gevecht, dit oorlogsgestook kan niet [met succes] bestreden worden. Wij
moeten aanvaarden dat de mensen niet op een niveau zijn dat ze kunnen begrijpen wat er met hen verkeerd is. Zij willen dat niet
aanvaarden. Voor hen is de agressie het enige middel waarmee ze hun eigen rechtgeaardheid kunnen bewijzen. Wat is de
oplossing? De oplossing is dat wij ze allen hun zelfrealisatie zouden geven. Zij moeten hun zelfrealisatie krijgen, dan alleen
kunnen deze zaken verbeteren. Nu mag je zeggen: “Moeder, in deze dagen van conflicten en strijd en vechten zal het wel vanzelf
uitwerken. De omstandigheden zullen het aantonen. Het leven zal zo moeilijk worden met dit eeuwig wapengekletter rond hun
hoofd dat ze ook de waarheid zullen zoeken.” Het moet heel eerlijk gedaan worden. Als ze de waarheid zoeken, zullen zij verrast
zijn [als ze beseffen] dat deze wereld één is, dat al de mensen één zijn en dat dit de bestemming van de mensen is. Maar voordat
het zover is, zullen er veel mensen moeten gedood worden, velen zullen vernietigd worden, omdat zij de les niet op een
gemakkelijke manier kunnen leren. Nu is het jullie taak om ze zelfrealisatie te geven en de mensen te veranderen. Dat is hetgeen
jullie werkelijk moeten doen als guru’s. Maar wat doen wij? Komen wij naar Sahaja Yoga met dat doel? Jullie werken enkel aan
de rand. We zijn eerst en vooral over onszelf bezorgd: hoe kunnen wij vooruitkomen, hoe kunnen wij beter worden; er is ook de
hebzucht. Wij zien niet van onszelf dat wij agressief zijn, wanneer wij het anderen trachten lastig te maken, wanneer wij
verkeerde ideeën over onszelf hebben, hoe wij anderen kwellen. Dus moeten jullie eerst jezelf reinigen en jullie eigen problemen
en onzekerheden aanvaarden. Die moeten jullie onder ogen zien. En jullie zelf uitdagen. Met wat zijn jullie bezig? Jullie zijn
Sahaja yogi’s, hoe kunnen jullie dan iemand haten? Hoe kunnen jullie iemand lastig vallen? Hoe kunnen jullie iemand kwellen? Dit
is het begin van introspectie, dit is zeer belangrijk. Ik merk het verschil tussen iemand die mediteert in de echte zin van het woord
en iemand die zomaar wat ‘mediteert’. Je mag jezelf niet om de tuin leiden. Hoe kan je een guru worden als je jezelf bedriegt?
Om een goede guru te worden moet je eerst en vooral innerlijk eerlijk zijn met jezelf en weten waarmee je bezig bent, wat wil je
verwezenlijken, wat heb je al gedaan? Zoals ik jullie al zei, hebben wij zes vijanden. En wij verrechtvaardigen al deze vijanden. Wij
denken: ”Het is in orde. Tenslotte heb ik dit gedaan om dat te bereiken, ik moest het doen.” Iemand anders zou zeggen: “Ik was
arm, dus moest ik oneerlijk zijn.” Een ander zou zeggen: ”Ik moest liegen.” Nog een andere zou zeggen: ”Ik moest wel immoreel

zijn.” Dit is de grootste ondeugd die de mensen hebben: zich verrechtvaardigen! De dieren hebben dat niet. Zij hebben hun vaste
ideeën, zij hebben hun vaste natuur. Maar de mensen kunnen allerlei verkeerde zaken doen en ze rechtvaardigen. Deze
rechtvaardiging kan je niet helpen in je spirituele evolutie. “Ik deed dit omdat…” Het kan je nooit helpen! Je zou moeten trachten
om aan introspectie te doen en voor jezelf uitmaken wat de rechtvaardiging is. Hoe kan je groeien als je jezelf aanspoort om
allerlei tegenovergestelde zaken te doen? Hoe kun je evolueren? Je tracht de ganse tijd ten onder te gaan! De innerlijke
zuiverheid is alleen mogelijk als je jezelf heel duidelijk ziet. Als je dat niet ziet, hoe kan je dan gezuiverd worden? Indien ik niet in
een spiegel kan kijken, hoe kan ik dan zien wat er met mijn gezicht verkeerd is? Je kan jezelf dus enkel zuiveren vanaf het
moment dat je de waarheid ziet en je jezelf daarmee vergelijkt. Men moet zich met de waarheid vereenzelvigen. Je ziet
bijvoorbeeld je eigen gezicht in een spiegel en je vindt dat er iets mee verkeerd is, je vereenzelvigt je niet met dat verkeerde, maar
je identificeert je met je gezicht … en dus reinig je het, je zuivert het. Zo gebeurt het ook als je je identificeert met je Zelf; dat kan
je het niet meer verliezen. Wanneer je vooruitgaat op het nieuwe pad van rechtschapenheid, van goedheid, van mededogen en
liefde, moet je naar jezelf kijken, over jezelf waken. Naar waar ga je? Hoe traag ben je van begrip? Je mag jezelf niet bedriegen.
Laat de anderen je bedriegen, laat de anderen doen wat ze willen! Laat de anderen trachten je te doden, maar dood jezelf niet!
Bedrieg jezelf niet! Bewaar je zelfrespect en je eergevoel en hecht er meer waarde aan dan iemand anders. En je maakt geen
knieval voor iets dat je afbeelding in de spiegel kan beschadigen. Dat is de eerste stap van introspectie. Wat je helpt bij deze
introspectie is je gevoel voor liefde. Kan je van iemand houden die verdriet veroorzaakt? Iemand die agressief is? Iemand die
heetgebakerd is? Kun je van zo iemand houden? Je kunt het niet. Hoe kun je dan van jezelf houden indien je deze gebreken bezit,
wanneer je het jezelf aandoet. Het belangrijkste is de zuivere liefde voor jezelf. Zuivere liefde. Het is zo groots om zuivere liefde
te hebben. Je zou bijvoorbeeld graag een mooi bed hebben om in te slapen, je zou graag een mooi huis hebben, je zou graag al
de rijkdommen van de wereld bezitten. Maar zal dit alles je van jezelf laten houden? Als je van jezelf houdt, verlang je naar niets!
Omdat je geniet van je eigen Zelf! Van je eigen Zelf genieten is de hoogste vreugde. Je bent nu gerealiseerd. Dit betekent dat je
weet wat je bent, je weet welk mooi wezen je bent. Indien dat zo is, zou je moeten trachten van jezelf te houden. En wanneer je
van jezelf houdt, word je niet gestoord door al die onzinnige zaken. Nu is deze zuivere liefde een van de mooiste dingen die je
jezelf kan schenken. Als je egoïstisch bent dan hou je niet van je innerlijke Zelf. Als je onvriendelijk bent, hou je niet van je Zelf.
Als je agressief bent, hou je niet van je Zelf. Omdat je van al deze slechte dingen houdt; maar je Zelf is zuiver. Het is absoluut
zuiver en mooi. En het houdt van al wat mooi en goed is. Dit is dus het begin van je ‘Zelf’-realisatie: als je beseft hoe belangrijk je
Zelf is. Je hebt geen verkeerde ideeën meer over je Zelf, je rechtvaardigt al de verkeerde zaken die je doet niet meer, omdat je
begrijpt dat dit een smet op je innerlijke Zelf is. Zie je zelf onder ogen op de meest eerlijke manier en je zal verwonderd zijn als je
de schoonheid ervan ziet: enkel de uitstraling van het zuivere innerlijke Zelf in je binnenste. Als dit Zelf begint te schitteren, zul je
vele andere zaken zien die je tot dusver niet zag. En één van die dingen is dat die liefde niet alleen voor jou bestemd is maar voor
iedereen. Het is de zuivere liefde voor al de anderen. Het is niet voor jou alleen. Het is erg verwonderlijk, als je werkelijk van jezelf
houdt, dan is die liefde niet enkel op jezelf gericht; je verspreidt ze op zo’n een wijze dat je op een prachtige wijze van de anderen
houdt. Je liefde is niet gericht op geld, je liefde is niet bedoeld om er voordeel uit te halen, om macht of om winstbejag, maar je
liefde is er omwille van de liefde. Omdat de zuivere liefde zoveel vreugde geeft. Zoveel vreugde geeft! Als er zoiets bestaat als:
“Ik hou van iemand omdat ik die persoon wil bezitten, omdat ik belangrijk ben” en: “Als ik van iemand hou moet deze persoon
volledig tot mijn dienst staan”… al deze ideeën zijn absoluut waardeloos. Werkelijk, als je lief hebt, dan heb je alleen lief. Je houdt
van iedereen. Je kan zeggen: “Moeder hoe kan je van een oplichter houden?” Je moet hem niet navolgen. Je moet zijn
gezelschap niet zoeken. Je moet niets met hem te maken hebben. Maar als je de zuivere liefde ‘bent’, dan kan hij veranderen, kan
zij veranderen. En als ze dat niet doen, moet je je geen zorgen maken. Zij die in de oceaan van de liefde komen, zij die werkelijke
zuivere, liefdevolle mensen zijn, zijn jouw vrienden. Zij zijn diegenen die deze wereld nodig heeft. Niet de mensen die oplichters
zijn, die je bedriegen, die trachten je te domineren – die zijn nutteloos. Wat wij nodig hebben, zijn de mensen die compleet met de
zuiverheid van de liefde doordrenkt zijn. Van de liefde gaan we over naar een ander punt, de zuiverheid. En de zuiverheid is een
onderwerp waarover vele mensen gesproken hebben: (namelijk) je moet zuiver zijn, je moet volledig doorzichtig zijn en de
mensen zouden alles over je moeten weten. Ik denk niet dat dit de zuiverheid is. De zuiverheid is iets dat de anderen reinigt! Als
je zuiver bent, dan zul je de anderen reinigen. Zij moeten gereinigd worden. In de veronderstelling dat je zekere ideeën over jezelf
hebt: je denkt dat je een zeer hooggeplaatste Sahaja yogi bent en dat je vol liefde bent. Dit is misschien allemaal verbeelding.
Reinigt dat de anderen? Reinigt jouw zuiverheid de anderen? Wekt het hun Kundalini op? Kunnen zij daardoor gerealiseerd
worden? En dan, hoe hoog waardeer je de zuiverheid, de kracht van de zuiverheid? En hoeveel mensen geef je hun realisatie? Of
hield je het voor jezelf? Waar ben je overal geweest om deze zuiverheid te verspreiden? De zuiverheid moet verspreid worden. En
je zal het zonder enige twijfel in die toestand van zuiverheid moeten doen omdat het zeer, zeer krachtig is. De zuiverheid is zeer

krachtig. Het is van geen belang dat het misschien niet op één of twee personen inwerkt. Er kunnen sommige zeer, zeer gemene
en afschuwelijke mensen zijn, trek het je niet aan. Maar het zal zijn uitwerking hebben op zeer veel gevoelige mensen die Sahaja
yogi’s wensen te worden. Je moet enkel maar testen: hoe de mensen van je houden en hoe ze door je aangetrokken zijn. De
paramchaitanya, deze allesdoordringende kracht van de goddelijke liefde stroomt door jou omdat je zuiver bent. Als je onzuiver
bent, zal ze in verschillende chakra’s geblokkeerd worden, het zal niet uitwerken. Wat betekent dus de zuiverheid van
temperament, de zuiverheid van liefde? Dat je van iemand houdt omdat het een spirituele persoon is! Je houdt van die persoon
om zijn zuiverheid, en je gaat op verscheidene plaatsen de zuiverheid onder hen verspreiden. Iemand die zuiver is, zal nooit
problemen maken. Het is de onzuivere die elke dag problemen veroorzaakt. Het eigene van een yogi zal er dus in bestaan dat hij
zijn eigen zuiverheid en die van anderen eert. Het is waar dat wij onszelf elke dag onder ogen moeten zien. Het is waar dat wij
onszelf iedere dag moeten verbeteren. Het is waar dat wij afstand van onszelf moeten nemen om te zien hoeveel wij hebben
gedaan, hoever wij zijn gegaan, waarmee wij bezig zijn, wat wij gedaan hebben. Het verschil tussen de guru’s van vroeger en de
guru’s van nu is dat de guru’s van vroeger geen zelfrealisatie gaven aan anderen; voor de meeste was dit niet hun stijl. Zij
droegen enkel zorg voor zichzelf, ergens rustig in de Himalaya’s gezeten, weg van de gekke wereld en enkel gericht op vreugde
voor zichzelf. Maar jullie moeten deze vreugde delen. Ik denk dat dit het teken van een goede guru is. Hij die niet kan delen, heeft
enkel oog voor zijn eigen genot, of voor zijn eigen ashram, of enkel zijn eigen familie, misschien voor de enkele volgelingen die hij
heeft, maar jullie aandacht moet op de hele wereld gericht zijn. In Sahaja Yoga hebben wij nu een niveau bereikt waarbij jullie
aandacht naar de hele mensheid moet uitgaan. Het gaat niet enkel om jullie, of een paar Sahaja yogi’s, of veel meer Sahaja
yogi’s, maar om de hele wereld; waar ook het probleem moge zijn, jullie moeten het oplossen. Maar eerst moeten jullie afstand
nemen van jullie eigen kleine probleempjes. Ik ontvang veel brieven, speciaal van vrouwen om me te vertellen dat hun
echtgenoot zo is, en de echtgenoot dat doet… De kinderen lijden er onder, allerhande dingen. Nu ben je een guru. Dat betekent
dat je een heel dynamisch spiritueel persoonlijkheid bent. Waarom zouden jullie je zorgen maken over al deze nonsens? En het
bewustzijn dat je gezuiverd bent, zou je heel nederig moeten maken. Juist het tegengestelde van de gewone mensen; als die iets
te betekenen hebben, worden zij zeer trots en vinden zij zich zelf onweerstaanbaar. Indien zij een zekere kracht hebben worden
ze zo; indien ze enig talent bezitten, worden ze gelijk dit; indien ze een zekere rang hebben worden ze nog anders – hierdoor
worden zij niet nederig - door die verwezenlijking worden zij uiterst, uiterst trots, arrogant, op een volledig verkeerde wijze! Maar
jullie, jullie zijn Sahaja yogi’s en jullie moeten zich niet storen aan iets dat jullie zuiverheid zou kunnen aantasten. Indien jullie
willen, kunnen jullie zich guru’s noemen. Ik hoef niet te zeggen dat je een guru bent. Maar je moet eerst en vooral je eigen leerling
worden! Je moet vooral op jezelf letten. Je moet voor jezelf uitmaken: ”Heb ik de kwaliteiten? Ben ik diegene die dat alles
werkelijk kan doen?” Al die introspectie moet met een zeer rein hart en met begrip gebeuren, omdat jullie geen incarnaties zijn
die volledig zuiver worden geboren, maar jullie zijn menselijke wezens en jullie klimmen naar het niveau van deze incarnaties.
Dus moeten jullie jezelf reinigen, voor jezelf uitvinden en begrijpen of jullie Sahaja yogi’s zijn – hebben jullie de zuiverheid en de
schoonheid van de liefde? Nu is deze liefde niet relatief, niet voorwaardelijk, niet begrensd, maar volledig gelijk een oceaan. En
jullie houden ervan in deze oceaan te zwemmen, doordrenkt te worden in deze oceaan van liefde. Vroeger bedoelde men met het
woord “guru” iemand met een grote stok, die hij gebruikte om iedereen te slaan. Iemand deed iets verkeerd en ze gaven hem een
pak slaag. In de muziek hadden wij ook guru’s, en we hadden verschillende soorten guru’s in ons land. En hun specialiteit was
dat ze de volgeling volledig onderdrukten, controleerden en hem misschien de kunst van de muziek leerden; misschien
worstelen, misschien van alles en nog wat. Maar in Sahaja Yoga is het zeer verschillend. Zelfs de werkelijke spirituele guru’s
waren zo. Zeer hardvochtig. Ze wierpen stenen naar deze mensen. Ze deden allerlei soorten zaken, zij bedoelden er geen kwaad
mee, maar ik hou niet van die methodes. Er is een verhaal over iemand die verondersteld werd een grote guru te zijn, en ik ging
hem bezoeken. Ik moest veel klimmen, want hij leefde in een bescheiden kleine grot. En wanneer ik ze bereikte was hij zeer
kwaad en hij deed gelijk dit. (Zij schudt haar hoofd van links naar rechts.) Het regende en ik was volledig doordrenkt; ik trad
binnen in zijn kleine grot en ging zitten. Dan kwam hij terug en stelde mij een vraag. Hij zei: ”Moeder, het regende. Gewoonlijk kan
ik de regen doen stoppen, maar u liet me niet toe de regen te stoppen. Waarom?” Ik zou hem kunnen gezegd hebben: “Omwille
van jouw ego.” Maar dat deed ik niet. Ik zei hem op een vriendelijke wijze: “Zie je, je bent een sanyasi en je hebt een sari voor mij.
Als ik niet doornat was geweest, had ik van een sanyasi geen sari kunnen aannemen.” Hij smolt letterlijk weg! Hij viel aan mijn
voeten met tranen in de ogen. De techniek van Sahaja Yoga is als volgt. Geen woede. Geen tegenzin. Geen haat. Maar deze
techniek bestaat er in dat je liefde suggereert. En dit is hoe men het verschil tussen een Sahaja yogi guru en andere guru’s kan
begrijpen. De volgeling wordt niet geslagen, wordt niet gehekeld, er wordt niet tegen hem geroepen. De liefde is het krachtigste
middel! Ik geef toe dat het niet werkt bij sommige mensen – sta daar niet bij stil. Maar het werkt bij de meeste mensen, want
God heeft ons uit zijn liefde geschapen en wij hebben de mogelijkheid om ons aan die liefde over te geven en van die liefde te

genieten. Een Sahaja yogi moet dus de kracht van de liefde begrijpen. Als je de kracht van de liefde begrijpt, zal ze in je innerlijke
zelf groeien. Sommige mensen hebben het, anderen hebben het niet. Tracht te begrijpen dat deze Paramchaitanya niets anders
is dan de kracht van Gods’ liefde of je kan zeggen ‘de liefde van moeder’! Deze kracht werkt zo mooi, op zo’n verborgen manier
dat je het een ‘mirakel’ kunt noemen. Want je kan niet zien hoe het werkte. Dus het eerste en het voornaamste dat je moet doen,
is dat gevoel van liefde in je te ontwikkelen. Het begrijpen. Er is één probleem dat altijd verkeerd wordt begrepen. De mensen
begrijpen zeer gemakkelijk zuivere liefde, ze geeft je vreugde, ze helpt anderen zich te verbeteren, ze werkt op een heel subtiele
manier. Tracht je te herinneren wanneer je bij Sahaja Yoga kwam, tracht je te herinneren hoe je je realisatie kreeg, tracht je te
herinneren hoe je groeide. Al deze dingen zijn als de zaadjes van liefde die in ons ontsprongen. Langzaam en geleidelijk
begonnen de zegeningen van de liefde over ons neer te stromen. En dan begonnen wij ervan te genieten en het te begrijpen. In
dit stadium waarin wij guru’s beginnen te worden en waarin we reeds guru’s zijn, zou er niets anders dan de belichaming van de
liefde moeten zijn. Het is een heel verschillende theorie [dan van die vroegere guru’s] die ik jullie meedeel. Geen enkele andere
guru zal dat aannemen. En de kennis die ze je meegeven, is de kennis van zeer subtiele zaken. Al de kennis die je in Sahaja Yoga
gekregen hebt, werd reeds lang geleden door deze guru’s onderwezen. Iemand heeft dit gezegd, iemand heeft dat gezegd… Maar
al de kennis, de totale kennis over jezelf, je chakra’s, al wat je nu weet, maakt deel uit van jezelf. Dat is de waarheid. Je hebt de
complete subtiele kennis, die niemand eerder bezat. Misschien omdat deze guru’s ze niet wilden geven of misschien wisten
deze guru’s het zelf niet. Al de kennis van Sahaja Yoga is eenvoudig, heel subtiel en waar. Nu moet al deze kennis in je innerlijke
zelf niet enkel mentaal zijn – ze moet spiritueel zijn. En wat je moet doen om ze spiritueel te maken, is liefde geven! Wanneer je
van de anderen houdt, begin je op hen in te werken. En dan zul je door deze kennis kunnen vaststellen dat er met hem iets
verkeerd is. Wat is er verkeerd? Hij heeft die chakra, hij heeft gene chakra… dit is de combinatie, dat is het... Maar een Sahaja yogi
maakt zich niet kwaad daarover. Hij tracht die persoon te genezen. Hij tracht hem te verbeteren. Hij zegt niet: ”Je bent zeer
slecht, je bent afschuwelijk!” Neen, neen. Hij neemt de uitdaging aan: “Met mijn zuivere liefde kan ik dit genezen.” Het is voor
hem zeer eenvoudig; hij doet het niet zoals een dokter of iemand met zekere belangrijke bevoegdheden die erelonen zou vragen
en je geld aanrekenen – niets daarvan! Hij weet wat er met je verkeerd is en hij weet hoe het te genezen. En hij doet het zo. Je
hebt dus geen angst. Het feit dat je geen angst hebt terzijde gelaten, ook de persoon die met jou is, heeft geen angst en dit door
je manier van zijn, door je aard: de wijze waarop je met de patiënt omgaat, de manier waarop je met hem spreekt. Hij is gekomen
om de waarheid te kennen. En daarom geef je hem ook de waarheid. En je onderwijst hem ook de waarheid. En de waarheid is
zeer eenvoudig – dat je de Spirit bent! Dit is de waarheid die in alle duidelijkheid aan anderen bekend gemaakt wordt. Dus
realiseer je jezelf door aan een andere persoon de realisatie te geven. Je hebt hem de waarheid gegeven, de absolute waarheid.
Tegenwoordig vinden de mensen het zeer moeilijk om voor Sahaja Yoga tijd te vinden, om Sahaja Yoga te verspreiden – zij kijken
uit naar de vakantie. Wat het ook is, wat er ook gebeurt, ik ben er van overtuigd dat jullie met de grote krachten die jullie hebben,
zeer veel succes, zeer veel succes kunnen behalen. En dit succes kan de visie die ik heb om de mensheid in de hele wereld te
redden, vooruithelpen. Moge God jullie zegenen!
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Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Sommigen onder jullie hebben de waarheid al gevonden, anderen hebben haar nog
niet helemaal gevonden, en weer anderen hebben haar nog helemaal niet gevonden. Maar als je kijkt naar de situatie waarin we
ons vandaag de dag bevinden, dan zul je wel moeten toegeven dat er grote verwarring heerst. Het ene land na het andere verliest
zich in allerlei verkeerde dingen. In veel plaatsen is er een koude oorlog gaande, en mensen moorden elkaar uit, vernietigen
prachtige plekken en snijden elkaars keel over voor het minste of geringste. Het zijn allemaal mensen, door God geschapen. God
Almachtig heeft hen geschapen en hen tot dit niveau van menselijk bewustzijn gebracht.
Onder de huidige omstandigheden kun je niet zien waar we naartoe gaan, in collectief opzicht. Is dit wat we moeten bereiken - of
is dit onze lotsbestemming? Zijn mensen voorbestemd om door elkaar vernietigd te worden om land, of om gelijk wat?
Beschouw de hele wereld als een eenheid, en bedenk dan wat er overal gebeurt: elke dag lezen we de krant, en elke dag is er
weer afschuwelijk nieuws over de vreselijke dingen die mensen elkaar aandoen, om niets en nog eens niets.
We moeten ons afvragen wat onze lotsbestemming is. Waar gaan we naartoe? Gaan we naar de hel of naar de hemel? Hoe is de
situatie om ons heen? Kunnen we er iets aan veranderen? Het probleem met mensen is dat ze nog volledig beheerst worden
door onwetendheid. Ik zou het onwetendheid noemen. En in die onwetendheid -in die duisternis- doen ze deze verschrikkelijke
dingen. Niemand wil inzien dat datgene waar we mee bezig zijn op niets anders neerkomt dan complete vernietiging. Is dat onze
lotsbestemming: om volledig vernietigd te worden? Wat zijn de goede dingen die we doen? Onder het mom van een bepaalde
nationaliteit, of misschien van een bepaalde religie - allemaal zaken die als goed worden beschouwd - doen we allerlei slechte
dingen. We vechten. Maar het blijft niet bij vechten alleen. We haten. Iedereen die onze haat kan aanwakkeren wordt ontzettend
bewonderd en gewaardeerd, en onder de leiding van zo iemand vormen we groepen.
Dit gebeurt allemaal omdat dit het Laatste Oordeel is. Ik heb jullie al eerder gezegd dat dit het Laatste Oordeel is. En dit Laatste
Oordeel zal echt beslissen wie er gered zal worden en wie er volledig ten onder zal gaan. Het is een zeer, zeer ernstige zaak.
Iedereen die zich hier bewust van is moet dit in gedachten nemen. Een klein oplapwerkje hier en een klein oplapwerkje daar zal
het verschil niet maken. Wat je ook mag proberen, zolang je mensen niet transformeert kunnen ze niet gered worden. Deze
transformatie is geen onmogelijke opdracht - het is niet moeilijk. Dit is de tijd voor transformatie, en dit is een kans voor
transformatie. En in ons ligt de kracht besloten; de kracht die wordt beschreven als de mystieke vrouwelijke kracht in ons. Ze
hebben het allemaal beschreven, ik ben niet de eerste die erover spreekt; maar wellicht is er tot nu toe nog niemand in geslaagd
om te begrijpen of te aanvaarden dat dit jou moet overkomen.
Jullie zijn niet enkel geboren om mensen te zijn, maar je moet bovenmenselijk worden. Je moet genieten. Je leven zou
vreugdevol moeten zijn, het zou gelukzalig moeten zijn! Het zou niet als een vloek mogen zijn, waarbij je je van 's ochtends tot 's
avonds zorgen maakt om van alles. Daarom ben je geschapen. God had niet de intentie mensen te scheppen die zich constant
afvragen hoe ze ruzie kunnen maken, hoe ze kunnen vechten en hoe ze kunnen sparen, maar mensen die in complete harmonie,
vrede en vreugde leven. Daarom zijn we geschapen. Dat is onze lotsbestemming; het is zo, ik zeg het je niet alleen, maar het is
een feit. Dus we moeten, we mòeten een transformatie ondergaan. En deze transformatie is niet moeilijk. Maar ik zie dat mensen

zich met alles tevreden stellen. Hindoes gaan naar de tempel en denken: "Oh, we hebben iets geweldigs gedaan!" Christenen
gaan naar de kerk en denken dat ze een zeer goede daad hebben verricht. Moslims gaan bidden en denken dat ze het uitstekend
doen. Maar wat hebben ze bereikt? Zie jezelf alsjeblieft onder ogen. Zie je grenzen onder ogen. Zie je ellende onder ogen. Zie je
problemen onder ogen en ga voor jezelf na: ben je erin geslaagd je problemen op te lossen? Ben je erin geslaagd jezelf te
beschermen tegen rampen? Er zouden grote rampen kunnen gebeuren om mensen te vernietigen die slechte bedoelingen
hebben, dat zou kunnen. Dat zou de wens van God kunnen zijn. Maar wat is jòuw wens? Waarom denk je niet: "Ik moet iemand
zijn die een opslagplaats, die een bron van vreugde en liefde is"?
Ik spreek niet alleen, maar ik wil ook dat jullie allemaal jullie zelfrealisatie krijgen. Zelfrealisatie is je Zelf kennen. Je kent je Zelf
niet. Je kent het niet. Je leeft in deze wereld, zonder je Zelf te kennen - kun je je dat voorstellen?Je weet niet wat je bent. Je weet
niet dat je de Spirit bent, en dat je de bron van kennis bent, van zuivere kennis. Ik zie soms mensen op een bijeenkomst zitten
luisteren naar een 'babaji' die hun een verhaal vertelt, heel gelukkig. Maar dit zal je niet tot de realiteit en de waarheid brengen.
Als je de realiteit en de waarheid wilt kennen, probeer dan alsjeblieft te begrijpen dat er iets met je moet gebeuren, dat er een
transformatie moet plaatsvinden. Je bent nog niet subtiel genoeg, je hebt deze subtiele eigenschappen nog niet; tot je dit punt
bereikt - maar je hoeft er je familie niet voor te verlaten, je hoeft er je kinderen niet voor te verlaten, je hoeft je huishouden niet
achter te laten en naar de jungle te trekken. Het is niet nodig om al deze dingen te doen. Het zou leuk zijn om te zeggen: "Goed,
neem allemaal maar je sanyasa en geef al je bezittingen aan mij." Maar dat is zo'n belachelijk idee!
We bevinden ons nu in een noodsituatie. We leven in zeer hachelijke omstandigheden - probeer dat te begrijpen. En ik wil je
waarschuwen: als je niet diep in jezelf keert om erachter te komen wat je bent, en je wijdt aan je transformatie, dan is alles
mogelijk. Er ontstaan allerlei ziektes, er ontstaan allerlei onbekende problemen in verband met kinderen, allerlei nationale
problemen en allerlei internationale problemen - mensen zullen er geen vat meer op hebben. We moeten dit scenario dus
afwenden en een solide persoonlijkheid worden, die voor de waarheid staat. We weten niet wat de waarheid is. We zijn nog erger
dan dieren, want hun ogen zijn geopend, terwijl de onze gesloten zijn. Dit is niet om je in enig opzicht te veroordelen, maar om je
alert en bewust te maken van het feit dat mensen moeten veranderen. Anders kom je gewoon naar mijn lezing, en morgen ga je
weer naar een andere lezing - meer niet, als een soort van alledaags amusement. Maar als ik naar het lot kijk dan weet ik niet
hoeveel er vernietigd zullen worden, hoeveel er ten onder zullen gaan. Wat zal er met hen gebeuren? Welke ziektes zullen ze
krijgen, welke problemen zullen ze ondervinden? Wat zal er met hun kinderen gebeuren, wat zal er met hun land gebeuren, en wat
zal er met de hele wereld gebeuren?
Verbreed gewoon je visie. Mijn visie is dat alle mensen van de wereld een transformatie zouden moeten ondergaan. Onze
vijanden bevinden zich binnenin ons, en als men over jihad[1] spreekt dan betekent dat in feite dat je de vijanden in jezelf moet
bestrijden. Wat zijn deze vijanden? Tegenwoordig is de ergste onder hen hebzucht. Er heerst hebzucht. En die hebzucht kan
mensen ertoe drijven te doen wat ze maar willen. Er gebeuren allerlei zaken door toedoen van hebzucht. Ook al hebben ze geld,
ook al hebben ze allerlei mogelijkheden, deze hebzucht is van zo'n satanische aard dat je zelfs dan nog niet zult zien wat je hebt.
En je wilt steeds meer en meer hebben, en je bedriegt mensen, je bedriegt de overheid, je bedriegt iedereen, en zo krijg je het voor
elkaar.
Verder hebben we nog een andere zeer slechte eigenschap, namelijk woede. Woede maakt dat je de dingen niet ziet zoals ze
zijn. We maken ons kwaad om de kleinste dingen: als je bijvoorbeeld naar dit land komt - ik heb gezien dat mensen kwaad
worden omdat iemand een andere kleur heeft. Dat kan ik niet begrijpen. God heeft verschillende kleuren gemaakt omdat we er
anders allemaal hetzelfde zouden uitzien, als militairen, en het leven zou ellendig geweest zijn. Kleur is dus gecreëerd door de
natuur. Dus blank of zwart - wat maakt het verschil? Ik begrijp het gewoon niet. Want er bestaat zo'n grote illusie over, en om
deze illusie vechten we. De blanken vechten met de zwarten, en de zwarten vechten met de blanken. En dan willen ze hun huid
laten bruinen in de zon, waardoor ze huidkanker krijgen. Ik begrijp het gewoon niet. Er is geen logica, er is geen evenwicht in ons
om te zien waar we mee bezig zijn. Waarom verspillen we deze kostbare tijd, terwijl we onze transformatie moeten
ondergaan?Deze kwaadheid kan op alle vlakken ontstaan; om gelijk welke reden kun je kwaadheid ontwikkelen. Het is als een
menselijk falen, dat heel vaak voorkomt. Om de kleinste dingen kunnen mensen kwaad worden. En ze vinden dat fijn, want ze
kunnen er anderen mee onder druk zetten; ze kunnen er agressief door worden. Ze willen dus deze kwaadheid in zich hebben, en
met die kwaadheid proberen ze anderen te domineren. Dit is het grootste probleem: waarom willen we anderen domineren,

waarom willen we anderen onderdrukken, en waarom willen we de controle hebben over anderen? We kunnen onszelf niet eens
controleren, waarom willen we dan anderen controleren? Waar is dat voor nodig?
En dan zijn er nog de gehechtheden: gehechtheid aan hun huizen, aan hun landen, aan hun kinderen, aan àlles. Maar morgen ben
je er niet meer. Je zult met open handen gaan. Je kunt niets met je meenemen. Maar er is zo'n grote gehechtheid aan dingen: ze
zijn heel precies op hun auto en op hun huis, ze onderhouden het steeds. Maar hoe zit het met jezelf? Ben jij wel in orde? Ben je
van binnen volledig kalm, vredig en vreugdevol? Waarom verspil je je energie aan kwaad worden op anderen? Dat is een aspect
van het leven dat ook vernietigd zal worden. En als je naar een ander kijkt dan heeft hij nog een andere zwakte, los van geld: een
zwakte voor vrouwen; dat komt heel vaak voor -of vrouwen hebben een zwakte voor mannen. Maar waarom moet je je tot een
ander aangetrokken voelen? Ooit wordt iedereen oud. Wat heb je al bereikt door achter vrouwen aan te rennen, door achter het
andere geslacht aan te rennen?Je hebt geen gevoel van waardigheid, geen eergevoel. Je denkt dat je, zolang je maar mooie
kleren draagt, voor een fantastische persoon doorgaat. Maar zo werkt het niet. We moeten aan zelfonderzoek doen en voor
onszelf nagaan: waarom doen we dit? Waarom verspillen we onze energie aan zulke onzinnige dingen?
Ik heb zoveel mensen ontmoet die echt half gek waren, en ver weg; sommigen van hen waren helemaal gek. En dan zeggen ze
me dat ze met een specifieke vrouw wilden trouwen, of met een specifieke man, of zoiets - en zo zijn ze zo geworden. Ik bedoel,
hoe kwetsbaar! Dan ben je helemaal niet edel. Je moet echt ontzettend, ontzettend sterk zijn van binnen. Voel je Zelf. Je Zelf is
de Spirit[2], het is de weerspiegeling van God Almachtig in je. Je kunt ongelofelijk sterk zijn, je kunt kerngezond zijn en je kunt
volledig in evenwicht zijn als je de Spirit wordt. Je hebt al zoveel gehoord over de Spirit en over spiritueel leven - maar heb je dat
punt al bereikt?
Zelfs als je leest over, zeg maar, het Zen systeem, over het Tao systeem, de Bijbel, de Koran, alles - weet je dan hoe je dat niveau
van de Spirit kunt bereiken? Nog niet. Nog niet. Je moet het kennen; want je bent ongelofelijk edel, je bent zeer kostbaar en je
bent wondermooi van binnen. Maar je bent je daar nog niet bewust van. Je moet het 'worden'. Dat wordingsproces is heel
belangrijk, en daarvoor heeft God Almachtig binnenin jou al iets voorzien, dat de Kundalini genoemd wordt, die ontwaakt kan
worden, en haar ontwaken kan jou zelfrealisatie geven; het kan jou die zelfkennis geven, die we Atma sakshatkar noemen. En het
is zo ontzettend belangrijk dat je dit tijdens je leven krijgt. En als het gratis is - je kunt er niet voor betalen, want hoeveel kun je
ervoor betalen? - als het helemaal gratis is, waarom neem je dan niet je zelfrealisatie in ontvangst, en waarom groei je niet? In
plaats van te vechten in de naam van religie.
Elke religie heeft gezegd: "Ken jezelf." Mohammed Sahib heeft zeer duidelijk gezegd: "In de tijd van de verrijzenis zullen uw
handen spreken." Spreken ze? Hindoes zijn op de hoogte van het feit dat we onze zelfrealisatie moeten krijgen. Het heeft geen
zin naar deze babaji's te luisteren en hen geld te geven. Al deze rituelen die we hebben uitgevoerd en die onze voorvaderen
hebben uitgevoerd, wat hebben we ermee bereikt? Niets.
Het is dus nu belangrijk dat we weten dat we onze evolutie moeten voortzetten, die zich nu op het punt van de zelfrealisatie
bevindt. Als we al volmaakt waren dan zou er geen probleem zijn geweest. Als we mensen waren die de zelfrealisatie al hadden,
dan zou er geen probleem zijn geweest. Allerlei vormen van egoïsme, allerlei grenzen hebben we onszelf opgelegd, allerlei
vormen van conditioneringen en ego hebben invloed gehad op ons leven en hebben ons geruïneerd; we moeten hier bovenuit
stijgen. En eenmaal je er bovenuit stijgt, word je verenigd. Niemand hoeft je dan te vertellen dat je verenigd wordt. Je raakt
verlost van alle verkeerde identificaties. Je verkeerde identificaties in de zin van: "Wij behoren tot dit land, wij behoren tot deze
religie, wij behoren daartoe." Je behoort nergens toe. Je behoort tot het Koninkrijk van God. Dat is wat je moet bereiken, en daar
zou je één moeten zijn. Maar als je meer van verhalen houdt, dan is het einde niet in zicht. Maar je verspilt je tijd. We hebben niet
meer zoveel tijd. Ik ben hier nu al, ik weet het niet, twintig jaar of zo. Ik heb heel hard gewerkt, maar ik zie dat mensen zich niet
realiseren wat ze moeten doen. Ze houden meer van mensen die heel simpele dingen vertellen - dat is leuk, het is een vorm van
amusement.
Maar de hele mensheid moet inzien dat het lot van de vernietiging vermeden moet worden. De volledige vernietiging moet
vermeden worden. Je hoeft er alleen maar het Koninkrijk van God voor binnen te treden, wat heel gemakkelijk is: je hoeft er niets
voor te betalen, je hoeft er niets voor te doen. Je neemt gewoon je zelfrealisatie in ontvangst en vervolgens besteed je thuis

ongeveer tien minuten aan meditatie. Maar je verstand probeert voortdurend je verkeerde gedrag goed te praten. Ik noem het
'verkeerd gedrag', omdat het zich tegen jou keert. Het gaat tegen Gods wens in, het gaat tegen de mensheid in en het zal alle
mensen vernietigen. Al deze verkeerde identificaties moeten worden losgelaten, en je moet beseffen dat we allemaal één zijn.
We zijn allemaal één, we zijn allemaal universeel, we zijn niet gescheiden door kleur, ras of religie, of land - nee. We zijn allemaal
één, en die eenheid moet niet gevestigd worden door slogans of door te schreeuwen, maar het zou die eenheid moeten zijn die je
van binnen moet voelen. Het is niet kunstmatig. Het moet echt zijn, onvervalste, échte eenheid; en die zal in jou ontstaan zodra je
je realiseert dat je een wezenlijk deel uitmaakt van het geheel.
De religies hebben je tot dit punt van bewustzijn gebracht - niet om te vechten, niet om te moorden. Waarom, waarom?! Mensen
hebben zichzelf in de verkeerde richting geleid. Door pure onwetendheid wat betreft rechtvaardigheid. Door pure hebzucht wat
betreft zichzelf: jezelf, alleen jezelf, of hoogstens je familie, of je bloedverwanten. Waarom wil je jezelf zo begrenzen? Je bent de
Spirit! De Spirit is de oceaan, de oceaan van kennis, de oceaan van liefde, de oceaan van alle zegeningen.
Wij moeten dus nu een besluit nemen. Vandaag moet ik je dat verzoeken, want we hebben niet meer zoveel tijd. We moeten
besluiten dat we de Spirit moeten worden. Daar hebben alle religies over gesproken. Maar men heeft nooit uitgelegd hòe je dit
kon doen, en daarom werkte het niet. Sommigen bereikten het, maar zij werden verstoten. Niemand luisterde naar hen. Mensen
doodden en martelden hen zelfs, ze kruisigden hen.
Maar probeer nu alsjeblieft allemaal de waarde van je leven te beseffen. Waarom ben je een mens? Waarom werd je geschapen?
Wat is de achterliggende reden? Gaan we ons laten meevoeren door onzinnige ideeën? Zullen we ten onder gaan aan allerlei
verdelende factoren? Nee, nee; we zullen allemaal zelfrealisatie krijgen, en we zullen de waarde van ons leven gaan beseffen. Het
probleem is dat je je zelfrealisatie zult krijgen in de zin dat de kracht in je zal opstijgen. Dit is zeer goed voorbereid, want God is
werkelijk een voortreffelijke Schepper. Het is wonderbaarlijk hoe hij evenwicht heeft gebracht en hoe alles werkt. In elk individu
heeft hij dit verwezenlijkt. Maar het feit dat dit zal gebeuren is niet voldoende. Je komt als het ware binnen in een paleis, en dan
begin je rond te lopen om zelf te zien hoe wondermooi je bent, en welke prachtige dingen God voor jou heeft gemaakt. En dan
groei je hierin. En eenmaal je hierin bent gegroeid zul je beseffen hoe fantastisch je werkelijk bent: de kostbaarste edelsteen, de
meest volmaakte persoon, zo liefdevol! Er waren zo enkele mensen - maar nu zijn ze niet meer dan standbeelden. Niemand
probeert te begrijpen wat ze hebben bewerkstelligd, en hoe ze waren.
Vanavond kunnen we dus deze ervaring beleven, de ervaring van de Spirit. Het is een zeer ongebruikelijke, zeldzame belevenis.
Vroeger gebeurde het nooit op deze manier. Maar nu wel, dus waarom zouden we daar niet van profiteren? Zorg dus alsjeblieft
dat je er klaar voor bent: accepteer het, neem het in ontvangst, en 'word' het. Het gaat om het wordingsproces. Het draait
allemaal om wat je 'wordt'. En hoe jij deze hele menselijke beschaving ervaart is jouw zaak, niet de mijne. Ik kan je helpen. Ik kan
het oplossen. Ik wil jullie dus allen vragen je voor te bereiden op de zelfrealisatie. Dat zou veel beter zijn, maar zij die het niet
willen kunnen er niet toe gedwongen worden. Het is dus beter dat die mensen vertrekken, dat ze de zaal verlaten als ze het niet
willen ervaren. Moge God jullie zegenen.
Eerst en vooral hoef je helemaal niets te doen - dat betekent ook dat je niet moet nadenken over wat ik heb gezegd. Probeer je
gedachten dus heel vredig te houden, en ik weet zeker dat jullie allemaal jullie zelfrealisatie kunnen krijgen. Maar hoeveel van
jullie zullen groeien? Want je moet ook naar de vervolgcursus komen, en daarna moet je het in de centra blijven beoefenen - dan
zal het effect hebben. Je moet gewoon een klein beetje tijd uittrekken voor jezelf, en voor dit globale probleem. Je moet jezelf
eraan toewijden. Dat is ontzettend belangrijk: je moet jezelf eraan toewijden. Dat betekent ook weer niet dat je een sanyasi[3]
moet worden, of dat je er vierentwintig uur per dag mee bezig moet zijn - zeker niet. Maar deze toewijding zal je zo één maken
met jezelf en met het hele universum dat ik je niet eens meer hoef te vertellen dat je je moet toewijden - je zult je er uit eigen
beweging aan toewijden. Blijf dus alsjeblieft niet hier als je je zelfrealisatie niet wilt ontvangen. Dan zal er niets met je gebeuren.
Verlaat alsjeblieft de zaal als je geen zelfrealisatie wilt.
Het enige dat je moet doen is niets doen; je hoeft alleen maar je handen naar mij te richten. Natuurlijk, als je schoenen draagt
dan kun je ze beter uitdoen, want Moeder Aarde is van groot belang. Richt alsjeblieft je beide handen naar mij. Je hoeft niet te
bidden, je hoeft niets te zeggen; richt gewoon je handen naar mij, gewoon zò. Sluit nu alsjeblieft je ogen. Dat is belangrijk. Sluit

alsjeblieft je ogen.
Deze kracht, de Kundalini, bevindt zich in het heiligbeen, ook wel bekend als het sacrum[4] - dat betekent 'heilig', en ze stijgt op
door de zes centra van ons parasympathisch zenuwstelsel om uiteindelijk het fontanelgebied te doorbreken, dat vroeger een
zacht been was in je hoofd, bovenaan je hoofd. Toen je nog een kind was, was het een zacht been. Ze doorbreekt dit dus, en
maakt contact met de subtiele energie van de allesdoordringende kracht van de goddelijke liefde. Men heeft het verschillende
namen gegeven. Ze noemen het Paramchaitanya[5] - sommigen noemen het chaitanya[6]. Anderen noemen het Ruh[7]. Je kunt
het noemen zoals je wilt - het is de liefde, de liefde van God. En eenmaal deze verbinding maakt met jou begin je op je vingers
een soort briesje te voelen. Sommige mensen zullen eerst warmte voelen, dat is niet erg; maar daarna wordt het koeler en voel je
de koele bries van de Heilige Geest, zoals ze het noemen. En zij begint te stromen.
Je kunt nu je linkerhand boven je fontanelgebied houden. Houd je ogen gesloten, en ga voor jezelf na of er een koele of een
warme bries uit je hoofd komt. Je kunt je hand wat bewegen. Voel nu met je rechterhand of er een koele of een warme bries uit je
fontanelgebied komt, dat nog zacht was in je kindertijd. Ga het voor jezelf na. Buig je hoofd, het is beter je hoofd te buigen. Buig
je hoofd alsjeblieft. Richt nu je rechterhand weer naar mij en voel nu zelf met je linkerhand of er een koele bries uit je hoofd komt.
Als het warm is dan is dat niet erg, dat maakt niet uit. Dat komt door de warmte binnenin je.
Nu, al degenen die een koele of een warme bries hebben gevoeld in hun handen of op hun vingers, of uit het fontanel gebied - dit
is de werkelijke doop - steek alsjeblieft je beide handen op. Stel je eens voor: jullie zijn de soldaten die de wereld zullen redden
van de vernietiging. Probeer je eigen waarde te beseffen! Nu kun je je hand weer naar beneden brengen. Praktisch iedereen heeft
het gevoeld. Dat wil zeggen dat jullie al rijp genoeg zijn om aan je spirituele leven te beginnen. Je bevindt je echt op de rand
ervan! Daarom heb je het ook gekregen. Het is de laatste sprong naar de werkelijkheid.
Nu moet je erachter komen wat dit is, wat je bent, wat je Spirit is en wat je kunt doen; wat je krachten zijn, wat je spirituele
krachten zijn. Daarvoor zou ik jullie aanraden om eerst naar de vervolgcursus te komen, en daarna kun je je bij een van de centra
aansluiten die dichter in je buurt zijn, en er verder aan werken. We moeten voor de hele wereld werken. Je moet weten dat er
vijfentachtig landen zijn waar men Sahaja Yoga beoefent. En verrassend genoeg hebben we in een Afrikaans land als Benin wel
twintigduizend Sahaja yogi's. Ik ben er nog maar drie jaar geleden begonnen. En in Engeland heb ik al meer dan zestien jaar
gewerkt, en zelfs daarna nog: voortdurend, jaar na jaar. Maar op de een of andere manier groeien ze wel, maar niet op een
subtiele manier, niet in zichzelf. De groei moet van binnen plaatsvinden, en dan zul je ervan genieten; je zult enorm van de
realiteit gaan genieten. De realiteit is prachtig, werkelijk prachtig.
Moge God jullie zegenen.
Ze willen een lied zingen dat geschreven is in de twaalfde eeuw door een heilige in India, en dat in alle dorpen gezongen wordt
-maar niemand kent de betekenis ervan. De betekenis is: "O Moeder, geef me de verbinding, 'Jogwa', geef me de verbinding. Ik
zal mijn slechte gewoontes opgeven. Ik zal mijn woede opgeven…"
Maar jullie hoeven dit niet te doen. Je zult ze nu automatisch opgeven. Met het licht dat je hebt zul je ze automatisch opgeven.
Je hoeft er niets voor te doen. Maar je moet wel mediteren. Ongeveer tien minuten, dat is niet zoveel. Ze hebben zoveel vreugde
dat ze maar doorgaan, ze willen voortdurend blijven zingen!

[1] jihad: strijd, Heilige Oorlog

[2] Spirit: de Atman, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

[3] sanyasi: asceet

[4] sacrum: heiligbeen, driehoekig been gelegen onderaan de ruggengraat

[5] Paramchaitanya: de allesdoordringende kracht van God

[6] chaitanya: vibraties, kracht van Gods liefde

[7] Ruh: ‘Heilige Adem’ uit de Koran; stemt overeen met de ‘Heilige Geest’ of ‘Sanctus Spiritus’ uit de Bijbel
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Shri Krishna Puja - De drie paden - Canajoharie, USA - 29 juli 2001
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag zijn wij hier tezamen om Shri Krishna te vereren. Hij was de Virata en hij bestreed alle mogelijke soorten van kwaad
zonder een gevecht aan te gaan. Het leven van Shri Krishna is zeer mooi, zeer creatief en zeer liefdevol, maar het is niet
eenvoudig Hem te begrijpen. Bijvoorbeeld tijdens de oorlog in Kurukshetra, waar de moedeloze Arjuna Hem vroeg : “Waarom
zouden wij vechten, vechten tegen ons eigen vlees en bloed, vechten tegen onze naaste relaties, onze vrienden en goeroes?
Heeft dat nog iets met godsdienst te maken? Is dát dharma?” Shri Krishna had eerder in de Gita beschreven wat een heilige man
is. Wij zullen hem een heilige noemen. Hij noemde hem een stitaprAgnya. Wanneer men Hem naar de definitie van stitaprAgnya
vroeg, gaf Hij als beschrijving : iemand die volledig in vrede met zichzelf en zijn omgeving leeft. Het is zeer opmerkelijk dat Hij al
deze kennis eerst in de Gita gaf. Het beste daarvan noemde Hij Gnyanamarga. Dat is Sahaja Yoga, waardoor je de subtiele
kennis verkrijgt. Maar het is tezelfdertijd heel opmerkelijk dat Hij alleen over spiritualiteit en volledige onthechting spreekt
wanneer hij Arjuna raad geeft. Hij zegt aan Arjuna: “Je moet ten strijde trekken.
Zij zijn reeds dood. Tegen wie vecht je dan eigenlijk?”
Dit conflict is moeilijk te begrijpen. Hoe kon Skri Krishna, dezelfde die predikt dat wij allen stitaprAgnya moeten worden, plots
aan Arjuna zeggen dat hij de tegenkrachten moet gaan bevechten.
Aan de ene kant is er de volledige onthechting en aan de andere kant oorlog. “ Hoe kan je dit uitleggen?” Met Shri Krishna’s eigen
woorden: “Eens je een gerealiseerde ziel bent en je de hoogste staat van bewustzijn bereikt hebt, is alles voor je onbeduidend.”
Maar wat je juist nu moet doen, is het dharma verdedigen - niet het dharma waarover men praat. Dit dharma staat voor het
evolutieproces van de mensen en als al de goede mensen die de deugdzaamheid vertegenwoordigen, verdwijnen, hoe kan dan
de kracht van deze evolutie gered worden?
Dus je moet ze redden en als je daarvoor moet doden, dood je niemand, want ze zijn reeds dood, het zijn geen ontwikkelde zielen
en zij geven niet om de realisatie. Dus moet je ze bestrijden. Je moet de negatieve krachten bestrijden. Je moet de misdadigers
bevechten.
Hij legt dit alles op een mooie wijze uit, Hij zegt dat we in ons drie krachten hebben - wat wij reeds weten - en dat wij door de
kracht van het middenkanaal boven alle materiële, fysieke, mentale en emotionele problemen uitrijzen, al deze problemen die wij
tegenkomen in dit nieuwe rijk van de spiritualiteit. En dit wilde Hij redden van de wrede en agressieve mensen die ook de anderen
misleidden.
En het is heel goed dat je begrijpt wie je relatie, je broer en je zuster zijn. De geëvolueerde zielen zijn je relaties. Zij zijn je dierbaar
en als je voor hen de agressieve mensen moet bevechten dan doe je het. Je moet het doen. Dat is de weg van het dharma.
Zoals je weet, kennen wij in Sahaja Yoga drie paden. Het ene pad is bhakti. In bhakti bezing je de glorie van God, heb je devotie,
doe je allerlei rituelen, doe je van alles en denk je dat je heel dicht bij God staat. Dit wordt door vele, vele mensen en de
zogenoemde godsdiensten aangenomen, dat we God volledig moeten toegewijd zijn. Hoe komt het dat je nog niet met God
verbonden bent? Wat ben je aan het doen?
Hoe kun je enige toewijding tot God hebben als je op geen enkele manier met Hem verbonden bent? Het tweede pad is het
karma, waardoor je je taak volbrengt. Je volbrengt je taak met een onthechte geest. Dat is onmogelijk , maar dat is wat ze

zeggen, namelijk dat wij onze karma’s beleven, goede karma’s, wij doen allerlei goede zaken. Wij bezoeken verschillende
plaatsen om ons te reinigen, wij ontmoeten vele belangrijke spirituele mensen en gaan naar verschillende plaatsen om te bidden.
Wij bezoeken al de aangeduide [spiritueel] gunstige plaatsen. Wij voeren allerlei soorten rituelen uit. Dat is de karma yoga.
Volgens ons gaat het hierbij om de rechterkant. Je weet dat vele mensen rechts zijn. Je weet dat rechtse mensen vervuld zijn
van ego, dat ze arrogant zijn en dat ze zich heel belangrijk voelen. Het is zeer moeilijk om ze te verbeteren. Zij zien ook nooit hun
eigen fouten. Zij gaan ervan uit dat wat ze ook doen het beste is. Dat is karma yoga, maar Hij zegde ook dat je de vruchten van je
eigen karma niet kan zien, wat voor karma je ook beleeft. Hij zei dat eerder aarzelend, want als Hij dat met overtuiging gezegd
had, dan zouden de mensen Hem niet begrepen hebben. Dus heeft Hij gezegd dat het niet mogelijk is dat het de karma’s zijn die
je nu volbrengt die de zegeningen van de Godheid aantrekken. Dat heeft Hij gezegd. Welke karma’s zouden wij moeten
meemaken?
Of zouden wij alle karma’s moeten opgeven? Moeten wij de strijd opgeven? De meningen waren verdeeld.
Het is de stijl van Shri Krishna om de meningen van de mensen te verdelen opdat zij hun onderscheidingsvermogen zouden
gebruiken. Ten derde is er het onderscheidingsvermogen, dat Hij aanduidt met de term gnyanamarg. Dit is de middenweg
waardoor je evolueert. Je evolueert naar een nieuwe toestand, een nieuwe toestand van je geest, een nieuwe toestand van je
bestaan, waardoor je helemaal boven alle de nonsens uitrijst. Zo word je ook begiftigd met de kracht om al het slechte, al het
corrupte, al hetgeen deze toestand vernietigt, te bestrijden.
In dit stadium ben je uitgerust met de goddelijke kracht om al de negativiteit rondom je te vernietigen. Je moet begrijpen dat dit
een werkelijke toestand is en niet enkel theorie. Je moet niet geloven dat het zo is, maar het is een feit. Als je deze toestand kunt
bereiken, dat je boven al deze zaken staat en waar je de kennis, de ware kennis , de subtiele kennis van het bestaan bezit, dan
heb je gnyanamarg.
Vele mensen zeggen dat niet iedereen tot gnyanamarg kan komen en dat je daarvoor een speciale persoonlijkheid moet hebben,
maar dat is zeer misleidend. Iedereen kan gnyanamarg bereiken. Dit evolutionaire principe is ons werkelijk aangeboren. Het is in
ons aanwezig en wij kunnen het allen activeren. Het enige probleem is dat wij geen vertrouwen hebben, dat wij het trachten te
vermijden en ons met goedkopere zaken bezighouden zoals toegewijd zijn aan iets anders, rituelen verrichten, zogenaamde
heilige plaatsen bezoeken, allerlei nonsens waardoor je niet de evolutionaire toestand bereikt die je toelaat om de kennis, de
zuivere kennis, de ware kennis te verwerven. Tot nu toe komt al wat je weet uit geschriften, van wat je ouders vertelden of van
datgene waar je jezelf naar gezocht hebt. Maar de zuiverste kennis, ware kennis, is de gnyana en die kan je enkel bekomen door
je [spirituele]evolutie en door jezelf in deze toestand te vestigen. Indien je dit blijft ontkennen, kan je het niet bereiken, maar
iedereen bezit het recht om het te krijgen. Je hoeft niet geschoold te zijn, je hoeft niet over-eenvoudig te zijn, je moet niet arm
noch rijk zijn, dat heeft geen belang, zolang je een mens bent en je nederig blijft en dat je die toestand wil bereiken. Zoals je allen
wel weet, kan je die toestand bereiken.
In deze toestand bekom je al de kennis, de kennis over jezelf, de kennis over de anderen, de kennis over al wat er gebeurt. Maar
je moet deze toestand onderhouden en je moet trachten om daar bovenuit te stijgen en de toestand te bereiken waar je zonder
twijfels bent. Dat is wat Shri Krishna onderwees en dat is wat men tot stand moet brengen. Maar Hij is een diplomaat en hij
vertelde ook andere verhalen. ”Probeer dit, probeer dat.” Maar wat Hij werkelijk aanbeval, was gnyanamarg.
Wij bezitten de gnyanamarg. Het is de kennis, de weg van de kennis waardoor je alle kennis verwerft. Zolang je de volledige
kennis niet bezit, ben je geen gnyani, iemand die weet.
Op deze wijze heeft Hij vastgelegd dat ons evolutieproces belangrijker is dan elk ander menselijk bewustzijn. Elke andere vorm
van menselijk bewustzijn heeft geen belang voor de spirituele mensen. Wij weten wel een en ander, bijvoorbeeld de afstand van
hier naar New York, of welke treinen er naartoe rijden. Al deze kennis is niet echt – hoeveel kost dit kledingstuk, wat kost dit
tapijt, in welke winkel kan je het kopen?

Al deze kennis is nutteloos, het is niet de ware kennis.
Zo iemand bezit deze kennis niet, maar hij weet alles over je, hij weet alles over het heelal, niet hoeveel sterren er zijn en hoeveel
universums er bestaan, maar hij kent de subtiele innerlijke kern van alles. In dit subtiele gebied ontdekt hij vele nieuwe zaken,
waarover hij zelfs nog nooit gehoord had en zo bereik je de die toestand waar je allerlei zaken te weten kunt komen. Dit moeten
wij bereiken. Wij zijn als mens geboren en wij weten reeds zeer veel. De mensen kennen zovele zaken, maar dit kennen zij niet.
Deze kennis verkrijg je niet door te lezen of door intellectuele activiteiten of door je emotionele ontwikkeling – neen.
Het is shashwat. Het is er altijd. Ze bestaat. Ze zal er altijd zijn. En je moet het zelf begrijpen en weten. Ze is onveranderlijk. Ze
kan niet vervormd worden. Ze is wat ze is. En dat is wat je nu beseft.Niemand twijfelt er aan omdat zij die deze toestand bereikt
hebben, ondanks alle twijfels, ondanks alle verdachtmakingen, altijd op klare wijze de volle waarheid vertellen. En als je daarvoor
met je hart en je brein openstaat, zal je op dezelfde wijze de echte waarheid kennen en al hetgeen je moet weten. Daarvoor moet
je volgens Shri Krishna verscheidene testen ondergaan. Eén ervan is voor Hem te bidden. Hij zegt: “Als je voor Mij bid en Mij
bloemen geeft, zal Ik ze aannemen. Wat je Mij ook geeft, zal Ik aannemen. Als je Mij water geeft, zal ik het aannemen.” Hij zegt
het duidelijk , maar het is belangrijk wat je ervan maakt. Hij zegt niet: “Als je Mij iets geeft, zal Ik je iets geven.” Dat bedoelt Hij
niet.
Hoe zou het dus moeten zijn ? Wat zijn de voorwaarden? Hij zegde: “Je looft Mij, je aanbidt Mij, je geeft Me geschenken en je
doet nog vele andere zaken, je bent Mij echt toegewijd, maar je zou ananyabhakti moeten doen.” Het woord is ananya. Ananya
betekent dat de andere niet bestaat [dat er niets anders bestaat]. Wanneer we één zijn, wanneer we verbonden zijn en wij
aanbidden Hem, wat ook de muzikale devotie moge zijn, wat voor bloemen wij ook mogen geven of hoe wij ons ook uitdrukken,
het zou ananya moeten zijn. Dat is het woord dat Hij gebruikte : “Verricht ananyabhakti. Wat je Mij geeft, zal Ik aannemen.”
Hij aanvaardt alles. Hij is uniek. Bopta betekent dat Hij de enige is die geniet. Maar wat zal jij krijgen?
Hij zegt:”Wanneer verricht je ananyabhakti ? Als je één bent met Mij.” Dat betekent dat je met Hem verbonden bent. Dat is hoe Hij
bhakti heeft uitgelegd.
De betekenis van bhakti is heel duidelijk, maar de mensen begrijpen het niet. Zij denken dat bhakti bestaat uit zingen op straat :
“Hari Rama, Hari Krishna” en dat zulke dingen bhakti zijn. Dat is het niet. Als dat wel zo was, zouden zij iets verwezelijkt hebben,
maar dat is niet zo. Maar dat moet je Shri Krishna niet verwijten. Hij heeft heel duidelijk gezegd dat het ananayabhakti moet zijn.
Het heeft niet met enkel iets te maken met van kleding veranderen of een speciale stijl aan te nemen. Dat is enkel de buitenkant.
Dat is alleen maar opschepperij ; in feite is ananyabhakti inwendig : als je één bent met God. En zolang je dat niet verwezelijkt
hebt en in jezelf gevestigd, brengt het je niets bij.
Zovele mensen zegden Mij : “Moeder, wij doen heel veel bhaktiyoga, maar het levert ons niets op.” - ”Werkelijk, wat voor
bhaktiyoga?” – “Wij lezen de Gita van Shri Krishna. Wij staan iedere morgen om vier uur op, wij nemen een bad, we lezen de Gita
van Shri Krishna, doen van alles ... Dan zingen wij bhajans. En wij bekomen nooit iets. Hoe komt dat?” De reden is dat je niet met
God verbonden bent. En wat geeft Hij je als je één bent met God? Hij zal je geen goedkope zaken geven die in minder dan geen
tijd verdwijnen, maar wel die eeuwig duren. Dus geeft Hij je vrede, de vrede van het hart. Hij brengt je in evenwicht. Hij geeft je
een rustige aard vol levensvreugde. Wij hebben al deze zaken in ons wanneer wij bhakti bezitten, de bhakti die ons na de yoga
verenigt met de Yogeshwara. Dit is wat wij moeten begrijpen. Maar er zijn vele karmayogi’s die als gekken werken, totaal gek. Zij
denken dat zij nishkama doen, dat zij zonder enig verlangen de mensen ten dienste staan, zij dienen de Natie, zij dienen van
alles. Wat brengt dat uiteindelijk op? Het brengt misschien geld op. Misschien verwerf je een mooi huis, al deze dingen, maar het
brengt geen vrede in je hart. Het brengt je geest niet tot rust. Je verwerft geen vreugde, die vreugde die geen grenzen heeft, die
niet te verklaren is, die onbeschrijfbaar is, die grenzeloze vreugde krijg je niet. En de eeuwige vrede die oorlogen kan stoppen,
verkrijg je niet.
Dit kan werkelijk een eind maken aan de wrede natuur van de mensen, maar dat bereik je niet. Maar je verkrijgt wel krachten. Je

verkrijgt de kennis, de subtiele kennis over iedereen. Je weet van iedereen op welk punt ze verkeerd zijn. Je hebt deze kennis
over jezelf en de anderen. Deze kennis verkrijg je niet in een collegezaal of in de scholen, maar de oceaan van de kennis is binnen
in jezelf aanwezig en hoe je het ook bekijkt, hoe je het ook wil verwezenlijken, het is er, het is daar aanwezig. Dat noemen wij de
ware kennis die je kan bekomen door de sukshmagnyana, t.t.z. de subtiele kennis, de kennis van de chakra’s, de kennis over het
heelal. Je kan er alles mee te weten komen. Maar dan geraak je meer geïnteresseerd om die kennis aan anderen door te geven.
Je wil niet meer zoveel weten.
Wat is het belang om het bankwezen te kennen, bijvoorbeeld wie de rijkste man is in de hele wereld. Al deze dingen wil je niet
weten. Je hele houding verandert en wat overblijft is een rustige geest die alles weet wat er te kennen valt. Dat moeten wij
bereiken.
Nu is jullie land, Amerika, zeer kharmakandi. Altijd maar werken, werken, werken. Het zijn werkverslaafden. Zij werken zo hard en
wat blijft er over? Jullie kinderen zijn drugsverslaafden. Jullie vrouwen lopen van hier naar ginder. Jullie families zijn verdeeld en
er is geen vrede. Jullie ondersteunen oorlogen. Het enige tot nu toe is dat dit land op een of andere manier beschermd is, maar
jullie hebben vele inboorlingen gedood, zoveel fundamentele zaken [overboord gegooid] die jullie hadden moeten behouden. Op
een dag zullen zij beseffen wat zij gedaan hebben en dat het zeer verkeerd was. Er zal een dag komen dat wij in Amerika heel
veel gerealiseerde zielen zullen hebben. Maar nu is de situatie zo dat de mensen gek geworden zijn door de obsessie van geld
verdienen en ze ontdekken nu dat het nutteloos is. Wat moet er nu gebeuren? Wat moeten ze doen?
Kom naar Sahaja Yoga. Doe aan Sahaja Yoga en je zal je eigen innerlijke schatten ontdekken die je alle comfort, alle vreugde en
beheersing zullen geven, meer dan enige geldsom of macht je kan geven. Dat is wat wij moeten doen: Sahaja Yoga aanvaarden
en van de anderen ook Sahaja yogi’s maken opdat zij ook die vrede, die vreugde en die voldoening zouden bekomen en die
dwaasheid om van over en weer te hollen zal ophouden omdat je daarmee nooit voldaan kunt geraken. Vandaag wil je dit kopen,
morgen wil je iets anders, dan wil je iets anders doen. Je bent nooit tevreden. Je puurt geen enkele vreugde uit wat je verlangt. Je
zuiver verlangen zou dus moeten zijn : één te worden met God. Zo zal het uitwerken.
De specialiteit van Shri Krishna was dat Hij altijd de mensen ondersteunde die gerealiseerd waren, die op het rechte pad waren,
die rechtschapen waren. Hij zou nooit iemand ondersteunen die rijk of belangrijk was. Zo was er de grote koning Duryodhana. Hij
nodigde Shri Krishna uit in zijn huis, in zijn groot paleis, als zijn gast. Shri Krishna zegde : ”Verontschuldig Mij.” Hij ging naar
Vidura, die de zoon was van een meid die Dasiputra heette, omdat Vidura een gerealiseerde ziel was. Omdat hij een
gerealiseerde ziel was, stond hij bij Hem veel hoger aangeschreven dan Duryodhana die een dief en een slecht mens was. Het
onderscheid tussen goed en kwaad wordt een kwaliteit van je geest, wordt een onderdeel van je temperament en je bent altijd
heel tevreden omdat je weet dat je geen verkeerde dingen doet.
Het onderscheidingsvermogen is een geschenk van Shri Krishna.
Los van al het andere geeft Hij ons het geschenk van het onderscheidingsvermogen.
Ik zou zeggen dat het Zijn stijl is om ons te leren hoe wij het onderscheid moeten maken en dan worden jullie deskundigen van
het onderscheidingsvermogen, deskundigen in [het hanteren van] vibraties.
Met de vibraties kan je alles klaar en mooi beoordelen.
De anderen zullen misschien niet met je akkoord gaan, maar dat is iets anders; jij kent het verschil tussen goed en kwaad. En dat
is het geschenk van Shri Krishna. Zoals je weet, beheert Hij in ons zestien subchakra’s : Hij controleert alles. Hij controleert jullie
keel, neus, ogen, oren. Hij controleert dit allemaal, maar wat zegt Hij uiteindelijk?
Hij zegt dat Hij de Virata is. Met Virata bedoelt men diegene die de grote, grote Heer is, die wij “Akbar” noemen en daarom
zeggen de Moslims: Allah Hu Akbar. Ik denk dat het deels duidelijk en deels onduidelijk is omdat het poëzie is. Hij was een Virata
en Hij toonde Zijn gedaante aan Arjuna en Arjuna was verwonderd dat kon zien dat Hij de Virata was.

Hij is groot en neemt alles in zich op en Hij is diegene die alles [wat verkeerd is] wegneemt. Hij is Yama. Hij is de God van de
dood. Hij is zoveel. Jullie weten dat Zijn namen opgeschreven staan : al deze krachten, die Hij gebruikt waar dat nodig is. Zo
hebben de Sahaja Yogi’s ten eerste de kracht van de tevredenheid. De tevredenheid is een geweldige ervaring. Stel je voor : jullie
beleven hier zoveel vreugde, jullie zijn hier heel gelukkig. Wat toont dat aan? Je bent zeer voldaan. Anders zou niemand er van
houden. En ze zouden zeggen: ”Neen, wij hebben een mooie zaal nodig.
Wat is dit? Wij willen hier niet met iedereen [opeengepakt] leven.”
Maar deze collectiviteit met de anderen beleven, is ook een zegen van Shri Krishna. Hij leert jullie hoe je collectief kunt zijn, het
plezier van de collectiviteit, de vreugde van de collectiviteit. Iemand die zich afzondert en [ver van alles] wegblijft, gelijk een
dronkaard, is niet iemand die Shri Krishna vereert. Hij die één is met Shri Krishna, geniet van de aanwezigheid van de anderen,
zeker als het gerealiseerde zielen zijn., Zo iemand geniet heel veel van hun gezelschap. Het is zo gemakkelijk te begrijpen als je
ziet hoe gelukkig jullie leven, ook op moreel gebied, werkelijk perfect. Jullie doen geen immorele dingen, jullie stelen niet en
hebben geen wrok tegenover andere mensen. Het is iets verwonderlijks dat jullie overkomen is, jullie leven allen zo gelukkig
samen op één plaats met satya. Omdat Ik altijd zeg dat Shri Krishna de godheid van Amerika is, dient zijn collectiviteitsprincipe
goed begrepen te worden. Amerika is ook heel collectief. Het toont voor ieder land belangstelling. Het is bezorgd over iedereen,
maar tracht op een verkeerde manier te helpen. Neem bijvoorbeeld een land is waar ze veel drugs produceren. Waarom niet dit
land binnenvallen in plaats van andere landen?
Zij zijn zo. Ze hebben geen onderscheidingsvermogen. Zolang je dat niet hebt, kan je de kracht van de collectiviteit niet ten volle
gebruiken. Wat voor collectief werk hebben zij gedaan, ondanks het feit dat zij collectief zijn? Zelfs nu nog gaan ze er van uit dat
zij anders zijn, dat zij verschillend zijn. “De problemen die wij onder de ogen moeten zien, zijn de onze.” Zo werd het
collectiviteitsprincipe in het land van Shri Krishna zelf geminimaliseerd. Ondanks het feit dat zij het in zich hebben, dat gevoel dat
zij over elk land moeten meepraten, dat zij elk land leiding moeten geven, dat zij elk land raad moeten geven, nemen zij altijd de
verkeerde beslissing aangaande deze landen. Dit komt omdat zij hun onderscheidingsvermogen niet gebruiken.
Zij zouden hun onderscheidingsvermogen moeten gebruiken.
Er kan zoveel over de Vishuddhi chakra gezegd worden, maar Ik hecht meer belang aan twee chakra’s langs beide kanten. Zoals
je weet, is een ervan de Lalita chakra aan de linkse kant en de Shri chakra aan de rechtse kant. Ik heb de dames altijd gezegd dat
zij die moeten bedekken. Het is zo eenvoudig, maar het is zeer belangrijk. Ontbloot ze niet, want hun kracht moet bewaard
blijven. De Shri chakra en de Lalita chakra zijn heel belangrijk. Het zijn vrouwelijke krachten ; het zijn de vrouwelijke krachten van
Shri Krishna, die je doen begrijpen dat de toestand van je chakra’s zal overeenkomen met de wijze waarop je je lichaam
respecteert en dat die toestand ook bepaalt hoeveel je zal lijden.
Als je bijvoorbeeld Shri Ganesha niet respecteert, zal je lijden. En als je Shri Ganesha eerbiedigt en je niet gedraagt zoals je je zou
moeten gedragen, zal je lijden. Je zal problemen hebben. Je hele lichaam zal reageren. Je lichaam zal op zulke manier op
invloeden van buitenaf reageren dat je zal inzien dat er iets verkeerd gaat en dat je daarom zo reageert.Ook de ogen worden door
deze chakra ondersteund; als je dus iets bekijkt, moet het met een zeer zuivere blik gebeuren. Hoe zuiverder, hoe meer vreugde
je er aan zal hebben. Maar als de blik niet zuiver is, als hij stiekem wordt, van hier naar daar schiet, van daar naar ginder, dan ga
je in feite tegen je dharma in, tegen je eigen ontwikkeling en op een dag kan je blind worden, kan je cataract krijgen.
Je kan allerlei kwalen aan de ogen ontwikkelen, die te belangrijk zijn om er geen aandacht aan te hechten.
Dan is deze chakra ook met de tong verbonden. Men let op zijn tong, maar sommige mensen hebben de slechte gewoonte om
plots gruwelijke dingen te zeggen, of plots negatieve zaken te vertellen of iemand aan te vallen met heel negatieve opmerkingen.
Al deze zaken zijn slecht voor de tong en daarom houdt Shri Krishna er niet van. Als je je tong gebruikt om ruwe dingen aan
anderen te zeggen, om sarcastisch te zijn, om onbehouwen te zijn met anderen, scheldwoorden te gebruiken, dan weet Ik niet

hoe je tong op een dag zal reageren.
Ze zal op verschillende manieren reageren. God mag het weten, ze kan bijvoorbeeld opzwellen. Ze zal niet meer bewegen.
God mag het weten, ze wordt misschien naar binnen gezogen. Dat is de fysieke kant, maar er is ook de mentale kant, dat je niet
meer beseft waarover je praat. Als je iets wil zeggen, zeg je iets anders. Dat kan je tong overkomen. Het is ook mogelijk dat wij
niet meer kunnen spreken, dat het niet meer mogelijk is om iets te zeggen. Alles is mogelijk als je je tong voor verkeerde
doeleinden gebruikt. Je tong is er niet om voor verkeerde dingen te gebruiken - ook niet zoals sommige mensen die extra lief en
vriendelijk zijn om iets te bekomen. Zoiets is ook heel, heel gevaarlijk voor de tong en je zou er blaren op kunnen ontwikkelen en
wel zo dat mensen die altijd maar ruw spreken tegen anderen, een soort van kanker kunnen krijgen. Sommige mensen denken
dat het goed is alles te verdragen. Dat is niet zo. Als iemand je wil onderdrukken, tracht dan niet het te aanvaarden. Gooi het van
je af, want als je het op je neemt, ga je misschien naar links en kan je afschuwelijke dingen krijgen zoals kanker. Je kan kanker
krijgen. Zij die agressief zijn, kunnen ook ziektes opdoen en zij die van het heel verdraagzame type zijn, kunnen ook in
moeilijkheden komen. Dus zou je in een harmonische toestand moeten zijn en zou je niets mogen aanvaarden. Veronderstel dat
iemand je uitscheldt, blijf rustig, bekijk die persoon – dat is alles. Weet dat hij een domme dwaas is. Maar aanvaard het niet. Als
je het aanvaardt en je begint er over te klagen en te wenen, dan kan je kanker krijgen. Maar stel dat iemand iets zegt en je weet
dat hij een domme dwaas is, blijf er dan tussenuit en er zal niets gebeuren. Je moet dus aan beide kanten voorzichtig zijn, want
Shri Krishna speelt zijn spel en kijkt toe tot waar je kan gaan. Nu de keel ; de keel is heel belangrijk. Je moet er zorg voor dragen.
De mensen die roepen en tieren, kunnen uiteindelijk hun spraakvermogen verliezen, kunnen echt uitzinnig worden over de
problemen van hun keel. Speciaal de keel kan afschuwelijke ziektes ontwikkelen; ze kan bijvoorbeeld opzwellen. Wij noemen het
de slangenziekte en het voelt aan of als je stikt. Dus als je het woord tot iemand richt, spreek duidelijk en op een zachte manier,
maar schreeuw nooit. Laat nooit slecht humeur in je taalgebruik doorschemeren. Als je slecht gehumeurd bent, kan er kanker
ontstaan. Dus moet je langs beide zijden voorzichtig zijn omdat jullie Sahaja yogi’s zijn. Je dient te weten dat je geen nonsens
hoeft te verdragen van iemand die spreekt, dat betekent dat je ze niet zal aanvaarden. Men kan je iets vertellen. Dat is in orde. En
soms zal je de spreker terechtwijzen: ”Dat je zoiets vertelt, is niet juist.” Het beste is het niet te verdragen en er niet onder te
lijden. Je bent Christus niet. Jij hebt zijn krachten niet.
Want als je het doet, zal je kanker ontwikkelen. Tracht dus gecentreerd te zijn, bekijk alles en als er agressie of recessie
[terug-trek-gedrag] voorkomt – één van de twee – geef er dan niet aan toe, maar ontwikkel een houding waarbij je stevig op je
eigen benen staat.
Ik las bijvoorbeeld een Chinees verhaal waarin een koning wou dat zijn twee hanen een wedstrijd zouden winnen. Dus raadden ze
hem aan ze naar een wijs man te sturen en ze te laten africhten. Bijgevolg werden ze naar een wijs man gezonden. Zij werden
heel goed afgericht. En als ze werden teruggebracht, stonden ze in de arena waar er vele hanen waren die hen aanvielen. Maar
deze twee stonden daar zomaar, zonder er zich iets van aan te trekken. De andere hanen probeerden en probeerden, maar deze
twee bleven daar zomaar staan. Tenslotte liepen ze allen weg. Zo een karakter zou je moeten hebben. Je moet niet aan iets
toegeven omdat iemand agressief is en je moet de anderen ook niet aanvallen, noch ze pijnigen, noch ze op de kop zitten. Het is
heel, heel gevaarlijk voor je keel en zo een keel zal altijd blootgesteld staan om sommige afschuwelijke ziektes op de doen.
Ik heb je dit alles verteld omdat wij de vele zaken die wij kennen, moeten trachten waar te maken. Over de Vishuddhi chakra
hebben wij een zeer subtiele kennis. Wij zouden ook een beetje ruw mogen zijn, zodat we weten wat er met onze Vishuddhi
chakra kan gebeuren als wij er geen aandacht aan besteden. Dit is dus het werk van Shri Krishna. Hij beheert ook de tanden. Hij
controleert de oren. Jullie weten hoe je tanden en oren moet behandelen. Dit zijn zijn eigen zestien werken. Wij kunnen ze karias
noemen, het zijn er zestien waarmee Hij op heel verschillende vlakken werkt. En jullie moeten trachten om de krachten van onze
Vishuddhi chakra op vele wijzen en met vele oefeningen te ontwikkelen, door te begrijpen wat er met ons gebeurt als wij onze
Vishuddhi chakra niet begrijpen noch zijn waarde inzien.
Doordat Amerika de Vishuddhi van de ganse wereld vertegenwoordigt, is het zeer belangrijk dat de mensen die hier
verantwoordelijk zijn, al de krachten van de Vishuddhi zouden kennen en verder weten hoe ze te bewaren en hoe ze over gans de
wereld te verspreiden.

Met deze twee handen die ook van de Vishuddhi chakra afhangen, moeten jullie Sahaja Yoga verspreiden. Jullie moeten naar
verschillende continenten, verschillende landen en zelfs naar kleine dorpjes gaan om Sahaja Yoga te verspreiden. Je moet dus
eerst de koele bries in je handen voelen. Dat betekent dat je de universele kracht van God in je handen aanvoelt. Dit is dus de
collectieve, universele liefde die zich in je handen nestelt en je onderwijst. Zo belangrijk is deze chakra. Op dezelfde wijze is
Amerika heel belangrijk en zouden jullie als Amerikaanse burgers moeten trachten om hier de godsvrucht en het dharma te
behouden en een groot begrip voor de wereldproblemen te creëren en trachten om aan al de mensen, van welk land ze ook zijn,
liefde te geven.
Dat God jullie moge zegenen.
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Ganesha Puja - Onschuld - Cabella, Italië 22/08/2001
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag zijn wij hier samengekomen om Shri Ganesha te vereren, Shri Ganesha die de Heer van de onschuld is. Hij is de oceaan
van onschuld. En hoewel Hij zulk een kleine jongen is, kan Hij de hele wereld bevechten en kan Hij al de negativiteit vernietigen.
Dat is het teken van de onschuld.
Er zijn verhalen van kinderen die van een grote hoogte waren gevallen en die geheel ongedeerd waren, zonder dat er hen iets
overkwam. Hun onschuld is zo sterk dat ze geen kwaad doet aan diegenen die het niet verdienen. Zij bezit al de wijsheid van de
wereld, al het begrip van de wereld; en als iemand ze tracht schade te berokkenen, dan zal de wereld, de ganse wereld, ongeacht
het feit dat die zich niet veel om de onschuld bekommert, noch er veel eerbied voor opbrengt, zich verzetten tegen wie dan ook
die de onschuld tracht te beschadigen.
Je kan het rondom je in je eigen leven zien: als iemand tracht een kind te hinderen, zal iedereen, wat ze ook mogen zijn, waar ze
ook vandaan komen, wat ook hun nationaliteit mag zijn, reageren en klaarstaan om dat kind te behoeden en te verdedigen. Wat
betekent dit ? Wat hebben wij in ons binnenste dat er ons zo ten zeerste van bewust maakt dat wij de onschuld moeten
verdedigen?
Het is voor ons werkelijk een schande, een grote schande, als wij zien hoe de onschuld in deze wereld aangevallen wordt. Al de
rest wordt aanvaard. Als onschuldige mensen die niets misdaan hebben, die geen kwaad in zich hebben, die gelijk kleine
kinderen zijn, als die door iemand worden aangevallen niet dat de ganse wereld hierop reageert - maar niemand kan verdragen
dat iemand die onschuldig is, wordt lastig gevallen.
Wij beseffen niet dat wij in ons de oceaan van liefde en begrip voor kinderen hebben. Waarom? Waarom is dat zo? Waarom
voelen dat op die manier aan, speciaal voor kinderen ? Speciaal voor de onschuld?
Er zijn mensen die altijd onschuldige mensen en onschuldige kinderen aanvallen. Maar niemand wil hen steunen.
Niemand vindt het goed dat kinderen slecht behandeld worden. En al wie dit wel doet,moet er voor boeten. Als reactie moeten ze
er voor boeten.
Wat is er in ons aanwezig dat wij betreffende de onschuld zulke reacties, zulke geweldige reacties opbrengen? Als mensen in
een gewone oorlog vechten, kunnen zij niet op veel sympathie rekenen. Over de hele de wereld wordt gezegd : Goed, zij hebben
dat standpunt, zij reageren op die manier.
Als de onschuld in gevaar is, wordt het meeste sympathie opgewekt.. Dat is eigen aan de mensen. Zij hebben in zich de kracht
van Shri Ganesha, die je dit gevoel, deze mogelijkheid, dit begrip geeft dat je de onschuld, onschuldige kinderen en onschuldige
mensen, moet beschermen. En de ganse wereld zal zich verzetten tegen mensen die de onschuldigen trachten te doden. Er is
geen twijfel mogelijk : als ze zich niet tegen zo een aanval verzetten, of zoiets niets afwijzen, dan zijn het geen mensen, zou Ik
zeggen.
De hoogste personaliteiten kunnen alles opofferen en opgeven, maar niet hun geloof in de onschuld. Dat is heel opmerkelijk. Wij
geven ons geen rekenschap van de omvang van deze oceaan van bescherming en liefde voor de onschuldigen. Wanneer wij zien
dat iemand die onschuldig is of onschuldige kinderen worden aangevallen, neemt onze kracht toe. Daarin bestaat de schoonheid

van mensen. Er zijn natuurlijk vele mensen die wreed kunnen zijn, die wij misschien duivels kunnen noemen, maar als het over
kinderen en onschuldige mensen gaat, nemen wij allen onze verantwoordelijkheid op.
Voor gewone mensen is het moeilijk om onschuldig te zijn, want zij hebben het gevoel dat zij ergens belangrijk zijn, dat zij alles
begrijpen, dat zij alles kunnen analyseren, en zij zouden misdadigers kunnen zijn, zij zouden agressief kunnen zijn, zij zouden
onruststokers kunnen zijn, zij zouden van alles kunnen zijn en zij hebben een uitleg voor dit alles, het heeft geen belang, maar
toch in het geheel genomen kunnen zij nooit respect afdwingen en kunnen zij nooit eer halen voor wat zij doen.
Voor ons, voor de Sahaja yogis, betekent de Sahaj cultuur het respecteren van de onschuld. Je mag je dan al een beetje
bedrogen voelen, je mag je een beetje gedomineerd voelen, je mag je een beetje afgezonderd voelen, maar Sahaja yogis moeten
onschuldig zijn. Want zij dragen de kracht van Shri Ganesha in zich. Zij mogen niet ontmoedigd zijn als ze gebruikt, beledigd,
gemarteld, gedomineerd worden. Geen probleem. Zij mogen niet trachten de onschuld van de andere mensen te vernietigen, van
niemand. Het zal automatisch uitwerken. Het zal jullie verwonderen, maar als de onschuld belaagd wordt, komt al de goedheid
van de wereld ze ter hulp.
De recente oorlog, de zogenaamde oorlog van Amerika, is hiervan een goed voorbeeld.
Onschuldige mensen, die niets gedaan hadden, werden gemarteld en gedood. Tijdens die periode werden zij in de ganse wereld
geweldig gesteund. Ieder land, of het deze mensen gelooft of niet, is er op uit om diegenen die deze misdaad begaan hebben, op
te sporen. Zij behoren misschien niet tot de zelfde godsdienst, zij zijn misschien niet van hetzelfde land, zij maken misschien
geen deel uit van dezelfde misdadige milieus, maar op dit ogenblik worden zij die niet de zijde van de onschuld kiezen, zonder
twijfel afgezonderd en gedood. Zij zullen eens en voor altijd leren dat men onschuldige mensen niet mag aanvallen.
Ik heb jullie gezegd dat wij ons in Sahaja Yoga nooit over onze kinderen mogen ergeren. Wij zullen ze op geen enkele wijze
straffen. Ons voornaamste doel zou de liefdevolle attentie voor de kinderen moeten zijn. Of het van je eigen familie of een
andere familie deel uitmaakt, of het een afstandelijke relatie met je heeft : het is een kind, het is onschuldig en de onschuld die
het in zich draagt en je eigen onschuld moeten het trachten te beschermen.
Het is zeer verwonderlijk hoe mensen hun leven kunnen opofferen als de onschuld belaagd wordt. Kinderen zouden nooit mogen
aangevallen worden. Zij hebben zonder twijfel hun eigen kracht om zich te beschermen, maar je mag je energie niet verspillen
aan iets dat extreem ongunstig, zeer wreed en heel lelijk is.
Als je niet van kinderen houdt, kan je van niets houden. Tot nu toe heb Ik gelukkig nog niemand ontmoet die zei dat hij niet van
kinderen hield! Maar sommigen zouden misschien zeggen: Wij houden van bloemen. Waarom? Waarom hou je van bloemen?
Omdat ze onschuldig zijn. Omdat ze de schoonheid van de onschuld in zich hebben. Je houdt van de natuur waarom? Omdat ze
onschuldig is. Maar de grootste onschuld zie je tussen de mensen die Sahaja yogis zijn!
Het is makkelijk om sluw te zijn, zeer gemakkelijk. Het is zeer gemakkelijk om slim te zijn. Maar om wijs te zijn, moet je de
schoonheid van de onschuld begrijpen. Je zou kunnen zeggen : Moeder, wij kunnen uitgebuit worden als wij onschuldig zijn.
Niemand kan een onschuldige uitbuiten. Zij mogen geloven dat zij het gedaan hebben, zij waren heel agressief en nog van alles
wat, maar zij kunnen het niet doen. Het is gelijk een rots. Het is gelijk een rots die niet overheerst wordt door een oceaan van nijd
of door een soort van wraakneming. Het is de rots die door Shri Ganesha behoed en gevoed wordt.
Ik heb jullie reeds gezegd dat de onschuld die in jullie aanwezig is, niet kan vernietigd worden. Heel opmerkelijk. Je kan een
zondaar zijn, je kan een zeer wreedaardig iemand zijn, je kan van alles zijn, maar dat raakt ze niet, het kan de onschuld niet
aantasten. Het is een zeer, zeer geheim iets dat door God in ons geplaatst werd.
Wij spelen zeer veel met onze onschuld. Wij denken dat wij ons eender hoe mogen gedragen: Het is in orde, het is tenslotte mijn
eigen verlangen, mijn wens. En wij doen maar verder, wij gaan altijd maar door met onze kracht te verminderen, of met het
verbergen of het bedekken van de kracht van de onschuld. En wij denken dat wij iets belangrijks gedaan hebben, dat wij alle

mensen hebben bedrogen met onze sluwe manier van doen. Deze sluwe aard kan je geen voldoening geven. Het maakt je niet
vrij. Als je iemand tracht te bedriegen, werkt het op jezelf uit, het komt terug naar jou en het vernietigt je geloof in de onschuld
dat het grootste geloof is, de grootste hulp of laat het ons de grootste kracht op deze aarde noemen.
De mensen die geen respect hebben voor hun onschuld, omdat zij denken dat het hen verzwakt, hebben de kracht van de
onschuld niet [in werking] gezien de manier waarop ze werkt en uitwerkt. Ze ageert over de hele wereld. Maar Ik denk dat de
mensen tot nu toe zich niet bewust zijn van de kracht van de onschuld. Maar onschuldig zijn, is het hoogste [dat je kan bereiken].
En het werkt op zon manier dat het volledige begrip, de ganse uitwerking van het bestaan zo mooi bereikt werd.
In feite merk je wat er in deze wereld gezegd wordt, wat de mensen zich herinneren, wat er geerbiedigd wordt, namelijk dat de
hoge idealen geerbiedigd worden. Maar als je de subtiele kant aanspreekt van de hoge idealen van deze mensen en zegt:
Hebben jullie een zeer, zeer mooi leven geleid met een heel mooi karakter en een zeer goede aard? al deze mensen hadden
misschien kwaad te verduren, ze werden misschien gedood - maar zij stralen, en stralen eeuwenlang dank zij hun onschuld. Men
kan het leven van zulke grote mensen zo bekijken : zij zijn allen zeer eenvoudig, zij wikken en wegen niet zij zijn spontaan in hun
manier van doen en ze leven op een spontane manier.
De naties kunnen de een na de andere vernietigd worden, maar de kracht van de onschuld kan niet vernietigd worden. Heb daar
vertrouwen in. Je moet volledig vertrouwen hebben in jezelf en dat je eigen ik alleen maar uit onschuld bestaat. Je zou kunnen
zeggen : Onschuldige mensen worden bedrogen. De onschuld kan door niemand bedrogen worden, want ze heeft eeuwige
waarde. Ze kunnen je bedriegen met geld, ze kunnen je bedriegen met van alles, maar wat het meest eeuwig is, is je onschuld. En
als je volledig onschuldig bent en je waakt over je onschuld dan zal je tijdens je leven de meest succesvolle mens zijn.
Ik heb jullie reeds gezegd dat de onschuld nooit kan vernietigd worden. Zij kan door je slechte gedachten en verkeerde daden
afgedekt worden, zij kan op dit ogenblik verborgen zijn, maar als je de zwarte wolken uit de hemel van de onschuld kan doen
verdwijnen dan wordt het allemaal zo vanzelfsprekend dat je de ganse wereld hebt gewonnen.
Laat ons het voorbeeld van Christus nemen. Hij werd gekruisigd, hij werd belasterd, hij werd gefolterd. Waar zijn nu degenen die
dit deden ? Wie kent hen? Niemand kent zelfs hun namen. Niemand zit met hen iets in. En enkele persoon werd zoveel lastig
gevallen en zoveel gefolterd, maar wat is er ondanks dat gebeurd? De hele wereld eerbiedigt Hem. Niemand zegt: Kijk hoe Hij
werd gekruisigd, wat heeft Hij gedaan? Niets van dat. Enkel eerbied. En wat eerbiedigen zij? De kern , de kern van de complete
onschuld.
In Sahaja Yoga zeggen wij dat Hij de incarnatie van de onschuld was. Hij was de incarnatie van Shri Ganesha dat kan
geverifieerd worden.. Als wij dus denken dat wij in wat wij ondernemen, eender wat kunnen doen, en dat wij daar zelfs niet willen
aan denken, als wij er zelfs geen rekening willen mee houden dat het verkeerd is om het te doen, dan weten wij niet wat ons te
wachten staat.
Wat is er trouwens met Hitler gebeurd ? Hij dacht dat hij de ganse wereld kon vernietigen, dat hij vele mensen kon doden en toch
een zeer grote persoonlijkheid blijven. Het zijn idioten die niet begrijpen welke mensen ze werkelijk moeten eerbiedigen.
Doorheen de eeuwen, doorheen de geschiedenis was er niemand zoals Hitler. Hij begreep niet dat hij, als hij werkelijk macht
wilde verwerven over de wereld en de reputatie van een groot man wilde hebben, dat hij dan beter de grote mannen zou
nagevolgd hebben.
En de werkelijk grote mensen zijn zij die onschuldig zijn. Hun voornaamste kracht is de onschuld. Neem eender wie onder hen. Ik
weet niet hoe Ik kan uitleggen hoe die kracht werkt, omdat ze op zovele wijzen werkt. Je kan historische gebeurtenissen
nakijken, er zijn er zoveel, en wat zal je vinden ? Een persoon die zeer onschuldig, eenvoudig en wijs is en die je je ganse leven
blijft herinneren.
Als heel klein kind had Ik de gewoonte om in de school naar de bibliotheek te gaan om over het leven van de grote mensen, die
grootse zaken voor ons gecreerd hebben, te lezen. Er zijn er velen. En Ik was er ten zeerste onder de indruk dat sommigen zo

eenvoudig waren, zo kinderlijk.
Zo was bijvoorbeeld Abraham Lincoln, voor wie Ik een geweldige, geweldige eerbied heb, een man die ook door zijn vrouw
gekweld werd. Zij zegde: Jij weet niets, jij bent zeer onhandig, jij weet niet hoe je je moet kleden, jij weet niet hoe je je moet
gedragen. Zij was werkelijk zeer hardvochtig met hem, zij kwelde hem voortdurend. Uiteindelijk werd hij ook nog vermoord.
Dus kan men zeggen : Zie je wel, wat is het nut om Abraham Lincoln te zijn ? Omdat hij werd gedood, hij had geen succes. Tot op
heden weten de mensen over de ganse wereld wie Abraham Lincoln was. Zijn vrouw kennen zij niet misschien (gelach).
Maar iedereen weet wie Abraham Lincoln was. Volgens haar een onhandig man, met allerlei soorten van vernederingen voor
hem. Maar niemand heeft respect voor haar, niemand heeft de minste gedachte voor haar. Abraham Lincoln wordt ook vandaag
nog geerbiedigd. Waarom? In werkelijkheid werd hij vermoord, hij werd gedood, dat toont aan dat hij niet de kracht had om te
overleven. Maar hij overleefde al die jaren! Zoveel jaren zijn voorbijgegaan, maar hij leeft nog altijd voort.
Neem bijvoorbeeld al die grote mensen die onschuldig waren ; dat is de reden waarom zij idealen hadden. Voor hen waren hun
idealen veel belangrijker dan de rest, zelfs hun leven. Alles had geen betekenis. De zin van idealen en idealisme komt enkel van
jullie onschuld. Dat leert jullie wat jullie idealen zijn, hoe jullie zouden moeten zijn, welk soort leven jullie zouden moeten leiden.
Het is niet belangrijk dat je veel autoriteit hebt of dat je een voorname plaats als minister of iets dergelijks bekleedt. Er zijn er
zoveel gekomen en verdwenen. Er waren zoveel ambitieuze mensen en zoveel tirannieke mensen, maar waar zijn zij nu ?
Niemand maakt zich zorgen om hen, niemand kijkt naar hen om. Als hun foto wordt afgedrukt, sluiten de mensen hun ogen:
Neen, neen, wij willen deze man niet zien.
Maar een klein onschuldig kind dat op een heel onschuldige wijze spreekt, wordt door de ganse wereld bewonderd. En deze
grote mannen zijn werkelijk de symbolen van die onschuld. Hun voornaamste kwaliteit was de onschuld, waaruit de wijsheid
ontstond.
De hoofdeigenschap van Ganesha is wijsheid. Hij kende succes door zijn onschuldige kwaliteiten, zou Ik zeggen. Soms zijn
onschuldige mensen zich zelfs niet bewust van hun onschuld. Het is zeer opmerkelijk hoe de eigenschap van onschuld van
gewone mensen uitstraalt, die heel eenvoudig kunnen zijn, die er misschien niet intelligent noch bijdehand uitzien, die geen
goede diplomaten kunnen worden Wat het ook moge zijn, zij zijn onschuldig! Dat is waar de al de roem van de mensen eindigt.
Om onschuldig te zijn (een kind huilt) Wat doe je dus om onschuldig te zijn? De mensen zullen zeggen: Moeder, wat moeten wij
doen om onschuldig te zijn? Ten eerste kan je voor jezelf zien hoe je geest werkt. Wat doet hij? Hoe reageert hij ? Dit is wat jullie
in het oog moeten houden, wat Ik introspectie noem. Welke plannen maakt je geest?
Wat dnkt hij dat het beste is ? Wat is in dat denkproces de beste manier om naar jezelf te kijken? Het eerste en de belangrijkste is
dat je zou moeten weten hoe je op iemand reageert. Is het een onschuldige reactie? Of is het een bestraffende reactie? Het is
zeer gemakkelijk om jezelf te zien, want nu zijn jullie allen Sahaja yogis. Je kan voor jezelf zien hoe je reageert op agressie of op
alle soorten van problemen die je treffen. Hoe reageer je daarop? Wat is je houding?
Als je een zeer machtig persoon bent, dan zorg je er voor dat je niet gehinderd word. Je ziet voor jezelf dat wat de mensen voor je
doen, idioot is. Volkomen idioot. En waarom zouden wij om ze geven als ze idiote zaken verrichten ? Waarom zouden wij onze
energie aan hen verspillen? Het komt tot een punt waar hun idiotie op zulke manier wordt ontmaskerd en dat ze gedurende hun
leven en zelfs daarna met misprijzen worden behandeld. De mensen willen zelfs hun namen niet kennen, zij willen hun fotos niet
hebben, zij willen niets met hen te maken hebben.
Wat er nu gebeurt, in deze tijd, is dat misdadigers, die niet onschuldig zijn, die tgen de onschuld zijn, deze mensen beginnen te
volgen omdat het hen beter uitkomt. Het schikt hen om agressief en sluw te zijn en zo wordt een nieuwe groep gevormd die wij
met de term satanisch kunnen benoemen. En zelfs deze satanische groep kan niets, absoluut niets doen tegen een iemand die

onschuldig is.
Er is een sloka [vers] in het Sankriet dat zegt: Nainam chidanti sashtrani. De Spirit kan door geen enkel wapen gedood worden.
Nainam dahanti pavaka. - Hij kan niet door vuur verbrand worden . Sayanam cleydayanta posh naso sathe maratha. - Marutha is
de lucht, of we kunnen het de wind noemen : De wind kan het ook niet in zich opnemen. Hij staat boven alles dat hem tracht te
vernietigen. Maar het zal je verbazen dat de natuur het begrijpt. Ik zei al dat de natuur onschuldig is. Zij begrijpt en handelt op het
juiste ogenblik tegen iemand die agressief is, die probeert om iemand die onschuldig is schade te berokkenen of te
dwarsbomen.
Wij zouden dus moeten beseffen dat de wij onze onschuld moeten vereren. Ik weet dat je soms denkt dat je precies daarom door
anderen gedomineerd wordt. Soms ben je ongelukkig: Omdat je er door anderen toe gedwongen wordt. Allerhande gedachten
sluipen in je brein.
Maar als je je onschuld vereert, dan zal je altijd gelukkig zijn, zal je altijd vriendelijk zijn, zal je altijd nederig zijn. Jullie moeten dus
voorzichtig zijn. Je bent je eigen vernietiger! Jij bent diegene die doodt, zie je! Wat zou je aan Hitler kunnen zeggen?
Hitler vernietigde zichzelf. Wie heeft hem vernietigd? Ik bedoel dat iedereen in elk geval moet sterven, dus zou hij toch dood
geweest zijn. Maar diegene die zichzelf voor altijd heeft vernietigd, is hijzelf. Dood dus jezelf [je ego] daardoor kan je jezelf
redden en jezelf met eer overladen, als je onschuldig bent. Heb vertrouwen in de kracht van de onschuld.
Het is belangrijk hoe je in je eigen leven de kracht van de onschuld toont, hoe je je tegenover de anderen gedraagt en dat is het
wat Ik liefde noem. Je kan geen medeleven hebben, tenzij je deze houding tegenover jezelf hebt. Je kan niet vriendelijk zijn.
Je kan dit misschien tijdelijk aanvoelen, maar een duurzaam medeleven ontstaat enkel door de blijvende stroom van de
onschuld in je karakter. Het is zo zichtbaar in een mens en het ondersteunt hem, het stijgt boven al de andere zaken uit, de tijd
niet te vergeten - in duizenden jaren zullen de mensen jullie Sahaja yogis niet vergeten, als jullie de waarde en de kracht van jullie
onschuld aantonen.
Het spijt Mij dat Ik zo laat kwam voor het programma van vandaag, maar jullie weten dat Ik klaar stond om te komen, maar de
huwelijken zijn nu de voornaamste taak. Omdat het zo laat kwam, waren wij tot op het laatste ogenblik naar oplossingen voor de
huwelijken aan het zoeken. Maar Ik zeg jullie dat dit de laatste keer is. De volgende keer stoppen wij er mee. Jullie moeten jullie
aanvraagformulier ten minste acht dagen op voorhand opsturen, en voor Ganapatipule is het twee weken. Anders er zijn maar
vierentwintig uren in een dag en je kan ze niet verhogen!
Nu heb Ik nog n nederig verzoek en dat is dat als jullie huwelijken willen regelen, jullie het zo doen dat Ik de tijd heb om ze te
bekijken. Anders zal Ik ze door anderen laten beslissen. Als jullie dat willen, kan dat. Het is zo eenvoudig om te begrijpen dat de
huwelijken heel belangrijk zijn. Als je gehuwd bent, kan je onschuldige kinderen voortbrengen. Maar als jullie op zo een weinig
verantwoordelijke manier reageren, dan moet Ik jullie verzoeken om het belang van de tijd te begrijpen. Want voor volgende keer
kan Ik jullie verzekeren dat er geen huwelijken zullen zijn als jullie aanvragen zo laat worden verstuurd. Tenminste één week, Ik
hoop dat jullie dat zullen begrijpen.
Ik dank jullie zeer!
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NAVARATRI PUJA - Korinthië/Loutraki (Griekenland) - 21 oktober 2001
Vandaag zijn we hier samengekomen om de Devi puja te volbrengen.
Deze Puja werd dikwijls volbracht en de Deva’s vroegen de Devi om hen van de tirannie van duivelse mensen te verlossen.
Vandaag voel ik op dezelfde manier aan dat we in de greep zijn van een vreemde situatie, dat er mensen zijn waarvan ik denk dat
ze zelf duivels zijn en ook door hen zijn bezeten, die trachten iets te doen dat ze nooit hadden mogen doen. Maar ze beseffen
niet dat alles een hoogtepunt heeft. En we zijn op dat punt gekomen waar alle goede mensen, vooral de Sahaja yogi’s, hun
aandacht zouden moeten zetten op de vernietiging van deze afschuwelijke individuen zoals Mahishasura.
Vroeger was het heel eenvoudig, want duivels vertoonden zich als duivels, je kon zien dat het duivels waren en al hun
gedragingen bewezen dat ze duivels waren.
Waarom deden ze dat? Waarom waren ze wreed? Want deze zogenaamde ‘mensen’, in feite zijn het geen mensen, zijn duivels
van aard en ze willen dingen doen waardoor ze mensen, goede mensen kunnen vernietigen. Het spreekt vanzelf dat de tijd is
aangebroken om hen te vernietigen.
Ik zou op geen enkele manier tegen de Islam kunnen zijn of zelfs maar kritiek hebben op Mohammed Sahib. Hij was zonder
twijfel goddelijk en trachtte een goddelijke taak uit te voeren. Maar uit deze goddelijke taak zijn mensen voortgekomen die deze
duivelse mensen aanvaarden. Je zal verwonderd zijn te horen dat er in de Islam vierenzeventig strekkingen zijn. Ze zeggen : “We
hangen één godsdienst aan.” Maar dat doen ze niet. Onder hen zijn sommigen echt slechte mensen en ze noemen zichzelf
Devbandi’s naar een plek in India en ze worden ook Wahhabi’s genoemd.
Ik ken ze al heel lang, want we hadden in onze huishouding, de huishouding van mijn vader, veel Moslims die er als kok,
chauffeur of in andere diensten werkten. En deze Wahhabi’s zijn zeer interessante mensen want ze geloven zelfs niet in
Mohammed Sahib. Als je hen dus zegt dat Mohammed Sahib dit of dat verteld heeft dan zeggen ze : “Neen, we geloven niet in
Mohammed Sahib.” “In wie geloven jullie dan?” - “Wij geloven in Allah!” “Hebben jullie ooit Allah ontmoet? Hebben jullie hem
ontmoet, dat jullie in hem geloven?” Maar in hun gedrag vertoonden ze een wreedheid die aangeboren was, ze waren heel wreed
en zodra mijn vader dit opmerkte, vroeg hij hen om weg te gaan, want ze behandelden anderen altijd op een boosaardige manier.
Ik wist niet dat het zo ver zou komen. En, stel je voor, ze kwamen meestal uit Afghanistan, meestal. Ze martelden natuurlijk ook
andere Afghanen en overal waar ze kwamen hadden ze die eigenschap zeer wreed te kunnen zijn. Niet alle Afghanen, neen zeker
niet, maar wel sommigen hen. Ze kwamen naar India vanuit Afghanistan en er zijn verschillende types Afghanen. Sommigen
waren erg liefdevolle, vriendelijke, hulpvaardige, heel aangename mensen. En sommigen waren zeer wreedaardig. Eerst
begrepen we niet wat dat betekende. Maar omdat Mijn vader een geleerde was, een Islamkenner, vertelde hij ons : ”Deze behoren
niet tot de Islam. Ze noemen zichzelf Wahhabi’s en het zijn geen moslims.” Vandaag zie ik dat heel duidelijk.
Dat wil niet zeggen dat er in andere godsdiensten of groeperingen geen slechte mensen zijn. Maar deze Wahhabi’s stichtten in
het geheim verschillende afdelingen. Ze zijn niet met zoveel. En mijn vader vertelde me: ”Eens zullen ze heel explosief worden en
zullen ze misschien proberen de hele wereld te vernietigen.” Eerst kon ik het niet begrijpen want ze zagen er tenslotte maar uit
als mensen. Maar hij vertelde me: ”Ze zijn volledig gecamoufleerd en eens ze met hun wreedheden beginnen zullen jullie niet
weten wat te doen.”
Ons land werd ooit binnengevallen door Ahmed Shah Abdali (1). Hij was een zeer, zeer wreedaardig man, zeer wreed, en hij
doodde zelfs moslims, want zijn opvatting was dat je Mohammed Sahib niet mocht vereren omdat Mohammed Sahib zei: “Ik ben
niet goddelijk.”

Ik zei ook hetzelfde om geen last te hebben met domme mensen. Jarenlang zei ik: “Ik ben niet goddelijk”, maar toen ze mijn
vibraties en dat alles voelden, geloofden ze.
Maar zij die in Mohammed Sahib geloofden werden nooit door deze mensen begrepen. Zeer, zeer wreedaardig en omdat ze zelfs
niet in Mohammed Sahib geloven, kan je op geen enkel punt met hen argumenteren, je kan met hen niet debatteren over wat er in
de Koran geschreven staat. “Omdat je niet in de Koran noch in Mohammed Sahib gelooft, geloof je in Allah.” God weet waarmee
ze verbonden zijn!
Maar het was verwonderlijk dat ze geleidelijk aan mensen konden hypnotiseren, zoals we afschuwelijke goeroes hebben die zich
als goeroes voordoen en hypnotiseren. Je hebt de mensen gezien die gehypnotiseerd werden. Velen zijn al ontmaskerd en er
zullen er nog meer ontmaskerd worden. Maar het waren meestal mensen die in geld geïnteresseerd waren, hopen geld wilden ze
verdienen in de naam van religie. Maar in die tijd merkten mensen hun wrede methodes hun wreedheid niet op. Deze wreedheid
begon in omvang toe te nemen.
Zoals je weet zijn we naar Nizzamuddin auliya (2) gegaan. Daar merkte ik op dat er een madarsa was, ‘madarsa´ betekent
‘school´. En ze lieten in die school kleine kinderen toe. En het was zo goed uitgekiend dat, God weet, ik bedoel, ik kan het niet
zeggen, dat er alleen in Delhi honderdtwintig madarsa’s waren! In feite wist niemand wat ze daar onderwezen, wat ze daar
indoctrineerden, hoe ze het deden.
Op een keer bezocht ik de plek waar Nizzamuddin leefde en zag daar mensen die allerlei liederen zongen. En ik merkte in hen
een echt gevoel voor liefde. Ze voelden allemaal mijn liefde heel sterk en ze begonnen naar Sahaja Yoga te komen. Maar ik wist
niet dat er op die plek een madarsa was. Ik vroeg hen : “Hoe komt het dat hier geen goede vibraties zijn? Want Nizzamuddin was
een auliya” Ondertussen voelde ik heel slechte vibraties. Ze vertelden me : “Moeder, er is hier een madarsa.”
Kijk nu hoe het kwaad werkt. Gewoonlijk werkte het kwaad op zo’n manier dat het een aantal groepen vormde, het oorlogen
uitgelokte en mensen doodde. Ze waren met weinig, maar ze hadden wreedheid als religie. Op welke manier ze ook leefden, ze
wilden wreed zijn. In deze madarsa’s waren er mensen die hen uitlegden hoe ze wreed moesten zijn en hoe ze moesten haten.
Zo startte het ‘onderricht van de haat’. En dit ’onderricht van de haat’ werd in de hele wereld efficiënt door deze madarsa’s
verspreid
Zoals jullie wel weten waren Pakistan en India altijd al in oorlog. Maar nu besefte Pakistan: “Als we op deze manier met India
vechten, zullen we terroristen genoemd worden.” Dus zeiden ze: “Neen, we willen in ons land geen terrorisme.” Maar zij zijn het
die domweg, … deze nieuwe kerel (3) zond ongeveer vijfenzestig studenten, ambassadeurs, naar deze madarsa’s om te leren hoe
ze wreed konden worden, kan je je dat voorstellen! Om haat te onderwijzen! Er zijn natuurlijk veel moslims die niet zo zijn, maar
als je Mohammed Sahib niet respecteert en je word verondersteld een moslim te zijn, wat zal er dan met je gebeuren?
Dus begonnen al deze verkeerde gedachten te groeien en in de Islam werd in veel groepen onderverdeeld. Dat mag, maar het
ontstaan van zo een groep die tegen de hele mensheid is, was een zeer gevaarlijk plan! Ik weet niet hoeveel moslims dit wisten.
Ze verspreidden dit madarsa gedoe over de ganse wereld en de mensen die uit deze instituten kwamen, waren zeer, zeer
wreedaardig.
De eerste wreedheden waren gericht tegen vrouwen. Vrouwen werden met zo’n verachting behandeld en werden op geen enkele
manier gerespecteerd. Dit toont op zichzelf al aan dat er niemand was om hen te controleren. Het staat niet in de Koran
geschreven, het is niet door Mohammed Sahib beschreven. Hij zegt : “God is barmhartig, Hij schenkt vrede.” Wat hij ook deed,
was zonder twijfel volledig goddelijk. Maar omdat sommigen van deze mensen zich zo overgaven aan satanische krachten,
begonnen mensen de Islam verkeerd te begrijpen.
Islam betekent ‘zich overgeven’. Jullie zijn degenen die zich hebben overgegeven. ‘Zij die zich hebben overgegeven’ betekent zij

die al hun lusten, hebzucht en al deze vijanden hebben opgegeven en die boven gewone mensen staan. Nog iets anders, het was
heel interessant om op te merken dat Mohammed Sahib zei: “Bij de wederopstanding zullen je handen spreken.” Dit heeft hij heel
duidelijk gezegd. Omdat het in een poëtische taal was geschreven, kunnen mensen het natuurlijk verdraaien als ze dat willen.
Maar Mohammed Sahib zou nooit, nooit hebben gezegd… ( korte pauze) (4)
Het is heel erg schokkend dat mensen in deze moderne tijden zo’n verwrongen ideeën hebben aangenomen. Maar dit is ook de
reden waarom mensen een weerstand ontwikkelen tegen anderen, zoals ze een weerstand ontwikkelden tegen de Joden. Deze
haat is verantwoordelijk, haat langs beide kanten, ik zou zeggen, twee verschillende… (korte pauze) Het is vanzelfsprekend.
In Sahaja Yoga geloof je in een totaal onschuldige, eenvoudige levenswijze samen met elkaar. En mensen geloven dat er
absoluut verschillende groepen mensen zijn…(korte pauze) Wat is nu onze plicht? Wat worden we verondersteld te doen? Ten
eerste moeten we aan introspectie doen!
Veronderstel dat je als Hindoe geboren wordt, dan zou je dus moeten gaan zitten en trachten uit te maken of je iemand kan
haten omdat hij een Moslim is. Je kan niet haten. Je kan niet haten. Omdat je een moslim bent, omdat je je hebt overgegeven,
hoe kan je dan iemand haten? Als je toegewijd bent, dan heb je je overgegeven aan God en hoe kan je dan tegen God zijn? Deze
misleidende gedachten en ideeën moeten dus opgegeven worden. Veronderstel dat je een Hindoe bent, dan heb je het recht niet
iemand te haten. Dat is onbetwistbaar!
Nu is het woord ‘Hindoe’ afgeleid van de Sindhurivier en omdat Alexander (de Grote) ‘sindhu’ niet kon uitspreken zei hij ‘Hindu’.
En daarover hebben vele mensen deze afschuwelijke haat in India ontwikkelt. Maar wreedheid was niet hun motief. Dat ze
mensen niet wilden folteren, heeft hen gered.
Dus heeft deze aanleg tot folteren of haten van mensen een andere oorsprong. En de oorsprong is dat ze openlijk haten, dat kan
je duidelijk zien. Haten is een zeer slechte eigenschap. Haten is één van de gevaarlijkste zaken en dus moeten jullie allemaal
weten… (korte pauze) In orde. Nu zullen we… (lange pauze)
Het is voor mij zeer pijnlijk te beseffen dat wij, mensen, anderen haten als je weet dat liefde zo’n overweldigend mooi gevoel is.
Maar wanneer begin je dan te haten? Omdat mensen indruk op je maakten, je leugens vertelden en daarom haat je. Wat een
prestatie! Eerst een menselijk wezen te zijn en dan iemand vol haatgevoelens! Ik weet niet wat het volgende zal zijn.
In die dagen was het normaal dat de Godin doodde. De Godin doodde al die mensen…(lange pauze) Het geeft een zeer droevig
gevoel dat God menselijke wezens heeft gecreëerd van amoebe tot de huidige fase en te zien hoe we iemand kunnen haten want
dat is wat er gebeurd is!
Het spreekt vanzelf dat Sahaja Yoga anders is. Sahaji’s weten hoe ze van de liefde kunnen genieten. Ze houden ervan. Ze
genieten ervan. Dat kan je zien. En als jullie er op de een of andere manier zouden in slagen deze haat te verwijderen, op een of
andere manier, door met jullie eigen wilskracht alles wat aan de mensen verteld wordt te ontkennen en het hoofd te bieden, dan
ben ik er zeker van… (lange pauze) Het is een zeer moeilijke taak, want deze mensen kwamen op deze aarde en doorliepen
verschillende soorten opvoeding, wilden de toestand verbeteren, de relaties, vriendschappen, en zijn in de diepten van de haat
gevallen… (lange pauze)
Mijn hart is werkelijk in tranen. In welke periode ben ik op aarde gekomen om te zien hoe mensen elkaar haten? Ze spreken over
‘liefde’ en ‘haat’. Het is een zeer ernstige zaak dat jullie die de kinderen zijn … (korte pauze) Ze zullen eindigen als… (lange pauze)
Ik bedoel, ik heb dingen ervaren die je zouden schokken als ik ze je vertelde. Hoe mensen in de diepten van het kwaad zijn
gevallen.
Het heeft te maken met begrijpen. We moeten onszelf begrijpen. Haten we iemand? Hebben we gedachten die we niet zouden
moeten hebben, of doen we zo’n dingen?…(korte pauze) Hebben jullie zo’n dingen in jezelf? Tracht het uit te maken! Haten jullie
andere mensen?

Deze ideeën zijn absoluut verdorven voor de menselijke geest. Ideeën die volledig gelijk zijn aan het dierlijk instinct, zijn helemaal
niet goed voor mensen. Maar het gebeurt en het breidt zich uit… (korte pauze) Goed, maar als je arm bent, word je niet rijk door te
haten, neen. Als je problemen hebt, is het je taak om deze problemen op te lossen, maar niet om je er in te wentelen. Dit moet
allemaal ophouden.
Het is heel verwonderlijk dat we ons niet druk maken over wat we doen. Jazeker, jullie moeten het heel precies begrijpen: waar
gaan we naartoe? Als je een verkeerd idee hebt over iemand zou je dat best helemaal laten varen. Ze trachten je te verstoren,
zeker. Maar heb geen verkeerd begrip over die persoon. Het is zeer opmerkelijk dat we nooit zien hoe lelijk deze zaken zijn en
hoe vreemd ze zijn en hoe ze onze persoonlijkheid verwoesten.
Je kan misschien sommige mensen verbeteren… (lange pauze) Ik besefte eigenlijk niet dat al onze activiteiten als Sahaja yogi’s
zo belangrijk zijn. We moeten er zoveel tijd aan besteden, geen rekening houden met onzinnige, frivole dingen, maar met iets
ernstigs dat in ons of buiten ons aanwezig is en moet verwijderd worden. Als ik je vraag: “Hoeveel mensen haat je?”... zou je
kunnen zeggen: “Twintig mensen” en… (lange pauze)
Zie je, de hele atmosfeer hierrond vervult me met zoveel medelijden dat ik er geen idee van heb wat wij, Sahaja yogi’s, er moeten
aan doen. Wat zijn ze van plan? Willen jullie alsjeblieft aan introspectie doen om uit te maken wat voor opbouwend werk we
verrichten en welke vernietigende acties we hebben ondernomen. Om dit te begrijpen hebben jullie een flinke schok nodig.
Ik hou van de manier waarop we programma’s, puja’s en andere zaken verwezenlijken, maar binnen in mezelf ben ik heel erg
ongelukkig en erg droevig. Nu zouden jullie als Sahaja yogi’s moeten… (korte pauze) Als Sahaja yogi’s zouden jullie als het
minste van het minste jullie volle aandacht moeten geven. En dan moeten jullie het iedereen vertellen… (korte pauze) Kijk, het
probleem met Sahaja Yoga is dat jullie allemaal genieten en dan zien jullie niet meer wat er rondom jullie gebeurt.
Ik moet jullie nu zeggen dat ik mij nu bevind in het midden van een oorlog tussen mythe … (korte pauze) Is het een zone, is het
een … ik weet niet wat ik moet zeggen, is het iets dat nog altijd in ons verborgen is, een soort van zwakheid die we niet trachten te
bevechten …(korte pauze) Ik zou jullie nu allemaal willen verzoeken om op jezelf te mediteren en voor je zelf te zien wat er
verkeerd is… (korte pauze)
Het is een grote schok en wat kunnen Sahaja yogi’s doen om deze schok te verminderen? Wat kunnen ze uitwerken om deze
afschuwelijke menselijke gedragingen te vernietigen? Jullie kunnen het klaarspelen met de Kracht van de Liefde! Maar deze
kracht moeten we in ons hart ontwikkelen. Denkt er over na! Het is nu voor ons allemaal een grote les om voor onszelf te zien of
we in orde zijn. Of gaan we door met het haten van anderen? Wat is de functie van ons brein, haten of liefhebben?
En als deze liefde je verlicht, zal je versteld staan en je zal zo’n grote kracht voor mij zijn. Ik kan het geheel niet alleen bevechten.
Ik heb mensen nodig die werkelijk hun liefde ontwikkelen en niets anders! Dat is nu een van de uitdagingen voor ons allemaal,
voor alle Sahaja yogi’s over de hele wereld. Het is niet alleen de strijd tussen gelovigen en niet-gelovigen, niet alleen de strijd
tussen Sahaja yogi’s en niet-Sahaja yogi’s, maar dit is een strijd waarin we allemaal één zijn en we gaan ze uitvechten. We
moeten op ieder niveau veel subtieler zijn.
Het is absoluut essentieel dat we nu op dit punt aandachtig zijn: maken we ook deel uit van het kwaad dat nu aan het uitwerken
is? Of zijn we er vrij van en klaar om het te bestrijden? Het is een grote veldslag en ik hoop dat hij beslissend zal zijn! Na dit zullen
er geen wreedheden meer zijn tegen mensen, geen gevechten meer, want dit is een gevecht tussen de rakshasa’s en onszelf. Het
is niet ‘alledaags’.
En dit moet ook uitgelegd worden aan diegenen die kwade krachten steunen. Het enige dat je kan zeggen is: “Moeder, hoe
kunnen we weten wie tegen is en wie niet?” Als Sahaja yogi’s weten jullie wie aan de verkeerde kant staat. Ik weet dat de Sahaja
yogi’s hen kunnen redden en terugbrengen op het rechte pad van de kennis en de liefde. Maar wees zeer voorzichtig met de

propaganda van het kwaad die nu gaande is.
Ik wil het diepste gedeelte van jullie hart beroeren, dat wat zou moeten verzoenen… (korte pauze)
Ik ben er zeker van dat jullie allemaal de omvang zullen begrijpen van het gevaar dat ons opwacht! Er zullen misschien geen
mensen overblijven, er zullen misschien helemaal geen kinderen overblijven. Want als dit probleem uitwerkt, dan wordt het zeer
moeilijk, zeer moeilijk… (lange pauze) Mijn hele bestaan is geschokt, wordt door elkaar geschud. Jullie zouden allemaal in elk
plekje en elk hoekje van het leven moeten kijken. Waar zijn deze praatjes bezig? Waar praten mensen over wreedheid? Wat
gebeurt er?… (lange pauze) Het gaat niet over één, niet over twee, het gaat over ons allemaal… (lange pauze)
Het gevecht dat ik aan het leveren ben, is zonder twijfel heel ernstig. Maar hoeveel kunnen we niet uitwerken als jullie allemaal
collectief strijden!… (lange pauze) Nu zijn al mijn inspanningen, inzichten en krachten in jullie handen en daarop moeten jullie
voorbereid zijn. Niet alleen door er over te lezen of te praten, jullie moeten de kracht van de liefde in jezelf opbouwen
Ik ben er van overtuigd dat jullie het zullen doen met het openen van de Sahasrara. Maar tracht er iets over te lezen en er iets van
de begrijpen met de kracht van de Liefde. Het is een zeer diepzinnig onderwerp en als jullie er over praten, ben ik er voor de helft
in en voor de helft buiten. Maar ik moet zeggen dat jullie allemaal dit en dit alleen moeten ontwikkelen en alleen dit zal tegen
deze boosdoeners, een sterke tegenstand vormen.(korte pauze)
Ik geef jullie mijn volledige zegen en ik wil dat jullie het allemaal individueel uitwerken. Van hoeveel mensen houden jullie,
hoeveel mensen… (korte pauze) Dit moeten jullie te weten komen.
Ik hoop dat jullie begrepen hebben wat ik van jullie verlang … (korte pauze)
Een nieuwe generatie komt er aan… (lange pauze)
Jullie zijn allemaal in mijn hart en ik hou heel veel van jullie en ik zou willen dat jullie als soldaten samen met mij ten strijde
trekken. Er werd me ook verteld dat sommige mensen groepjes vormen, een uiterst negatieve houding! Op dit ogenblik hebben
we volledige solidariteit nodig. Vertel dus aan deze mensen dat ze zich moeten gedragen! Het heeft geen zin om er Sahaja yogi’s
van te maken.
Ik ben er zeker van, het is een verlangen uit de grond van mijn hart, dat jullie werkelijk soldaten van liefde en vrede zouden
worden. Want daarom zijn jullie hier, daarvoor zijn jullie hier geboren. Geniet er dus van.
(Shri Mataji maakt een namaste.)
Ahmed Shah Durrani (Abdali), regeerde over Afghanistan, hij bezette drie maal het noorden van India tussen 1759-61. Zijn
doortocht werd telkens gekenmerkt door dood en vernieling. Hij wordt beschouwd als de stichter van Afghanistan. Zijn
mausoleum bevindt zich in Kandahar, waar mollah Omar, gekleed met de mantel van de profeet (reliek bewaard in de moskee
van Kandahar), zich in 1994 tot Amir al-mu´minin (Commandeur der Gelovigen) uitriep, Chef van de Durrrani’s en dus van heel
Afghanistan.
Auliya = heilige moslim. Nizzamuddin is begraven in New Delhi, dicht bij het scoutskamp waar de yogi’s logeerden en waar Puja’s
en muzikale programma’s plaats hadden in het begin van de Indiatour vooraleer de Nirmal Nagar in Noida ten oosten van New
Delhi werd geïnstalleerd. Shri Mataji heeft over deze moslim Heilige gesproken en de plaats bezocht.
De Pakistaanse president Musharraf.
Shri Mataji onderbreekt zichzelf, soms kort, soms heel lang. Het was alsof zij teveel moeite had om voort te gaan of dat zij elders
strijd leverde.
_________________________________________________________________________________________________

Second translation
_________________________________________________________________________________________________
Navaratri Puja
Haat met liefde overwinnen
5de dag van Navaratri
Loutraki, Griekenland
21 oktober 2001
Vandaag zijn we bijeengekomen om de Devi Puja te doen. Deze puja werd vele malen uitgevoerd, waarbij door de deva’s aan de
Devi werd gevraagd om hen van de tirannie van duivelse mensen te verlossen. Vandaag voel ik het net zo, dat we ons nu in de
greep van een eigenaardige (vreemde) situatie bevinden; dat er mensen zijn die zelf de duivel zijn, vermoed ik, - en ook (mensen
die) gehypnotiseerd worden door hen- die het wagen dingen te doen die ze nooit zouden mogen doen. Maar ze weten niet dat er
een limiet aan alles is. En dat punt is nu bereikt, dat alle goede mensen, vooral de Sahaja yogi’s, hun volledige aandacht moeten
richten op de destructie van zulke verschrikkelijke figuren als Mahishasura.
In die dagen was het heel eenvoudig omdat duivels zich als duivels vertoonden en je aan hen kon zien dat het duivels waren, en
hun hele gedrag wees erop dat ze duivels waren. Waarom deden ze dat? Waarom waren ze zo wreed? Omdat die zogenaamde
“menselijke wezens” die ze waren – dat zijn ze niet – duivels van aard zijn en dingen willen doen waardoor ze mensen, en goede
mensen, ten gronde kunnen richten. Het is overduidelijk dat voor hen de tijd is aangebroken om te worden vernietigd.
In geen geval kan ik tegen de islam zijn of ook maar kritiek leveren op Mohammed Saab. Hij was goddelijk, ongetwijfeld, en
trachtte goddelijk werk te verrichten. Maar uit dat goddelijke werk zijn die stompzinnige lui voortgekomen die deze duivelse
mensen aanvaarden. Het zal je verbazen als je hoort dat er in de islam vierenzeventig groeperingen bestaan! Ze zeggen: “We
volgen één religie.” – maar dat doen ze niet. Hiertussen bevindt zich een aantal echt slechte mensen, die zichzelf Devbandi
noemen, want dat is een plaats in India, en ze worden ook wel Wahabi’s genoemd.
Ik weet al sinds lange tijd van hen af, want in ons huishouden, in mijn vaders huishouden, hadden we heel wat moslimmensen
aan het werk als kok, als chauffeur en als andere huisbedienden. En die Wahabi’s zijn heel interessante lui omdat ze namelijk niet
in Mohammed Saab geloven. Dus als je hen vertelt dat Mohammed Saab zus en zo heeft gezegd, dan zeggen zij: “Nee, we
geloven niet in Mohammed Saab.” “Wel, in wie geloof je dan wel?” “We geloven in Allah.” “Hebben jullie Allah ontmoet? Hebben
jullie hem gezien, dat je in hem gelooft?” Maar in hun hele optreden was er een aangeboren wreedheid, zeer wreed; en zodra mijn
vader dat ook maar bemerkte, dan eiste hij dat ze vertrokken. Omdat ze er altijd van die sinistere gewoontes op nahielden, waar
ze anderen doorgaans mee behandelen.
Ik wist niet dat het zo’n vaart zou lopen. En ze kwamen vooral uit Afghanistan, kun je je dat voorstellen, voornamelijk. Natuurlijk
kwelden ze ook andere Afghanen; en waar ze ook gingen, daar beschikten ze over de specialiteit van heel wreed te kunnen zijn.
Niet alle Afghanen, nee, niet allemaal, maar een aantal van hen. En ze kwamen naar India vanuit Afghanistan en er zijn
verschillende soorten Afghanen. Sommigen waren heel aardig, vriendelijk, behulpzaam, heel leuke mensen. En sommige van hen
waren heel wreed. In het begin begrepen we niet wat dat was. Maar omdat mijn vader een wetenschapper was, een
islamgeleerde, vertelde hij ons: “Deze mensen zijn niet islamitisch. Zij noemen zichzelf Wahabi’s en ze zijn niet islamitisch.” Dat
kan ik tegenwoordig wel zien, zo duidelijk.
Niet dat er in andere godsdiensten of in andere groeperingen geen slechte mensen zijn. Maar deze Wahabi’s waren in het

geheim verschillende groepen aan het oprichten. Het zijn er niet veel. En daarom zei mijn vader: “Op een zekere dag zullen ze
heel explosief gaan worden en zouden ze wel eens kunnen gaan proberen om de wereld compleet te verwoesten.” In het begin
kon ik dat niet begrijpen, want ze zien er toch gewoon als menselijke wezens uit. Maar hij zei, hij vertelde me: “Ze zijn volkomen
vermomd, maar als ze eenmaal met hun wreedheden beginnen, dan zul je niet weten wat te doen.”
We hadden een infiltrant in ons land die Ahmed Shah Abdali heette (een moslim indringer). Hij was een zeer, zeer wrede man en
hij placht zelfs moslims te doden, want zijn idee was dat je Mohammed Saab niet mocht aanbidden, omdat Mohammed Saab
gezegd had: “Ik ben niet goddelijk”. Ik zei dat doorgaans ook om me voor domme mensen te behoeden. Jarenlang heb ik altijd
gezegd: “Ik ben niet goddelijk”, maar toen ze mijn vibraties en zo voelden, gingen ze geloven.
Maar degenen die in Mohammed Saab geloofden, werden door deze mensen nooit begrepen. Zeer, zeer wreed en juist omdat ze
niet geloven in Mohammed Saab kun je op geen enkel punt met ze discussiëren; je kunt met hen niet debatteren over wat er in de
Koran geschreven staat: “Want je gelooft niet in de Koran, je gelooft niet in Mohammed Saab, je gelooft in Allah.” God weet waar
vandaan zij connecties krijgen!
Maar geleidelijk aan werd het verbazingwekkend hoe ze mensen hypnotiseerden– zoals we verschrikkelijke goeroes hebben, die
zich als goeroes voordoen maar die hypnotiseren, je hebt ze gezien, mensen die gehypnotiseerd raken. Zo velen zijn er
ontmaskerd en zo velen zullen er ontmaskerd worden. Maar meestal waren het mensen die in geld geïnteresseerd waren, in het
verkrijgen van heel veel geld, hoe dan ook, in de naam van de religie. Maar toentertijd zagen de mensen hun meedogenloze
methodes en hun wreedheden niet. Die wreedheid begon zich langzaam te ontwikkelen.
En jullie weten dat we naar Nizzamuddin Auliya (arabisch woord voor heilige) geweest zijn. Alleen in die plaats ontdekte ik dat er
een madharsa is - ‘madharsa’ betekent ‘school’. En in die school hadden ze de gewoonte om kleine kindjes toe te laten. En het
was zo goed uitgestippeld, dat God niet weet – ik bedoel ik kan het niet zeggen, dat er 120 madharsa’s alleen al in Delhi waren!
Nu wist niemand wat ze daar onderwezen, hoe ze daar aan het beïnvloeden waren, hoe ze dat deden.
En zo gebeurde het eens dat ik naar die plaats ging, Nizzamuddin, en daar trof ik mensen aan die liedjes aan het zingen waren en
zo. En ik bespeurde in hen een waar gevoel voor liefde. Zij voelden mijn liefde, heel goed, allemaal, en ze begonnen naar Sahaja
Yoga te komen. Maar ik wist niet dat er een madharsa in die plaats was. Ik vroeg hen: “Waarom is dat, die vibraties hier,
Nizzamuddin was een Auliya. Hoe komt het dat deze plaats geen goede vibraties heeft?” Intussen kreeg ik gewoon heel slechte
vibraties. Zodoende zeiden ze me: “Moeder, er is hier een madharsa.”
Kijk maar naar het kwaad, hoe het werkt. Normaal gezien werkte het kwaad meestal zo dat het een aantal groepen ging vormen
en een paar oorlogen, om mensen af te maken. Ze waren met weinigen, maar ze hielden wreedheid als hun religie. Wat voor
leven ze ook leidden, ze wilden wreed zijn. In die madharsa’s echter hadden ze mensen die hen gewoonlijk uitleg gaven hoe je
wreed kunt zijn, hoe je kunt haten. Zo startte de ‘opleiding in haat’. En die haatopleiding werd heel erg goed door de madharsa’s
over de hele wereld uitgesponnen.
Zoals jullie weten, waren Pakistan en India voortdurend in conflict. Maar deze keer beseften de Pakistani’s dat: “Als we op die
manier strijd leveren met India, dan worden we als terroristen aangemerkt.” Dus zeiden ze: “Nee, we willen geen terrorisme in ons
land.” Maar zij zijn de stommeriken – die nieuwe kerel had ongeveer 65 studenten, afgezanten, naar Afghanistan gestuurd om in
die madharsa’s te gaan studeren, hoe je wreedaardig wordt – kun je je dat voorstellen! Haat onderrichten! Natuurlijk zijn er veel
moslims die dat niet zijn; maar als je geen respect hebt voor Mohammed Saab en je wordt verondersteld een moslim te zijn, wat
zal er dan van je terechtkomen?
Al die verkeerde ideeën ontwikkelden zich dus en de islam raakte verdeeld in vele groeperingen. Dat is oké, maar om zo’n soort
groep te krijgen die tegen alle menselijkheid ingaat, dat was het meest gedurfde plan. Ik weet niet hoeveel moslims daar ook van
op de hoogte waren. Ze verbreidden dit madharsa gedoe over de hele wereld en mensen die van dat instituut afkwamen, werden
heel, heel sadistische figuren.

De eerste wreedheid viel de vrouwen ten deel. Vrouwen werden met zo’n verachting behandeld en er werd hen totaal geen enkel
respect betoond. Dit op zich geeft al aan dat er niemand was om hen in de hand te houden. Het staat niet in de Koran
geschreven, het is niet door Mohammed Saab opgetekend. Hij verkondigt: “God is barmhartig; Hij is vredebrengend.” Alles wat
hij ook maar deed, was absoluut goddelijk, geen twijfel mogelijk. Maar sommige van die mensen, de manier waarop ze zich op
duivelse krachten toelegden, men begon de islam verkeerd te interpreteren.
‘Islam’ betekent ‘zich overgeven’. Degenen die zich overgegeven hebben, zijn jullie mensen. ‘Overgegeven’ doelt op degenen die
afstand gedaan hebben van alle lust, hebzucht en al die ondermijnende krachten, en die boven normale mensen uitgestegen zijn.
Iets anders, het was heel interessant om vast te stellen dat Mohammed Saab heeft gezegd: “Op het moment van de
wederopstanding zullen jullie handen spreken.” Dat zei hij duidelijk. Natuurlijk, omdat het in een alleszins poëtische taal was
opgeschreven, kunnen mensen dat, zo ze willen, betwisten. Maar Mohammed Saab zou nooit, nooit gezegd kunnen hebben… Het
is heel, heel schokkend dat mensen in deze moderne tijd tot zulke gewetenloze ideeën overgaan. Maar daarom, om die reden,
kregen mensen ook weerstand tegen hen. Joden – zij ontwikkelden een verzetsbeweging tegen hen. Die haat is de oorzaak; en
die haat is wederzijds, ik zou nu zeggen, is dat twee verschillende … het is overduidelijk.
Welnu, in Sahaja Yoga geloof je in een volkomen onschuldige, eenvoudige, gezamenlijke levenswijze. Maar dat mensen geloven
dat er absoluut verschillende groepen van mensen … Nu, wat is onze taak? Wat horen wij te doen? Allereerst moeten we aan
introspectie doen. Stel dat je een hindoe bent, van oorsprong, dan zou je moeten gaan zitten om uit te zoeken of je iemand haat
omdat hij een moslim is. Je kunt niet haten! Omdat iemand een moslim is kun je hem niet haten. Omdat jij een moslim bent,
omdat je je hebt overgegeven, kun je dus iemand haten? Als je je hebt overgegeven, heb je je overgegeven aan het Goddelijke,
hoe kun je dan tegen het Goddelijke zijn? Van die misleidende gedachten en ideeën moet afstand gedaan worden. Stel dat je een
hindoe bent – dan heb je niet het recht om iemand te haten! Dat is een feit! Het woord “hindoe” komt ook van de rivier Sindhu
want Alexander de Grote kon ‘sindhoe’ niet uitspreken en zei ‘hindoe’. En daarop hebben veel mensen in India hun haat gestoeld.
Maar wreedheid was niet hun thema. Dat was het ontlastende punt. Dat zij geen mensen pijn wilden doen.
Die neiging dus om te kwellen of om mensen te haten heeft een andere oorzaak. En die oorzaak is, zoals je duidelijk kunt zien,
dat zij openlijk haten. Haat is een slechte eigenschap. Een van de gevaarlijkste dingen is haten. En zo moeten jullie allemaal
weten … goed. Nu hebben we een …
Het is voor mij heel pijnlijk om te bedenken dat wij als menselijke wezens, (dat) wij anderen haten, als je weet dat liefde zo’n
overweldigend, prachtig gevoel is. Waarom toch zou je dan tot haat overgaan? Omdat mensen je beïnvloed hebben, ze hebben je
leugens verteld, daarom haat je. Wat een prestatie! Om eerst een menselijk iemand te zijn en dan een persoon vol haat te
worden! En wat zal het volgende zijn, ik weet het niet!
In die tijd was het geoorloofd voor de Godin om te doden. De Godin bracht dergelijke mensen gewoonlijk allemaal om … het is
een heel treurig gevoel dat God mensen heeft geschapen, vanaf een eencellig wezentje tot aan dit stadium, en hoe we iemand
dan kunnen haten - en dat is wat er is gebeurd!
Nu is Sahaj natuurlijk anders. Dat Sahaji’s weten hoe je vreugde kunt beleven aan de liefde. Dat vinden ze fijn. Daar genieten ze
van. Dat kun je zien. En als jullie mensen het op de een of andere manier voor elkaar kunnen krijgen om die haat op te heffen–
hoe dan ook, hoe dan ook– met je eigen wilskracht – dat allemaal afwijzen en trotseren en dat aan mensen voorhouden,
ik weet zeker … Het is een heel moeilijke wereld waarin die mensen die op deze aarde kwamen allerlei soorten van onderwijs
ondergingen, hun condities wilden verbeteren, de relaties, vriendschappen, en in de afgrond van haat terecht zijn gekomen … Mijn
hart huilt alleen maar. In wat voor een tijd ben ik op deze aarde gekomen, waar ik mensen moet zien die elkaar haten. Ze spreken
van ‘liefde’ en ‘haat’. Het is zo’n ernstige zaak, dat jullie die de kinderen zijn … ze zullen op zo’n manier eindigen … ik bedoel, ik heb
dingen meegemaakt, als ik jullie die vertel dan zullen jullie geschokt zijn. Hoe ver mensen tot dieptes van duivelse aard gezonken
zijn.

Het is een inzicht dat we hebben, we moeten inzicht hebben in onszelf: Haten wij iemand? Krijgen we ideeën die we niet zouden
moeten hebben, of doen we iets? … Heb je zulke dingen in je? Zoek dat uit! Haat je andere mensen?
De ideeën zijn rampzalig, absoluut, voor de menselijke geest. Ideeën die geheel volgens dierlijk instinct zijn, die deugen helemaal
niet voor menselijke wezens. Maar dat is er aan de hand, dat doet zich nu voor … als je arm bent, goed, maar door te haten word
je niet rijk, nee. Als je in moeilijkheden verkeert, dan is het je taak om die moeilijkheden uit de weg te ruimen, maar niet om er
munt uit te slaan. Dit moet allemaal stoppen. Het is zo verrassend dat we ons helemaal niet druk maken over waar we mee bezig
zijn. Ja, je moet een behoorlijk inzichtelijk vermogen hebben: waar gaan we heen? Als er een misverstand over iemand bestaat,
pak dat dan liever aan, compleet. Hij tracht je lastig te vallen, goed. Maar maak geen verkeerde beoordeling over die persoon.
Heel verrassend dat we die dingen nooit inzien, hoe lelijk ze zijn, en hoe vreemd ze zijn, hoe ze onze persoonlijkheid schade
toebrengen.
Je bent misschien in staat om enkele mensen te corrigeren … Alles wat we doen als Sahaja yogi’s, ik heb nooit beseft hoe
belangrijk dat is! We moeten er zoveel tijd aan besteden. Niet om je druk te maken over onzinnige, lichtzinnige dingen, maar over
iets serieus wat zich binnenin ons bevindt, of daarbuiten, wat tevoorschijn gehaald moet worden. Als ik jullie vraag: “Hoeveel
mensen haat je?”, dan kun je zeggen: “Twintig mensen.” en … Zie je, de hele atmosfeer van dit alles vervult me van zoveel
mededogen dat ik gewoon niet weet wat we er aan moeten doen, de Sahaja yogi’s. Wat zijn ze van plan? Willen jullie alsjeblieft in
jezelf kijken om na te gaan wat voor constructief werk we aan het doen zijn en wat voor destructief werk we gedaan hebben.
Jullie hebben een flinke schok nodig om dit te verstaan.
Ik vind de wijze waarop we onze programma’s en puja’s houden heel fijn en zo, maar als je het aan mijn innerlijke wezen vraagt,
dan weet ik dat het heel, heel ongelukkig is, en helemaal ontsteld. Wat jullie op dit ogenblik te doen staat als Sahaja yogi’s … als
Sahaja yogi’s, op z’n minst zouden jullie je volle aandacht moeten richten. En dan moet je iedereen vertellen … Zie je de
moeilijkheid met Sahaja Yoga is dat jullie je allemaal gaan amuseren en dan zie je niet wat er om je heen gebeurt.
Nu moet ik jullie zeggen, dat ik middenin een oorlog zit tussen mythe … Is het een gebied, is het een – ik weet niet wat ik moet
zeggen – is het (dat) er latent binnenin ons nog een soort van zwakte aanwezig is dat we niet proberen te vechten tegen onze
zwakheid … Ik zou jullie nu willen verzoeken om op jezelf te mediteren, om voor jezelf te zien wat er mis is …
Het is een grote schok, en wat kunnen Sahaja yogi’s doen om die schok te verkleinen? Hoe kunnen ze er aan werken om die
afschuwelijke leefwijzen van mensen te verdrijven? Dat is mogelijk met de kracht van de liefde – jullie kunnen dat voor elkaar
krijgen! Maar we moeten die kracht in ons hart tot ontwikkeling brengen. Denk er om! Dat is een grote les voor ons allemaal, om
voor onszelf te zien – of we het goed doen? Of dat we anderen blijven haten? Waar moet onze geest op gericht zijn, is dat op
haten of op liefhebben? En die liefde, als die jou verlichting brengt, dan zal het je verbazen wat een grote kracht je voor mij zult
zijn. Ik kan de hele boel niet alleen bestrijden. Ik moet mensen hebben die hun liefde echt tot ontwikkeling brengen – en niets
anders! En dat is nu een van de uitdagingen voor ons allemaal, voor alle Sahaja yogi’s overal ter wereld. Het is niet alleen maar de
strijd tussen gelovigen en ongelovigen, niet alleen de strijd tussen Sahaja yogi’s en niet-Sahaja yogi’s, maar dit is een strijd
waarin wij allen één zijn en die wij gaan uitvechten. In elk stadium moeten we veel fijngevoeliger worden.
Het is heel, heel essentieel om tegenwoordig tot de kern door te dringen –maken wij ook wezenlijk deel uit van dat kwaad wat
aan het werk is? Of staan wij daar los van en zijn wij bereid om er tegen te vechten? Het is een grote strijd en naar ik hoop een
beslissende! Hierna zullen er geen wreedheden meer tegen mensen begaan worden, zullen er geen gevechten meer
plaatsvinden, want dit is een strijd tussen de rakshasa’s en onszelf. Het is niet “gewoon”. En dit moet uitgelegd worden, ook aan
degenen die de kwade krachten bijval verlenen. Het enige wat je kunt zeggen is: “Moeder hoe kunnen wij weten wie er contra is
en wie niet?” Jullie zijn goed geïnformeerd; jullie zijn Sahaja yogi’s, jullie weten wie er aan de verkeerde kant staat. Ik weet dat
Sahaja yogi’s redding kunnen brengen en hen naar het goede pad van kennis en liefde kunnen leiden. Maar – wees heel
voorzichtig met de propaganda van het kwaad, die bezig is.

Ik wil het diepste deel van jullie hart beroeren, wat zich zou moeten verzoenen …
Ik ben er zeker van dat jullie allemaal de omvang inzien van dit gevaar wat ons te wachten staat. Misschien zullen er geen
menselijke wezens overblijven, misschien zullen er geen kinderen overblijven. Want als dit soort dingen zich ontwikkelen, dan is
het heel moeilijk, heel moeilijk … Mijn hele existentie wordt ongewis, wordt opgeschud. Jullie zouden allemaal in alle hoeken en
gaten van het leven moeten gaan kijken: Waar is deze toespraak van toepassing? Waar spreken mensen over wreedheid? Wat is
er aan het gebeuren? … En wat ik ook denk … het gaat niet om één, het gaat niet om twee, het betreft ons allemaal. …
De strijd die ik lever, is van heel serieuze aard, geen twijfel mogelijk. Maar als jullie allemaal gezamenlijk kunnen strijden, hoeveel
kunnen we dan uitwerken! … Al mijn inspanningen, opvattingen, krachten, alles is nu in jullie handen en daar moeten jullie op
voorbereid zijn. Niet door alleen maar iets te lezen, of erover te praten, jullie moeten in jullie zelf de kracht van liefde opbouwen.
Ik weet zeker dat jullie dat met het openen van de Sahasrara zullen doen. Maar probeer ook iets te lezen, iets te begrijpen, met de
kracht van liefde. Het is een heel diep onderwerp en als ik erover spreek, dan zit ik half aan de binnenkant, half aan de buitenkant.
Maar ik moet jullie zeggen dat jullie dit allemaal ontwikkelen en alleen dat (kracht van liefde) zal een heel sterke oppositie
vormen tegen deze “kwaad doeners” zoals ze het noemen …
Al mijn zegen gaat naar jullie en ik wil dat jullie allemaal dit individueel gaan uitwerken. Hoeveel mensen hebben jullie lief,
hoeveel mensen … Dat moet je uitzoeken.
Ik hoop dat jullie mensen hebben begrepen wat ik wil dat jullie doen …
Een nieuwe generatie komt op …
Jullie allemaal, jullie allemaal zijn in mijn hart en ik hou heel veel van jullie en ik wil dat jullie mensen je aandienen als soldaten
om met mij de strijd aan te gaan. Er is me ook verteld dat er een aantal mensen groepjes aan het vormen zijn – uiterst negatieve
instelling! In deze tijd hebben we volstrekte solidariteit nodig. Dus als jullie zulke mensen zien, zeg hen dat ze zich gedragen! Het
heeft geen zin om hen Sahaja yogi’s te laten worden.
Ik weet zeker - het is echt uit de grond van mijn hart – een verlangen van mij (is) dat jullie waarlijk soldaten van liefde en vrede
worden. Want dat is waarom jullie hier zijn, daarvoor zijn jullie hier geboren. Dus beleef er vreugde aan.
(Shri Mataji groet met Namaste)
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Diwali Puja - Strijder van de goddelijke kracht - Los Angeles, USA 18/11/2001
Vandaag is het een heel, heel belangrijke dag waarop, zou ik zeggen, het kwaad werd bedwongen… (applaus)
… dat het kwaad zijn kracht overal kan verspreiden, is maar te wijten aan twee factoren. Eén ervan is dat je niet goed
geïnformeerd bent. Je bent nog altijd blind en je loopt zaken achterna die niet goed zijn, maar waarvan je denkt dat ze krachtig
zijn. Deze illusie creëert niet alleen problemen, maar ook absolute vernietiging.
Dus werden we ongetwijfeld geconfronteerd met een zeer grote uitdaging en ze werd gemakkelijk opgelost. Ze was gefundeerd
op een totaal verkeerde basis, gewoon om met opzet een probleem te creëren en niemand kon zich voorstellen dat het zo snel
en makkelijk zou worden opgelost. Ik wenste dat het voor Diwali opgelost zou zijn en dat is ook gebeurd. (Applaus)
Ook door onwetendheid doen mensen allerhande dingen. Zij die een of andere religie of zo iets volgen, doen dat alleen omdat ze
zich niet bewust zijn van de waarheid. Ze weten niet hoe ze de waarheid kunnen bereiken en ze klampen zich vast aan het feit
dat ze alles denken te weten.
Door dit alles ontstonden er zoveel fracties, zoveel domme mensen die uit onwetendheid volledig ten onder gaan. Nu komen we
tot Sahaja Yoga, je hebt alle kennis, een heel subtiele kennis, heel subtiel. Het is geen oppervlakkige kennis. Ze is zeer subtiel. En
aangezien zij deze subtiele kennis niet bezitten, komen ze terecht op het verkeerde pad van de onwetendheid, zou ik zeggen, en
dan trachten ze mensen die het goede doen tegen te werken.
Maar boven alles is er de kracht van God. Dit hele toneel wordt gespeeld om het bestaan van deze grote kracht te bewijzen. Alles
is zo goed geregeld en voor jullie, alle Sahaja yogi’s, is het een grote prestatie dat je het spel kan zien. Veel mensen die zogezegd
succes bereikt hebben, kunnen dit niet zien, maar jullie kunnen het zien omdat jullie toeschouwers zijn. Hoewel de hele wereld
deel uitmaakt van dat toneel, sta je erbuiten en kan je het zo duidelijk zien. Wat er ook gebeurd is, niemand had kunnen geloven
dat het vóór Diwali zou opgelost zijn.
Zo gaat het met deze domheid die gecreëerd werd en soms denken wij ook dat deze domme zaken op anderen indruk zullen
maken. Maar het gaat niet om indruk maken. Als je kijkt naar al deze mensen die verloren hebben, welke indruk hebben ze
nagelaten? Ze waren er om op iedereen een grote indruk te maken, om te tonen dat ze grote strijders en vechtersbazen waren.
Maar welke indruk hebben ze nagelaten? Of je gerealiseerd bent of niet, mensen kunnen zien dat het een mirakel is. Het is een
mirakel dat het zo is uitgewerkt.
Nu begint een nieuwe fase. Nu is het voor jullie allen een zeer, zeer grote uitdaging om mensen naar verlichting te leiden.
Mensen zijn nu niet meer zo onwetend. Ze zijn niet zo neergeslagen. Ik vind dat ze bovendien heel veel veranderd zijn. Hun
houding tegenover de waarheid is gewijzigd en ze begrijpen dat er achter alles wat zij gekend hebben een waarheid schuilt. Dat
is heel belangrijk, want als een mens begint te denken: “Dit is de waarheid?” dan zet hij zichzelf vast! Wat ook gebeurt, hij zal er
zich tegen elke prijs aan vastklampen. Hij zal zelfs niet meer in staat zijn na te gaan of het al dan niet de waarheid is.
Dieren kunnen het. Hoe? Omdat ze de aangeboren capaciteit hebben om het kwaad te ruiken, het is aangeboren. Wij kunnen dat
niet. Mensen kunnen dat niet. Een hond zal naar een slecht mens blaffen. Of hij zal hem aanvallen en neerhalen. Hij zal alles
doen wat normaal niet gedaan wordt. Hoe heeft hij de capaciteit ontwikkeld om te weten wie een dief is en wie niet?
Wij bezitten een hoger bewustzijn. We denken over veel zaken na, wat dieren niet kunnen. We begrijpen veel zaken die dieren niet
kunnen begrijpen. Wij koken ons voedsel, zij niet. Maar soms denk ik ook dat we ons brein koken! Want de manier waarop
mensen zich gedragen en met hun ego de waarheid trachten te vermijden, is verbazingwekkend. Zoals ik je zei is dit hele

gebeuren een toneelspel, maar je zou het beter goed bestuderen, het op jezelf toepassen en zien of je ook deel uitmaakt van dit
spel. Daarvoor moet je hoger gaan. Je moet hoger, hoger, boven je ego, superego en conditioneringen uitstijgen en van daaruit
jezelf zien en observeren. “Wat is dit? Waarom doe ik zoiets? Waarom is mijn aandacht zo? Wat is de hoofdreden van mijn eigen
‘bezetenheid’, zou ik zeggen, of van mijn eigen ‘gebrek aan inzicht’? Waarom neem ik verkeerde zaken aan?”
Eens je dit begint op te zien en als je al een beetje van dat gebrek aan inzicht bij jezelf terugvindt, dan kan je ook de mensen
vergeven die volledig gehersenspoeld werden, volledig gehersenspoeld, en die alles onder die invloed deden. Zoals het nu is, ben
je veel hoger gestegen dan al deze mensen en ben je veel meer bewust dan al die anderen. Je moet dit dus goed begrijpen en
dan kan je alle fouten die ze begaan hebben vergeven.
En over mensen die werkelijk slecht zijn, hoef je je geen zorgen te maken. Hen vernietigen is het werk van de Goddelijke Kracht.
Maar sla jezelf gade en kijk naar jezelf. Als je ook dergelijke gedachten hebt, welke sluimerende gedachte ook, dan moet je de
spiegel trachten te reinigen zodat je je volledig beeld ziet en dan tracht je dat beeld te reinigen. Het is heel belangrijk jezelf te
reinigen.
Sommige mensen hebben erg veel verkeerde dingen gedaan. Ik heb gewoon medelijden met hen. Als ze verkeerde zaken gedaan
hebben, is het hun verantwoordelijkheid te zien wat ze gedaan hebben. Waarom hebben ze zoiets gedaan? Waarom was het
nodig?
Al deze introspectie zal zo goed werken. Je echte krachten zullen dan naar boven komen: je krachten om realisatie te geven, je
krachten om de problemen van je land en van de hele wereld te begrijpen. Eens je aanvoelt dat jij de strijder bent die het moet
uitvechten, dat je de verantwoordelijkheid hebt om het uit te vechten, dan zal het uitwerken. We kunnen niet alles aan de
goddelijke Kracht overlaten. Je moet de goddelijke Kracht gebruiken en je moet het uitwerken omdat jullie de strijders van de
goddelijke Kracht zijn.
Met die prachtige gedachte beginnen we ons natuurlijk te zuiveren. Je hoeft niet alles te weten: waarom de dingen gebeuren en
hoe ze gebeuren, hoe ze uitwerken. Dat is niet jouw taak. Jij bent een strijder, je moet dus alleen vechten, de onwetendheid
bestrijden, die van jezelf en die van anderen. De meeste strijders falen door hun ego. Als ze falen, is dat omdat ze andere
hindernissen in hun hoofd hebben. Er zou geen hindernis mogen zijn, maar je moet gewoon voortdoen en weten dat er helemaal
geen hindernis is. Dat er hindernissen zijn en dat je het niet aankant, is een mythe.
Het is niet eenvoudig het bewustzijn van mensen te verheffen, want het geeft de indruk dat er maar een kleine afstand te
overbruggen is maar dat is niet zo. Het is niet zo. Voor sommige mensen kan het een zeer moeilijke taak zijn om uit de bandhans
van de Agnya te geraken. Op dat punt zie ik dat sommigen van jullie falen. Om dat tegen te gaan, is introspectie het beste. Als je
denkt dat je het altijd bij het juiste eind hebt, dan is introspectie het beste: “Doe ik alles goed of fout? Wat doe ik om mezelf te
verbeteren?” Soms heb je de illusie dat je het heel goed doet.
Bij ons in Sahaja Yoga, staan sommige mensen erg op het voorplan: ze zullen naar voor komen, dit doen, dat doen. Maar wat is
de bedoeling innerlijk? Het doel is dat mensen zouden zien dat je dit of dat werk doet. Het doel moet zijn dat je in staat bent
jezelf binnenin te zien. Je moet zien wat je eigen innerlijk probleem is en dan kan je goed begrijpen dat je jezelf en anderen erg
vooruit helpt.
Er staat bijvoorbeeld ergens een heel groot gebouw en al de gebouwen rondom storten in door een aardbeving, maar dit gebouw
blijft recht staan. Dat komt omdat het op een heel stevige ondergrond is opgetrokken. Zo is het ook als Sahaja Yoga op een zeer
stevig fundament gebouwd is, dan kan niemand het vernietigen of vervormen. En dat is wat iedereen moet doen.
Enkele mensen vertelden me: “Weet u, uw Sahaja yogi’s, ze zijn zó en het zijn grote opscheppers.” Ik zei: “Werkelijk? Ik kan niet
geloven dat ze zo kunnen zijn.” Ik zei: “Ik zou ze willen spreken, wie ze ook zijn.” Dus zeiden ze: “Neen, u kan zelf uitmaken wie ze
zijn en waarom ze zich zo gedragen.” Ik zei: “Ik weet alles, maar ik zou willen dat ‘jullie’ ook alles weten.” De fouten van anderen
zien is leuk, zelfs heel gemakkelijk, maar ga eens op zoek naar je eigen gebreken! Wat zijn die dingen die ons verstikken? Dit is de

beste manier om je bewustzijn te verbeteren. Net zoals je met een wagen de weg moet kennen. Je moet weten hoe je moet
rijden. Je moet de problemen zien, maar in plaats daarvan vindt je jezelf het einde! Dat zal niet werken.
Vandaag wordt een zeer belangrijke gebeurtenis gevierd. Ik zou zeggen dat Diwali vieren een zeer, zeer vreugdevol iets is. Maar
deze vreugde is niet voor onszelf, deze vreugde is voor de hele wereld! We moeten voor de hele wereld werken. We werken voor
onszelf, voor onze baan, voor ons geld, wat het ook moge zijn, maar wat doe je voor anderen? Dat moet je voor jezelf uitmaken.
Het is zeer belangrijk. Alleen die mensen zijn belangrijk voor Sahaja Yoga omdat ze bezorgd zijn, omdat ze bekommerd zijn en
iets doen voor anderen. Dit levert veel vreugde op.
Als de lampen licht geven, is het om je gelukkig te maken. Ze branden zich op om je gelukkig te maken. Zij zijn het die ons
kunnen leren dat wij zelf iets moeten doen om van ons eigen hoger bewustzijn te genieten.
Ik ben ervan overtuigd dat dit alles zal uitwerken. Ik doe ook mijn best om dit licht standvastig en vol enthousiasme te laten zijn.
Het is aanwezig. Jullie zijn er op uit om jullie kruiken te vullen. Jullie kúnnen het. Mijn bezorgdheid zal je niet helpen. Je zal dus
van start gaan en als je een volledig beeld van jezelf wilt, dan moet je eerst de identificatie met jezelf opgeven, anders zal je nooit
te weten komen wat er verkeerd is met je. Als je teveel met jezelf geïdentificeerd bent, kan je niet groeien.
Wat is het doel zoals de zaken nu staan? Wat is ons levensdoel? We moeten vrede brengen over de hele wereld. Jezelf
veranderen is natuurlijk belangrijk, zonder twijfel, maar anderen veranderen zal meteen ook de problemen in de wereld oplossen.
Als alle mensen op deze wereld goede mensen worden, Sahaja yogi’s, kan je je dan inbeelden wat er zal gebeuren? Denk aan de
droom die ik heb, dat we iedereen die we kunnen transformeren, moeten omvormen tot goede mensen. Als ze niet
getransformeerd worden, zijn ze als een kaars zonder vlam. En als ze transformeerbaar zijn, dan zouden we elke methode, elke
truc moeten gebruiken om dat te doen.
Ik ben er zeker van dat er gauw een dag zal komen waarop jullie zullen zeggen: “Moeder, nu voelen we ons werkelijk veilig.” Denk
niet aan het verleden of aan de problemen van het verleden. Je staat daar nu boven. Leef in vreugde. Heb vertrouwen in jezelf en
werk het uit. Ik ben er van overtuigd dat het zeer snel gaat gebeuren. Het zal zeer vlug gebeuren. Het is jouw verlangen, jouw
werkwijze en jouw zorg om het uit te werken. De hoofdzorg zou moeten zijn: “Hoe kan ik deze persoon veranderen?” Je kan
iedereen veranderen.
Weet je, je spreekt er over met één persoon en een andere volgt. Zoals toen we met het vliegtuig geland waren en ik op de
luchthaven zoveel mensen ontmoette die hun handen zo naar mij uitstrekten. Ik vroeg: “Wie zijn deze mensen?” Het waren geen
Sahaja yogi’s. Ze hadden iemand gezien, ik kon hen niet vragen wat er gebeurd was, maar ze zeiden allemaal: “Wij voelen de
koele bries in onze handen.” Ze wisten er niets van. Ze wisten niets over de Kundalini, niets. Waar komt deze koelte dan
vandaan? Ze zijn daar in feite om hun realisatie te krijgen, maar wij moeten onze ideeën kenbaar maken. Wij moeten onze liefde
naar hen uitspreiden.
In plaats van je aan hen te ergeren, geef je hen beter een kans en je zal verwonderd zijn hoe ze er op uit zijn om te transformeren.
Ze hebben allemaal genoeg van alle artificiële zaken die ze bezitten. Dat is nu voorbij. Je zal verbaasd zijn hoeveel er staan te
wachten om van jou hun zelfrealisatie te krijgen en laat ze met jou samen hun Diwali vieren.
Geniet van Diwali. Met één kaars kan je Diwali niet vieren. Je moet veel meer kaarsen hebben. En dat is jouw taak. Je kan het
alleen met jouw kaars doen. Ze is van jou en ze kan iedereen verlichten. Waarom zou je ze dan niet kost wat kost en overal
gebruiken?
Ik ontmoette enkele Sahaja yogi’s. Ik vroeg: “Wat hebben jullie gedaan?” Zij zeiden: “Niets.” “Niets? Deden jullie niets.” “Neen,
niets.” Wat is dan het nut van zelfrealisatie? Als je niets hebt gedaan, als je er niet naar verlangt om iemand realisatie te geven,
met niemand wenst te spreken, ben je er zo verlegen voor?
Dan ontmoette ik iemand die zei: “Moeder, we komen terug van een programma.” “Hoe komt het dat je zo laat bent?” “Omdat ze

ons zeiden dat er bomalarm was.” “Dus bleven jullie buiten wachten?” “Ja.” “Met hoeveel?” “Allemaal. Er stonden duizenden te
wachten. Er was geen bom. Ze zeiden dat er geen bom was. Dus gingen we naar binnen en we ontvingen allemaal onze
realisatie.” “Maar jullie waren gerealiseerde zielen?” “Neen, we kregen onze realisatie, maar soms moeten we ook wachten en nu
zijn we ervan overtuigd dat niemand ons kwaad kan doen, dat niemand ons last kan bezorgen of ons kan overweldigen. Wij doen
het alleen onszelf aan.”
Dus herhaal ik dat introspectie in Sahaja Yoga heel erg belangrijk is. Als je het licht in je hebt, moet je er zorg voor dragen.
Ik was uiterst tevreden toen ik van veel mensen hoorde dat ze de zegeningen van Diwali gevoeld hadden. Maar zie je, gisteren
waren er die sterrenregens(1) ze kwamen zo goed gelegen! In de geschiedenis van deze wereld was het nog nooit gebeurd.
Waarom zijn deze regens gisteren opgetreden en probeerden ze een nieuwe ervaring te geven? We kunnen zeggen dat dit een
moment was dat zelfs door de natuur herkend werd en we zouden ook moeten beseffen dat dit een bijzonder moment was.
Ik ontvang gewoonlijk brieven over mensen die ziek zijn, over hun ouders die ziek zijn of hun… deze is ziek, allerhande dingen.
Dan is het huwelijk van iemand stuk gegaan. Dan zijn de kinderen van iemand ziek… Ik bedoel dat ze het doen met allerlei zinloze
zaken. De reden is dat zijzelf, degenen die schrijven, geen gerealiseerde zielen zijn of misschien maar halfweg, want ze zouden
zich kunnen afvragen: “Waarom zouden we naar Moeder schrijven? We kunnen het zelf oplossen!” In plaats daarvan zouden ze
moeten schrijven over wat ze bereikt hebben, hoeveel ze bereikt hebben, hoe ze door anderen geliefd zijn, hoe ze Sahaja Yoga in
de kleine dorpjes gebracht hebben. Het is veel beter om dat allemaal te schrijven dan: “Mijn moeder is ziek, mijn vader is ziek.” Al
deze relaties blijven je neerhalen
Niemand is dus je broer. Niemand is je zus. Alleen Sahaja yogi’s zijn je broers en zussen. En dan heb je ergens een neef en het is
de neef van de neef van de… Laat het dus maar vallen. Dat is je taak niet. Dat moet jij niet uitwerken. Zelfs voor ik kwam, ontving
ik dergelijke brieven. De neef van iemands neef… dergelijke zaken. Ik vroeg dus aan die dame: “Waarom schrijf je altijd over al
deze zaken van deze neef en die neef?” Ze zei: “Moeder ik tracht Sahaja Yoga te verspreiden.” “Hoe?” “Omdat ze naar Sahaja
Yoga zullen komen als ze genezen worden.” Dit is niet de manier waarop we Sahaja Yoga willen verspreiden. Dit lijkt meer op
adverteren met als specialiteit dat je iemand kan genezen en dan zullen sommige mensen naar Sahaja Yoga komen. We willen
gewoon niet dat dergelijke mensen komen.
Ik wil niet kwetsend zijn, maar ik wil jullie moed, begrip en wijsheid geven. Waarom zijn we Sahaja yogi’s? Alleen maar om al onze
verwanten te genezen? Ze zijn misschien ziek omdat ze fouten begaan hebben.
In plaats van aandacht te besteden aan deze mensen zou je beter aandacht besteden aan jezelf en je spirituele evolutie. Je moet
jezelf respecteren. Al is het jouw familie, het zijn je zaken niet. Wel begrip, wijsheid, dat wij hier gekomen zijn voor een heel, heel
speciale taak van een heel hoge kwaliteit. Als dat er niet is, schrijven al deze mensen naar mij.
Nu was er een dame die in Sahaja Yoga gehuwd was en me het volgende schreef: “Ik ben ongeveer acht of negen maanden
geleden gescheiden. En nu zeggen mijn verwanten: “Waarom ben je in Sahaja Yoga getrouwd? En iedereen bekritiseert mij en
Sahaja Yoga.” Ik zei: “Wie vroeg je om te trouwen?” Ik heb het haar nooit gevraagd. Haar huwelijk is dus nu voor haar het
belangrijkste geworden, namelijk: “Mijn hele familie zegt: …” Wat hebben zij voor Sahaja Yoga gedaan? Als dit huwelijk niet in
orde komt, zullen ze zeggen dat er met Sahaja Yoga iets fout is. Laat ze zeggen. Wij hebben ons niet op die manier geëngageerd.
Ik heb jullie altijd gezegd: “Schrijf niet naar mij over je moeder, je vader, dit, dat.” Als je niet weet hoe je ze kan genezen dan stop
je beter met Sahaja Yoga. Jijzelf kan ze genezen. Je kan het zelf uitwerken.
Maar zoals je ziet, ontvang ik dagelijks zoveel brieven. Ik vroeg hen: “Is je vader in Sahaja Yoga?” “Neen.” “Moeder?” “Neen.”
“Broer?” “Neen. Niemand.” “Waarom vraag je het mij dan? Wat is mijn relatie met hen? Het zijn geen Sahaja yogi’s. Ik ben alleen
verantwoordelijk voor Sahaja yogi’s. Zij zijn geen Sahaja yogi’s. Waarom wil je mij daarmee lastig vallen?” Het is onmogelijk te
begrijpen.

In Sahaja Yoga word je verondersteld om zelfrealisatie te krijgen, goed. Diegenen die het willen, kan je dan zelfrealisatie geven en
stevig vestigen.
Maar iemand die zweverig is en die van de luchthaven naar een andere plek volgt, allerlei gedragingen … dat is echt allemaal gek
en ziekelijk. Ik ben daar niet bij betrokken. Je zou er ook niet bij betrokken mogen zijn. Wat je zou moeten doen, is er op toezien
dat die mensen die er over praten naar Sahaja Yoga komen. En je moet hen zeggen: “De situatie is zo omdat jullie Sahaja Yoga
niet beoefenen.” Of: “Die persoon beoefent geen Sahaja Yoga en daar zit het probleem. Wij zijn in orde. Wij zijn gelukkig. “ Want
Sahaja Yoga is een open groep, dus komt iedereen er naar toe.
Ik zou jullie allemaal op de dag van Diwali willen vragen om aan jullie zelf te beloven: “ Ik zal mijn energie niet verspillen aan
mensen die geen Sahaja yogi’s zijn.” Dat is heel belangrijk, want de aandacht staat de hele tijd op verkeerde zaken en berust op
een verkeerde basis. Als je een beetje intelligent bent dan weet je dat je tot een beperkte groep spirituele mensen van een heel
hoge kwaliteit behoort. Op deze wereld zijn er heel weinig en je moet een intense inspanning aanhouden om ervoor te zorgen dat
deze kwaliteit in veel mensen aanwezig is en dat moet een grote betrachting zijn.
Zoek dergelijke mensen. Zeg hen dat jij het gevonden hebt: “Jullie kunnen het ook krijgen.” Maar maak je geen zorgen over zaken
die voor ons geen waarde hebben. Je moet weten dat je tot een speciaal ras behoort. Jullie zijn speciale strijders die opgeleid
zijn om Sahaja-werk te verrichten. Energie aan je verwanten, broers en zussen verspillen is niet goed voor je. Je moeten nu
begrijpen dat je eigen energie gereserveerd is, waarvoor? Voor Sahaja yogi’s.
Jullie zouden iedereen die een Sahaja yogi is of een Sahaja yogi wil worden, moeten helpen. Zij die gevestigde Sahaja yogi’s zijn,
moeten hen helpen, omdat wij één zijn en dit zijn al de verschillende handen van één persoon, één God.
Deze eenheid moet dus in onszelf gevestigd worden en de anderen zouden deze eenheid in jullie moeten zien.
Sommige mensen zijn zeer actief. Sommige mensen zijn zeer actief in het geven van kritiek. Ik ben er zeker van dat dit allemaal
zal uitwerken, omdat dit het jaar is van grote prestaties en succes, maar als je dan domme dingen begint te doen, dan zal er niets
uitwerken.
Natuurlijk zeg ik niet dat we onder ons dergelijke Sahaja yogi’s niet hebben. We hebben er. We hebben ongetwijfeld al de strijders
met ons. Ze zijn er voor uitgerust, ze hebben alles, maar we hebben er meer nodig. En daarvoor moeten we collectief werken,
moeten we plannen wat we zullen doen.
Onlangs was er een grote discussie over het islamitisch gedrag van mensen. Wij zijn geen christenen, geen moslims, niets van
dat alles. Dat zijn we niet, want je kan zelf niet in een kleine arena gaan staan en zeggen: “Ik ben een Sahaja yogi, maar ik ben een
ook christen.” Dat kan je niet. Je moet deze beperking opgeven. Je bent door en door een Sahaja yogi en alle andere nonsens
hoort niet bij jou.
Ik heb veel Moslims naar Sahaja Yoga zien komen, maar weinigen zijn echte Sahaja yogi’s. Maar ze komen wel, luisteren naar
mijn lezing, en zo meer. Maar erg weinig zijn werkelijk Sahaja yogi’s in de echte zin van het woord. Dan zal je de gebreken van je
gemeenschap of zogezegde godsdienst waartoe je behoort, beginnen zien, wat het ook moge zijn, je zal het opmerken. En als je
van hen houdt, zal je dit absoluut trachten te veranderen of je zal het opgeven. Dit zijn speciale mensen, speciaal geselecteerd
voor een heel speciaal doel en je kan je energie niet verspillen aan kleine idiote zaken. Dat is één zaak die je zou moeten weten.
Op deze dag van Diwali moet je beseffen dat je zelf moeten branden om het goddelijk licht overal te kunnen verspreiden. Maar
overdrijf niet. Zoals sommige mensen naar mij kwamen en zeiden: “Moeder, we hebben onze ouders laten vallen. We hebben dit
opgegeven. We hebben dat opgegeven. En toch zijn we niet in orde.” Dus zei ik: “Waarom zou je dat opgeven? Je blokkeert op
iets en dan geef je dit op … of is het dan automatisch gestopt?” “Ja, we waren zeer aan onze familie gehecht, aan onze ouders,
ons land, dit, dat en nu hebben wij een aantal van deze dingen laten vallen, enkele toch.”

Deze halfbakken mensen zijn voor niets goed. Geef hen niet te veel aandacht. Ze verdienen die aandacht niet. Je moet heel goed
begrijpen dat je niet zo mag zijn, en evenmin dergelijke vrienden mag hebben, of er Sahaja yogi’s van mag maken. Een Sahaja
yogi heeft het speciale karakter van een strijder die voor de waarheid vecht. Als je zo een persoonlijkheid hebt dan zal er overal
licht zijn.
Op deze dag van Diwali zegen ik jullie allen vanuit heel mijn hart en ik vraag jullie allemaal jezelf te eerbiedigen en jullie positie in
deze “organisatie” of in deze “beweging” van Sahaja Yoga te begrijpen. En ook hoe we het uitwerken. De aandacht voor al deze
onzinnige, wereldse zaken zou zich moeten verplaatsen naar jullie Zelf. Het zou een zeer dynamische kracht moeten zijn die het
allemaal uitwerkt. En ik ben er van overtuigd dat het volgend jaar helemaal anders zal zijn. Wij zullen allemaal de prachtige
zegeningen van God ontvangen. Wij moeten het collectief en met veel begrip doen.
Moge God jullie zegenen.
(1) In de nacht van zaterdag op zondag waren er aan de hemel honderden vallende sterren zichtbaar, een meteorietenregen uit
de staart van een komeet die de aarde van dichtbij kruiste.
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Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
(Korte inhoud van Moeders lezing in Hindi.)
Shri Mataji begint haar lezing met de mededeling : “Jullie Moeder is ziek en voelt zich niet goed omdat ze hard moet werken voor
jullie allen, maar het is het diepe gevoel van de liefde dat haar naar de puja bracht.“ Zij voegde er aan toe : “Diegenen die moesten
weggaan, zijn vertrokken en zij die verondersteld werden om te blijven, zitten hier voor Mij.“
Shri Mataji legde de nadruk op de aandacht die wij aan materiële en laag bij de grondse zaken besteden. Wij denken altijd maar
aan inkopen doen, enz. en wij kopen nutteloze dingen, terwijl wij zaken zouden moeten kopen die met de hand gemaakt werden
en die vibraties geven. Wij zouden beter geen te helle of te fletse kleuren in onze woningen gebruiken, maar wel kleuren met
goede vibraties die rust brengen. Wij zouden onze huizen niet mogen inrichten zoals de bhoots doen, maar op een manier die
van waardigheid getuigt.
Als Sahaja yogi’s zouden wij ons op een deftige, keurige en volledige wijze moeten kleden. Shri Mataji raadt ons het gebruik van
plastiek zoveel mogelijk af en zeker het gebruik van synthetische stoffen, de zetels, enz. Zij herinnerde ons er aan dat Sahaja
yogi’s geen gemene, obscene films of programma’s, die niet door de ganse familie kunnen gezien worden, zouden mogen
bekijken. Als wij, Sahaja yogi’s, die niet bekijken, dan zullen ze ermee stoppen en zullen ze absoluut geen enkel succes meer
hebben en stilaan zullen er goede films, zonder obscene scènes, gecreëerd worden.
Shri Mataji vroeg aan alle Sahaja yogi’s te beloven dat ze tijdens dit nieuwe jaar de hoogste prioriteit aan Sahaja Yoga zouden
geven en aan niets anders. Het Sahaj werk en de verspreiding van SahajaYoga zijn bijzonder belangrijk en eenieder van ons zou
deze goddelijke verantwoordelijkheid vanaf het begin van het nieuwe jaar op zich moeten nemen. Dat is de beste manier om
onze Moeder plezier te doen. De periode van discussiëren en plannen maken is voorbij en nu is het tijd om alles op een
praktische en collectieve manier tot een goed einde te brengen.
Moeder zegde zeer duidelijk dat het bijwonen van seminaries en zelfs haar puja’s niet opweegt tegen het verspreiden van de
boodschap van Sahaja Yoga en het geven van realisatie. Zij voegde daar aan toe dat Zij bij die yogi’s aanwezig is die het sahaj
werk doen en de boodschap van Sahaja Yoga verspreiden en niet bij hen die thuis zitten te mediteren, naar de collectiviteit of
naar haar puja’s komen en daarna vertrekken. Met hen heeft Zij niets te maken.

(Tweede deel van de lezing van Shri Mataji in het Engels.)
Ik vertelde hen hoe een Sahaja yogi zich moet voelen. Jullie zouden tevreden mensen moeten zijn. Jullie moeten eerst en vooral
tevreden zijn. Jullie moeten binnenin jezelf zien of jullie tevreden zijn of niet. Jullie hebben het hoogste gekregen dat jullie
verlangden, jullie kregen de vrede, de vreugde en al de zegeningen van God. Als jullie ondanks dat ontevreden zijn, willen jullie
altijd iets doen dat [deze vrede] verstoort. Er zijn altijd mensen die naar voren willen komen om zich door Mij te laten opmerken –
of zij willen Sahaja Yoga ontvluchten.
Ten eerste moeten jullie Sahaja Yoga verspreiden. Hoeveel mensen hebben jullie al tot Sahaja Yoga gebracht ? Denken jullie daar
eens aan! Wij zijn Sahaja yogi’s – wat betekent Sahaja Yoga ? Jullie zijn heiligen! Op deze wereld hebben al de heiligen - die heilig

werden met zeer veel moeite, die allerlei soorten van martelingen moesten doorstaan - veel werk gedaan. Eén enkele heilige trok
zóveel mensen aan. Hij kon hen natuurlijk geen realisatie geven, want Ik heb jullie geleerd hoe je dat kan doen. Maar ga eens na
wat jullie voor Sahaja Yoga doen.
Enkel mediteren is niet genoeg. Waarom mediteren ? Om jullie gereed te maken om de anderen te helpen. Al de mensen die er op
uitgaan om te helpen, hebben wij in deze Kali Yuga heel hard nodig. Maar het tegenovergestelde gebeurt. Jullie zijn er tuk op om
Mij te ontmoeten en Mij te zien. Ik heb gemerkt dat al de Indiërs die naar Cabella komen, Mij ‘moeten’ ontmoeten, Mij moeten
zien, alsof ze speciale rechten op Mij hebben. Waartoe dient dat ? Waartoe dient het Mij [persoonlijk] te ontmoeten ? Maar dat is
het probleem van onze conditioneringen. Wij gaan ervan uit dat als er ergens een leider of een minister komt, iedereen daar
naartoe moet om zich te laten opmerken, om hem ontmoeten en met hem te praten – maar dat geldt niet voor een Sahaja yogi.
Jullie moeten zelfrespect hebben, waardoor jullie zouden moeten beseffen hoe je je waardig kunt gedragen. Een aantal Sahaja
yogi’s zijn uitstekend, zijn zeer goed, zijn zeer tevreden – Ik weet wie ze zijn. En jullie moeten ook zo zijn, anders kunnen jullie niet
van Sahaja Yoga genieten, dan zijn jullie gelijk al de andere mensen die zich met allerhande idiote activiteiten inlaten.
Dat is het dus. Vandaag ging het om een echte test omdat Ik niet vroeger kon komen. Jullie weten wat het hedendaagse verkeer
betekent, Ik kon eenvoudigweg niet op tijd komen en toch zaten jullie hier [te wachten] – dit geeft Me grote voldoening…dat jullie
werkelijk van Mij houden en dat jullie echte Sahaja yogi’s zijn.
Als jullie werkelijk van Mij houden, moeten jullie ook houden van allen die geen Sahaja yogi’s zijn en hen trachten realisatie te
geven. Want jullie weten dat Ik oud ben … en tot hoever kan Ik gaan ? Tegenwoordig bezoek Ik niet meer zoveel landen, maar
Sahaja Yoga groeit snel, alhoewel Ik er niet naartoe ga. Waarom groeit het ? Omdat de mensen in dat land hun
verantwoordelijkheid opnemen. Jullie zouden moeten beseffen wat jullie verantwoordelijkheid is : Sahaja Yoga is er niet alleen
voor jullie zelf maar voor de rest van de wereld. Jullie moeten het uitwerken en er iets aan doen. Welke mensen jullie ook kunnen
benaderen of ontmoeten, doe allen het nodige!
Eerder heb Ik jullie reeds gesproken over de mensen die afschuwelijke goeroes ontmoeten, die altijd maar over hun goeroes
praten en een beeld van hen ophangen. Zij spreken over hen aan wie ze ook maar ontmoeten. De Sahaja yogi’s niet. Ik weet het
niet, zij willen misschien hun realisatie beschermen. Zij denken dat ze hun realisatie zullen verliezen als ze er met iemand over
spreken. Welk nut heeft het om gerealiseerd te worden als jullie Sahaja Yoga niet verspreiden ? Al mijn inspanningen worden
verspild aan zulke mensen die enkel aan zichzelf denken. Zij willen enkel iets voor zichzelf.
Zo zijn er bijvoorbeeld veel meisjes die willen trouwen. Er zijn er vier tot vijf maal meer dan alle jongens samen. Maar als zij niet
gehuwd zijn , voelen ze zich ongelukkig. Dat is niet belangrijk ! Nu zijn jullie met God verbonden ! Het huwelijk is niet altijd een
grote zegen, dat kan Ik jullie verzekeren. Het kan integendeel zeer dwingend en moeilijk zijn. Jullie zouden er dus beter niet
rouwig om zijn. Jullie zouden je slecht moeten voelen als je geen realisaties kunt geven.
Hoeveel mensen heb Ik zelfrealisatie gegeven ? Denk daar eens aan. Altijd maar, gelijk gewone mensen, aan trouwen en dat
soort dingen denken! Dat zal jullie niet helpen. Jullie zijn speciaal. En wat is jullie specialiteit ? Wat doen jullie daarmee ?
Ik vind het spijtig dat Ik jullie dit op het einde van ons grote verblijf in Ganipatipule moet zeggen. Maar nu en dan is men verplicht
te zeggen waar het op staat. Ik weet dat jullie allen zeer goede Sahaja yogi’s zijn, dat jullie ook veel verwezenlijkt hebben. Maar
Mijn wens is dat jullie allen als een licht zouden worden en Sahaja Yoga zouden verspreiden. In enkele landen is dat reeds
gebeurd, het werkt uit en de mensen voelen zich zeer verantwoordelijk. Ik ben onder de indruk van hoe zij Sahaja Yoga
verspreiden.
Nu moet Ik jullie dezelfde vraag stellen. Kijk asjeblief naar jullie zelf, doe aan introspectie : wat hebben jullie gedaan ? Wat
hebben jullie in Sahaja yoga volbracht ? Het geeft zo’n voldoening als jullie werkelijk, werkelijk hard werken om Sahaja Yoga te
verspreiden.

Vele mensen denken dat Ik graag heb dat ze naar Mij toe komen – dat is niet waar. Dat is geen blijk van waardering. Jullie
zouden dat nooit mogen doen. Het is juist andersom, als jullie werkelijk willen groeien, dan zal Ik het weten.
Eigenlijk had Ik dit vandaag allemaal niet mogen zeggen,want het is de dag vóór nieuwjaar. Maar de mensen hebben de
gewoonte om op nieuwjaarsdag enkel goede voornemens te maken. Dus moeten jullie vandaag de volgende beslissing nemen :
“Wat doen wij voor Sahaja Yoga ? Wat geven wij aan Sahaja Yoga ? Wat hebben wij verwezenlijkt ? Delen wij met de anderen ?”
Jullie hebben de grootste waarheid ontvangen. Niemand heeft ze gekregen – de mensen hebben zo hard gewerkt, hebben zoveel
gedaan – maar niemand kon realisatie geven! Het is verbazend dat enkel jullie zelfrealisatie kunnen geven. Kabir kon aan
niemand realisatie geven. Gyanadeva kon aan niemand realisatie geven. Zij waren allen zeer, zeer grote en waardevolle heiligen
met een groot begrip. De poëzie die zij schreven, wordt door de mensen gezongen – dat is alles.
Maar zij kunnen geen zelfrealisatie geven, wat jullie wel kunnen. Als jullie met al die krachten geen zelfrealisatie geven, wat voor
nut heeft het dan om jullie deze krachten te bezorgen ?
De nieuwjaarsboodschap van vandaag is dus dat jullie “het volgende jaar aan vele mensen zelfrealisatie moeten geven.” Hoeveel
mensen hebben jullie zelfrealisatie gegeven ? Dat is de hoofdzaak. Maak het voor jullie zelf uit. Wat hebben jullie gedurende het
jaar gedaan ? Ik weet niet hoe dat kan berekend worden. Jullie moeten het zelf maar berekenen. “Wat hebben wij de afgelopen
jaren gedaan ? Wat hebben wij verwezenlijkt ?”
Deelnemen aan mijn puja houdt voor Mij geen gunsten in. Of iets voor de puja doen, levert Mij niets op. Mijn grootste puja is die
van de mensen en als jullie Sahaja Yoga kunnen verwezenlijken en snel verspreiden, dan ben Ik jullie zeer, zeer dankbaar.
Ik heb hard gewerkt, Ik heb werkelijk hard gewerkt. Dit lichaam, deze geest, mijn hele gezondheid, alles heb Ik gegeven om de
mensen te redden. En nemen jullie vannacht asjeblief ook een beslissing en besef dat wat jullie Moeder zegt, heel belangrijk en
waardevol is. Wij moeten het doen, wij moeten opstaan en realisatie geven aan de mensen. Maar dat blijkt niet zo eenvoudig te
zijn – het verwondert Mij dat mensen die gerealiseerde zielen zijn, zich zo gedragen.
Al mijn zegen voor het nieuwe jaar en voor jullie allen een ‘Gelukkig Nieuwjaar’. Dat vele Sahaja yogi’s in dit nieuwe jaar iets
groots zouden kunnen verwezenlijken.
Moge God jullie zegenen!

2002-0317, Mahashivaratri Puja
View online.
SHIVARATRI PUJA Poona, Maharashtra (Indië) 17 maart 2002
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vanavond zijn wij samengekomen om de Shri Shivapuja te vieren. Enkel mensen met een zuiver hart kunnen de Shivapuja vieren.
Zij die geen zuiver hart hebben, kunnen geen Shivapuja doen. Dat is het eenvoudige principe van Shri Shivaratri.
Zoals jullie gisteren gemerkt hebben, zijn er slangen, afschuwelijke slangen die de wacht houden achter de Shiva-linga. ( Nvdv :
Het decor bestond uit wriemelende slangen rond Shiva – linga’s. Een Shiva-linga is een steen in de vorm van een fallus, symbool
van Shiva. ) De betekenis ervan is dat de kracht van Shiva, zoals die wordt voorgesteld door de slangen, altijd waakt over hen die
een zuiver hart hebben en vol liefde zijn voor de anderen. Het is een symbool, we kunnen het zelfs heel symbolisch noemen.
Maar Ik moet toegeven dat de dieren veel beter de Goddelijke Kracht begrijpen dan de mensen, omdat zij een zuiver hart hebben.
Wat ook hun door de natuur opgelegde manier van leven is, zij doen altijd voort. Maar zij zijn niet boosaardig, zij zijn niet jaloers,
er zijn geen gemene zaken in hun hart. Zij doen het omdat het zo moet zijn.
Maar de mens bezit slechts één kwaliteit – en dat is hoeveel hij kan liefhebben en vergeven. De mensen kunnen door de kracht
van de liefde al hun negatieve neigingen overwinnen – zij zien gemakkelijk in dat het niet goed is om al deze neigingen te hebben
of misschien begrijpen zij dat het niet nobel is om zich aan al deze onmenselijke gedragingen over te geven. Zij zijn niet verplicht
om zich met al deze dingen in te laten. Zij worden ook niet uitgedaagd om het te doen, maar zij worden plots verleid door zaken
als haat, jaloezie en hebzucht.
Jullie weten hoe Shiva leeft. Hij leeft in de Himalaya’s. Kijk naar zijn kleren, naar wat Hij eet. Omdat Hij volmaakt is, heeft Hij niets
nodig, Hij is perfect. Dat is de persoonlijkheid van Shiva. En als jullie Hem aanbidden, zouden jullie in je hart moeten nagaan
welke gevoelens jullie hebben, welk soort boosaardigheid jullie onderhouden.
Tegenwoordig is de hebzucht het voornaamste probleem in India. Die mensen zijn zo gemeen en laaghartig. Je kan er niet bij dat
zij denken dat geld alles is en dat behoort niet tot de cultuur van de Indiërs, neen, zeker niet. Op geen enkele wijze. Maar op de
een of andere manier hebben zij het overgenomen, misschien in vreemde landen, maar dat geld de hoofdzaak is, verspreidt zich
nu heel vlug.
Denk aan Shiva. Hij dacht nooit aan geld. Hij wilde nooit geld bezitten. Hij wilde nooit met zichzelf te koop lopen. Er is een
behoorlijk verschil tussen Shiva en Shakti in hun ganse manier van doen. Omdat Shiva een absoluut vrijgevochten
persoonlijkheid is, maakt Hij zich geen zorgen. Als de mensen aan verkeerde zaken toegeven, zal Hij ze vernietigen – afgelopen!
Hij geneest niet, Hij corrigeert niet, helemaal niet. Maar voor de Shakti is dat wel belangrijk, omdat dit haar kind is, het heelal is
haar kind. Het werd allemaal door haar geschapen, dus is zij bezorgd en houdt Zij niet van mensen die overhellen naar gemene
en idiote dingen.
De mensen begonnen zich eerst met macht in te laten. Zij trokken van land tot land om meer macht te verwerven. Waar is al die
macht naartoe ? Weg. En daarna gaven zij hun verkeerde gedragingen door aan anderen. En nu lijkt het heel normaal te zijn om
zich schaamteloos hebzuchtig te gedragen. Voor hen is Shiva de oplossing. Al deze mensen zullen vernietigd worden. Zij zullen
eerst ontmaskerd worden en dan zullen ze tot de laatste molecule vernietigd worden.
Een ander aspect is dat Shiva de mensen met een goed karakter eerbiedigt. En als iemand een slecht karakter heeft of zich met
slechte zaken inlaat, zal Shiva hem niet sparen. Dus de Shakti creëert (de mensen), beschermt ze, zorgt voor hen, voedt ze op.
Maar Shiva zit daar enkel om ze vernietigen! Heel belangrijk, deze vernietiging is heel belangrijk. De Shakti heeft deze kwaliteiten

niet. Zij kan enkele rakshasa’s vernietigen, maar Hij kan land na land vernietigen.
Ten eerste : wie zal jullie ego vernietigen ? Dat doet Hij ook. Shiva bevindt zich in jullie Sahasrara. Denk eraan dat Hij hoog boven
alles in de Sahasrara zit.
Een paar dagen geleden zag ik een mijnheer die voor de radio werkt, een journalist, hij was zeer dom en sprak op een brutale
wijze. En Ik zag zijn Ekadesha Rudra’s. (Nvdv :Shri Mataji. wijst naar haar voorhoofd.) “O God,” zei Ik, “die gaat problemen
krijgen.” Ekadesha is niets anders dan de elf krachten van Shiva. Zij komen hier te voorschijn en veroorzaken allerlei soorten
ziekten; de ergste is kanker. Ik weet dat deze man een zeer slechte tijd tegemoet gaat. Hoe kan Ik het hem vertellen, hij is geen
Sahaja yogi. Hoe kan iemand het hem zeggen ? Maar het komt van deze Ekadesha Rudra’s voort.
Die elf krachten van Shiva zijn duidelijk beschreven. Deze krachten beginnen bij de mensen uit te werken, zelfs bij Sahaja yogi’s,
als zij het principe van Sahaja Yoga niet volgen. Ik zou zeggen dat Hij op alles let. Hij houdt elk ogenblik van jullie leven in het oog
: hoe jullie je gedragen, wat jullie doen, wat jullie dharma is. Hij let op alles. En zovele heiligen hebben jullie verwittigd, zovele
incarnaties hebben jullie gewaarschuwd.
Maar als jullie niet naar hen luisteren, zal ook Shiva niet naar jullie luisteren. Hij ‘luistert’ naar niemand. Als Hij kwaad is, dan is Hij
kwaad. Wat het ook mag zijn, het is heel moeilijk om Hem te overtuigen : “Spaar alstublieft deze persoon, er is geen probleem.
Vergeef hem.” Maar kunnen jullie je voorstellen dat zijn basiskwaliteit vergiffenis is ? Maar als Hij niet vergeeft, is het met jullie
gedaan. Tot op zekere hoogte zou Hij kunnen vergeven, maar daarna … Het is een heel, heel moeilijke situatie.
Het lijkt Mij dat de mensen zich niet realiseren wie Shiva is. In het zuiden (van India) hebben wij twee soorten van aanbidders. De
enen zijn de Shaivajieten (Nvdv :aanbidders van Shri Shiva), de anderen de Vaishnavajieten (Nvdv : aanbidders van Shri Vishnu).
Zij hebben gloeiende ruzie. Tegenwoordig minder, veel minder. Het werk van Vishnu is : zelfrealisatie geven en de emancipatie
en spirituele groei van de mensen bevorderen. Maar als jullie falen in goedheid, in dharma, dan verschijnt Shiva in jullie leven.
Wij moeten goed begrijpen dat wij allen door hun krachten omringd zijn, dat wij door Hun krachten gemaakt werden. De Shakti
beschermt jullie in zekere mate, maar Zij staat niet boven Shiva, Zij kan Hem niet voorbijgaan.
Tegenwoordig zijn er veel mensen die zich met politiek inlaten – dat zijn allemaal zaken om geld te verdienen. Zij trachten allen
om geld te verdienen, dat heeft niets met politiek te maken. Zij doen nergens iets goeds voor de hele gemeenschap, noch uit
angst, noch uit overgave. Zij gedragen zich alsof ze geen schrik hebben voor God, alsof zij niet bevreesd zijn voor zijn aandacht.
Misschien beseffen zij niet dat Shiva’s aandacht op hen gericht is. Hij let op iedereen, Australiër, Engelsman of Indiër. Tot welke
godsdienst ze ook behoren, Hij houdt ze in het oog.
Je moet dit goed begrijpen. En eens jullie dát begrijpen, zullen jullie aanvaarden dat jullie goede en dharmische mensen moeten
zijn. Jullie moeten goedaardige mensen zijn. Waarom spreken de mensen over goede karakters ? Tracht om het te begrijpen!
Tegenwoordig geloven de mensen daar niet in. Dat is onzinnig. De mensen doen van alles, zij drinken, zij spelen met geld. Zij
doen allerhande zaken zonder bevreesd te zijn voor de woede van God. En die woede komt van Shiva.
Ik zou jullie allen willen verwittigen, ondanks het feit dat jullie mijn kinderen zijn : wees voorzichtig! Weeg iedere stap die je zet
goed af. Natuurlijk ben Ik daar om jullie te ondersteunen, om jullie te helpen, om jullie te beschermen. Maar niet voorbij Shiva, Ik
kan niet voorbij Hem. Shiva is zo krachtig, Hij is de autoriteit. Hem aanbidden is de goedheid aanbidden. De goedheid kan
mededogen zijn, kan liefde zijn, kan vergiffenis zijn, kan eender wat zijn. Hij houdt enkel van goede mensen en Hij zal enkel
goede mensen beschermen.
Vele mensen zijn bijvoorbeeld tuk op macht; sommigen zijn tuk op geld en sommigen op macht. En diegenen die naar macht
streven, doen het soms ook voor geld, dat is het doel. Zij zullen niet in Sahaj blijven. Zij zullen uitgestoten worden. Zij doen het en
dan komen zij om vergiffenis vragen : “O Moeder, vergeef ons, wij hebben het gedaan.” Maar probeer om zoiets niet te doen. Ik
zal jullie natuurlijk vergeven, maar Shiva zal het niet doen. Hij doet het niet. Hij zal jullie om rekenschap vragen en dan zullen jullie

naar Mij komen : “Moeder, U moet ons redden!” Het is heel moeilijk. Uit zijn klauwen blijven, is zeer moeilijk. Hij is ook heel
vergevingsgezind. Hij vergeeft jullie veel. Hij vergeeft ook omwille van Mij. Maar als Hij na enige tijd overneemt, is er geen
beroep, is er geen veiligheid meer.
Ik wil jullie geen angst aanjagen, maar Ik wil jullie de waarheid vertellen, het is de waarheid. Jullie moeten trachten om goede
mensen te zijn. Jullie moeten werkelijk trachten om goedaardige mensen te zijn. Er werd Mij verteld dat sommige Sahaja yogi’s
zich bezig houden met het witwassen van geld en dergelijke. Sommigen hebben een heel slecht karakter, zij lopen achter de
meisjes aan en lonken naar hen en dat soort zaken. Dit heeft zeker het westen geruïneerd. Zelfs wij Indiërs nemen het over.
Wij moeten onszelf eerbiedigen. Als wij geen eerbied voor onszelf hebben en als wij verkeerde dingen te doen, kan Ik jullie enkel
helpen met jullie Kundalini. Maar als jullie te ver gaan, dan zal de Ekadesha Rudra zonder twijfel in werking treden. Op het
voorhoofd is het een heel grote hindernis en het is tegenwoordig heel effectief, heel actief. Alle soorten ongeneeslijke ziekten die
zich manifesteren, zijn te wijten aan de Ekadesha Rudra … en ook diegenen die bezeten zijn.
Een paar dagen geleden ontmoette Ik iemand die heel erg aangetast was. En de Ekadesha was aan het werk. Ik bemerkte dat hij
beïnvloed werd door iets zeer fanatieks. Ik verkies het niet te noemen, maar wij kwamen erachter dat het niet correct was. In
iedere godsdienst zijn er mensen die onzin vertellen. Als jullie dat niet kunnen beoordelen, dan kan niemand jullie helpen. Jullie
zouden een gezond oordeel moeten hebben over goed en kwaad. Dan is Shiva met jullie. Maar als jullie zich met zulke onzinnige
zaken bezig houden, zal dat tot zelfvernietiging leiden. De energie van Shiva vernietigt het Zelf. Wat wij hier het Zelf noemen, is
de kracht van Shiva.
Hij vernietigt op verschillende wijzen, langs verschillende wegen. Jullie kunnen je reputatie kwijt spelen, jullie kunnen je
gezondheid verliezen, jullie kunnen je vermogen verliezen, alles kan gebeuren tot jullie volledig afgedaan hebben en (...?…). Ik heb
mensen gekend die zelfs op hun doodsbed over geld begonnen te spreken : “Hoeveel geld zou ze krijgen, hoe zal hij het geld
krijgen, enzovoort.” Zij spreken zo, in plaats van over God of de zelfrealisatie te spreken. Het is zo een edele zaak. Maar bekijken
jullie Shiva : Hij bezit niets. Hij verlangt niets. Wat jullie Hem ook mogen geven, als een samarpana (offerande) of iets anders, Hij
zal het niet aanvaarden en Hij zal het aan de Shakti doorgeven : “Doe ermee wat je wilt.”
Het is Zij die alles doet voor jullie welzijn, om jullie gelukkig te maken. Hij geeft er niets om. In dat geval moeten jullie Shiva
behagen! Hij zal niet trachten om jullie te behagen, jullie moeten alles doen om Hem te behagen. Shiva heeft een zeer moeilijke
persoonlijkheid. In de Koran staan Allah en Shiva niet apart, er is geen verschil, omdat de mensen met wie Hij omging
ongeletterd en idioot waren. Dus gaf Hij ze geen bijzonderheden over het bestaan van God in verschillende vormen. Zij gaan
ervan uit dat er maar één Allah is. Maar zij doen niets om het verschil tussen hun functies of werk aan te duiden. Het is de Shakti
die liefheeft. Daar ben Ik het mee eens. Maar Zij kan ook zeer kwaad worden. En eens dat Ze kwaad wordt, komt er geen einde
aan.
Nu zeg Ik jullie dat jullie als Sahaja yogi’s jullie kwaliteiten moeten ontwikkelen om Shiva te behagen. Jullie hebben teveel
verlangens, jullie hebben teveel nodig. Dat is allemaal niet nodig. Natuurlijk wil Ik dat jullie een goed en mooi leven leiden en dat
jullie niet op idiote wijze de jungle in gaan of je als hippies gedragen, daar gaat het niet om. Het belangrijkste is dat de
gehechtheid aan zulke dingen uit jullie hart verdwijnt.
Een Shiva Bhakti (nvdv :aanbidder van Shiva) geeft niet om geld, het interesseert hem niet. Hij is zeer vrijgevig. Hij is enkel maar
vrijgevig. Door de manier waarop hij zich gedraagt, zeggen de mensen dat hij dom is. Maar dat denk Ik niet. Dat is zeker niet de
goede omschrijving. De omschrijving van iemand die een bhakta van Shiva is, houdt in dat hij niet in geld geïnteresseerd is en dat
hij zeer vrijgevig is. Al wat je hem vraagt, zal hij geven.
Mahavira was zo. Mahavira mediteerde in zijn tuin en Vishnu verscheen aan hem in de persoon van Krishna en zei : “Kijk, ik heb
geen kleren. Jij bent gekleed, waarom geef je mij er niet de helft van ?” Hij antwoordde: “In orde. Je kan ze hebben. Je kan alles
hebben.” Dan zei hij: “Dit (nvdv : mijn lichaam) is mijn huis. Ik zal dit als mijn kleren dragen.” Zo toonde hij dat naaktheid niets
bijzonders is.

Maar wat met de Jains (nvdv :aanbidders van Mahavira), zij maken grote standbeelden van Mahavira, kompleet naakt. Ik bedoel
dat dit het perverse van de menselijke geest is. Wij zouden moeten weten waarom hij dat deed. Hij was zo onthecht, volledig
onthecht. Wat is er verkeerd aan om zijn kleren weg te geven ? Het was geen opschepperij of iets in die aard. Maar de mensen
begrijpen vrijgevigheid niet. En de Jainies zijn de minst vrijgevige.
En men begrijpt ook de kwaliteit van al deze grote incarnaties niet. Want er bestaat zoiets als illusie. Shiva is bijvoorbeeld altijd
heel schaars gekleed. En wat eet Hij ? Niemand weet het. Wat verlangt Hij en wat heeft Hij nodig ? Niemand weet het. Een heel
begaafde musicus kan voor Hem komen zingen, voor Hem geen probleem. Of er kan zelfs een dwaas komen zingen, voor Hem
geen probleem. Hij trekt het zich niet aan. Hij is niet pietepeuterig over hoe de muziek zou moeten zijn en hoe de noten zijn, of ze
juist zijn of niet, neen. Hij staat boven al deze zaken. Hij staat boven al de formaliteiten die wij aan alles hechten, Hij staat daar
boven.
Hij is de spiritualiteit zelf, Hij staat boven al deze zaken. Of je een musicus bent of een artiest, wat je ook mag zijn, Hij geniet er
van – als het eenvoudig is en uit het hart komt, zal Hij ervan genieten. Als het vanuit het hart komt, geniet Hij er van. Hij heeft
geen conditioneringen : dat het modern zou moeten zijn, dat het zus of zo zou moeten zijn. Hij is niet geconditioneerd. Hij denkt
niet zoals de mensen die erbij gaan zitten om uiterst nauwgezet te beslissen of het wel past of niet. Zelfs in verband met kunst,
zelfs als het gaat over iets dat met het hart ontworpen is, dan nog trachten zij die persoon de ontmoedigen.
Ik heb mensen met grote conditioneringen gezien. Iets belangrijks over Shiva : Hij heeft in het geheel geen conditioneringen.
Daarom noemt men Hem een mast-maula. Hij is in het geheel niet geconditioneerd. Als je een conditionering hebt, ben je geen
Shiva-bhakta. Het is in orde dat je goed gekleed wil zijn, dat je dit zou willen doen … maar je zou geen conditioneringen mogen
hebben. Zo van : “Als je dit niet doet, ben je niet meer in, ben je niet modieus, ben je niet meer zo …” Het is moeilijk voor de
mensen om dit te aanvaarden. Er duiken nu allerlei soorten van modestijlen op. Ik vroeg : “Wat is dit ?” “O dit is de mode.” Zit er
achter deze mode een zekere god, of is er soms een godheid die je deze vormen voorschrijft ? Vandaag is het er, morgen is het
verdwenen.
Wat Ik jullie uitleg, is dat jullie zich van jullie conditioneringen moeten ontdoen als jullie Shiva willen aanbidden,. Jullie bevinden
zich in de wereld van de Sahasrara. Iemand is niet goed gekleed – afgelopen! Iemand is te modieus gekleed – afgelopen! De
mensen hebben de gave om iedereen te beoordelen. Je moet niet iedereen beoordelen. Als je dat met vibraties doet, wordt het
begrijpelijk. Maar zonder de vibraties, enkel omdat iets mode of geen mode is …
Wat is Shiva’s mode ? Zeg het Mij! Heeft Hij een mode ? Wat je Hem ook geeft, maakt Hem gelukkig. Wat je Hem ook geeft, Hij
eet er van. Hij is vol waardering omdat Hij de verpersoonlijking van de vreugde is. Hij is vrede en Hij is vreugde. Als jullie Shiva
aanbidden, zouden jullie geen enkele conditionering mogen bezitten.
Gewoonlijk draag Ik ook eenvoudige sari’s, heel eenvoudig. En het gebeurt dat de mensen denken dat Ik een arme vrouw ben. Ik
ben arm omdat Ik niet om geld geef. Ik zit er niets mee in. Dus zouden wij moeten beseffen dat Shiva de armste mens is, de
zuiverste God. Hij draagt geen alankaras (versieringen). Hij draagt niets, Hij leeft enkel met zijn eigen lichaam, omdat Hij de
verpersoonlijking van de vreugde is, niets anders dan de volledig vorm van plezier en vreugde.
Dus zou een andere kwaliteit van de Shiva- bhakta de vreugde moeten zijn. Jullie zouden met alles blij moeten zijn – wat je ook
ziet, welke persoon je ook ontmoet. De enige weg om dat te bereiken, is die menselijke kwaliteit van anderen te bekritiseren
opgeven.
Als de Engelsen een Indisch huis bezoeken, zeggen zij: “Wij houden er niet van.” - “Ach zo, waarvan houden jullie niet?” - “Het
tapijt beviel ons niet.” - “Er niet van houden” is op zichzelf al tegen het Shakti-principe. Als een Amerikaan een Engels huis
bezoekt, dan zal hij zeggen : “Ik houd er niet van.” Dat is de gewoonte. Al de mensen zeggen: “Ik houd er niet van” - “Het beviel mij
niet.” Wie zijn jullie om te zeggen : “Ik houd er niet van” of “Ik houd er wel van” ? De mensen geven er zich geen rekenschap van

dat zij door al deze dingen te zeggen, aantonen dat ze geen Shiva-principe in zich hebben.
Ik begrijp dat iemand die moeilijk kan lopen, een wandelstok of zoiets nodig heeft. Maar als hij zegt : “Ik houd niet van die
persoon omdat hij geen wandelstok gebruikt”, dan toont hij aan dat hij een egoïst is. Hijzelf gebruikt een stok en hij tracht in een
democratisch land wetten op te leggen opdat de mensen zouden verplicht worden met een wandelstok te lopen. Dat is heel
moeilijk.
In het westen is het de gewoonte om zó’n hoed te dragen, dit soort van kleding, een dotje in het haar … Allerhande gewoontes.
Tegenwoordig hebben de vrouwen een zeer grappige haarstijl. Omdat zij hun haar niet oliën. Zij willen niets vettigs in hun haar
hebben. Als ze iemand willen ontmoeten, zullen zij hun haar wassen. Ik denk niet dat het er goed uit ziet. Ik bedoel natuurlijk niet
dat je veel olie op je gelaat of oren moet hebben. Maar wat is daar zo belangrijk aan?
In ons dagelijks leven is er ook nog het feit dat wij heel erg op onszelf gericht zijn. Wij willen indruk maken op de mensen. Als ik
een kleed draag of zoiets, dan moet dat opvallen. Ik bedoel: zelfs als het opvalt, wat dan nog ? Welk kleed je ook aanhebt, van
welk land je ook komt, als er een slang langs komt, zal je gebeten worden. Een Shiva-bhakta gedraagt zich niet zo. Een
Shiva-bhakta moet alleen maar volledig opgaan in de geneugten van de vreugde. Een aparte haarstijl, een aparte kledij – Ik zie
niet in wat daar speciaal aan is. Wat levert dit alles op ? Niets. Worden ze graag gezien ? En wat is de zin van deze zeer
oppervlakkige populariteit ?
Jullie moeten zelfrespect hebben, niet enkel omdat je mens bent, maar als Sahaja yogi’s. Jullie zijn Sahaja yogi’s. Wij zijn
Shiva-bhakta’s, wij maken er ons geen zorgen over. Het raakt ons niet. Wat het ook moge zijn, Shiva is in ons en wij stralen met
deze innerlijke kracht in ons die de Kundalini is. Je mag goed gekleed zijn, je kan van alles zijn : wat voor zin heeft dat als je
slechte vibraties hebt ? Heeft het enige waarde als je de mensen enkel kan beoordelen door zulke idiote zaken als hun kleren en
snorren en niet door middel van vibraties ?
In Sahaja yoga moet je waardesysteem sahaj zijn. Ik heb vele mensen ontmoet die zeggen : “Ik houd niet van hun huis, ik hield
niet van dit …” – “Ik houd er niet van” is de uitdrukking, het is nishiddha (verboden) en moet door de Sahaja yogi’s opgegeven
worden. Als je van iets niet houdt, ben je geen Sahaja yogi. Het spreekt vanzelf als iemand anti-sahaj of zoiets is … Maar toch,
wat kan je winnen door te zeggen ‘ik houd er niet van’ ? Het is energie- verspilling. Ik ben in Sahaja yoga mensen tegengekomen
die Mij precies daardoor problemen bezorgd hebben, veel problemen. Alleen omdat zij zo op zichzelf georiënteerd waren. “Dat is
een slechte man, dat is een slechte vrouw, hij is dit, dat …” Soms ben Ik verwonderd. Want als die mensen bij Mij komen, verbaast
het Mij dat het zulke zeer vriendelijke mensen zijn.
Maar de mensen zijn op zichzelf gericht. Zo ken Ik mensen die geen moeite doen om naar de vergaderingen of de puja’s te
komen omdat zij moeten werken. Er zijn in het geheel elf puja’s, maar zij komen niet omdat ze het zeer druk hebben. Je zou
tenminste naar één puja moeten komen. Maar de Shiva-bhakta’s houden alleen maar van de puja’s. Niets anders. Hun hele
wezen is stellig doordrenkt met de vibraties van Shiva-bhakti (devotie). Voor hen is dat het voornaamste dat ze willen doen.
In Sahaja Yoga zijn er ook mensen die trachten geld te slaan uit Sahaja Yoga. Zeer verkeerd, zeer verkeerd, zeer verkeerd. Sahaja
Yoga is er om punya’s ( verdiensten) op te doen, om je zegeningen te geven en als je daar niet zo over denkt, dan stop je beter
met Sahaja Yoga. Je kan je heel gemakkelijk met sommige verkeerde zaakjes of kwade praktijken inlaten. Totdat je in de
gevangenis belandt. Maar om van je spirituele krachten te genieten, moet je zekere zaken leren. En één daarvan is dat je jezelf
moet deconditioneren. ‘Ik houd er niet van’ of ‘ik houd er van’ – deze zin moet uit je taal verdwijnen!
Voorkeur en afkeer zijn er voor mensen met een beperkte visie. Jullie moeten leren waardering opbrengen. Jullie
waarderingskracht zal aantonen in welke mate jullie spiritueel begiftigd zijn. En jullie waarnemingskracht zal aantonen in welke
mate jullie kunnen waarnemen. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die Mij komen zeggen : “Ik hield niet van die dame omdat zij een
rare sari droeg.” Wat is dat allemaal ? “Ik hield niet van haar omdat zij haar hand op haar hoofd legde.” En dan? Omdat jullie je
een eigen voorstelling van de mensen maken, en jullie willen dat de mensen zó zijn, anders bevalt het jullie niet. Niemand zal
veranderen of het jullie bevalt of niet. Waarom jullie energie verspillen ?

Soms zijn er geen al te goede muzikanten. Ik herinner Mij dat Ik eens thuis kwam en aan mijn vader vroeg : “Hoe zingt hij ?” Hij
antwoordde : “Hij is heel moedig.” Ik zei : “Wat is er gebeurd?” Hij antwoordde : “Hij zingt zonder zich er om te bekommeren dat
hij soms vals zingt en het ritme verliest, dat is niet belangrijk, maar hij zingt. Hij is heel moedig, himmatvalla (moedig).” Zo sprak
hij zijn waardering uit. Als deze man begon te zingen, zag Ik dat het zo was, maar Mijn vader zei : “Wa-wa, wawa (teken van grote
waardering voor een muzikant of een zanger)” en moedigde hem aan. Zo merken jullie dat Ik deze goddelijke kwaliteiten in mijn
vader heb gezien : hoe tolerant hij was - Ik bedoel geen tolerantie, alleen maar waardering. Hij bracht waardering op voor alles.
Zo zien jullie dat als de Sahaja yogi’s deze gave van waardering hebben, zij van alles zullen genieten. Want weten jullie dat jullie
anders jullie vreugde teniet doen ? Jullie zijn zulke verschillende mensen, met zulke verschillende kledij, uit allerlei verschillende
families en jullie komen naar hier van zovele landen. Maar voor Mij zijn jullie alleen maar Sahaja yogi’s, mijn kinderen, zo is het. Ik
beoordeel jullie niet volgens jullie kledij of jullie haarstijl. Al die moderne zaken maken enorm afhankelijk, en ze maken jullie zo
afhankelijk dat jullie onverantwoordelijk worden. Jullie worden onverantwoordelijk als Sahaja yogi’s.
Sahaja Yoga is jullie eerste en belangrijkste verantwoordelijkheid, omdat jullie zouden moeten weten welk een taak het is. Het is
een heel grote taak om de hele wereld te veranderen – dat is Mijn visie. En op deze gevorderde leeftijd denk Ik er nog altijd
hetzelfde over. Wat zou jullie houding moeten zijn als dit mijn visie is ? Dat wij allen Sahaja Yoga naar buitenuit zouden moeten
verspreiden. Ik ontbied jullie naar mijn puja’s om jullie te vernieuwen, om jullie meer energie en dergelijke te geven. Maar het
heeft geen zin als jullie het opnemen als een grote zegen en dan thuis blijven zitten. Jullie moeten Sahaja Yoga verspreiden!
Ik was verbaasd dat er werd gezegd dat er in Lucknow enkel maar tweehonderd Sahaja yogi’s waren. Hoe is dat mogelijk ? De
eerste keer dat Ik naar Lucknow ging, waren er tenminste drieduizend Sahaja yogi’s en wij hadden zelfs geen zaal voorzien. En
stellen jullie zich voor, plots zijn er zoveel mensen verdwenen. Hoe is het mogelijk dat daar slechts tweehonderd Sahaja yogi’s
zijn ? Ofwel liegen jullie, ofwel zijn jullie niets waard.
Het is dus de verantwoordelijkheid van al de Sahaja yogi’s, van al de Sahaja yogi’s om eerst en vooral Sahaja Yoga te
verspreiden. Hoeveel mensen hebben jullie zelfrealisatie gegeven ? Waar hebben jullie over Sahaja Yoga gesproken ? Ik heb zelfs
tijdens mijn reizen met het vliegtuig opgemerkt dat eender wie Mij aanspreekt met: “Weet je, mijn goeroe is zo belangrijk, en dit
en dat.” Openhartig, zonder schaamte over verschrikkelijke goeroes! Terwijl jullie beschaamd zijn om over Sahaja Yoga te
spreken. Nooit in publiek, tenzij jullie een publiek programma hebben. Jullie zijn zeer drukke mensen die geen tijd voor Sahaja
Yoga hebben.
Als jullie Shiva willen volgen en altijd van zijn zegeningen en bescherming willen genieten dan moeten jullie Sahaja yogi’s van een
heel hoge standaard zijn. Dat valt op als jullie allen Sahaja Yoga gaan verspreiden. Dat ontbreekt echter. Ik ben heel gelukkig dat
Sahaja Yoga in Australië zo verspreid is. Ik weet niet hoe dat komt. In zulk een verre plaats als Australië. In het begin had Ik mijn
twijfels, maar nu is het overal. In Oostenrijk en Italië is het ook verspreid.
Maar anders verspreidt het zich niet. Wat is er aan de hand ? Het punt is dat de leiders niet allen actief zijn. In Engeland
bijvoorbeeld reisde Ik van het noorden naar het zuiden, van het oosten naar het westen, in alle richtingen. Er zijn daar zeer
armzalige Sahaja yogi’s. Jullie moeten de jongere mensen in de universiteiten aanspreken. Als het hippiegebeuren verspreid is
geraakt, waarom dan niet Sahaja Yoga ? Het verspreidde zich als een lopend vuurtje, waarom dan Sahaja Yoga niet ?
Voor al deze bestaande zaken moet Ik jullie waarschuwen – wees voorzichtig! Als jullie gerealiseerd zijn dan hebben jullie de
verantwoordelijkheid om de anderen de realisatie te geven en om Sahaja Yoga te verspreiden.
Als jullie het niet doen, dan moge God jullie redden. Jullie moeten aan introspectie doe : “Wat heb ik voor Sahaja Yoga gedaan ?
Wat heb ik van Sahaja Yoga gekregen ?” En Ik ben er van overtuigd dat jullie zich na de shypriya (introspectie?) aan het
Shiva-principe in je binnenste zullen toewijden. Het Shiva principe beweegt niet, het is heel hard, onbuigzaam, het is zeer
krachtig. Jullie moeten zich er aan toewijden en je er aan overgeven. Boven eender welke andere taak, boven eender welke

andere karwei is dit het voornaamste.
Hierbij vraag Ik Shiva om jullie te zegenen, compleet te zegenen, opdat jullie in de persoonlijkheid van Shiva zouden veranderd
worden.
Moge God jullie allen zegenen!
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Vandaag is het een zeer belangrijke dag, moet ik zeggen, om de Sahasrara te vieren, de puja van de Sahasrara. Wat gebeurde is
heel uniek: jullie Sahasrara's werden geopend. Zo waren er slechts zeer weinig mensen in deze hele wereld: een paar Soefi's, een
paar heiligen en nog enkele andere mensen in onder andere China. Maar van slechts zeer weinigen werd de Sahasrara geopend.
Daarom werd alles wat zij zeiden of schreven nooit begrepen door de mensen. Ze martelden hen zelfs, ze kruisigden hen en
deden hen de meest verschrikkelijke dingen aan, omdat ze niet konden verdragen dat iemand deze realisatie kreeg.
Het is dus een heel bijzondere dag omdat de Sahasrara op collectief niveau werd geopend. Ieder van jullie heeft het gekregen. En
over de hele wereld zijn er nu vele mensen van wie de Sahasrara's geopend zijn. Natuurlijk hebben we er nog veel meer nodig die
het belang inzien van dit groots gebeuren, de collectieve opening van de Sahasrara. Sommigen zijn enorm gegroeid sinds ze hun
realisatie hebben gekregen, echt enorm. Ze hebben Sahaja Yoga heel goed begrepen en ze hebben hun diepte ontwikkeld, en hun
bewustzijn is werkelijk een groot besef van eenheid met het Goddelijke.
Eén zijn met het Goddelijke is de grootste zegening voor mensen. Tot nu toe bevonden mensen zich op een lager
bestaansniveau en hadden ze ook alle problemen eigen aan dat niveau: jaloezie, haat en allerlei andere hedendaagse problemen
zoals ruzie, anderen het leven zuur maken, anderen ruïneren en niet van anderen houden. Al deze problemen waren er omdat hun
Sahasrara niet geopend was. Onze grootste zorg is dus de Sahasrara van mensen over de hele wereld te openen, wat heel
eenvoudig is en wat jullie allemaal kunnen, en het zal nog beter lukken als jullie het collectief doen. Als je collectief bent dan kan
je dit uitstekend uitvoeren.
Zo zijn er al zoveel mensen in Sahaja Yoga gekomen van wie de Sahasrara volledig geopend werd en ze voelden hun diepte.
Eerst en vooral moet je je diepte voelen. Als je je diepte niet voelt en als je niet één bent met je persoonlijkheid die zo diep is, dan
kan je niet van de zelfrealisatie genieten. Eerst en vooral moet je jezelf begrijpen. Als je jezelf niet begrijpt, hoe kan je dan andere
mensen begrijpen? Je kan het niet. De Sahasrara zou dus eerst volledig geopend moeten worden. 'Volledig' betekent totale
éénheid met het Goddelijke. Dat is niet moeilijk. Je moet alleen een beetje mediteren en dan zal het werken. Het heeft al bij
zoveel mensen gewerkt. Ik ben heel blij in Sahaja Yoga mensen te zien en te ontmoeten die zo'n hoog niveau van collectiviteit
hebben bereikt en ook het bewustzijn van een gerealiseerde ziel.
Maar wat is nu het bewustzijn van een gerealiseerde ziel? Dat moeten we vandaag begrijpen, want zoals ik al zei is dit een zeer
belangrijke dag. Dit bewustzijn is zodanig dat je nu zou moeten weten wat er in deze wereld gebeurt en hoe je hierbij kan helpen.
Hoe kan je mensen helpen dit bewustzijn te bereiken? Tenzij je die volledige, totale kennis over jezelf hebt, de volmaakte sterkte
in jezelf en het vertrouwen, kan je het niet. De dag van de Sahasrara moet gevierd worden enkel en alleen om je band met het
Goddelijke te versterken, zodat je bewustzijn volledig verlicht wordt en je in alles het juiste ziet.
Ik heb al in zoveel landen gezien dat mensen er zich heel snel op toelegden. Verrassend genoeg in Afrika, dat niet verondersteld
wordt een erg ontwikkeld land te zijn, werkt het goed, want duizenden hebben er hun realisatie gekregen. Zij die wel ontwikkeld
zijn, zijn voorbij het punt van de spirituele groei gegaan, denk ik. Dat zal het zijn: ze moeten terugkeren van die ontwikkelde staat
naar deze staat van waar ze kunnen groeien. Zo komt het dat deze mensen, ook al hebben ze hun realisatie, niet zo snel groeien
als de mensen die nog niet zo ontwikkeld en gemoderniseerd zijn.
Maar toch heeft het gewerkt; het heeft al bij zoveel mensen gewerkt, en zovelen hebben een groot groeiproces doorgemaakt.
Maar als je mediteert, zou ik zeggen dat je ook daarbuiten de staat van getuige zou moeten ontwikkelen. Je moet proberen te
ontdekken wat er aan de hand is, wat er mis is met jou, wat er mis is met anderen, en hoe je het kan verhelpen. Met enkel maar je
vibraties kan je zoveel dingen verbeteren in je land, in je familie, overal. En je ziet nu hoe Sahaja Yoga groeit en dat er zo'n grote
behoefte is, en zo'n groot verlangen om zelfrealisatie te krijgen. Alleen zou je aanpak vol liefde moeten zijn, en vol begrip. Ze
komen uit de duisternis van de onwetendheid en ze moeten overgaan naar de verlichte natuur van het Goddelijke, die voor hen

erg fel is, of kan zijn. Als je dus geleidelijk aan deze hartelijke vriendelijkheid en liefde voor hen ontwikkelt, dan ben ik zeker dat je
veel meer kan doen om hen te verheffen. Het heeft geen zin boos op hen te worden, want ze zijn zo onwetend dat ze niet weten
wat ze doen, zie je. Zoals Christus zei: "Ze weten niet wat ze doen." Het is dus jouw taak hen te doen inzien dat alles wat ze doen
en alles wat ze begrijpen nog steeds pover is; dat het nog niet zo ontwikkeld is als het zou kunnen zijn als ze gerealiseerde zielen
waren.
Zelfs na de realisatie zie ik nog dat mensen een probleem hebben. Ze hebben nog steeds het probleem van hun vroegere leven,
dat verleden tijd is; het is dood, maar toch leven ze ermee verder en hun bewustzijn toont hen zelfs in verlichte staat niet wat er
mis is met hen. Neem bijvoorbeeld het geval van het ego. Het ego is zo ontwikkeld. In de westerse landen, waar ze zo ontwikkeld
zijn, heeft het ego zich ook ontwikkeld en ze moeten er achter komen wat er mis is met hen. Dit ego komt van een zeker
bewustzijn dat je iets bijzonders bent geweest, dat je dit of dat bent; je ouders zijn misschien belangrijk geweest, je hebt veel
bezittingen, of misschien bekleed je een zeer hoge positie, wat dan ook. Het kan komen van gelijk wat, maar dit idee gaat in
tegen je bewustzijn, omdat het niet waar is. Je wordt in het geheel niet gevormd door deze uiterlijke zaken, maar je wordt
gevormd door je eigen bewustzijn in jezelf. En dit bewustzijn moet groeien. Van waaruit? Door te begrijpen waar we dit ego
vandaan hebben, vanuit welke richting.
Gisteren voelde ik dat er veel mensen waren met heel veel rechterkant. Deze rechterkant helpt je niet. Hij zal je problemen
bezorgen, hij zal je ziek maken, en het heeft ook geen enkel nut rechtse Sahaja yogi's te hebben. De hoofdzaak is de kracht van
liefde te begrijpen. De kracht van liefde is de hoogste en belangrijkste en als je er hoe dan ook in slaagt je woede los te laten, je
hebzucht los te laten en ook je ego, als je dat kan doen, dan kan je in de Sahasrara verblijven. Kijk nu eens naar de gevolgen van
het ego. Het remt je groeiproces af. Alleen door het ego raken mensen de weg kwijt, want alleen door het ego gaan ze naar links
of naar rechts en kunnen ze te ver in de rechterkant terechtkomen, of in de linkerkant. Ze kunnen in elk uiterste van deze twee
kanalen belanden.
We moeten dus eerst en vooral ons ego corrigeren. Maar wat moeten we doen met dit ego? Voor het ego moeten we onszelf
bekijken en om onszelf lachen. Welk ego hebben we? Waarvan? We zijn mensen die nu goddelijk zijn geworden. En met het
Goddelijke in ons, met behulp van dit licht in ons moeten we inzien dat we deel uitmaken van het Goddelijke: dat we slechts een
druppel zijn in de oceaan van liefde. Als je je ego kan verminderen, als je het kan herleiden tot het werkelijke besef van je
bestaan, dan zal het beter uitwerken.
Ik zie dat dit ego in het Westen zeer sterk is, ontzettend sterk. En alles wat ze verkeerd doen beschouwen ze als juist, want het
ego kan je op alle mogelijke manieren steunen. De mensen die zich nog aan het ontwikkelen zijn daarentegen, de landen die nog
niet ontwikkeld zijn, hebben geen moeite met het ego, maar met het superego. Dat kan verholpen worden. Maar het ego is je
eigen vijand, door jezelf gecreëerd. Je moet er dus tegen vechten en voor jezelf onderzoeken waar het vandaan komt. Het kan te
maken hebben met het land, met de familie het kan overal vandaan komen. We moeten dus eerst en vooral op onze hoede zijn
voor het ego, als we in de Sahasrara moeten geraken.
Toen ik zocht naar een collectief gebeuren om de Sahasrara te openen, ontdekte ik dat wat me tegenwerkte, het ego van de
mensen was. Ik moest vechten tegen het ego van de mensen. Omdat ik een vrouw ben met heel eenvoudige gewoonten, geen
arrogantie, niets, domineerden mensen me en zeiden ze van alles tegen mij. Maar ik begreep hen, omdat ze een egoprobleem
hadden. En eens dit ego evolueert en probeert te overheersen, dan kunnen we in dit land Hitlers krijgen; dan krijgen we al deze
afschuwelijke mensen over de hele wereld. Het eerste wat je dus moet begrijpen is dat we ons nooit mogen onderwerpen aan
hen die ego hebben. Natuurlijk moet je niet met hen in gevecht gaan, maar heb vertrouwen in jezelf, in het feit dat jullie de
mensen zijn die zelfrealisatie hebben. Jullie zijn veel machtiger dan zij. Mijn krachten werken alleen als jullie gerealiseerde zielen
zijn, je zal ervan versteld staan. Ze maken veel dingen mogelijk die misschien wel nooit zullen werken bij mensen met ego.
Zo hoorde ik laatst nog uit Afrika dat mensen plotseling onzichtbaar worden. Er was een staatsgreep en de president, die een
Sahaja yogi was, werd onzichtbaar, niemand kon hem vinden. Dit komt doordat ze zo vol overgave zijn, zo vol overgave dat ze
gebruik kunnen maken van mijn krachten. Jullie moeten ook allemaal mijn beschermende krachten gebruiken. Deze
beschermende kracht is ontzaglijk sterk, vooral voor mensen die heel diep gaan in Sahaja Yoga, die er heel diep in zijn. Je moet
dus allereerst een rotsvast vertrouwen hebben in jezelf dat jullie Sahaja yogi's zijn, maar niet in het ego. Sahaja yogi's wil zeggen
dat je geen ego kan hebben.
Dit egoprobleem komt van verschillende bronnen, dat weet je, maar het moet uitgeklaard worden. In een stromende rivier komt
ook veel vuil en smerigheid terecht, maar zodra ze de zee ontmoet wordt ze de zee. Zo moet jij dat ook worden. Wat je moet
doen om de zee te worden is alle zijrivieren vergeten die in jou zijn gestroomd, en alle verkeerde ideeën die op je af kwamen. Ze
kunnen van gelijk welke bron komen. Ik weet niet hoe ik ze moet benoemen, want er is een lange lijst van deze bronnen. Mensen

raken soms buiten hun zinnen door dit ego.
Het belangrijkste is je ego gade te slaan en er getuige van te zijn hoe het werkt, hoe het je karakter bederft, hoe het je relaties
bederft en hoe dom het je maakt. Het eerste wat het ego doet, is je oliedom maken en je begint je zo te gedragen dat mensen
beginnen denken dat je de allergrootste dwaas bent die ooit heeft geleefd. Maar dit heeft geen enkel nut, want als ze denken dat
je een dwaas bent, wat bereik je daar dan mee? Als je daarentegen de wijsheid hebt, als je die vrede hebt en als je dat bijzondere
karakter hebt waarmee je geniet van alles in het leven en daarbij nog een collectieve persoonlijkheid, dan zal het werken. Dan
zullen ze onder de indruk zijn, want in dat licht kunnen ze hun eigen dwaasheid zien, hun eigen oneerlijkheid, alles, en ze zullen
beseffen dat wat zij denken, niet de waarheid is. Deze man is veel diepzinniger dan ik… Wat hij heeft heb ik niet. Dit is waar het
om draait voor ons allemaal.
In Sahaja Yoga hebben we mensen die leiders zijn. Dat betekent niet dat ze echt 'leiders' worden, maar het betekent wel dat ze
een diepere persoonlijkheid hebben. Hebben ze dat niet, dan gaan ze eruit. Maar als ze deze diepte bezitten dan zijn zij leiders, in
de zin dat anderen hen zien en werkelijk, echt werkelijk genieten van hun aanwezigheid. In alle opzichten kan je dit dus voor jezelf
uitmaken, vooral wat de leiders betreft, zou ik zeggen, omdat de mensen hen zien en ze de idealen vertegenwoordigen voor hen.
Over mij zeggen ze: "Moeder is nu eenmaal Moeder," hoe kunnen we ooit haar niveau bereiken? Maar van de leiders leren ze
lessen en begrijpen ze dat dit verkeerd is en dat niet correct.
Je moet allereerst een rolmodel zijn; een rolmodel van Sahaja Yoga. Daarom heb ik jullie altijd al gezegd dat je van je ego af
moet zien te raken. Het is het ergste wat er is, want allereerst brengt het woede. Je denkt dat je iets bijzonders bent en dat je van
alles kan doen omdat je een Sahaja yogi bent, dat is niet waar. In plaats daarvan word je uitermate nederig, ontzettend nederig,
en doe je wat juist is. Je wordt ook niet meer arrogant, of vervuld van kwaadheid. Kwaadheid verlaat je volledig, echt volledig. Het
brengt je evenwicht en het geeft je wijsheid, waarmee je ziet wat je taak is, waarom je op deze aarde bent, waarom deze energie
tot jou is gekomen, waarom je een goddelijke persoonlijkheid bent. Het is een zeer, zeer grote verantwoordelijkheid. Je hoeft niet
voor jezelf te zorgen, echt niet. Het Goddelijke zal voor je zorgen, absoluut. Het zal je beschermen, het zal voor je zorgen en het
zal alles voor je doen wat nodig is. Maar in het geval dat je dit ego hebt, sluit je jezelf af van de realiteit, van de waarheid, en dan
word je een heel opvliegende en arrogante persoonlijkheid. Dit moet verdwijnen.
Sahaja yogi's zijn heiligen; geen heiligen maar meer dan heiligen, want ze kunnen zich beter uitdrukken. Ze hebben krachten in
zich die ze kunnen gebruiken, waarmee je andere mensen kan tonen hoe krachtig je bent, dat je de zaken veel beter kan regelen
dan je zelf denkt. Stel dat er bijvoorbeeld een probleem is waardoor de hele wereld van streek is. Enkel als je weet hoe hier
getuige van te zijn, zal het verdwijnen; het zal uit de hele wereld verdwijnen. Dan kan het er niet blijven. Tegenwoordig is er veel
verwarring in de wereld, zoals je ziet; er komen veel dwaze mensen op, veel twistzieke, dominante mensen nemen het roer in
handen. Maar als je dit in deze tijd als getuige kan gadeslaan, dan zal het verdwijnen. Want je bent zeer machtig, ontzettend
machtig, maar je moet eerst zeker weten dat je voldoende toegerust bent om die kracht te gebruiken. Als je die uitrusting hebt in
jezelf, dan kan je het doen. Maar met je ego kan je het niet.
Het ego is de grootste hindernis voor je spirituele groei. Je ziet ook dat het ego zich precies op een plaats bevindt die je moet
oversteken om de Sahasrara te kunnen bereiken. Voor de rest is het heel gemakkelijk om de Sahasrara te doorbreken, maar als
er ego is dan ben je al verloren in dat ego. Dus om dit tegen te gaan moet je begrijpen dat je jezelf moet gadeslaan. Is het
egoïstisch? Wat denkt het van zichzelf? Het ego is heel beperkt, het beperkt je, en je ziet het doel van je leven niet. Waarom ben
je een gerealiseerde ziel geworden? Je begrijpt het niet. Je wordt helemaal opgeslorpt door je eigen zaken: door je familie, door
je kinderen, en door al dit soort dingen van een erg laag niveau. Maar als je, áls je een egoloze aard hebt, dan ben je uiterst
efficiënt en dan werkt de volledige kracht. Ik heb gemerkt dat de kracht van de Sahasrara enorm is. Bij sommige mensen heeft
ze wonderen bewerkstelligd, doordat zij er op een uitstekende manier mee werkten. Maar door het ego hebben nog zoveel
mensen niet dat niveau waar we kunnen zeggen dat ze Sahaja yogi's zijn.
Nu is het zo dat ik hier ben om je dit te vertellen. Toen vroeger deze heiligen kwamen, was er niemand om hen te leiden, om hen
wat dan ook te zeggen. In tegendeel, ze werden vernietigd door hun omgeving, en de mensen begrepen nooit waarom zij geen
ego hadden, waarom ze zo nederig waren, dus maakten ze misbruik van hen. Maar nu hebben jullie krachten. Je moet weten hoe
je krachten te gebruiken. Maar dat je krachten hebt, zou je op geen enkele manier ego mogen geven. Integendeel: je zou nederig
moeten zijn. Je hebt de kracht om nederig te zijn en als je zo nederig kan zijn om te begrijpen dat deze mensen nog geen
gerealiseerde zielen zijn, dat ze zich op een lager niveau bevinden, dat hun ego hen nog opslorpt en dat ze een lager niveau
hebben en nog moeten groeien, als je dat begrijpt, dan zal je niet alleen medelijden voelen, maar ook begrip voor hen hebben en
er zal hulp van het Goddelijke naar je toe komen die je problemen zal oplossen.
Ik zie dat velen van jullie problemen hebben van een zeer laag niveau. En dat verbaast me: waarom maak je je druk om deze

problemen? Want zie je, je bent zo machtig! In de Sahasrara moet je dus weten welke krachten er zijn. Er zijn wel duizend
krachten, duizend krachten in jou, die verlicht worden. Als je dat kan begrijpen, dan begrijp je ook: waarom zou je ego hebben,
want je hebt zoveel krachten binnen in jezelf die je nog niet hebt gebruikt. We zouden ze moeten gebruiken, maar door het ego
kan je dat niet. Met liefde kan je het wel. Met liefde kan je het klaarspelen en kan je veel doen.
Ik wil jullie dus vandaag allemaal vragen een gelofte af te leggen: We zullen ons ego geen kans meer geven. We zullen het
opgeven. We zullen ons ego opgeven. Want we hebben niet door dat dit een obstakel vormt tussen ons. Als de Sahasrara zijn
werk wil doen dan is dat niet mogelijk door het obstakel van het ego. Daarom is het beter nergens ego over te hebben. Of je nu
een goede zanger(es) bent, of wat dan ook in het leven, of je nu een belangrijk man bent of wat daarvoor doorgaat, het heeft
geen betekenis. Wat we vandaag nodig hebben, zijn mensen die geen ego hebben, door wie de krachten onbelemmerd stromen.
Na het openen van de Sahasrara zouden al deze krachten moeten stromen. Eenmaal de Sahasrara volledig is geopend, zouden
al deze krachten van liefde moeten stromen. Je zal ervan versteld staan. Ik bedoel, waar ik ook ga, houden mensen gewoon van
mij! Ik weet niet waarom, ik doe niets voor hen, maar ze voelen gewoon mijn liefde. Zo zou het moeten zijn: mensen zouden je
liefde moeten voelen, en ze zouden moeten weten dat je een liefdevolle persoon bent.
Zo zijn jullie tot bijzondere mensen gemaakt, heel speciaal omwille van de bevrijding van de hele wereld. Dat is jouw taak en niet
gewoon geld vergaren en je met de meest onzinnige dingen bezighouden. Je bent hier voor een buitengewoon zinvolle taak,
namelijk het doen ontwaken van de Kundalini bij mensen, en hen bewust te maken van hun grootsheid. Mensen zijn niet
geschapen om enkel te vechten en oorlog te voeren, niet om politiek te bedrijven en sluwe plannen te smeden. Ze zijn niet
gemaakt om een leven te leiden dat heel erg vuil en smerig is, maar we zijn hier in deze wereld om het grootse werk te doen van
God, die ons geschapen heeft.
Dit is dus mogelijk als jullie je ervan bewust zijn dat je Sahasrara's geopend worden, en dat in deze Sahasrara de zuiverheid
gelegen is, niet al deze kleine onbenullige zaken waar jullie over piekeren. Sommige mensen proberen misbruik te maken van
Sahaja Yoga, omdat ze denken dat ze hogerop kunnen raken met behulp van anderen - niets daarvan. Je kan jezelf helpen, verder
heb je geen enkele hulp nodig. Je zou daarentegen anderen moeten helpen. Het is niet nodig hulp te verwachten van wie dan
ook. Kijk naar mij, ik ben ook maar een eenvoudige huisvrouw, maar zie hoe het zich over de hele wereld verspreid heeft!
Waardoor? Enkel door de kracht van liefde. Het enige probleem is dat ik mijn kracht van liefde wél kan gebruiken, terwijl jullie niet
weten hoe ze te gebruiken. Dat is het enige probleem.
Als je jouw kracht van liefde wilt gebruiken, dan kan je die kracht van liefde in meditatie ontwikkelen. Je kan er mensen mee
aantrekken en je kan hen ermee begrijpen. Hun problemen bestaan erin dat ze geen Sahaja yogi's zijn. Zij zijn niet die mensen die
alle zegeningen hebben of de verbinding met het Goddelijke. Stel je voor: je bent verbonden met het Goddelijke! En het
Goddelijke is zo'n machtig wezen dat dit hele universum heeft gecreëerd, dat jou heeft gecreëerd en alle belangrijke taken heeft
uitgevoerd. Dus wat ben jij? Jij bent een wezenlijk deel van die goddelijke kracht, waarom gebruiken we dan niet ten volle de
goddelijke kracht in ons, met liefde en met inzicht, zodat je die wijsheid in jezelf ontwikkelt?
Dit moet je jezelf duidelijk maken: Wij zijn gerealiseerde zielen. Deze persoon is iets bijzonders, een zeer speciale
persoonlijkheid. In deze wereld zijn maar heel weinig mensen gerealiseerde zielen, maar nu hebben we er zoveel! Ik kan hen zien.
Maar als je dit nog mist… Er zijn nog steeds problemen door toedoen van ons ego. Je zou nergens ego over mogen hebben. Alles
is vergankelijk, maar goddelijke liefde is onvergankelijk, een goddelijke aard is onvergankelijk. Zo zie je het ook steeds met de
heiligen: ook al zijn ze dood, mensen herinneren hen zich. Ze herinneren zich al hun poëzie. Hoewel ze niet veel konden doen van
het Sahasrara werk, ze konden mensen geen realisatie geven, maar toch worden ze nog gerespecteerd omwille van hun
persoonlijkheid. En mensen zijn zich ervan bewust dat deze mensen bewonderenswaardige dingen deden, wonderbaarlijke
dingen.
Zo kan ook jij je eigen wonderen zien gebeuren, en je kan voor jezelf vaststellen waartoe je in staat bent; want je bent nu
verbonden met het Goddelijke. Dit is een feit dat je moet beseffen. Wanneer je ook in gevaar bent en welk probleem je ook
ondervindt, je kan er zeker van zijn dat je gered wordt. Velen van jullie werden ongetwijfeld al gered, maar dat is niet voldoende.
Waaróm word je gered? Wat is de waarde van je leven; waarom leef je? Wat is er aan de hand, waarom heeft God je gered en dit
alles gegeven? Omdat er nog zoveel gedaan moet worden voor deze wereld. Jullie zijn de soldaten van de waarheid, de soldaten
van de goedheid en dit alles moet gebeuren met grote moed en inzicht over jezelf.
Wat je dus moet doen is zelfkennis vergaren. Je moet jezelf kennen. Je moet zelfkennis hebben, over wat jij bent. Als je dat niet
hebt, wat heeft het dan voor nut de Sahasrara te openen? Zelfkennis geeft je geen hoogmoed, absoluut niet, maar het geeft je
een plichtsbesef van wat je moet doen, waar je aan moet werken. Het is niet alleen voor jou, Sahaja Yoga, maar jij bent er voor de
hele wereld, probeer dat te beseffen. Soms denken we dat Sahaja Yoga er is voor onze vooruitgang, voor onze goede

gezondheid, enzovoort. Dat is niet zo. Het is er voor de vooruitgang van anderen. Je hebt krachten die je niet gebruikt! Je bent
nog steeds bezig met, ik krijg brieven met: ‘Dit is er mis met ons, dat is daar mis mee…’ Ik bedoel, waarom kan je jezelf niet
verbeteren? Als je jezelf niet kan verbeteren, hoe kan je dan anderen verbeteren? Zo is het nu eenmaal.
Ik zou zeggen dat ik kan zien dat er een inzicht ontstaat in je begrip dat jullie waardevolle, niet alledaagse mensen zijn. En dit
moet zodanig in de praktijk gebracht en gebruikt worden dat het zal aantonen dat jullie Sahaja yogi's zijn. Jullie zijn niet minder
dan gelijk welke Soefi, gerealiseerde ziel of heilige, niet minder dan dat. Maar jullie hebben krachten die zij niet hadden, waarvan
zij zich niet bewust waren; terwijl jullie ze hebben. Probeer te beseffen welke krachten je hebt. Maar dit besef zou je geen
hoogmoed mogen geven of wat dan ook; maar dat is je taak, jij moet het doen. Jij staat op dat punt en je zal ervan genieten, want
het is zonder ego, egoloos werk. Als je het zo ver kan brengen dan is dat uitstekend.
Nu is het ego al sterk verminderd, moet ik zeggen, heel sterk. Ik hoor van mensen dat het ego verminderd is. Maar soms
gedragen ze zich nog vreemd, maken ze ruzie, enzovoort. Maar ondanks dat alles moet ik zeggen dat, welk werk er de laatste
jaren ook verzet is, de mensen het zelf samen uitgewerkt hebben. Je moet dus jezelf gadeslaan, en je afvragen in welk opzicht je
ego hebt, waarom je eigenlijk egoïstisch zou moeten zijn. Sommige mensen hebben ego over hun land, sommige mensen, ik
bedoel dit is allemaal een illusie. Het is allemaal een illusie. Je had overal geboren kunnen worden! Maar omdat je in een bepaald
land geboren bent, heb je daar ego over. En wat mij betreft zou je je hiervoor echt moeten schamen. Want jouw land, welk land
het ook is, doet het echt niet zo goed; het is niet spiritueel toegerust, waarom zou je dus zo trots zijn op je land? Zodra jij het
uitwerkt zullen zij spiritueel toegerust worden, dan mag je uiteraard trots zijn op je land. Maar ik zie dat niet gebeuren. Dus
moeten jullie dit waarmaken.
En ik ben ook blij te zien dat Sahaja Yoga zich nu overal verspreidt. Het verspreidt zich erg snel. In landen waar ik het nooit
verwachtte, verspreidt het zich. Er zijn dus over de hele wereld mensen die het willen krijgen. Ze willen hun realisatie krijgen en ze
willen weten wat er bestaat voorbij dit menselijke leven. Ze willen hun leven niet langer slijten als mensen, maar als
supermensen, zo zou ik hen noemen, als Sahaja yogi's.
Ons ego moet dus waargenomen worden, gadegeslagen in de staat van getuige, hoe het functioneert en hoe het probeert ons
ervan te weerhouden het juiste pad te volgen. Men moet enkel op dat punt voorzichtig zijn, want dit is het laatste centrum dat
nog geopend moet worden. Eens het volledig geopend is ben je één met het Goddelijke en zullen al je problemen opgelost
worden; want deze problemen zijn zo nietig en onbetekenend. Ze zullen in geen tijd verdwijnen, als je het maar uitwerkt, je
Sahasrara.
Het is heel fijn dat het vandaag zo'n bijzondere dag is, waarop de drie sterren in één lijn staan en er speciale zegeningen zijn. Als
jullie krachten toenemen, zullen al deze slechte mensen, die de maatschappij in hun greep proberen te houden met hun politieke
nonsens en dergelijke, verdwijnen. Zij hebben geen krachten en ze zullen allemaal verdwijnen.
Dus zal eerst en vooral je egoloze aard hierbij helpen, iedereen helpen.
Moge God jullie allen zegenen.
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Adi Shakti Puja - Gebruik je rechter kant om realisatie te geven - Cabella, italië - 23 Juni 2002 NlTvd2021-0623 Vandaag is voor
jullie een heel aparte dag omdat dit de Puja van Adi Shakti is. En Adi Shakti is een volledige persoonlijkheid, het gaat niet alleen
over de linkerkant die je kent. Jullie allen kennen alleen de linkerkant, vanaf Shri Ganesha via het opstijgen door de verschillende
chakra's in de linkerkant. Ik wou je niet eerst over de rechterkant spreken want zij die via de rechterkant gegaan zijn, raakten
verloren. Ze kregen de Gayatri Mantra uit de geschriften, maar ze wisten niet waarover het ging en leerden hem gewoon van
buiten. Ze kenden ook zijn echte betekenis niet en zo verschoven ze naar de rechterkant en dan, ik weet niet hoe, kwamen ze in
de Agnya terecht en trachtten ze zelfrealisatie te bereiken. Er werd hen beloofd dat als je de rechterkant op de juiste manier
afwerkt, je het ultieme doel van zelfrealisatie zou bereiken. Maar geen van hen geraakte daar. De meesten werden verschrikkelijk
opvliegend, waardoor ze anderen vervloekten, anderen vernietigden. Al deze dingen leerden ze uit hun beweging naar de
rechterkant. Er was geen kundalini-ontwaking en ze werden opgestuwd tot, ten hoogste, de Agnya chakra en dan zakten ze af in
verschillende gebieden van totale onwetendheid. Al deze boeken werden geschreven zonder te begrijpen dat het niet
gemakkelijk is om via de rechterkant te gaan, maar dat het beste is je Kundalini te doen ontwaken. De Kundalini brengt je
rechtstreeks omhoog door het centrum van alle chakra's, tot aan de Agnya, steekt de Agnya over en gaat voorbij de Agnya in de
Sahasrara en dan doorboort zij de Sahasrara. Wat is er nu zo belangrijk aan de Brahmarandra die zij doorboort? Ik heb het jullie
nooit verteld. Maar nu denk ik dat de tijd voor de meesten onder jullie gekomen is. Zie je, tijdens de kindertijd heeft het kind een
'talu', dat is het gebied van de fontanel dat altijd pulseert. Het pulseert omdat de Spirit door dat gebied binnenkwam en als het
afgesloten wordt, vestigt de Spirit zich in het hart. Nu moet je iemand worden die op de Spirit is gericht, maar hoe de Sahasrara
betreden was het probleem. De tantrika's van toen gingen door de linkerkant en ontwikkelden alle praktijken van zwarte … we
kunnen zeggen van de linkerkant. De mensen van de rechterkant werden uiterst opvliegend zou ik zeggen, uiterst ambitieus,
woest, en ze begonnen mensen te doden met vervloekingen. Ze waren heel sterk in het vervloeken van mensen, in het zich altijd
opdringen, in het onderdrukken van alle mensen, en in het tenietdoen van andermans rechten. Ze werden aanzien als de meest
ambitieuze en machtigste mensen. Nu hebben de brahmanen en in zekere mate de kshatriya's de rechterkant bewandeld. Want
met de rechterkant werden ze zonder twijfel zeer machtig. Ze kregen alle krachten over de wereld en ze werden aanzien als
extreem machtige en majestueuze mensen, maar dat waren ze niet omdat ze zo heetgebakerd waren. Heetgebakerde mensen
kunnen niet spiritueel zijn. Hen werd dus gezegd: "Je zal je spiritualiteit krijgen, maak je geen zorgen, ga verder." en de zeven
chakra's werden beschreven, de rechterkant ervan. Volgens hen is er 'bhuh', 'bhurvah'. Bhuh' is deze 'prithivi', deze wereld, 'bhuh'.
'Bhurvah' is de volledige kosmos, we kunnen het 'antariksha' noemen. 'Swaha': 'swaha' is de vertering in de Nabhi chakra en
'swadha' is de innerlijke vertering, het absorberen, 'swaha', 'swadha'. Dan is er het verstand, het hart: 'manah'. Na 'manah' kwam
de Vishuddhi. De Vishuddhi is 'janah', collectiviteit, mensen, ga naar de mensen toe, 'janah'. Dan is er in de Agnya 'tapah'. In
'tapah' hebben we Christus in het centrum. Aan de linkerkant was er het jaïnisme, aan de rechterkant het christendom. Het waren
niet echt paden van spirituele groei, we kunnen zeggen dat het gewoon uitlaatkleppen waren voor de energie van mensen die de
waarheid trachtten te zoeken. In India gebeurde dit gedurende eeuwen. Alle guru's, alle sadhu's, alle grote tapasvi's, ze deden het
allemaal. Maar wat bereikten ze? Tapasvi's waren mensen die vloeken over mensen konden uitspreken, 'kshu', 'shapah', ze
konden iemand vervloeken. Met de 'kataksha', met een blik konden ze iemand doden, konden ze iets verbranden. Ze hadden alle
krachten van de rechterkant. En wat bereikten ze met al deze krachten van de rechterkant? De hel zou ik zeggen en anders in de
limbo of hoe je dat noemt. Niemand kreeg daar zelfrealisatie. Je kan de oude boeken van India lezen, of zelfs van de Grieken en
dan hadden we de Egyptenaren, de Engelsen en alle soorten agressieve mensen, de Duitsers, ze waren allemaal agressief, de
katholieken en ook de Romeinen. Ze waren allemaal agressief en namen de grond en de bezittingen van andere landen in. Ze
waren uiterst agressief, ze stonden achter het doden van mensen, ze waren uiterst beledigende, heetgebakerde mensen. Hoe
kan je ze weer brengen tot het normale, tot het centrale pad? De ene kant was, zoals ik je zei, 'bhuh', 'bhurv', 'swaha', 'swadha', dat
is vertering, dat werd uitgewerkt door het Guru Principe. Dan hebben we 'manah', 'janah', dat is het collectieve. Ze werden zonder
twijfel collectief, want ze waren zo machtig dat ze zoveel mensen aan hun zijde hadden om te vechten voor overheersing. Met
hun overweldigend temperament bevochten ze mensen om hen te onderdrukken. Al deze generaties kwamen in de geschiedenis
voor zoals je weet, en verdwenen dan weer. Er kwamen oorlogen en zoveel mensen werden gedood. Hitler kwam als het
summum van wreedheid. Ze gaven nooit om de mensheid. Dan kwam het uiteindelijk tot de Agnya. In de Agnya doodden ze ook
Jezus Christus, ze vernietigden Jezus Christus. Ze vernietigden zoveel grote heiligen die echte heiligen van het middenkanaal

waren, sommigen waren incarnaties, en ze vernietigden hen. Dit alles gebeurde sinds de tijd van Rama, dat is allemaal gebeurd.
En zoveel rakshasa's kwamen de ene na de andere en ze vernietigden de vredevolle cultuur van de wereld. Ze waren uiterst
arrogante opscheppers zoals we ze kunnen noemen, zeer agressieve mensen. En deze agressies kwamen met zo'n grote kracht
en volgden elkaar op. Het kwam tot een punt dat mensen gedood en vernietigd werden als ze reageerden. Verschrikkelijke
mensen werden dus gecreëerd. Al deze mensen, want ze waren agressief en destructief. Deze aard is nog altijd in ons, in
sommigen aanwezig omdat ze rechts zijn. Alle rechtse mensen hadden dit probleem van woede, agressie, controle over
anderen. De groei stopte en er was geen spirituele groei. Ze wilden spiritualiteit, maar met dit gedrag dat ze hadden ontwikkeld,
ging spiritualiteit op de loop. We hadden zoveel incarnaties. Zij werden allemaal gedood, gekruisigd, of tenietgedaan. Het was
niet mogelijk om de mensen in het algemeen te redden. Eén slechte mens kwam eraan en verwoestte de hele wereld. Er was één
Hitler die echt alle mensen trof, alle landen, alle naties, en het was gedaan met ons allemaal. Dit allemaal omdat we ons
toelegden op de beweging naar rechts, waarvan ze dachten dat het gemakkelijker zou zijn voor spiritualiteit, dat was het niet. Ze
staken alle grenzen over en bereikten een stadium waar ze absoluut duivels, rakshasa's werden zonder te beseffen dat mensen
rakshasa's worden, dat is wat ze worden. Zelfs hun guru's waren zo, en niet alleen dat, ze folterden ook de incarnaties, alle
incarnaties werden door hen gefolterd. Echt, hoe ze zichzelf konden redden is opmerkelijk, maar uiteindelijk konden ze geen
resultaten boeken. Het eerste wat ik dus probeerde, was de Kundalini bestuderen zodat ik in staat zou zijn de Kundalini te doen
opstijgen. En ik wist dat ik daarvoor gekomen was, voor niets anders dan het doen opstijgen van de Kundalini in mensen zodat
ze het centrale pad zouden bewandelen en niet het rechter of het linker. Maar ik vertelde je de kennis van de linkerkant en liet je
Kundalini opstijgen. Door het opstijgen van je Kundalini doorbrak je je Sahasrara, en je betrad het gebied van de echte vreugde,
van de werkelijkheid. Al deze slechte eigenschappen begonnen te verdwijnen. In het centrale kanaal kwam eerst de Muladhara.
Door de ontwaking van de Muladhara en het middenkanaal werden jullie heel zuivere mensen. Je ogen werden zuiver, je
losbandigheid verdween, je vulgariteit verdween en je werd zeer, zeer … ik denk dat we hen heiligen zouden moeten noemen.
Tenzij dat gebeurt kan je niet in Sahaja Yoga zijn. Je kan geen losbandig, geen flirterig iemand zijn, je kan niet iemand zijn die
zich het geld van anderen toe-eigent en zo meer, of iemand die zeer agressief is, kan niet in Sahaja Yoga zijn. Al dit soort
mensen werden eruit gegooid. Eens ze er uitgegooid werden, toonden ze hun tanden zou ik zeggen. Ze vonden het niet fijn
eruitgegooid te worden. Maar ze, sommigen onder hen, begrijpen nu dat: "we hebben vergissingen begaan." Het eerste wat je
moet ontwikkelen is jouw gevoel voor kuisheid, heb er respect voor en geniet ervan. Dat gebeurt omdat jouw Muladhara
ontwaakt is. Dat is de eerste chakra in de linkerkant, waar Shri Ganesha verblijft. Maar in de rechterkant zijn er ook godheden. In
elke chakra zijn er godheden om te compenseren, maar Shri Ganesha verblijft in het midden. En zo werden we gezegend met zijn
krachtige zuiverheid en we gingen de schoonheid van zuiverheid begrijpen, de kracht van zuiverheid. Zo maken we een einde aan
onze rechterkant. De rechterkant diende om te vechten, te doden, woede. Er bestond geen vrede voor deze mensen. Het enige
wat ze wisten, was hoe anderen te onderdrukken en hoe onuitstaanbaar te zijn. Ze stegen op tot een hoger niveau van de
Swadishthan. Ze stegen op in de Swadishthan en de agressiviteit van creatieve mensen om iets te creëren. Zelfs nu zijn er veel
van. Ze creëren allerlei nonsens, allerlei groteske dingen, ook heel erg vieze dingen om naam te maken. Dat is ook iets dat we in
de Swadishthan hebben, mensen wilden een naam, een positie, wat van de rechter Swadishthan kwam. Dan was er de derde
chakra, de Nabhi chakra. Met de Nabhi chakra gingen ze voluit voor het verdienen van geld, niet voor Lakshmi, maar op alle
mogelijke manieren voor geld en ze bedrogen de hele wereld. Met dit geld dat ze vergaarden, stelden ze veel slechte daden.
Ofwel pleegden ze bedrog, ofwel waren ze agressief. Bedrog gebeurde zeer veel in de linkse landen zoals India, en agressiviteit
in de rechtse landen. De kwaliteit van de Swadishthan in het midden is creativiteit: creativiteit in de kunst die zeer mooi is, die
zeer diep is, die absoluut spiritueel is. Dat was verdwenen en de mensen begonnen zelfs incarnaties vol schunnige
eigenschappen voor te stellen. Allerlei viezigheid kwam in dat proces naar boven. Zoals ik je al zei is er de Nabhi. In de Nabhi
gingen mensen geld achterna. Linkse mensen verdienden geld, rechtse mensen waren agressief met hun geld. Als ze geld
verdienden, dachten ze de wereld te controleren. Als ze geld hadden dachten ze: "Niemand is beter dan wij." Dit alles maakte hen
af, het maakt af. Het zal tot op een punt komen dat ze zullen beseffen dat geld er niet is voor vernietiging maar voor opbouw:
opbouw van het land, opbouw van mensen samen om vrede en liefde onder hen te brengen, om te helpen, om alle mogelijke
goede daden te stellen. Dan gingen diezelfde rechtse mensen naar de chakra van de Moeder en ze waren verschrikkelijke
moeders die hun kinderen wilden domineren, die iedereen domineerden en niets voor de kinderen konden opofferen. We hebben
genoeg van deze vrouwen gehad, die agressief zijn met hun echtgenoten, agressief zijn met hun kinderen. Onder de mensen is
het zelfs met het moederschap gedaan. Al dat soort dingen zag ik toen ik op deze aarde kwam en ik was geschokt. Wat voor
mensen zijn dit? Wat ga ik met hen aanvangen? Hoe zal ik hun Kundalini doen ontwaken? Ter hoogte van de Nabhi chakra waren
ze alleen verloren gelopen maar nu is het de chakra van de Moeder. Ze hadden geen vaderschap, geen moederschap, ze

verjoegen hun kinderen, het waren zeer egoïstische, egocentrische, dominante ouders. Dit was de Hart chakra. Dan kwam de
collectieve chakra die we Vishuddhi noemen. In de Vishuddhi wilden ze de hele wereld bezetten. Ze wilden de hele wereld
bezetten voor zichzelf, om keizers te worden en ze vormden keizerrijken en misdroegen zich in die mate dat het voor een mens
niet mogelijk is om zich zo te gedragen. Het waren echt rakshasa's zou ik zeggen; en deze rakshasa kwaliteiten zijn er nog
steeds. In hun gedrag, in alles kan je zien hoe ze zich tegenover mensen gedragen en hen op zo'n manier behandelen, dat ze
mensen creëren die tegen spiritualiteit zijn en mensen die agressief zijn. Samen werd dit als een wereld met twee kanten waar er
mensen zijn die agressief zijn en mensen die gekweld worden. Deze wereld met twee kanten bestaat zelfs nu, maar het is veel
minder. Dankzij het collectief begrip werden veel goede instellingen gevestigd maar ze werken niet zo goed, ze zijn niet zo
succesvol omdat de mensen die er aan het hoofd staan de controle houden, maar over wat? Niet over zichzelf maar over
anderen, en hun gedrag heeft al het werk van deze chakra bedorven. Als je vandaag de dag om je heen kijkt dan zijn er collectief
overal oorlogen, gevechten, moorden en vernietigingen aan de gang. Hoe komt dat? Er zijn hier nu op deze wereld zoveel
spirituele mensen. De reden hiervoor is dat de spirituele mensen zeer stil zijn geworden, heel erg genieten van hun spiritueel
leven en zeer rustige en zeer vredevolle mensen zijn geworden. Maar dat brengt geen vrede. Je moet dynamisch zijn en vrede in
de wereld brengen, je moet er iets aan doen. We zijn erg tevreden met onze vooruitgang maar we zijn niet bezorgd om de
vooruitgang die anderen hebben gemaakt, hoever zij zijn geraakt, waar we ze kunnen ontmoeten, hoe we hen kunnen
veranderen. Op mijn niveau kan ik veel dingen veranderen, maar hoeveel mensen heb je op jouw niveau veranderd? Wat heb je
gedaan? Dat moet gezegd worden. Je leeft nog altijd met je ego, in de Agnya en je bent heel gelukkig met je vrede, met alles wat
je door Sahaja Yoga verkregen hebt. Dit is de grootste ramp die de wereld het hoofd moet bieden, dat zij die zo spiritueel zijn, die
zo'n grote hoogten hebben bereikt, niet het minst bezorgd zijn om wat gedaan moet worden. Wat zij doen is genieten van hun
eigen spiritualiteit, naar de puja komen, er steeds meer van willen. Maar ze hebben geen collectief werk verricht om mensen te
veranderen. Sommigen werken, één of twee, dat is het. Maar de anderen hebben plezier, zelfs op zo'n manier dat mensen hen
aanvaarden als grote zielen, goede mensen, en dat is het. Ik zou willen dat je nu aan introspectie doet en uitmaakt hoeveel
collectief werk je hebt gedaan, hoeveel mensen je hebt geholpen, zo. Met wie spreek je? Met hoeveel mensen sprak je over
Sahaja Yoga? Zo zijn er maar enkelen. Christus had maar twaalf discipelen en ze waren dynamischer dan jullie. Nu zou je dus
moeten overgaan naar de rechterkant. En als je naar de rechterkant gaat zullen we dynamische mensen creëren, niet zo'n
nutteloze, geduldige, zeer rustige, vredevolle mensen. Dit was niet het doel van Sahaja Yoga. Het doel van Sahaja Yoga is
veranderen, zovelen veranderen. En al mijn zegeningen staan hen bij die dat doen. Maar zij die gewoon met zichzelf bezig zijn,
dat is geen heel goede zaak. Hoeveel mensen zijn in jouw land naar Sahaja Yoga gekomen? Zoek het op. Met hoeveel mensen
heb je het uitgewerkt? Jouw yoga is niet compleet, het is een gedeeltelijke yoga van de linkerkant, waar je heel liefdevol bent,
heel vriendelijk bent, heel erg zo. Ik zeg helemaal niet dat je agressief zou moeten worden, zeker niet. Ik heb zelfs mensen gezien
die leiders wilden zijn, iets groots wilden zijn, maar hoeveel mensen hebben ze zelfrealisatie gegeven? Met hoeveel mensen
hebben ze over Sahaja Yoga gesproken? Ik heb gezegd dat, zelfs als je op een vliegtuig stapt, in de straat loopt, eender waar,
spreek mensen over Sahaja Yoga. Maar hier gebruiken we Sahaja Yoga voor onze eigen grootsheid, om onszelf te begrijpen. Dit
is niet de reden waarom Sahaja Yoga je gegeven werd. Het werd je gegeven om veel mensen zelfrealisatie te geven. Ik vraag alle
jongere mensen, de jongere generatie, om hun Sahaj energie niet te verspillen aan nonsens zoals de ouderen hebben gedaan. Je
zou beter voluit gaan en met mensen praten over Sahaja Yoga en Sahaja Yoga verspreiden. Ze hebben meer interesse in het
beheren van oor de behoeftigen, in het doen van dit en dat, dat is jouw werk niet. Jouw werk is het creëren van meer Sahaja
yogi's, meer Sahaja yogini's. Maar dat is er niet, ik merk dat het er niet is. De rechterkant is er niet. Je moet naar de rechterkant
gaan. Ga ervoor. Er zal niets met je gebeuren. Niemand kan je doden, niemand kan je verstoren, niemand kan je aanhouden,
neem het van mij aan. Je hebt krachten, maar als je ze niet gebruikt dan ben je zo. Daarom zijn we tot een toestand van stilstand
gekomen waarin we zouden moeten weten dat we onze rechterkant moeten gebruiken. De rechterkant is zeer belangrijk. De
volgende keer zal ik je vertellen over de rechterkant, welke rechtse dingen je hebt. Wat je ook probeert, je kan niet links worden.
Gebruik dus je rechterkant in de juiste richting, met het juiste begrip, niet als een soort van … laat ons zeggen, zeer despotisch of
zeer dominant, zoals Hitlers. Onder de Sahaja yogi's hebben we ook Hitlers gehad. Maar nu is de tijd voor jou gekomen om meer
te doen dan wat de heiligen eerder deden, om het zo uit te werken. Niet om het voor jezelf te houden zoals de familie die je hebt,
de heel leuke kinderen die je hebt. Hebben, genieten en zo meer, daar dient Sahaja Yoga niet voor. Sahaja Yoga is er om de hele
wereld te transformeren. Je moet eraan denken: wat doe je, waar ben je en wat heb je bereikt met Sahaja Yoga? Dan komen we
bij de Agnya. Wat in de Agnya gebeurde is dat de yogi's zo zijn geworden dat ze om het even wat kunnen verdragen, ondergaan,
dat is niet wat we willen. Wat wij willen is het lijden van anderen verwijderen, de agressie van anderen verwijderen. Dat doen we
dus niet, dat soort van organisatie hebben we niet, dat soort van begrip hebben we niet. En als dat uitwerkt, zullen jullie andere

mensen zijn. We zijn dus geworden als heiligen, zie je, die in hun kluizenaarsgrot zitten, zoiets, niet meer dan dat. Het is dus beter
iets positiefs te proberen doen, zonder agressie. Ik weet dat sommigen onder jullie nog steeds zeer agressief zijn, opscheppers
zijn, ik weet dat. Maar als je in de stemming komt om het collectief uit te werken, dan zal je beseffen welke tekortkomingen je
hebt, wat je nog mist in je persoonlijkheid, dat is zeer belangrijk. Op het niveau van de Agnya Chakra falen veel yogi's, ik weet niet
wat er met hen gebeurt. Ik heb je gezegd dat je in de Agnya moet vergeven. Maar dat betekent niet dat je mensen toelaat om
verkeerde dingen te doen. Omdat je wil vergeven is het heel gemakkelijk niet te vechten, niets te zeggen, erbuiten te blijven,
gewoon te vergeven, neen. Je gaat naar die persoon toe en zegt hem dat het verkeerd is. Je moet het hoofd bieden. Als je het
niet het hoofd kan bieden dan ben je nutteloos zoals om het even wie. Wat is er het nut van dat jullie je zelfrealisatie kregen? Nu
moeten we dus begrijpen dat het er niet alleen om gaat dat we vibraties hebben, dat we in orde zijn, dat je sommige mensen kan
genezen en dat dit het laatste is, neen. Je moet het verspreiden, je moet onder de mensen komen, je moet op dit punt collectief
zijn en je moet Sahaja Yoga verspreiden. Met zoveel Sahaja yogi's overal ter wereld, zijn we niet veel vooruitgegaan. Nu gaat het
erom dat je een plan hebt voor wat je wil doen, hoe je het wil doen en hoe je Sahaja Yoga wil verspreiden. Het is heel belangrijk.
Want jullie zijn goed in het praten over Sahaja Yoga, het zingen over Sahaja Yoga. Al deze zaken zijn nutteloos tenzij je het
concrete bewijs hebt dat je veel meer mensen in Sahaja Yoga brengt. In een klein land zoals Turkije hebben we 25000 Sahaja
yogi's, wat zeg je daarvan? Het zijn allemaal moslims, 25000 moslims die Sahaja yogi's zijn geworden, terwijl je ziet dat het
aantal in elk ander land heel klein is. Ze zijn niet erg rijk, maar ze zorgen voor hun zelfrealisatie en voor het geven van
zelfrealisatie aan anderen. Het is verrassend hoe het uitwerkte, hoe het zich heeft verspreid. Eerder dan te denken aan je
problemen, je vijanden, je krachten, denk eraan krachten aan anderen te geven en van hen Sahaja yogi's te maken, dat is heel
belangrijk. Als je in de Sahasrara verblijft, dan heb je alle krachten. Als je in de Sahasrara bent en Sahaja Yoga niet verspreidt, wat
is dan het nut geweest om realisatie te krijgen? Gewoon voor jezelf, dat is zeer egoïstisch. Ik zou zeggen, eerder dan je eigen
glorie, je eigen naam te verspreiden, probeer alsjeblieft meer mensen in Sahaja Yoga te krijgen. Ga over tot een zeer dynamische
kracht. Zoveel mensen hebben bij mij hun beklag gedaan dat Sahaja yogi's niets meer dan dode mensen zijn. Is dat wat jullie
zijn? Eén enkel iemand zoals ik heeft zoveel werk verricht, waarom jullie niet? Heb je het in jouw land helemaal uitgewerkt? Denk
er eens aan. Zo komt het dat, tenzij je dit doet, je niet 'sampurna' bent, niet volledig bent, en de krachten van Adi Shakti in hun
volledige vorm niet hebt begrepen. Daarom zeg ik je vandaag dat het een zeer belangrijke dag is, waarop jullie mij vereren als Adi
Shakti. Maar je moet weten dat Adi Shakti een volledige vorm moet hebben. Zij kan niet alleen half links zijn, neen. Als dat niet
uitwerkt, wat is dan het nut ervan? Het is zoals om het even wie die een realisatie krijgt, dat is niet zo belangrijk. Het gaat er niet
alleen om dat je het moet verspreiden, maar je zou van hen ook yogi's moeten maken en het realiseren. Ik geef jullie al mijn
zegeningen, al mijn liefde, al mijn krachten, maar probeer het te begrijpen. Goed? Dank jullie heel erg.
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Guru Puja - Cabella, Italië - 21 Juli 2002 NlTVD 2019-0602 In India zijn ze allemaal in afwachting van de moesson en ze zijn zo
bezorgd omdat de regen nog steeds niet gekomen is. Dus gaf ik een bandhan voor regen en die kwam hier terecht. En nu werd er
gezegd op de televisie, dat het ook in India gaat regenen. Maar eerst in Italië! Er is me verteld dat er heel hard regen nodig is in
Italië en de eerste regen hebben jullie een paar dagen geleden gehad, en dit is nu de tweede keer. Daarom is er alle begrip voor
de problemen van onze boeren. En de regen, zie je, is zo vriendelijk om op het juiste moment aan het werk te gaan. Het verrast
me hoe snel en gehoorzaam de regen reageert. Vandaag is het een grote dag voor ons allemaal, want we vieren de Guru Puja om
alle grote guru’s te gedenken die op deze aarde zijn gekomen om de wereld over de waarheid te onderrichten. Er zijn er zo veel
geweest. En ze hebben hun uiterste best gedaan om de mensheid uit te leggen wat spiritualiteit is. Maar er is zo’n discrepantie
doordat mensen nooit begrepen dat spiritualiteit het belangrijkste is wat we nodig hebben. Dat we één moeten zijn met de
goddelijke kracht. Al hun inspanningen zijn de verkeerde kant opgegaan. In de eerste plaats waren ze natuurlijk heel intelligent,
intelligenter dan dieren, en begonnen ze te zoeken, niet naar de waarheid, maar naar een soort van zelf- emancipatie, zou ik
zeggen, ik weet niet hoe ik het moet noemen, noem het maar - zelfontwikkeling. En daarbij verloren ze uit het oog dat ze vooral
naar spiritualiteit op zoek moeten gaan, wat het belangrijkste is. Maar we hadden we twee soorten reizen: een gaat langs de
linkerkant en de andere langs de rechterkant. In India, ik weet niet waarom, hadden we veel mensen die de jungle ingingen en die
heiligen werden maar ze verrichtten tapasya voor de rechterkant. Dat wil zeggen, zich in de vijf elementen verdiepen de een na
de ander; en meester worden over die vijf elementen. Natuurlijk schuilt daar waarheid in, zonder twijfel. Je hebt gezien hoe een
kaars, hoe een kaars je duidelijk maakt hoe je innerlijke toestand is: of je bent bezeten of niet, een kaars kan je dat vertellen - kun
je je dat voorstellen? Een kaars is zo goed op de hoogte. Stel dat je een hart, hartkwaal hebt - de kaars zal dat aantonen. En als je
jezelf behandelt met een kaars, dan kun je jezelf beter maken. Dus, zo sensitief is het, niet alleen omdat het kan genezen, maar
ook zo vaardig, niet alleen dat het je laat zien dat je ziek bent en dat je problemen hebt maar ook dat het in staat is om je te
genezen. Daarom werd in India Agni vereerd, dit licht werd vereerd, het vuur werd vereerd, dat werd in de eerste plaats vereerd.
Ze moeten hebben ontdekt dat het vuur alles weet, dus het innerlijke, het innerlijke bewustzijn van al deze elementen, daar
hadden ze weet van en daarom vereerden ze die elementen. Dus vóór de Puja plachten ze alle godheden op te noemen die bij
deze elementen horen, om van hun Puja getuige te zijn. Maar dat bleek een rechtszijdige activiteit te zijn. Zonder linkerkant is de
rechterkant heel gevaarlijk. Als je niet beschikt over de rechterkant, dan is dat natuurlijk ook een groot gevaar. Maar eerst moet je
je linkerkant ontwikkelen. Dat is waar we, om mee te beginnen, in Sahaja Yoga over beschikten. De linkerkant is compassie, is
liefde, universeel voelen, of we kunnen zeggen dat het de zegeningen van de Devi zijn die, zoals jullie weten, in de Devi
Mahatmyam beschreven staan, dat de Godin op zoveel manieren in jullie verblijft. Ze verblijft in jullie als shraddha. Zij verblijft in
jullie als slaap, Zij verblijft in je als illusie, bhranti. Allerlei soorten dingen bevinden zich daar aan de linkerkant, die al zijn
beschreven. En toen ik jullie vertelde over Sahaja Yoga, wilde ik jullie linkerkant heel sterk maken. Degenen die, mensen die naar
de rechterkant gingen, werden heel agressieve mensen, en ze hadden de essentie van deze vijf elementen onder de knie
gekregen, dat is goed. Maar ze waren uitermate heetgebakerd, zo erg zelfs dat ze mensen gewoonlijk uitscholden, hen
verwensten. Ze zeiden doorgaans dingen die niet vriendelijk waren; en ze geloofden niet in het universele. Het was zoiets
hachelijks waar zij mee bezig waren. In Indiase shastra’s kun je heel wat voorvallen zien waarbij mensen een vloek uitspreken,
venijnig, dat komt veel voor. Al deze guru’s vervloekten gewoonlijk wel iemand, omdat ze geen compassie hadden, geen liefde,
ze hadden alleen maar krachten van de rechterkant. Maar we hebben nu gezien dat die mensen die rechts zitten, die alleen naar
de rechterkant gaan, zonder de bhakti, zonder de zegeningen van het Goddelijke, in feite rakshasa’s kunnen worden, een groot
gevaar voor de mensheid kunnen worden. Dit is een heel serieuze kwestie: door je intelligentie, door je denkvermogen, kan je ego
tot het uiterste gaan en problemen in jezelf veroorzaken. Welnu, het uiteindelijke resultaat van dit probleem is, dat hebben we
gezien, dat zijn een heleboel ziekten, die absoluut ongeneeslijk zijn. Een aantal mensen zelfs, die rechts gericht zijn, sommige
mensen, kunnen een bepaald soort kanker krijgen, bloedkanker genaamd. En die bloedkanker hebben we nu genezen, maar zelfs
als het genezen is, kun je terugvallen in die soort van agressiviteit, waarbij je meent dat je volkomen gelijk hebt. Zulke mensen
proberen altijd om fouten bij anderen te vinden, dat die en die persoon niet deugt, hij doet kwaad, of hoe dan ook kunnen ze bij
anderen fouten vinden, maar niet bij zichzelf. Hun aandacht is naar buiten gericht en niet op zichzelf. Ze zien nooit wat er mis is
met henzelf, maar ze zien altijd wat er mis is met anderen. Door dat te doen, weet je, beklimmen ze de ladder van een akelige
rechterkant, wat je vreselijke ziektes kan bezorgen. Zoals ik jullie vertelde, komt bloedkanker in de eerste plaats. Als je van

bloedkanker afkomt dan kun je in andere narigheid terechtkomen. Tegenwoordig is er een heel beruchte ziekte, Alzheimer
genaamd. Die is ook van de rechterkant; want als je die bhakti niet hebt, die nederigheid, die zegeningen van de Godin, dan kun je
al zulke vreselijke ziektes ontwikkelen die niet alleen fataal zijn, maar ook heel nadelig voor anderen. Dus door rechtszijdig te zijn
boek je geen vooruitgang. Je kunt een grote asceet worden, zo noemen ze dat, die anderen kan vervloeken, die hen in problemen
kan brengen, in de mening dat dat een grote kracht is - dat is het niet! Dat is het helemaal niet. Want ook al word je niet
onderdrukt door andere krachten, door negatieve krachten, je eigen kracht echter legt beslag op je leven. Dus als de Kundalini
opgestegen is, dan is het ‘t beste om naar de linkerkant te gaan, geen kritiek op anderen te hebben, niet slecht over anderen te
spreken, maar in jezelf naar binnen te kijken, naar wat er mis is. Zoek uit wat er met je aan de hand is. Het begint eerst met
eigendunk: "Ik ben een zeer belangrijk persoon", en met die eigendunk blijf je iedereen het moeilijk maken en pijn doen, en zo.
Maar door op te schuiven naar je rechterkant, kun je heel succesvol worden. Hitler was het hoogtepunt daarvan. En zodoende
beginnen mensen heel, heel wrede dingen te doen. Ik denk dat sommige mensen tegenwoordig overal de baas spelen door
toedoen van hun rechterkant. Wij hebben geen mensen die van hun linkerkant gebruikmaken. En als ze hun linker kant gebruiken,
worden ze heiligen genoemd. Welnu, jullie beschikken allemaal over de krachten van de linkerkant. Sommigen van jullie hebben
ook wel iets rechts, maakt niet uit. Nu zou ik zeggen, dat jullie het meesterschap van de linkerkant hebben bereikt : het ontwaken
van de Kundalini is gebeurd, je bent één met het Goddelijke. Nu kun je naar rechts komen en kennis over de rechterkant opdoen,
en kun je proberen uitdrukking te geven aan je rechterkant. Je kunt er geen uitdrukking aan geven door anderen te domineren,
alleen maar door jezelf te domineren. Door zelfonderzoek. Door te begrijpen wat er mis is met je. Waarom gedraag je je zo?
Waarom maak je het anderen moeilijk? Waarom onderdruk je anderen? Zulke mensen zullen altijd, dat heb ik gezien, organiseren
en regelen, en dit doen en dat doen. In plaats van zichzelf te organiseren gaan ze anderen organiseren. Die dingen maken het
gecompliceerd. Maar als je liefde hebt en bhakti, kun je heel, heel gemakkelijk anderen op een heel andere manier domineren.
Het is dan niet dat je domineert door hardvochtigheid, door onderdrukking, maar je domineert met je liefde. En je wilt niet
domineren, maar mensen zwichten algauw voor liefde en grootmoedigheid, voor generositeit. Al deze kwaliteiten moet je dus
eerst in jezelf tot ontwikkeling brengen: is de linkerkant een probleem, dan - moet je heel sereen blijven, dan moet je liefde geven
aan anderen, dan moet je genereus zijn, je moet vriendelijk zijn, en kijken hoeveel dat oplevert. Ik heb wel mensen gezien die
uitermate ongemanierd zijn, die kunnen grof doen tegen iedereen, dat is hun aard, wat ze zouden moeten overwinnen met de
linkerkant. Grofheid is niet het kenmerk van een heilige. Een heilige is uiterst vredevol, en wordt nooit grof tegen anderen. Dus
allereerst moet de introspectie aan het werk, "Waar zijn we abuis? Wat voor verkeerde dingen zijn we aan het doen? Wat is onze
manier van doen? " Zodra je ontdekt dat je manier van doen al van de linkerkant is, dan moet je naar rechts gaan en de kracht van
de rechterkant onder controle krijgen. Wat zijn nou eigenlijk de krachten van de rechterkant die tot stand worden gebracht door
het perfectioneren van de linkerkant? We hebben een aantal zeer grote guru’s op dit traject. Een van hen was Raja Janaka. Hij
was heerser over een land, en een heel befaamde vorst en zo; maar toch ook, toch ook, hoewel hij zo genereus was en zo goed
en nog van die dingen, was hij tegelijkertijd een groot vorst, een grote koning in die dagen, die zeer bekendstond om zijn
onpartijdigheid, om zijn staatsmanschap en om allerlei geweldige dingen die hij deed voor zijn onderdanen. Ziedaar, dat is Raja
Janaka. Niets kon hem van slag brengen. En mensen begrepen nooit waarom de allergrootste heiligen voor hem plachten te
buigen. Wat was er zo geweldig? Hoewel hij een koning was en hij zo overdadig leefde en hij zo veel sieraden had en ook
vervoermiddelen en van alles en nog wat, want niets stond er boven hem, was hij toch zo onthecht van alles. Hij had alles, maar
hij was zeer onthecht. Dat is een heel goed voorbeeld van een man die de linkerkant meester geworden was, en die nu koning
was, dat was Raja Janaka. Zo hadden we later ook nog veel mensen, de een na de ander, die uitermate, uiterst rijk waren,
uitermate, ik zou zeggen, zo machtig als een koning, maar van binnen waren ze beslist goddelijk van aard. Niets bracht hen in
verwarring, niets maakte dat zij zich groter of gelukkiger gingen voelen. Voor hen was een positie, een macht, niet grootmakend.
Dit is een absolute emancipatie van de mens, dat je een gerealiseerd ziel bent. Je moet ten volle zijn toegerust met compassie
en liefde en begripsvermogen. Maar tegelijkertijd, moet er op de juiste wijze uitdrukking aan gegeven worden. Als voorbeeld
kunnen we Christus noemen, hij is nog een ander voorbeeld. Al was hij een incarnatie, hoeveel vergevingsgezindheid en liefde hij
toch voor mensen heeft, dat is enorm. Maar tegelijkertijd, ging hij altijd de bergen op om te preken over spiritualiteit. Die tijden
waren niet erg veilig, want mensen hielden er niet van dat iemand zo sprak. Ze haatten hem omdat hij over God sprak. En wat zij
hem aandeden dat weten jullie heel goed. Doet er niet toe. Ook al hebben ze hem gekruisigd, wij respecteren hem nog steeds als
een grote persoonlijkheid. De reden daarvoor is, dat hij zonder enige twijfel een incarnatie was, maar dat hij toch zijn uiterste best
deed, of laat ik zeggen wat voor krachten hij dan ook had, voor anderen. Hij ging overal naar toe, hij had geen voorzieningen,
maar toch hij ging naar heel veel mensen toe om ze te proberen te redden. Dit was de activiteit van de rechterkant. Dat betekent
dat Sahaja yogi's ook zoals Christus rechtszijdig kunnen worden. En anders als ze aan de rechterkant zitten dan zullen ze van

alles gaan organiseren, zullen ze allerlei dingen gaan doen, en problemen gaan krijgen aan de rechterkant. Daarom wil ik graag
dat jullie de rechterkant vermijden. Maar zodra je volledig een Sahaja Yoga meester van de linkerkant bent geworden, dan wordt
het heel, heel noodzakelijk om een complete persoonlijkheid te worden in spiritualiteit, dat je je erop gaat toeleggen om op te
schuiven naar de rechterkant . En wat dat is, dat naar de rechterkant opschuiven, dat is de collectiviteit. Je moet niet tevreden
zijn met wat je hebt gekregen. Het is heel gemakkelijk om het gevoel te hebben "Oh, nu hebben we onze zelfrealisatie gekregen,
en wat houdt dat in? We hebben het topje van de wereld bereikt!" Dat is niet zo. Je moet eropuit om met mensen te gaan praten.
Zij zullen je beledigen, ze zullen het je moeilijk maken, ze zullen van alles doen. Maar je bent al een goddelijk persoon, je bent al
een gerealiseerde ziel. Jullie kunnen naar hen luisteren, naar wat ze te zeggen hebben; je zult nergens om vragen, maar je wilt
graag goede dingen voor hen doen. Dat is ook compassie, dat je je realisatie niet voor jezelf wilt houden, maar dat je het ook voor
anderen wilt doen, zodat zij ook hun realisatie krijgen, dat is heel belangrijk. Als je dat niet op die manier voelt, geen medelijden
voelt met mensen die hun realisatie niet hebben gekregen, denk dan aan de tijd toen jullie nog niet gerealiseerd waren. Deze
mensen zijn ook niet gerealiseerd en ze maken een nare tijd door, er kan hen wel wat ellende te wachten staan. Dus nu, het is niet
zo dat als je je realisatie hebt gekregen dat je dan kalmpjes aan kunt doen - nee, dat is niet de manier; jullie moeten er echter
allemaal op uit om te zorgen dat je realisatie aan anderen geeft, en dat je ze redt. Jullie hebben allemaal realisatie gekregen, niet
ter wille van jullie alleen, het is niet beperkt tot jou alleen, maar het is ook voor anderen bedoeld, dat je het aan anderen moet
doorgeven. En zodra je het aan anderen gaat doorgeven zul je versteld staan, hoeveel kwaliteiten er in je naar boven zullen
komen; want als je naar anderen kijkt, dan zul je zien wat er aan hen mankeert, wat ze nodig hebben, wat jullie moeten geven, en
hoe je het moet geven. Je kunt van alles worden, je kunt een dichter worden, je kunt een schrijver worden, je kunt, alles kun je
worden, als je tegenover anderen staat. Dat komt dan als een reactie in je op, al die kwaliteiten gaan zich ontwikkelen, en je zult
een heel goede, laat ik zeggen, kunstenaar worden. Dat is alleen mogelijk als je andere mensen ontmoet om met hen over Sahaja
Yoga te praten, om hen te vertellen over je zelfrealisatie. Ik weet dat er problemen zullen ontstaan, dat weet ik. Dat is waar. Er
zullen mensen zijn die zich tegen je gaan verzetten, die van alles tegen je in gaan brengen, en die een eind zullen trachten te
maken aan je activiteiten en die allerlei narigheid zullen aanrichten, doet er niet toe. Maar het is zaak dat je het voor elkaar krijgt
om mensen te ontmoeten, om met ze te praten en hen te vertellen over zelfrealisatie. Je moet ze redden. Dat is belangrijk. Maar
allereerst dien je te weten dat je aan de rechterkant geen problemen hebt, want anders zullen ze allemaal weglopen. Iemand die
spiritueel is, wordt verondersteld of geacht een zeer nederig mens te zijn. Natuurlijk, omdat hij bescheiden is, zullen mensen
misbruik van hem maken, allerlei dingen gaan verkondigen, dat is dan maar zo, dat is een deel van het spel. Maar dat hindert
hem niet, kan hem niets schelen. Alles wat op zijn pad komt, hindert hem niet. Het belangrijkste is echter dat hij compassie
heeft. Zijn compassie die hij eerder had vanuit de linkerkant, is nu toegenomen omdat hij de mensen graag wil redden. Mensen
die geen voedsel hebben, oké, dat is een groot probleem; als mensen honger lijden dat is wat anders; maar als ze geen
spiritualiteit krijgen, wat is dan de zin van hun menselijk bestaan, waarom evolueerden ze dan tot dit stadium? Ze zijn
geëvolueerd vanaf het dierlijke stadium, van het laagst mogelijke tot een menselijk staat. En als ze nou hun realisatie niet krijgen,
dan houdt dat iets ergers in dan verhongeren, dat is erger dan alle soorten van armoede, erger dan alle soorten ziekten en
problemen. Dus waarom niet proberen om hen realisatie te geven? Waarom niet kijken of je hen realisatie kunt geven? Maar
voorop staat, zoals ik al zei, dat je aan de linkerkant heel sterk moet zijn. Je moet het niet gaan doen vanwege het feit dat je je
realisatie gekregen hebt, waardoor je realisatie kunt geven. Je moet er dus niet aan beginnen voordat je je linkerkant hebt
versterkt. Zo iemand is uiterst bescheiden, uiterst rechtdoorzee, die koestert geen rancunes, die moppert nergens over, en kan
zich aan alle omstandigheden aanpassen. Die is aan niets gehecht. Dat is een onthechting die vanzelf gaat, hij hoeft zich niet te
onthechten. Voor zo iemand kun je van alles doen, voor zo iemand kun je van alles gedaan proberen te krijgen, dat is oké. Die
persoon zal het ongetwijfeld accepteren, maar zonder zich ook maar ergens aan te hechten. Zo'n onthechte persoon kan het
voor elkaar krijgen, om Sahaja Yoga op alle mogelijke manieren te verspreiden. Tegenwoordig is dat de grootste behoefte van de
wereld, dat we meer Sahaja yogi’s moeten hebben. En toch, mensen zijn zo verlegen om dat te doen, dat is zeer
verbazingwekkend. Maar ik heb mensen gezien, die helemaal niet over de waarheid beschikken, die allerlei valse guru’s hebben,
die achter anderen aangaan om te proberen hun verkeerde ideeën te verspreiden. Maar Sahaja yogi’s, waarom zouden ze dat
gevoel hebben, waarom zouden ze zich verlegen voelen, dat begrijp ik niet. Dus, praat er met iedereen over en breng ze mee naar
Sahaja Yoga. Het is een heel belangrijke dag, vanwege de Guru Puja, men zegt dat een guru je helemaal niets kan geven. Maar ik
kan jullie de raad geven, de raad om je hart groter te maken, om nederig te worden en om te proberen Sahaja Yoga te verspreiden
in alle bescheidenheid, niet met agressiviteit. Dat is uitermate belangrijk. Als je dat kunt doen, dan laat je dit leven volledig tot zijn
recht komen, als een spiritueel leven. Zonder dat kun je je doel niet bereiken, kun je niet de kracht van de spiritualiteit tot stand
brengen. Daarvoor moet je begrijpen dat het heel, heel belangrijk is dat je Sahaja Yoga ten volle de kans moet geven, door middel

van jullie wijsheid. Wat ik ontvang zijn meestal brieven over deze persoon die vervelend is, en gene persoon die irritant is, en die
persoon die zo aan het doen is. Laat maar! Zulke mensen zijn allemaal niet van belang voor Sahaja Yoga. Maar als je ‘n goede
koers gaat varen, dan zul je versteld staan hoeveel mensen je zult ontmoeten die zo graag hun gemoedsrust willen hebben,
vrede in hun hart en absolute eenwording met het Goddelijke. Zij kunnen het misschien niet aanvaarden, zij kunnen het
misschien niet zeggen, ze zouden ook wel eens naar de verkeerde mensen gegaan kunnen zijn, dat is mogelijk. Maar ondanks
alles, zouden ze graag een echte spirituele vrede in zichzelf willen hebben: Is tegenwoordig een veel voorkomend verlangen
onder de mensen, maar om dat te benaderen en om dat te bereiken, moet je overgaan tot het leven van een heel eenvoudig
mens. Weet je, als je zoveel belang hecht aan geld, of als je zo geïnteresseerd bent in je zogenaamde krachten of in je ambities,
dan kan Sahaja Yoga niets doen. Maar als je interesse hebt in je compassie en begrip voor de wereld van vandaag, hoe die in
beroering is: waarom? Vanwege de mensen die het mis hebben. Wat wij moeten doen, is hen de kennis van het Goddelijke
doorgeven. Dat zou jullie verlangen moeten zijn, en daar zullen jullie je heel aangenaam bij voelen. Alle andere verlangens, alle
andere behoeften zijn, zoals je wel zegt, van zeer voorbijgaande aard. Er is een verlangen om Sahaja Yoga te verspreiden, en dat
is zó mooi dat je ermee door blijft gaan, en elke keer dat je dat doet, zul je zo blij en gelukkig zijn, dat je geen problemen van
welke aard dan ook zult hebben. Dat is het teken van de grootsheid van Sahaja Yoga, en ik wil graag dat jullie allemaal zo
worden. Deze huidige dag is zo geweldig, omdat we aan alle grote heiligen denken, die op deze aarde waren en die ons
probeerden leiding te geven. Wat zij deden, ze hebben allemaal geprobeerd de waarheid wereldwijd te verspreiden. Ze hebben
behoorlijk geleden, ze hebben problemen gehad, zoveel problemen, maar ze hebben in alle opzichten keihard gewerkt om Sahaja
Yoga te verspreiden en om te spreken over God en het Goddelijke. En dat is allemaal wat jullie mij vandaag moeten toezeggen,
beloven, dat telkens als je iemand anders tegenkomt, dat je hen dan over Sahaja Yoga kunt vertellen. Niet omdat het van belang
zou zijn, maar omdat het absoluut dringend van grote noodzaak voor de wereld is. Als jullie dit punt begrijpen, dat waarom jullie
op dit moment op deze wereld zijn en wat de wereld nodig heeft, dan zullen jullie onmiddellijk de verantwoordelijkheid gaan
voelen. Of je nu een man of een vrouw bent, is niet belangrijk. Ga er allemaal op uit om je pleidooi te houden, denk erover na, geef
mensen uitleg over Sahaja Yoga op alle mogelijke manieren, en ik denk, dat jullie dan complete guru’s zullen worden. Als Sahaja
Yoga alleen jullie aangaat, dan kun je geen guru zijn. 'Guru' betekent ook niet dat je over Sahaja Yoga gaat preken, toespraken
over Sahaja Yoga gaat houden, lezingen over Sahaja Yoga gaat geven, nee! Het gaat over degene die realisatie aan anderen
geeft. Hoeveel mensen je realisatie geeft, is iets wat niet geteld wordt, maar van binnen gevoeld wordt als de deiningen, de
golven van de oceaan van liefde in je hart. Het is zo mooi om te zien dat mensen hun realisatie krijgen en worden
ondergedompeld in de vreugde van spiritualiteit. Dat is wat ik graag wil dat jullie doen. Daarom ben ik op deze aarde. Ik moest
ook heel wat doorstaan, doet er niet toe: zogenaamde lijdensweg, ik bekeek het als een toneelstuk. Dus dat is oké. Zolang je er
niet veel aandacht besteedt aan al dat lijden, wat is er dan zo bijzonder aan? Nu hebben jullie gisteren een prachtig stuk over
Mohammad Sahib gezien. Ik dacht altijd - en dat deed zo’n pijn - over hem, dat hoe verkeerd de mensen het begrepen hebben en
de verkeerde kant opgingen: waarom doen ze allemaal verkeerde dingen? Nu, ik ben blij dat jullie mensen tenminste zijn
grootheid hebben ingezien, en dat hebben begrepen en er zo'n prachtig toneelstuk van hebben gemaakt. Ik weet niet in hoe verre
we dit kunnen uitdragen, maar het is een feit dat Mohammed Sahib zelf werd uitgeschakeld, en daarna ook zijn dochter en
kleinkinderen, en zijn schoonzoon, die werden uitgeschakeld. En daarna, door hen het zwijgen op te leggen, begonnen ze met iets
anders afschuwelijks, de soennieten genaamd. Welnu, de Soennah religie komt niet eens in de buurt van de waarheid, het is een
soort van zeer agressieve en zeer wrede godsdienst, en die is zich alom gaan verspreiden. In de echte islam religie van
Mohammed Sahib bestond dat niet. Die mensen die hem vermoordden, begonnen 'islamitisch' te worden. Dat is dus ook iets
heel verkeerds, dat een man die zo grandioos was en die zoveel spiritualiteit had gewoon niet geaccepteerd werd, en dat iemand
die hem vermoordde nu aanvaard wordt. Dat kan bij van alles gebeuren. Maar het ergste waarbij dat gebeurd is, is in de
islamitische wereld, wat heel gevaarlijk is, en dat is zoals we zien dat ze, in de naam van God, hoeveel kwaad zijn ze aan het
uitrichten. Dus, probeer te begrijpen dat het niet door het lot van Mohammed Sahib gebeurd is, het komt niet door het noodlot
van de realiteit dat dit is gebeurd, maar het is een eyeopener voor ons allemaal om te kunnen zien dat de waarheid altijd
uitgedaagd wordt door onwaarheid. En we moeten ons aan de waarheid houden, wat er ook gebeurt. En er zal een dag komen
dat de mensen zich zullen realiseren dat dit een verkeerde zaak was waar ze zich mee bezig hielden, en waar ze de hele tijd maar
gehoor aan bleven geven, en dat ze allerlei stompzinnige dingen aan het doen waren. Dit zal zich allemaal oplossen, daar ben ik
zeker van, heel binnenkort, als mijn wens is zo krachtig is, dan ben ik er zeker van dat zij zullen beseffen dat aardig zijn,
vriendelijk zijn, medelevend zijn de beste manier is om je gelukkig te voelen, niets meer dan dat. Moge God jullie zegenen .
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Ik wens jullie een heel, heel gelukkige Diwali! Jullie allen hier te zien alleen al vervult me met zoveel vreugde dat jullie allen in
Sahaja Yoga zijn gekomen op zo een mooie manier. Het is van jou, het Zelf is van jou, de Spirit is van jou. Maar het 'Zelf worden'
is moeilijk. Het is enkel jouw verlangen, denk ik, dat vervuld wordt. En zo kreeg je je zelfrealisatie. Zoals je wel weet kan het niet
afgedwongen worden. Het moet uitwerken enkel door jouw verlangen, enkel door jouw overgave. Het heeft geen nut er over te
praten, trachten te overtuigen, wat uitwerkt is jouw verlangen, zo eenvoudig is het. De kracht van het verlangen in jou werkt het
uit. Velen zijn ook niet hier die over de hele wereld hun realisatie kregen. Ik denk aan hen allemaal en jullie allemaal zouden aan
hen moeten denken.
Vandaag is een fijne dag waarop we kunnen denken aan allen die in deze wereld verlicht zijn. Dat is de echte Diwali: de
verlichting van de mensen. Het is geen kaars, het is geen lamp, het zijn mensen. Als zij verlicht zijn, blijft er geen enkel probleem
over. De problemen komen er met mensen die niet verlicht zijn. Want zij verblijven in de duisternis, zij tasten in het duister en
sommigen van hen weten ook niet dat zij totaal niet op de hoogte zijn van de werkelijkheid. Eens je naar Sahaja Yoga komt en je
Zelf verlicht, dan 'zie' je in dat licht, in dat licht, wat goed en wat slecht is, om te beginnen. En dan groei je erin op een mooie
manier, gewoon zoals deze bloemen, die altijd gelukkig zijn, je altijd vreugde geven. Zo ook, als jij verlicht bent, dan zoek je niets
met dat licht. Je hebt alles binnen in jezelf. Hou het licht aan.
Maar wat je nog kan doen is het volgende: met jouw licht kan je andere mensen verlichten zoals we dat hier gedaan hebben, we
hebben één kaars aangestoken en daarmee hebben we ze allemaal aangestoken. Jullie kunnen dat dus allemaal doen want jullie
hebben dat licht binnen in jezelf. Met dat licht kan je anderen verlichten en dan kunnen zij de vreugde van hun Spirit voelen. Dat
moeten jullie nu beseffen, zoals jullie zoveel lichten hebben aangestoken zijn 'jullie' de lichten voor de hele wereld.
Het is niet voldoende dat je het licht hebt, maar je moet ook anderen verlichten, je moet anderen verlichten zoals deze kaarsen.
Eens je dat begint te doen, zal je beseffen wat je bezit. En dan zal je je Zelf respecteren. En je zal je gedragen zoals het een
heilige betaamt, of een wijze, zonder ook maar iets te verkondigen. Binnen in je wezen ontwikkel je gewoon deze mooie, uiterst
mooie aard die vreugde geeft. Je wil geen valse indruk geven over jezelf want de waarheid is in jou. Het is niet nodig iets te
vertellen over jezelf dat niet waar is. Mensen zullen beseffen dat jullie gerealiseerde zielen zijn, zij zullen gewoon jullie subtiele
aard voelen, jullie werkelijkheid.
Of je nu van India komt, of van Engeland, of van Amerika, jullie hebben allemaal die oceaan van liefde en kennis in je. Wees er
zeker van dat het er allemaal is, alleen ga je eerst genieten van jouw eigen oceaan van liefde. Eerst ga je daar van genieten en
dan kan je ook genieten van deze oceaan in anderen. Ik hoef jullie niet te zeggen: "Jullie moeten van elkaar houden" of zoiets jullie voelen liefde, jullie begrijpen het gewoon, jullie verspreiden jullie licht onder elkaar.
Soms raak je gefrustreerd met andere mensen in je land, misschien in je stad, misschien in je dorp omdat de mensen nog niet
verlicht zijn. Het beste is, het uit te werken, je moet het uitwerken. Weet je, in het begin had ik één dame, een heel oude dame die
van mij haar zelfrealisatie kreeg. En nu zijn jullie hier allemaal. Zo kunnen jullie ook dat werk van de zelfrealisatie uitvoeren. Dat
behoeft geen moeilijke berekeningen, je hebt geen enkele dankbetuiging nodig het is er gewoon en het werkt uit. Wat doe je om
iets aan te steken? Kijk gewoon. Je brengt de vlam bij de kaars en je krijgt het licht. Zo gebeurt het op dezelfde manier, jouw
verlichting is van die aard dat zij licht zal geven aan duizenden en duizenden mensen over de hele wereld. Jullie weten dat er veel
landen zijn die we nog moeten benaderen. Maar dat zullen we doen.
Spoor ze op en zoek uit waar je naartoe moet en waar je moet werken. Eerst en vooral ben je in staat zelfrealisatie te geven, je
bent ertoe in staat. Heb vertrouwen dat je mensen zelfrealisatie kan geven. Daar heb je geen hulp voor nodig, één persoon kan
dat doen, duizenden kunnen het doen. Het is heel belangrijk voor de Diwali van de hele wereld dat we mensen zelfrealisatie

geven, heel belangrijk.
In Sahaja Yoga zijn er veel mensen die een beetje gefrustreerd zijn met zichzelf, vooral wat hun verleden betreft Vergeet het
verleden! Het verleden is niet belangrijk, het heden is belangrijk. Wat moet je nu doen, op dit moment? Je moet je over het
verleden geen zorgen maken, "Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan". Wat gedaan is, is gedaan. Nu kijk je naar de toekomst. Wat
kan je voor je toekomst doen? Op één of andere manier, met het licht zie je jouw pad. Je raakt alle duisternis kwijt en je weet
hoever je kan gaan, hoe je mensen kan bereiken en hoe je Sahaja Yoga kan verspreiden. Het is iets dat al in jou klaar staat, maar
je moet eerst en vooral jouw verbinding ermee vestigen.
Als je jouw verbinding hebt gevestigd met die oceaan die in jou zit, dan kan je het zeker uitwerken. Je kan het op zo'n mooie
manier uitwerken en je zal verstomd staan hoeveel succes je zal hebben. Het succes dat je zal halen uit al die onwetendheid zal
je met verstomming slaan. Maar je hebt het licht. Met het licht verwijder je alle duisternis. Het hoeft daar niet over na te denken,
zij wordt verwijderd omdat jij het licht hebt.
Maar als je het licht niet hebt, dan heeft het geen zin erover te praten. Dan heeft het geen zin het te doen want het heeft geen
enkel succes. In tegendeel, het is een mislukking, een vreselijke mislukking. Het kan voor de mensen ook zeer gevaarlijk zijn. We
hebben ook in Sahaja Yoga zeer vreemde ervaringen gehad. Maar ik denk dat ze het ene na het andere leren: dat dit niet had
moeten gedaan worden, dat dit verkeerd was. We zouden moeten uitzoeken wat jullie verblindt. In dit land, Amerika is zo op geld
gericht, en dat heeft zich over de hele wereld verspreid. En als je op geld gericht bent, word je verleid, voel je dat je aan Sahaja
Yoga iets moet verdienen. Sommigen denken niet zo, maar ze zijn nog steeds bezig met geld verdienen. Het is helemaal niet
nodig voor jou om geld te verdienen of om voor jezelf een veilig gevoel te krijgen met geld. Jouw veiligheid is in je ingebouwd. Al
deze uiterlijke zaken die totaal onnodig zijn zouden je niet mogen verblinden.
Als je nu het licht hebt, zie je dat duidelijk. En de hulp van het Goddelijke zie je heel duidelijk in je leven en je bent verrast hoe het
Goddelijke jou op verschillende punten heeft geholpen. Ik krijg brieven van mensen die zeggen: "Moeder dank U," "Ik ben mijn
problemen kwijt, ik ben mijn vijanden kwijt, allerhande zaken.” Terwijl ik niets gedaan heb. Jouw licht heeft de duisternis
verdreven. Als je onwetend bent, kan alleen licht de duisternis van jouw onwetendheid ook verdrijven. Eigenlijk weten we niet in
welke mate de kracht van het licht aanwezig is. Zoals je hier kan zien, geeft elk licht zo veel, niet alleen aan energie, maar het
volledig beeld. Zo kan je bijvoorbeeld uitmaken of iemand al dan niet een gerealiseerde ziel is. Het is niet nodig om bij die
persoon in de buurt te komen of voor iets speciaals te zorgen. Je zal gewoon weten of deze persoon al dan niet een
gerealiseerde ziel is.
Ik heb zo veel ervaringen gehad waar ik merkte dat mensen niet weten wie een gerealiseerde ziel is. Het is zeer verrassend. Als
je weet wie een gerealiseerde ziel is, dan is de helft van jouw probleem opgelost. Het volgende probleem is dan hoe je die
persoon kan doen beseffen waartoe hij in staat is. Dat probleem zie ik ook bij Sahaja yogi's. Zij zijn in staat om enorm veel werk
te verrichten over de hele wereld, zij kunnen zoveel zaken uitmaken die normale mensen gewoonlijk niet kunnen ontdekken.
Maar Sahaja yogi's kunnen onmiddellijk uitmaken welke mensen ze voor zich hebben. Dat is het verschil. Dat betekent dat je de
waarheid kent. De waarheid over iedereen, de waarheid over de hele situatie. De waarheid over wie gewoon staat te pochen, of
een verhaaltje opdist, of hypocriet is.
Het is niet moeilijk want nu bezit je dat inzicht. Je kan met jouw eigen licht zien wat er met anderen verkeerd of goed is. Het is
voor jou zo'n zegen dat je niet bedrogen kan worden. Want er wordt door het Goddelijke voor je gezorgd, je wordt door het
Goddelijke geleid. Heb vertrouwen in het Goddelijke, heb vertrouwen in het Goddelijke! Dit is heel belangrijk. Zoals je vertrouwen
hebt in een kaars, heb ook vertrouwen dat het Goddelijke je licht zal geven, je op je pad zal leiden, je naar de juiste plek zal
brengen, om de juiste daden te stellen! Ik bedoel, zoveel van deze ervaringen staan je bij. Ik hoef niet te zeggen hoeveel mensen
mij hebben geschreven hoe zij ondervonden dat zaken uitwerkten. Ondanks dat alles zijn we collectief, zijn we lief voor elkaar,
vertellen we geen leugens, trachten we niet iemand te vernietigen. Het betekent dat we boven menselijk falen staan en dit alleen
omwille van het licht. Je kan zien waar je wankelt. Je ziet het gewoon uit jezelf. Daarvoor, denk ik, is meditatie het
allerbelangrijkste in Sahaja Yoga.

Elke dag zou je moeten mediteren. Zij die niet mediteren kunnen vallen, want meditatie is de lamp vullen met olie. Zij die niet
mediteren, denken zonder te kunnen, vergissen zich heel erg. Ze moeten mediteren, 's morgens en 's avonds. Het probleem is dat
alles zo van pas komt, zo eenvoudig, dat ze niet begrijpen dat meditatie heel belangrijk is, met veel mensen is het zo. Jullie niet,
maar ik ken veel mensen die hun zelfrealisatie kregen die niet mediteren. Hun stijl is anders, hun aard is anders. Meditatie is zo
verzachtend, zo'n mooie manier om zich te verbinden met het Goddelijke dat al je problemen opgelost worden in die meditatieve
staat. Als je niet mediteert, geen meditatie volgt, dan zal jouw licht misschien verminderen, het zal niet voldoende licht geven.
Het is belangrijk, zeer belangrijk om meer te weten over jezelf en over anderen in meditatie. "Hoe mediteren?" vragen veel
mensen me. Doe niets, ga gewoon in gedachteloos bewustzijn.
Tracht in het gedachteloos bewustzijn te geraken. Als je die toestand van gedachteloos bewustzijn kan betreden dan zit je werk
er op. Want dat is het punt waar je één bent met de waarheid, met de werkelijkheid, met de vreugde, met alles wat zo
fundamenteel is. Als je mediteert, tracht dan niet er een soort van opdracht van te maken, neen. Meditatie is zoiets als jezelf stil
maken, je gedachten het zwijgen opleggen en naar de diepe oceaan gaan die zich in jezelf bevindt. Maar veronderstel dat je dat
niet doet. Als je niet mediteert, ik kan onmiddellijk uitmaken wie wel mediteert en wie niet, het is voor mij niet moeilijk. Zij die niet
mediteren twijfelen altijd, ze zijn verward, ze begrijpen het niet. Daarom is meditatie het allerbelangrijkste in Sahaja Yoga. Zoals
een lamp brandt door de elektriciteit die erin stroomt, zo kan je zeggen, of door de kaarsen, op dezelfde manier is meditatie een
doorlopende beschikbaarheid van de goddelijke kracht. Dat zal al jouw zorgen verminderen. Niet alleen dat, maar het verwijdert
alle negatieve gedachten, het verwijdert alle ontmoedigende zaken.
En als je zo mediteert, in gedachteloos bewustzijn, dan zal je verbaasd zijn hoe je geholpen wordt, van binnen en van buiten uit.
Het is een enorme kracht die werkt, dit gedachteloos bewustzijn. Zij die dus niet mediteren kunnen niet ver geraken met de
voordelen van Sahaja Yoga. Men zou moeten trachten te mediteren en het punt van gedachteloos bewustzijn bereiken. Wat
gebeurt er nu met jou? Als je in gedachteloos bewustzijn bent, wat gebeurt er dan met jou? Wel, je krijgt vertrouwen, volledig
vertrouwen in het Goddelijke, je weet dat je dat hebt.
Ik heb kinderen gezien van onze school in Dharamsala: uiterst zelfzeker en uiterst nederig. "En ik vroeg hen: Wat doen jullie?" Ze
zeiden: “Moeder, we mediteren. We mediteren 's avonds op school en die meditatie helpt ons." Stel je voor, dat zeggen deze
kleine kinderen. Waarom kan ook jij niet begrijpen dat meditatie je veiligheid zal geven, je echte verlichting zal geven en een
volledige verbinding met het Goddelijke. Zonder de verbinding met het Goddelijke, wat is het nut ervan Sahaja Yoga te
beoefenen? Ik ken mensen die mediteren, die in hun eigen wezen zijn neergedaald en die zeer ontwikkeld zijn. Ik ken ook mensen
die een beetje oppervlakkig zijn. Jouw diepte ligt in het gedachteloos bewustzijn. Het is een zeer belangrijk punt dat je zou
moeten bereiken. Waar je ook naar kijkt, als je gedachteloos bewust bent, word je er werkelijk reflectief over, het werkt gewoon
zo.
Ik weet niet in hoeverre je in die staat kan blijven. Maar zelfs gedurende één seconde kan je het bereiken en je zal het meer en
meer beginnen bereiken. Ik heb eerder al zoveel over meditatie gesproken, maar als ik vandaag al deze kaarsen zie branden, dan
denk ik dat ze allemaal meditatief zijn, ze zijn allemaal in meditatie en zo branden ze. Op dezelfde manier ken ik de Sahaja yogi's
die mediteren en zij die dat niet doen ken ik ook. En als zij problemen hebben, weet ik waarom deze problemen er zijn.
Het belangrijkste is dat jouw verbinding met het Goddelijke alleen mogelijk is als je mediteert en gedachteloos bewust wordt. Dat
is waar het Goddelijke werkt. Het helpt jou. Het komt je ter hulp op zo'n manier dat je niet weet hoe je het tot stand bracht.
Gedachteloos bewustzijn is dus het eerste punt dat jullie allemaal zouden moeten bereiken. Het is heel belangrijk. Daarna kan je
iets anders bereiken, maar de eerste stap is gedachteloos bewustzijn. Het is heel belangrijk om gedachteloos bewust te worden,
want dan komen er geen gedachten van de linker- of rechterkant, van verleden of toekomst. Je bent daar gewoon in het heden.
Het is iets dat jullie allemaal bezitten, het is niet dat ik het jullie zeg, maar jullie hebben het allemaal. Maar 'vestig jezelf!’ Je moet
jezelf in gedachteloos bewustzijn vestigen. Hoe lang maakt niet uit. Belangrijk is dat je, eens je het raakt, het blijft raken.
Veel mensen mediteren, maar hun gedachten blijven komen, ze zijn niet gedachteloos stil. Nu is dit een zeer belangrijk punt. Als
je wil groeien, zou je absoluut met het Goddelijke in verbinding moeten staan via gedachteloos bewustzijn. Je moet niet bidden,

je moet niemand aanroepen, niets, het werkt gewoon want het is in jou aanwezig. Al deze gedachten bombarderen je van de
twee kanten in je brein. Deze gedachten die tot je komen, betekenen niets voor jou, ze nemen geen vaste vorm aan. Zelf ben je
een oceaan en je moet in die staat van gedachteloos bewustzijn geraken. Het wordt altijd in alle grote boeken beschreven, maar
niet zo duidelijk als wat ik je vertel. Ik zeg niet dat sommigen van jullie die niet in gedachteloos bewustzijn geraken, voor niets
goed zijn, neen. Maar probeer het alsjeblieft, jullie kunnen allemaal die toestand van gedachteloos bewustzijn bereiken. Zelfs als
je het maar voor één seconde hebt, is het al een heel goede zaak. Dan ga je die seconde doen toenemen.
Ik denk dat het een reflecterend brein is als je naar iets kijkt zal je gedachteloos bewust worden. En dan reflecteert dit brein de
diepte van wat je ziet. Zo zullen jullie allemaal werkelijk zeer creatieve yogi's worden. Ik merk dat deze toestand van
gedachteloos bewustzijn niet bij velen is gevestigd, wat niet goed is. Vandaag op deze dag van Diwali, zou ik zeggen dat:
"Verlicht jezelf met gedachteloos bewustzijn!" Het is niet moeilijk, het is in jezelf aanwezig. Want gedachten komen van die en
die kant. En het zijn niet de golven van je brein, neen, het zijn gewoon je eigen reacties. Maar als je mediteert in de echte zin van
het woord, dan zal je dat gedachteloos bewustzijn betreden. Wat een zeer belangrijk punt is en al deze zinloze gedachten, die
voor jou van geen enkel nut zijn, zullen verdwijnen. Ze zullen er niet meer zijn en dan kan je groeien en je zal heel goed groeien.
Veel mensen hier zullen zeggen: "Moeder, we geraken niet in die toestand." Probeer, probeer het! Ik kan niet geloven dat je het
niet kan doen. Jullie kunnen allemaal die gedachte krijgen dat "Ik kan het bereiken" en je zal het bereiken. Daarvoor moet je niets
weggooien, moet je niets zien, je gaat gewoon in meditatie en je zal versteld staan hoe het werkt.
De meesten van jullie zijn er natuurlijk al, maar toch zou ik zeggen, vergroot dat gedachteloos bewustzijn, dat gebied! Vandaag is
zeer belangrijk omwille van Diwali. Diwali wordt verondersteld de dag van de verlichting te zijn. Maar verlichting van binnen
betekent: hoe dikwijls ben je in gedachteloos bewustzijn? En alles werkt uit omdat jij er de oceaan van bent, je hebt het binnen in
jezelf. je moet er alleen gebruik van maken. Als je er geen gebruik van maakt zal het niet uitwerken. Je moet er gewoon gebruik
van maken en je zal versteld staan dat je zo'n bron van vreugde wordt, een bron van geluk, ik zou zeggen, een bron van echte
verlichting. De boodschap van vandaag is dus: "Wanneer je mediteert, ga in gedachteloos bewustzijn." Geen enkele gedachte is
belangrijk, want zij is je eigen schepping. Maar als je één moet worden met de goddelijke schepping, moet je die staat van
gedachteloos bewustzijn betreden, dat is het minimum. Eens dat tot je komt, zal het geleidelijk aan groeien en je zal versteld
staan hoe je in staat zal zijn om in Sahaja Yoga enorm te groeien.
Dank jullie zeer!
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Kerstpuja, 2002-1225 Ganapatepule NlTVD 2022-0321 Vrolijk Kerstfeest voor jullie allemaal! Volgens Sahaja Yoga, is Christus in
je Agnya chakra gevestigd. Zijn hele leven is een weergave van de kwaliteiten van iemand die een gerealiseerde ziel is en in zijn
eigen leven wees hij er op geen hebzucht of lust te hebben. Het is echt schokkend hoe hebzuchtig mensen tegenwoordig zijn
over de hele wereld. Al vanaf de kindertijd, hebben onze kinderen ook geleerd om dit of dat te vragen. Alleen volledige
tevredenheid in het leven kan je die gelijkmoedigheid geven, dat evenwicht waardoor je niet naar dingen hunkert. Tegenwoordig
is zelfs India erg verwesterd in de zin dat ze ook heel graag dit en dat willen hebben. Eigenlijk komen nu in Amerika, mensen
hierdoor plotseling tot spiritualiteit. Ze komen tot spiritualiteit omdat ze denken dat ze nergens bevrediging hebben gevonden.
Maar we moeten het leren aan de hand van zijn leven, het grote leven van Christus. Eerst werd hij geboren in een kleine hut, zoals
je er veel hebt gezien in het voorbijgaan, zeer tevreden en hij werd in een wieg gelegd, die helemaal bedekt was met droog, heel
droog gras. Kun je je dat voorstellen? En dan offerde hij zijn leven aan het kruis. Het is volledig het verhaal van een offer omdat
hij een kracht had, de kracht van de Spirit waardoor hij alles kon opofferen. Hij offerde zelfs zijn eigen leven op. Je kunt dus
begrijpen dat de grootheid van Christus uit zijn grote spirituele persoonlijkheid voortkwam. Maar dezelfde Christus wordt over de
hele wereld aanbeden, vooral in de westerse landen en je zult versteld staan hoe zij achter de dingen aanhollen. Al hun
industrieën draaien met grote verhalen over wat ze maken en hoe mensen over hun rijkdom opscheppen. Ze hebben een kruis
om hun nek, om te laten zien dat ze christenen zijn. Allereerst zou men dat kruis waaraan Christus gekruisigd werd, nooit mogen
dragen. Maar ze compenseren het met deze hypocrisie, en zij zijn het tegenovergestelde van Christus. Niet alleen zij, maar zelfs
hun vrouwen en kinderen zijn allemaal zeer hebzuchtige mensen. Ze moeten dit hebben, ze moeten dat hebben. Maar nu zit India
heel erg in dezelfde race. En waar vragen ze om? Ze denken dat als ze al die dingen om zich heen hebben, ze het heel goed
zullen hebben. Maar dat is niet zo. Ze hunkeren de hele tijd en ze kunnen niet eens genieten van wat ze bereikt hebben. Het is
heel verrassend dat in een land als Amerika, waar er geen corruptie was, maar er mensen waren die heel veel geld verdienden, zij
worden verondersteld discipelen van Christus te zijn. Het gaat me te boven. India was ooit een echt heilig land waar heiligen
werden gerespecteerd, maar tegenwoordig is India afgezakt tot zo'n laag niveau van hebzucht dat het onmogelijk is om deze
mensen te begrijpen. We kunnen zeggen dat ze Christus niet zo geweldig volgden. En zij die Christus volgden, ook de christenen
hier, zijn de ergsten. Zij zijn degenen die zich hebben overgegeven aan alle vormen van westers leven, van hebzucht, en ze
noemen zichzelf christenen. Maar Christus heeft getoond dat je in deze wereld niets nodig hebt. Hij is zo'n grote persoonlijkheid,
zo'n grote incarnatie, die overal gerespecteerd wordt, omdat zijn kracht van opoffering de hoogste was, niet omdat hij een grote
auto of een groot huis bezat, niets daarvan, alleen omdat hij zo'n nederige man was. Zijn leven is opmerkelijk, en dat hij vandaag
de harten van zovelen regeert, ondanks het feit dat hij geboren werd als een zeer arme man en ook gekruisigd werd als een zeer
arme man. De mensen die dus achter geld aanlopen zijn in geen geval christenen, zijn nog niet in de buurt van Christus. En hij
was zo blij en gelukkig. En hij hielp de armen, hij hielp de behoeftigen omdat hij hun problemen begreep, omdat hij ze kon voelen.
Hij probeerde allerlei zieke mensen te helpen, minderbedeelden, terwijl de huidige wereld tot zo'n onzin is gekomen dat ze landen
helpen om te vechten. Ze creëren het christendom om te vechten. Wat doet het christendom in dit land? Het is er gewoon om
een grote macht te creëren door veel christenen te creëren. Ik heb van veel plekken gehoord waar ze mensen bekeren tot het
christendom. Christus heeft nooit één enkele ziel bekeerd. Hij wilde transformatie geven, zoals jullie allemaal hebben gekregen,
maar niet de religie veranderen of veranderen wat je bij je geboorte meekreeg, nee. En wat hij heeft bereikt zijn dit soort nutteloze
derderangs mensen die lust en hebzucht najagen. Ik maak me soms zorgen over mijzelf, in die zin dat ik hoop dat mijn discipelen
en mijn kinderen geen dingen zullen doen die tegen Sahaja zijn, die tegen het principe van Sahaja zijn. En één van de principes
van Sahaja is dat je mensen moet helpen, zij die in de steek gelaten zijn, zij die nog niet gerealiseerd zijn. Je moet hen Realisatie
geven. Op deze manier geraakt de wereld niet verder, als we hulp geven aan mensen die deze wereld ruïneren. Als we dit land
moeten redden, als je de hele wereld moet redden, dan moeten we worden als Christus. Ontwikkel je opofferend temperament.
Het zou heel krachtig moeten zijn want jullie zijn allemaal gerealiseerde zielen. Probeer dat te ontwikkelen, de aard om anderen
te helpen. Ik heb in mijn leven enkele zeer grote mensen gekend die altijd bereid waren om te geven aan mensen die het niet
hadden en ze hadden zo’n goede aard, ze kregen nooit een grote onderscheiding of zo, maar ze waren heel blij als ze anderen
konden helpen. Het is erg triest vandaag in dit land waar zoveel mensen hun leven hebben opgeofferd om onafhankelijkheid en
vrijheid te bereiken. En wat er nu vandaag gebeurt, is dat dezelfde mensen of misschien hun kinderen, die verondersteld worden
te regeren, zogenaamd de leiding hebben, zich verrijken. Waarom is deze situatie ontstaan? In dit land hadden we ook veel

mensen die extreem opofferend waren. Zij waren de leiders. Maar hoeveel van jullie zijn zo? Hoeveel van jullie zouden iets van
jezelf weg willen geven aan anderen? Wat zou jij doen om anderen te helpen? Het is erg triest dat de christelijke naties Christus
nooit hebben gevolgd en wij worden ook zo. Ik zeg niet dat we geen zaken mogen doen of dat we geen geld mogen verdienen.
Dat kan, maar bij dat alles moet je onthouden voor wie je het doet. Wat ga je ermee doen? Met dit geld, wat ga je doen? Eigenlijk
moeten we op zijn minst per jaar uitzoeken of we iets van onszelf aan anderen hebben afgestaan. Ik zeg niet dat je jezelf moet
kruisigen, nee, dat is een beetje te veel, maar kun je op zijn minst een klein beetje van je comfort opofferen voor mensen? Sahaja
yogi's moeten uiterst vriendelijk zijn, uiterst attente en liefdevolle mensen. Als je dat niet bent, ben je geen Sahaja yogi. Ten
eerste, moet je vriendelijk en liefdevol zijn en de problemen rondom je begrijpen en proberen zoveel mogelijk mensen als je kunt
te helpen. Maar dat is niet zo. Zelfs Sahaja yogi's begrijpen niet wat de waarde van hun leven is. Zij zijn op hetzelfde pad als
Christus. Zij zijn gerealiseerde zielen. Zij moeten dat gevoel hebben. Zij moeten die eenheid hebben met de rest van de mensen
en ze moeten het offer van Christus in zichzelf voelen. Hoe hij zijn leven opofferde om onze Agnya te verbeteren, om ons ego te
verwijderen, om ons ego te bestrijden. Maar wij zijn zo egoïstisch. Wat hij ook gedaan heeft gaat verloren, is iets wat de mensen
niet begrijpen en zij doordringen zich niet van zijn karakter en zijn leven. Het is heel erg. Voor ons is hij een zeer grote boodschap,
voor alle mensen die gerealiseerde zielen zijn. Hij is een zeer groot voorbeeld. Er zijn zoveel dingen die gedaan moeten worden.
Zoals je weet zijn mijn gedachten altijd bij de behoeftigen en ik heb veel van zulke organisaties opgestart. Jullie kennen ze heel
goed. Onlangs ben ik iets begonnen voor de behoeftige vrouwen en de weeskinderen in Delhi. Ik heb het grootste deel van het
geld betaald maar, aan het eind, zei ik: "Waarom vraag je niet aan Sahaja yogi's om dat beetje geld te betalen om het af te
maken?" en dat hebben ze gedaan, ze hebben betaald. In Delhi, moet ik hen feliciteren dat zij andere Sahaja yogi’s de weg tonen.
Ik was verbaasd hoe ze zoveel geld konden inzamelen voor deze grote organisatie. Het is iets wat we nooit zien, hoe de vrouwen
in ons land lijden, hoe de behoeftige vrouwen lijden. Ze worden buitengesloten door hun mannen, buiten hun schuld om. Zomaar,
voor een gril, worden ze op straat achtergelaten met de kinderen. Bij de moslims is het nog erger. En ik voelde heel erg dat ik
moest proberen om iets te doen, op zijn minst de aandacht van de mensen te vestigen op hun lot en op hun probleem, zodat ze
verder komen in het leven en hun brood verdienen. Ik denk dat het een plicht is van alle Sahaja yogi's om rond te gaan en te zien
wie je hulp nodig heeft. Leef niet gewoon voor jezelf, door voor jezelf te verdienen, door geld te verdienen voor jezelf, maar
probeer te helpen. Help die mensen die echt geholpen kunnen worden en zij zouden moeten zeggen dat de Sahaja yogi's het voor
hen hebben gedaan. Zoveel ideeën heb ik om mensen te helpen en ik ga ze uitproberen met welk geld ik ook heb, maar ik wou
dat jullie konden besluiten om iets voor hen te doen. Vooral dit land is verdeeld in minstens twee delen, het ene deel zijn de rijken,
het andere deel zijn de zeer arme mensen. Deze zeer arme mensen doen mijn hart ineenkrimpen van de pijn. Ik weet niet hoe ik
ze moet helpen. Het is zo'n grote gemeenschap. Maar als jullie beslissen, kunnen jullie rondgaan. Je kunt rondgaan en je kunt
manieren vinden en methodes om de mensen te helpen die extreem arm zijn. Zij hebben jullie hulp nodig, hoe dan ook en jullie
zijn daartoe in staat. Met de zegen van Mahalakshmi, zijn jullie goed uitgerust. En probeer de armen te helpen. Probeer de
mensen te helpen die in grote problemen zitten. Ik weet dat ze geen Sahaja yogi's zijn, verwacht niet dat ze Sahaja yogi's zijn, dat
kunnen ze niet zijn. Hoeveel waren er in de tijd van Christus, die Sahaja yogi's waren? Hoeveel mensen waren er die de diepte van
menselijke problemen konden begrijpen. Maar Christus wel en hij offerde zijn leven voor de zonden van de mensen. Kun je het je
voorstellen? Het is een dag om zijn verjaardag met zeer grote vreugde te vieren. Maar wat een geboorte en wat een leven heeft
hij moeten doormaken. Niemand zou zo'n leven willen leiden. Maar de essentie ervan moeten we begrijpen. Hebzucht najagen is
waanzin. Er is geen einde aan hebzucht. Zij die hebzuchtig zijn, zijn de hele tijd hebzuchtig. Ze vragen om geld, vragen om dit,
vragen om dat. Waarom kijken ze niet naar anderen, wat zij willen? Omdat we in het collectieve bewustzijn zijn moeten we
begrijpen wat deze mensen willen, wat we voor de mensen kunnen doen. Ik weet dat het erg moeilijk is in deze moderne tijden
met al die reclame, maar wij zijn Sahaja yogi's. We moeten normale mensen zijn. We moeten het onder ogen zien, zoals een
heilige het onder ogen moet zien, en proberen al deze kwalen met jullie speciale krachten uit te roeien. Vandaag is een dag van
grote vreugde voor mij en voor jullie allemaal. En tegelijkertijd, als ik zie hoe kort het leven van Christus was, hoe ellendig het
was, niet vanwege armoede, nee, maar door de haat en door de martelingen die hij moest doorstaan. Hij vond armoede niet erg,
hij heeft er niets over geschreven. Wat hij erg vond was eigenlijk hoe de dingen verkeerd waren en hoe mensen onderdrukt
werden en hij nam al die kwelling op zich om het probleem op te lossen. Hij schiep de christenen en wat ze doen is onzin,
gewoon onzin. Het heeft geen betekenis voor het leven van Christus en het heeft geen betekenis voor de rijkdom van zijn grote
werk. Als we dus zijn verjaardag vieren moeten we ook zijn opofferend vermogen vieren, zijn vermogen om lief te hebben. Nu zijn
Sahaja yogi's zeer goede mensen geworden, zeer liefdevolle mensen, geen twijfel mogelijk, maar toch denk ik dat de hebzucht
blijft hangen. Er is geen einde aan hebzucht. Ik moet het je zeggen, Ik heb mensen gezien die zo gek zijn. Zoals in Amerika,
ontdekten ze dat die mensen aan de top van elke organisatie, bedrijfsleiders, die zo rijk waren, maar ze hadden vijfentwintig

vliegtuigen en ongeveer vijftig, meer dan vijftig auto's. Gaan ze reizen met deze vijftig auto's? Hoe gaan ze reizen? De ene voet in
de ene auto en de andere voet in een andere auto? Maar ze hadden het, al dit soort waanzin en ze zeiden dat - nu hebben ze niets
te zeggen, als zodanig, maar nu is dat allemaal in beslag genomen. Wat ga je doen met al deze mensen met dit soort
temperament? Is het geen waanzin om vijfentwintig vliegtuigen te hebben en een vijftigtal auto's? En ze vonden zichzelf heel wat,
dom als ze waren. Als ze sterven zal dit alles eindigen. Ze vechten om iets in Amerika, zo'n vreemde plaats. Dan begrijp je toch
waar we heen gaan met onze hebzucht? Er is een incident waar een heel jong meisje trouwde met een heel oude man, heel oud.
En toen deze oude man stierf, liet hij al zijn geld na aan deze jongedame. Dus de zoon kwam langs en hij opperde: "Ik ben al
zoveel jaren zijn zoon, hoe kan deze dame al het geld krijgen?" Ze kreeg miljarden en miljarden, maar toch wilde ze alles hebben,
dus gaf ze excuses zeggende: "Ik heb zo veel voor hem gedaan. Met deze oude man, heb ik zoveel dingen opgeofferd," en dit en
dat. Het is schaamteloos hoe mensen zijn en ze schamen zich er niet voor dat ze vragen om geld, geld, geld om comfort,
comfort, comfort. Het is heel moeilijk om mensen te begrijpen. Als ze eenmaal op een vreemde manier zijn begonnen, kunnen ze
tot elk uiterste gaan. Ze weten niet hoe ze moeten opofferen. Toen Gandhiji de mensen vroeg om te offeren, gaven alle vrouwen
hun sieraden weg. Ze gaven hun leven weg. Ze gingen naar de gevangenis, deden van alles om onafhankelijkheid te bereiken. En
welke onafhankelijkheid kregen ze? Meteen werden alle misdadigers van de wereld de baas. Alle dieven van de wereld werden
de baas. Wat zeg je aan zo'n land waar alles wat groots en nobel is in de prullenbak verdwijnt? Ben jij een nobel mens geweest?
Vraag jezelf af, ben je nobel geweest? Heb je geprobeerd om anderen te helpen? Uit het leven van Christus moeten we weten dat
hij in armoede leefde. Hij was de koning der koningen, maar hij leefde in armoede, met gratie, en hij deed alles voor mensen die
zondig waren, die in de problemen zaten, zoveel deed hij, één persoon. Nu zijn jullie met zovelen. Jullie moeten allemaal iets
doen. Leef niet zoals deze bedrijfsleiders, maar probeer te beseffen dat je iets moet opofferen, iets van je inkomsten, iets van je
luxe voor het belang van jullie land, omdat jullie Sahaja yogi's zijn. Jullie zijn geen gewone mensen. Jullie hebben je Realisatie.
Wat zijn jullie dus aan het doen? Eisen jullie geld van iedereen of geven jullie liefde aan iedereen? Laat mij de verhalen horen van
Sahaja yogi's die liefde en mededogen geven. Het spijt me dat ik vandaag op de dag van zijn verjaardag, over zijn leven moet
vertellen dat voor de rest zeer, zeer pijnlijk was, zodat wij kunnen begrijpen dat zo'n glorieuze persoonlijkheid, zo'n grote Sahaja
Yogi, in zijn leven zoveel problemen moest doormaken en zijn eigen mensen vielen hem lastig. Zijn eigen mensen probeerden er
misbruik van te maken. Ook ik heb deze ervaring met Sahaja yogi's die voordeel haalden uit Sahaja Yoga en probeerden mij lastig
te vallen. Ze probeerden geld aan mij te verdienen. Iedereen weet dat ze zo'n slecht waardesysteem hebben hoe kun je dan
zeggen dat ze gerealiseerde zielen zijn? We moeten dus nadenken waarmee we anderen kunnen helpen, wat we voor anderen
kunnen doen. Dit is een van de dingen die men moet leren van het leven van Christus. Ik ben geboren in een christelijke familie en
wat ik ontdekte bij de christenen, is dat het uiterst gemene, smerige mensen waren. Ze smeedden plannen tegen elkaar en waren
zeer op geld gericht. Toen mijn vader naar de gevangenis ging, gooiden ze ons uit de kerk. Is van je land houden een zonde? Zij
deden het. En toen hij terugkwam en burgemeester van Bombay werd, of Nagpur, waren zij zijn grootste bewonderaars. Ze
hielden een optocht, zie je. Mijn vader lachte er dus alleen maar om en hij zei: "Zie je deze domme mensen." Dit is complete
domheid en dit soort hebzucht en dit soort domheid moet gestopt worden. Ze rennen achter geld aan, ze rennen achter posities
aan, ze rennen ook achter zeer slechte dingen aan, sommigen van hen. Niet de Sahaja yogi's, maar zij wel. Maar zelfs onder
Sahaja yogi's heb ik mensen gevonden die erg op geld gericht zijn, en ze hebben geld verdiend aan Sahaja Yoga. Ik ben zo'n
nutteloos persoon, ik begrijp geld niet, dus konden ze me voor de gek houden. Goed, het maakt niet uit. En jarenlang hebben ze
me voor de gek gehouden, het is in orde. Wat moet ik nu doen? Waar heb ik geld voor nodig? Dat is het probleem. Het probleem
is als je niet voorzichtig bent, als je niet erg op geld gericht bent, kunnen anderen je beroven. Ik zeg, laat ze roven. Laat ze doen
wat ze willen, maar ik kan geen temperament ontwikkelen waardoor ik achter mensen aan kan gaan voor geld, dat kan ik niet. Ik
accepteer elke rekening die je me geeft. Ik accepteer alles wat je zegt. Ik weet dat het zondig is. Het is verkeerd. Als ze zich er
niet van bewust zijn, kan ik het niet helpen. Ze zullen allemaal geruïneerd worden, al die mensen. Dat weet ik. Maar wat te doen,
als ze het zelf niet beseffen? Geld verdienen aan Sahaja Yoga, kun je je dat voorstellen? Zoiets stoms om te doen. Het is heel
gebruikelijk, heel slecht. Ik wil dat jullie allemaal boven het geld staan, boven al deze wereldse dingen en jullie zullen nooit
verhongeren. Jullie zullen nooit problemen hebben. Maar laat je niet in met dit soort onzinnige dingen. Dit is Gods werk en je
mag er geen geld aan verdienen, op geen enkele manier. We moeten dus veel leren van het grootse leven van Christus, die werd
geboren als een zeer nederige man en hij deed zulke grootse dingen. Hij probeerde onze Agnya's te verbeteren en zelfs nu, als je
aan hem denkt, zal je Agnya in orde zijn. Het zal ermee gedaan zijn. Ik weet dat er onder de Sahaja yogi's ook mensen zijn die erg
opdringerig zijn, die zichzelf de hele tijd opdringen. Voor wat? Wat wil je? De hele tijd zijn ze aan het duwen net als alle andere
domme mensen. Om dus de voldoening net als Christus, in jezelf te voelen, moet je mediteren en introspecteren en erachter
komen: zijn jullie tevreden mensen? Je moet heel erg tevreden zijn in het leven, anders heeft het geen zin om Sahaja Yoga te

hebben, geen zin om je Zelfrealisatie te krijgen. Ik zegen jullie vanuit mijn hart dat jullie het karakter van Christus als een model
voor jullie zelf zouden nemen en dat jullie de problemen van de wereld, van de hele wereld, zouden begrijpen als jullie eigen
problemen. Moge God jullie zegenen!

2003-0321, Birthday Puja
View online.
80th Birthday Puja - Nirmal Dham, Delhi, India - 21 maart 2003
[vertaald uit het Hindi]
Eeuwige zegeningen van mij aan alle Sahaja yogi’s. Jullie zijn hier allemaal samengekomen vandaag, met zoveel, om mijn
verjaardag te vieren. Hoe kan ik jullie bedanken? Ik begrijp het helemaal niet. Zoveel mensen zijn ook van andere landen
gekomen. En zelfs uit ons land zijn zoveel mensen hier bijeen gekomen. Dat te zien, vervult mijn hart met vreugde.
Ik weet niet welke buitengewone taak ik gedaan heb, dat jullie hier allemaal zijn samengekomen om mijn verjaardag te vieren.
Jullie hebben allemaal een zeer groot hart, dat jullie naar deze verafgelegen plaats zijn gekomen om mij te eren. Ik heb geen
woorden om jullie te zeggen hoe vol van vreugde dit mij gemaakt heeft.
[vertaald uit het Engels]
Wat ik hen zei is dat ik vervuld ben van vreugde over hoe jullie mijn verjaardag vieren en dat ik niet weet hoe die vreugde uit te
drukken die werkelijk overvloeit.
Ik weet echt niet wat ik voor jullie gedaan heb dat jullie zo een enthousiasme gevonden hebben, zo een liefde. Het is jullie grote
hart dat mijn nederige werk waardeert. Over de hele wereld heeft Sahaja Yoga zich meer en meer verspreid als een vuurtje. Dat
toonde dat de wereld er behoefte aan had. Het was de behoefte van de mensen. Daarom zijn ze met een dergelijk enthousiasme
aan Sahaja Yoga begonnen.
Ik kon het begrijpen in een land als India, waar ze gepraat hebben over zelfrealisatie, maar in een land dat niet bewust is van een
hoger spiritueel leven, moeten jullie allemaal Sahaja Yoga waarderen, assimileren en ervan genieten als een zeer grote zegening
van deze tijd.
Deze tijden zijn speciaal, ik denk dat jullie in deze val van liefde en verlichting zijn getrapt. Ikzelf was er niet zeker van dat jullie de
liefde zouden waarderen die je in jezelf kan ervaren, wat een spiritueel begrijpen is. Ik wist niet hoe jullie het zouden waarderen
en er plezier aan beleven. Dat betekent dat jullie allemaal zeer bekwaam zijn voor deze enorme liefde en dit spiritueel ontwaken.
Daar bestaat geen twijfel over – hoe komt het toch dat dit zo mooi uitgewerkt is? Het is zeer verrassend en ook hoe jullie je
spirituele krachten hebben gekregen en hoe jullie ze gebruiken, is werkelijk niet te begrijpen, het gaat boven het menselijk besef.
Daarom geloven mensen niet dat er zoiets is als Sahaja Yoga, dat er een kracht is in elke mens die universeel is en die kan
worden verlicht. Het is iets dat boven het menselijk begrip gaat, dat ze zo’n spirituele groei kunnen bereiken binnenin henzelf.
Ik vraag me af hoeveel van jullie zich ook realiseren dat wat jullie bereikt hebben iets groots is. Het is het hoogtepunt van
menselijke ontwikkeling, menselijke groei en alle vordering die we gemaakt hebben. Zonder twijfel zal dit de wereld veranderen
en haar inzicht. Ik spreek vandaag tot jullie op het ogenblik dat de oorlog in Irak aan de gang is, zeer hevig. Ik weet niet wat te
zeggen, hoe het zal uitwerken, maar met al jullie inspanningen naar vrede toe, zal het opgelost worden en overal vrede brengen.
We willen geen oorlogen, maar we moeten mensen veranderen, anders kan je ze niet vertrouwen. Dat is een grote uitdaging voor
jullie allen. Jullie moeten hard werken naar het idee om iedereen zelfrealisatie te geven, op een andere manier kunnen jullie het
niet stoppen, gewoon door hen een preek te geven of hen te bedreigen. Het ontwaken binnenin is nodig. Ik weet natuurlijk niet of
iedereen dat zal proberen te hebben. Maar zoveel als ze het kunnen hebben, geef hen alstublieft deze ontwaking, want ze zijn
allemaal mensen geboren in deze tijd en ze verdienen het. Probeer hen gewoon te ontmoeten, met hen te praten en hen
zelfrealisatie te geven. Het is niet heel moeilijk. Ieder van jullie kan dat doen. Ieder van jullie kan tien tot vijftien mensen nemen
en zal de wereld veranderen. Dat is onze ambitie, de wereld te veranderen naar de nieuwe stijl van begrijpen dat we vredevol

moeten leven als mensen. Zonder onderscheid van kleur, zonder onderscheid van nationaliteit, moeten we allemaal samenleven
als mensen. Dat is het enige verschil tussen mensen en dieren.
Zolang we niet spiritueel zijn, is dat nog oké. Maar als je hen in spirituele persoonlijkheden kan transformeren, ben ik er zeker van
dat alles zal veranderen. Zoals we gezien hebben in Sahaja Yoga, een Sahaja yogi zoekt niet om te ruziën en te vechten, maar ze
zijn zo vredevol en lief voor elkaar. Dus vandaag moeten we bidden dat Sahaja Yoga zich over de hele wereld zou verspreiden en
dat iedereen in de wereld zijn realisatie zou krijgen. Jullie moeten beloven dat jullie alles zullen doen om de mensen te proberen
veranderen die gewoon ergens op hun weg misleid zijn.
Ik ben er zeker van dat als het eenmaal begint uit te werken iedereen de waarde zal verstaan van een vredevol leven als Sahaja
yogi’s. We moeten intensief werk doen, omdat je kan zien dat mensen dit nodig hadden. Vandaag is dat de nood van het
moment. Op de juiste tijd zijn we nu klaar om Sahaja Yoga te beoefenen en het overal te verspreiden, zoveel mogelijk, waar je de
noodzaak ziet. Natuurlijk zal het werken, maar anders ook, of er nu een noodzaak is of niet, is er een drang in de mensen om uit
te stijgen boven al dit menselijk falen.
Ik zegen jullie vanuit mijn hart, ik zegen jullie heel veel, dat jullie je werk van Sahaja Yoga kunnen verder zetten, van het
verspreiden van Sahaja Yoga, van het geven van zelfrealisatie. Jullie hebben de krachten, dat weten jullie. Jullie moeten die
kracht alleen maar gebruiken, en geef zelfrealisatie aan mensen. Dat is één belofte die jullie moeten maken op mijn verjaardag.
Dank jullie zeer.
[vertaald uit het Hindi]
Wat ik vandaag in het Engels zei aan deze mensen, en ik hoef dat niet aan jullie te vertellen omdat in dit land iedereen al weet
hoe belangrijk een spiritueel [ādhyātmik] leven is en mensen willen spirituele groei [ādhyātmik unnati]. Vele mensen proberen
zeer hard. Sommigen gaan naar de Himalaya, sommigen gaan bij de zee zitten, proberen verschillende uren en ze vasten. Het is
niet nodig om dat allemaal te doen. Vanaf het ogenblik dat ze naar Sahaja Yoga komen, kunnen ze hun realisatie krijgen en ze
kunnen zegeningen krijgen. Je legt uit aan mensen dat het niet nodig is op je hoofd te staan. Sahaja Yoga kan je zelfs voor niets
krijgen. Ze zullen niet eens geloven hoe gemakkelijk het is.
En wanneer ze dat zien, zullen duizenden mensen één voor één naar Sahaja Yoga komen in dit land en ik wens dat Sahaja Yoga
wijd verspreid zou worden in dit land. In dit land zijn onze vragen te klein en te onbelangrijk. Voor hen is gewoon realisatie krijgen
zeer belangrijk. Daarna moet niets anders meer gebeuren.
Dus als mensen van India proberen, kunnen ze gemakkelijk Sahaja Yoga (spontane verbinding) bereiken. Ze kunnen realisatie
geven aan vele anderen. Daarvoor hebben jullie mijn eeuwige zegen. Elk van jullie zou realisatie moeten geven aan tenminste
honderd mensen. Als dusdanig is ons aantal [Sahaja yogi’s] niet vermeerderd. We hebben niet zo een positie [avagarh]. Het is
iets eenvoudigs en door dat gemakkelijke en eenvoudige ding moeten we begrijpen dat Sahaja yoga in ons land het meest
eenvoudige en het meest Sahaja is. En iedereen is er klaar voor.
Ga gelijk waar, ga naar om het even welk dorp, ga naar gelijk welke stad, overal zijn de mensen van Sahaja Yoga oprecht. Daarom
wil ik dat jullie opnieuw tot jullie uiterste proberen en volgend jaar zou hier het dubbele aantal mensen moeten komen.
Ik dank jullie zeer voor de eer die jullie mij gegeven hebben. Maar ik verlang dat elk van jullie realisatie zou geven aan honderd
anderen. Je moet niet meer proberen dan dat. Probeer het. Als er een verlangen is, dan beloof ik jullie dat je op een zeer Sahaja
en gemakkelijke manier realisatie kan geven aan honderd mensen dit jaar.
Eeuwige zegen aan iedereen, eeuwige zegen dat deze taak volbracht kan worden. Zelfs degenen die deze taal niet begrijpen
doen dit werk, wat zijn dan de moeilijkheden voor jullie? Voor jullie is de basis klaar. Alle heiligen en sadhus hebben veel werk
gedaan in dit land. In geen enkel ander land is zoveel gedaan. Daarom moeten jullie bedenken dat jullie als Indiërs een grote

morele verantwoordelijkheid hebben en hoeveel meer jullie kunnen doen.
Eeuwige zegeningen vanuit mijn hart aan jullie allemaal dat jullie allemaal succesvol zouden zijn. Jullie krijgen succes in deze
taak. Dat zijn de zegeningen van mijn hart en ik wens dat jullie allemaal deze zegeningen in jullie opnemen en realisatie geven
aan andere mensen, op welke manier het ook mogelijk is.
Eeuwige zegen aan jullie allen!

2003-0913, Shri Ganesha Puja: Zij zijn allemaal incarnaties
View online.
Shri Ganesha Puja, Cabella Ligure, 13 September 2003. Nederlandse vertaling versie datum 2022-0811 Nu staan we tegenover
kleine kinderen. Zij zijn degenen die incarnaties zijn. Zij zijn het die de mensheid zullen leiden naar een grote vooruitgang - er
moet voor de mensheid gezorgd worden. Zij zijn de mensheid van morgen. En wij zijn die van vandaag. En wat geven wij aan hen
om te volgen? Wat is hun doel in het leven? Heel, heel moeilijk te zeggen. Maar met de Sahaja Yoga zullen ze allemaal de goede
kant op gaan, zullen ze zich op de juiste manier gedragen, en het geheel zal een andere massa van Sahaja yogi's zijn die opkomt.
Maar het is de plicht van grotere Sahaja yogi's om voor hen te zorgen; om betere morele normen te hebben, om beter te leven
zodat ze jullie leven volgen en echt goede Sahaja yogi's worden. Het is een zeer grote verantwoordelijkheid, misschien
herkennen we het niet, begrijpen we het niet, maar dit zijn allemaal kleine wezens naar het evenbeeld van grote zielen, en zo
moeten ze worden opgevoed, gerespecteerd en bemind met grote zorg. Dit moet worden begrepen. Het probleem met onze
ouderen is dit, dat wij hen niet beschouwen als iets om rekening mee te houden, om bezorgd over te zijn, om begrepen te
worden. We denken dat we te intelligent zijn, te goed en we hoeven onze energie niet aan hen te verspillen. Dit is het probleem
van de ouderen. Maar vandaag, nu we hier zitten om Shri Ganesha te aanbidden, moeten we weten dat ze allemaal incarnaties
van Shri Ganesha zijn en moeten ze de juiste aandacht krijgen, het juiste begrip over zichzelf. Ik vind een aantal kinderen die zich
heel goed gedragen, die heel verstandig zijn, en er zijn er die geen idee hebben van wat ze doen. Het is dus de plicht van de
ouderen om hen ideeën aan te reiken, om hen een goed begrip van zichzelf en hun zelfrespect bij te brengen. Hetzelfde zou ik
zeggen voor de oudere Sahaja yogi's die voor hun jongere broers en zussen moeten zorgen. In deze familie van ons, die wij
Sahaja yogi's noemen, zijn er allerlei soorten mensen, alle types, alle gedragingen. Natuurlijk mogen ze niet gereglementeerd zijn,
er mag geen uniformiteit zijn, maar in die verscheidenheid moet er schoonheid zijn, zou er een mooie trend moeten zijn van één
zijn met elkaar. Wat we daarvoor moeten doen, is het probleem. Wat moeten de ouderen doen om dat te bereiken? Wat is onze
solide bijdrage aan hun leven? Het eerste zal zijn om hen te vertellen wie Shri Ganesha is, en wat de kwaliteiten van Ganesha zijn,
waar hij voor staat. Wat vertegenwoordigt hij, welke kwaliteiten heeft hij. En als ze het eenmaal beginnen te begrijpen, dat, al is
het een kleine jongen, hij zo vrijgevig is, hij zo vriendelijk is, hij zo vergevingsgezind is. Ze zullen verbaasd zijn omdat ze ook klein
zijn en ze zullen ook dat soort leven aannemen. Ik vind sommige kinderen erg verstandig, erg goed hier. Sommige zijn
ondeugend en sommige begrijpen niet wat we hier doen. Wat het ook is, het zijn tenslotte kinderen. En wat je moet doen is voor
ze zorgen, ze respecteren, en hen het volledige idee geven over Shri Ganesha. Ik denk dat iedereen een beeld van Shri Ganesha in
zijn huis moet hebben, zodat de kinderen het zien en vragen, "Wie is hij? Wat doet hij hier?" En je zult verbaasd zijn hoe ze ze hem
zullen begrijpen, hoe zij zijn kwaliteiten zullen begrijpen en hoe zij het zullen uitwerken. Het is belangrijk voor jullie allemaal om
tenminste één Shri Ganesha in je huis te hebben, zodat je je kinderen kunt vertellen dat, 'Jullie moeten allemaal zoals hem
worden'. Wat zijn nu de kwaliteiten van Shri Ganesha? Ze zullen kuisheid niet begrijpen, ze zijn te klein, ze zullen al die kwaliteiten
niet begrijpen. Maar een kwaliteit die ze wel zullen begrijpen is om eerlijk te zijn. Eerlijk zijn. Geleidelijk aan zul je merken dat al
het moeilijke zal verminderen, het zal zo gaan. Want zie je, ze begrijpen mijn lezing niet, zij begrijpen niet wat ik zeg. Maar één
ding is er, als er binnenin wat tegenstellingen zijn, zullen ze het laten zien, heel goed laten zien, omdat ze zo onschuldig en zo
eenvoudig zijn. Hun onschuld zal hen helpen om de realiteit te laten zien. Ik hoop dat jullie allemaal goed voor jullie kinderen
zorgen, ze goed begeleiden en ze naar een niveau van begrip brengen, dat ze begrijpen wat hun positie is, welke kwaliteiten ze
moeten hebben, waarom ze gerespecteerd zullen worden. Je zult verbaasd zijn, dat hun gedrag zal veranderen, het gedrag van
alle andere kinderen. Wat ik te zeggen heb is dat niemand moet denken dat je heel volwassen bent omdat je stil kunt zijn, rustig
zitten en zo, nee. Je bent pas volwassen als je de kwaliteiten van Shri Ganesha eigen kunt maken. Ik heb mensen gezien die heel
volwassen zijn en toch niet de eenvoudige kwaliteiten bezitten van kuisheid, van eerlijkheid. Ze hebben het niet, en ze kunnen het
niet hebben, omdat ze denken dat het niet belangrijk is. Ik laat het dus aan jullie over om Shri Ganesha in jezelf te ontdekken. Ik
geniet van hun gezelschap omdat ze zo onschuldig en zo eenvoudig van hart zijn en ik mag ze heel, heel graag. Dus, je moet niet
bang of angstig worden voor hun ondeugendheid. Integendeel, je moet weten dat zij veel meer liefde verdienen, veel meer begrip
en veel meer ruimte om te groeien. Ik hoop dat tegen de tijd dat ze van uw leeftijd zijn, ze grote Sahaja yogi's zullen zijn, dat ze
zullen begrijpen wat we hier doen. Ik had te maken met bergen onzin met de oudere mensen, maar deze zullen dat niet hebben.
Ze zullen heel simpel zijn, heel lief en ze zullen liefde begrijpen. Dus ik zou zeggen dat we deze kinderen kunnen toestaan om
naar buiten te gaan en te spelen en iemand kan voor ze zorgen, zodat jullie gerust kunnen zijn. Wie kan ze naar buiten brengen?
Je kan me bloemen geven. Als je bloemen hebt, zal ik ze nemen. Dank je. Hartelijk dank. Wat is het? Jongen: chocolade.

Chocolade. Jongen: Ja, chocolade, chocolade, chocolade Shri Mataji. Dank je. Dank je zeer. Dank je. Dank je. Dank je. Avinash:
Kunnen we wat vrijwilligers krijgen? Alsjeblieft, neem de kinderen mee naar buiten. Shri Mataji wil graag dat de kinderen buiten
spelen. Kunnen we wat moeders, wat tantes vragen of ze hen alsjeblieft mee naar buiten kunnen nemen. Zodat we verder
kunnen gaan, alsjeblieft. Vrijwilligers, iemand? Als Yuva Shakti...
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Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 02/05/2010
Vandaag is het een belangrijke dag in ons leven als Sahaja yogi's. Op deze dag werd de Sahasrara geopend, wat werkelijk een
zeer inspirerende gebeurtenis was. Ik had nooit verwacht dat ik dit tijdens mijn leven zou kunnen bewerkstelligen, maar het is
gebeurd, en nu is bij zovelen van jullie de Sahasrara geopend. Zonder dat zou je nooit hebben kunnen weten wat de waarheid is.
Jullie zouden allemaal verloren zijn, zoals alle anderen.
Eerst en vooral is de Sahasrara de enige manier om de werkelijkheid te kunnen waarnemen, begrijpen en kennen. Je bent
erachter gekomen wat de werkelijkheid is, en je geniet van deze staat waarin je weet wat de werkelijkheid is.
Het is een grote zegen dat de Sahasrara geopend is en dat jullie allemaal je realisatie gekregen hebben. Anders blijft het slechts
bij loze woorden - zonder betekenis, zonder inzicht; en daarom was mijn eerste zorg de Sahasrara te openen. Dat is gebeurd, het
heeft goed uitgewerkt, en bij jullie allemaal is de Sahasrara geopend. Dit is iets buitengewoons. Niemand kan geloven dat
zovelen van jullie een open Sahasrara hebben, maar ik kan nu duidelijk het licht boven jullie hoofden zien.
Wat je ook bereikt hebt is buitengewoon, zonder twijfel. Het is als gevolg van een eerlijk zoeken, een oprecht zoeken, dat je dit
verkregen hebt. Ik heb hier geen aandeel in, want jullie waren er gewoon, zoals een lamp, ik heb ze enkel aangestoken, dat is
alles. Dit is niet zo veel om te doen, aangezien jullie die staat hebben bereikt, de staat van verlichting, en je kreeg die omdat je
ernaar hunkerde, omdat je ervoor werkte, en het is je gelukt. Dit is echt bewonderenswaardig. Mij komt de eer niet toe, vind ik,
want ik had al een geopende Sahasrara, maar om dit bij jullie te bereiken gaf me zoveel vreugde.
Nu zul je het begrijpen, want zolang de Sahasrara niet open is kun je niet met mensen praten, je kunt hen niets vertellen - ze
begrijpen het gewoonweg niet. Met een open Sahasrara verbetert je begripsvermogen zoveel. Dit is met jullie allemaal gebeurd,
en ik ben zo gelukkig dat er zoveel mensen hier aanwezig zijn met een open Sahasrara. En dan zijn er nog veel die niet gekomen
zijn.
Het is dus een grote prestatie voor mensen om op zo'n collectieve manier de Sahasrara geopend te krijgen, waardoor je de
waarheid kent, de absolute waarheid. Alles wat je na je realisatie weet is de absolute waarheid. Dan argumenteer je niet langer, je
stelt het niet in vraag, je weet het gewoon en je aanvaardt het als een wetenschap. Het is zoiets moois dat het allemaal al
aanwezig was, maar het was niet geopend. En toen het zich opende, hoe goed hebben de mensen mij toen begrepen en ook de
wetten van het Goddelijke.
Het is zo'n grote zegen van het Goddelijke dat je Sahasrara zich geopend heeft, en het kan zijn dat je hierover zegt: “Wij hebben
niets gedaan, Moeder.” Dat is niet zo. Je zoektocht naar de waarheid was intensief en onmiskenbaar. Je wilde de waarheid
kennen, daarom heeft dit uitgewerkt. Geen enkele hoeveelheid geld, geen enkele mate van inspanning, niets anders zou
geholpen hebben. De Sahasrara moest zichzelf openen. Het is allemaal jullie werk, moet ik zeggen, het is alles wat je voor jezelf
gedaan hebt dat zo'n mooie gebeurtenis voortgebracht heeft. Ik wil hiervoor absoluut niet de eer in ontvangst nemen. Maar ik
moet zeker wel zeggen dat ik je heb doen begrijpen dat het belangrijk was dat je Sahasrara geopend moest worden. Geen

argumenten meer, geen suggesties meer, niets, zorg alleen dat je eigen Sahasrara open is, en zij zal je vertellen wat de waarheid
is.
In deze mooie omstandigheden, wat kon je Moeder anders zeggen? Ik kan je enkel aanraden een leven van waarachtigheid te
blijven leiden, een leven van inzicht. Doorheen alles zul je ontdekken dat er waarheid is, en hoe we die waarheid gebruiken,
bepaalt ons succes.
Mensen zijn verloren omdat ze geen kennis bezitten. Boekenkennis is geen kennis. Hun kennis moet van binnenuit komen, van
binnen in zichzelf, begrijp je, en dat is gebeurd door het openen van de Sahasrara. Het is gebeurd in alle landen, en het zal in de
hele wereld gebeuren, dat zoveel mensen zelfrealisatie zullen krijgen. Het enige is, dat ik denk dat jullie er geen emotionele
gehechtheid aan zouden mogen hebben, geen emotionele, maar een realistische gehechtheid, in de zin dat het er is, dat het
gebeurd is, dat het uitwerkt. Dan zul je in staat zijn realisatie te geven aan anderen, dan zul je het belang van realisatie begrijpen.
Zolang je het niet gebruikt, zul je niet weten wat de kracht van realisatie is. Je moet dus leren hoe deze kracht te gebruiken, die in
jou aanwezig is, die is beginnen uit te werken, en die je zo'n immense vermogens zal geven.
Mijn gezondheid gaat een beetje achteruit – ik ben tenslotte zeer oud. Maat toch voel ik me niet in het minst vermoeid wanneer
ik tot jullie spreek; ik voel me zo vol liefde te weten dat er zoveel Sahaja yogi's zijn, zovelen van wie de Sahasrara open is, en dat
zij genieten van hun Sahasrara.
Eigenlijk had ik graag gehad dat jullie mij vragen zouden stellen, maar je kunt je vragen opschrijven en me toesturen. Dan zal ik
proberen ze op een dag te beantwoorden. Dat is een veel beter idee.
Dank jullie zeer.
Moge God jullie zegenen. Groei in Sahaj, groei in je wezen. Moge God jullie zegenen, al mijn zegeningen.
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Adi Shakti Puja, Cabella Ligure, 6 June 2004. NlTVD 2021-1122 De bijeenkomst van vandaag is heel speciaal. Het is ook een heel
speciale dag, uiterst speciaal en heel gezegend. De reden hiervoor is, dat er gepraat, gezongen en verteld wordt over de
oorspronkelijke Orde, de oorspronkelijke Kracht, de Aanvankelijke, de Adi, de Primordiale. En zij is het die verantwoordelijk is voor
de schepping van dit groots universum. Waarom het begon en hoe het uitwerkt is … dat weet je al, daarover hoef ik niet te praten.
Maar vandaag moeten we praten over deze Kracht die in je hart verborgen ligt, waarmee je alles kan doen wat je wilt, om een
nieuwe wereld, een nieuwe familie, nieuwe standaarden tot stand te brengen, die tot hiertoe niet gekend zijn. Dat is heel goed
mogelijk, Dat is heel goed mogelijk en het gebeurt, maar de moeilijkheid is mensen inschikkelijker te maken, meer in harmonie
met elkaar, absoluut. Het lijkt een moeilijke zaak. Onder elkaar gaat het goed als ze met hun eigen vrienden zijn, met dezelfde
stijl en zo meer. Maar hen echt één maken, één met elkaar, op dezelfde toon, op dezelfde lijn, is erg moeilijk en dat zou niet
mogen. Zo hoort het niet, ze worden niet verondersteld zo te zijn, maar het moet uitgewerkt worden. Nu is het probleem dat we
mooie mensen hebben, mooie zielen, maar ze komen niet tot die eenheid met elkaar zoals het had moeten gebeuren. Hoe
kunnen we dit probleem nu oplossen? Veel mensen vragen me: "Moeder wat doen we met dat probleem?" Ik glimlachte gewoon.
Want als je het originele idee bekijkt, waarom we met deze X-stralen zijn gestart, waarom we met deze nieuwe soort van
verstandhouding, met deze nieuwe soort van doordringing zijn gestart, dan is het omdat we de eenheid, de vernieuwing in elkeen
wilden vinden. Je zou erg dankbaar moeten zijn dat jullie allemaal één zijn, innerlijk één, dat niets op de tweede plaats komt. Er is
er maar één, en als die ene spreekt, en als die ene iets wil uitvoeren, dan zal je versteld staan dat alles op dezelfde manier
gebeurt. Het gaat over hetzelfde en het werkt op dezelfde manier uit. Er is geen verandering, er is geen verschil tussen beide.
Ondanks dat, ondanks dat gaat ons verstand afdwalen, in een soort van probleem dat in Sahaja Yoga geen enkele betekenis
heeft. Het grootste probleem waar we mee kampen is dat we niet beseffen dat we geen probleem hebben. We hebben helemaal
geen problemen. We denken dat er problemen zijn en dat we ze moeten oplossen, maar er zijn er geen, geen enkel van deze
problemen is aanwezig. Ik zie nergens enig probleem. Zij die denken problemen te hebben, heb ik gevraagd ze neer te schrijven
en ik zal trachten hen een antwoord te geven en hen te zeggen wat voor probleem het is. Maar voor ik iets doe zou ik willen
zeggen dat onze Sahaja yogi's nog niet op het niveau zijn gekomen waar ze de eenheid, de bijzonderheid van de eenheid in hun
harten, kunnen begrijpen. Dit komt allemaal van binnenuit, niet van buitenuit, alle inspanningen van buitenuit zijn dus van geen
enkel nut. We moeten ongedwongen zijn en worden wat we echt zijn. Daar zal je merken dat er binnenin niets is. Het is niet nodig
nog een bijeenkomst te hebben of andere regels, het is niet nodig, alles is aanwezig. Je moet dat gewoon zijn, dat worden. Voor
mensen die andere neuzen, gezichten, alles anders hebben, is het nogal moeilijk te begrijpen dat ze dezelfde zijn. Maar jullie zijn
dat wel, want je weet niet wat je bent en daarom zien jullie er anders uit. Ik moet je dus één ding zeggen: jullie zijn allen één. Eén
in die zin dat elke impuls, elk gevoel, elk begrip, hetzelfde is. Alleen komen ze op een verkeerd moment op, op een ander moment
en dat geeft je de verkeerde indruk dat het anders is, maar in feite is dat niet zo. Er is er maar één, er is maar één relatie en dat is
de relatie met de Adi Shakti, namelijk dat je deel uitmaakt van de Adi Shakti, dat je niet van de Adi Shakti kan gescheiden worden
wat je ook probeert. Je werd uit haar geboren en je wordt door haar geleid, zij zorgt voor jou. Voor mij lijkt alles één, terwijl jullie
denken dat er een andere koers is, een andere handelwijze en dat is verkeerd. Wat ik ook zeg, het moet bewezen worden,
waarom zou je anders zo een vreselijke bewering aanvaarden? Zelf ben ik één met jou en ik ben altijd … ik zal altijd hetzelfde
blijven met elk van jullie. Voor mij is er geen verschil. Ik bekijk niets op die manier. Het is uiterlijk, enkel je kleren en je stijl.
Innerlijk, hoe je bent, kan misschien afhangen van je temperament. Als dat temperament een beetje verandert, dan zal je de
eenheid onder jullie zien en de verschillen zullen snel verdwenen zijn. Vandaag zag ik een heel gevaarlijke man. Ik dacht dat hij
me kon doden als hij dat wou, dat hij kon doen wat hij wou. Maar neen, het gebeurde niet. Waarom was dat zo? Omdat ik hem
niet begreep. Hij was zo niet. Hij wou alleen zijn eerbied betuigen. Hij wou mij niet vermoorden of iets verkeerds doen. Het is
verwonderlijk hoe je elkaar begrijpt. Tenzij je elkaar op een degelijke manier begrijpt, kan je niets bereiken dat redelijk is, dat
essentieel is, dat juist is, dat de waarheid is. De waarheid begon dus een heel lange tijd geleden, lang voor iemand er maar kon
aan denken de waarheid hier te hebben. Het verwaterde allemaal met zoveel zaken die niet waarheidsgetrouw waren en zo
verdween de waarheid. Ik zou zeggen, dat de slang … de slang werd geboren uit onwetendheid die dan door andere slangen
gesteund werd. Slang na slang begonnen ze te groeien, vulden het hele universum met oneerlijkheid en verkeerde ideeën,
geloofden erin en begonnen te vechten en elkaar te vermoorden. Maar het waren allemaal slangen. Hoeveel zou iemand moeten
geloven in hun nonsens? In hoeverre zou iemand hun nonsens moeten volgen? In hoeverre zou iemand hun nonsens moeten

accepteren? Het is heel moeilijk. Maar het is meer aanvaardbaar dan de waarheid. De waarheid wordt niet zo gemakkelijk
aanvaard als de onwaarheid. Waarom? Omdat we in de onwaarheid staan. Ons eigen begrip is onwaarheid en we zullen ons
begrip van de waarheid moeten veranderen, wat niet moeilijk is want we zijn waarheid. We zijn de waarheid. De waarheid worden,
wat we zijn, waarom zou het moeilijk zijn? Het zou niet mogen, maar het gebeurt. Dat betekent dat er ergens in onszelf iets
verkeerd zit dat we moeten vinden. En wat er in ons binnenin verkeerd zit, is dat we onszelf niet onder ogen kunnen zien. We
kunnen onszelf niet onder ogen zien. We zien anderen onder ogen, niet onszelf. We zien onszelf nooit. We hebben geen idee van
onze eigen situatie. Alleen daarom had je een moeder nodig, om het je te tonen. En zo kwam de moeder hier op deze aarde om je
te zeggen welke problemen je binnenin jezelf hebt. Dit moet aanvaard worden. Dit principe moet beoefend worden. En je zal
verwonderd zijn over jezelf hoeveel kennis je al bezit over jezelf en je hele omgeving. Het is niet zo speciaal, niet zo
buitengewoon, alleen moet je voor jezelf redelijk zijn. Ik denk dat mensen Sahaja yogi's worden, maar ze zijn het niet. Ze zijn
geen Sahaja yogi's maar ze trachten het te worden. In tegendeel, ze zouden moeten weten dat ze Sahaja yogi's zijn en dat ze
niets moeten worden. Dan is er geen enkel probleem. Maar als je aanvaard hebt dat er verschil is in Sahaja Yoga, dat Sahaja
yogi's verschillend zijn en dat jij verschillend bent, hoe kunnen jullie dan Sahaja yogi's worden? Het gaat om de onwetendheid, de
onwetendheid die maakt dat we ons als vreemden tegenover elkaar gedragen. Totale onwetendheid. We moeten weten dat we
allemaal hetzelfde zijn. Het is onnodig over wat dan ook onwetend te zijn. En als dat gebeurt zullen de problemen van de hele
wereld zonder enige hinder opgelost worden. De Puja van vandaag is speciaal omdat jullie de Puja doen voor iets dat nooit enige
transformatie onderging, dat helemaal niet veranderd werd. Het was hetzelfde, bleef hetzelfde, werd bij hetzelfde geboren, is nog
altijd bij hetzelfde. Wat moet ik bij zo'n Puja zeggen? Waarom moet iemand iets zeggen? Niets. Wees gewoon één met jezelf. We
komen op dat punt dat we één moeten zijn met onszelf en niet verloren geraken in de woorden, in de sfeer of in de andere
bewegingen van ons brein. Want dit is het moment waarop het brein in beweging komt en als het begint te bewegen verliest het
de controle over zichzelf. Het is zoals een slang, zolang ze zich op haar eigen plek bevindt is er geen gevaar, maar zodra ze
beweegt vormt ze een gevaar. Op dezelfde manier moeten we weten dat ons brein heel erg lastig is en niet de verkeerde richting
mag uitgaan. Daarvoor moeten we Puja doen voor de Primordiale Moeder want we moeten proberen in lijn te blijven met de
Primordiale Moeder. We moeten onszelf in een primordiale toestand houden. We moeten ons primordiale Zelf uitwerken en
onszelf niet veranderen voor welke onzinnige reden ook. Dat kunnen bereiken zal het beste zijn. Ik ben er zeker van dat we het
kunnen, het is niet zo moeilijk. Alleen zijn we zo bewust van het feit dat we Indiërs zijn, Engelsen, Europeanen en zo meer. Maar
dat zijn we niet. We zijn gewoon onszelf en dat moeten we bereiken. Moge God jullie allen zegenen!
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Het doet me veel plezier, het geeft heel veel vreugde om zoveel Sahaja yogi's te zien voor de Guru Puja. Het doet me veel
genoegen te bedenken dat er zovelen zijn, zoveel van jullie die volgelingen zijn.
Het was boven alle verwachtingen dat ik er zo veel zou hebben, zoveel mensen die mij volgen. Er wordt verwacht dat jullie
allemaal mijn boodschap van liefde zullen navolgen. Wat liefde betreft hoef ik niets te zeggen. Liefde is een pure gave, de gave
om anderen gewoon aan te voelen. Er valt niets over te zeggen, niet over te discussiëren, niets; je voelt gewoon die liefde. Om
liefde te voelen, zou ik zeggen, moet je een hart hebben, maar hoe kan je een hart hebben? Dit is niet jouw werk, het is er allemaal
al. Dus het is iets dat je al geschonken werd, je hebt het, het feit dat je die liefde kan voelen. Het geeft zoveel vreugde en vrede.
Liefde heeft haar eigen kwaliteiten en één van die kwaliteiten is dat liefde begrijpt. Haar begrip is niet in de vorm van woorden,
niet in de vorm van gedachten, maar ze begrijpt van binnenuit. Ze kan vanbinnen voelen, wat heel belangrijk is. Dit is het
belangrijkste gedeelte dat je moet beseffen, namelijk dat je liefde alleen kan voelen. Je kunt er niet over praten, je kunt er niet
mee te koop lopen, maar het zit vanbinnen en je kan het voelen.
En dat is waarom jullie vandaag de guru vieren. Het is de viering waarbij je de liefde voor je guru kan voelen. Dat gevoel zit
vanbinnen en enkel van binnenuit kan je het voelen. We moeten dus begrijpen dat het niet om het uiterlijk draait, het is niets
anders dan gewoon dat innerlijk gevoel dat je weet dat je de liefde van het Goddelijke hebt. Je kunt dit hebben omdat het er
gewoon is. Niemand kan het je geven, niemand kan het verkopen, niemand kan het delen – het is er gewoon. En die liefde moet
beleefd en gedeeld worden. Het heeft niets met anderen te maken; of anderen van je houden of niet maakt geen verschil. Het zit
binnenin jezelf, dit gevoel, deze diepte is er en je geniet ervan.
Het is het vermogen – iedereen heeft het, heeft er veel van. Soms lijkt het alsof je het verloren hebt; soms lijkt het alsof je het
teruggewonnen hebt. Maar het is net zo aanwezig als de uitgestrektheid van een zee. Van de zee kan je niet zeggen dat ze
vandaag vol is en morgen niet. Ze is eeuwig. Op dezelfde manier is de bron van jullie liefde eeuwig. Je kunt het niet meten, dat is
moeilijk. Maar het overstijgt al je menselijke woorden en het openbaart je begrip, je begrip van liefde, dat geen woorden kent, dat
zich niet kan verduidelijken; maar door dit gegeven zelf zal je weten: "Ik heb deze kwaliteit om lief te hebben binnenin mijzelf en
ik kan genieten door middel van deze liefde binnenin mijzelf.” Dit is een zeer uitzonderlijke gave die slechts zeer weinig mensen
bezitten. Onder de dieren vind je er ook enkele die liefde voelen, maar die liefde is niet diep, die liefde heeft geen betekenis. Het
heeft misschien wel een doel, maar het is niet menselijk, dus mist het de schoonheid van menselijke liefde. Het mist het begrip
van menselijke liefde.
Het is niet gemakkelijk liefde te beschrijven of uit te leggen in menselijke woorden. Je kunt dit alleen binnenin je zelf voelen. Dat
is hoe, eens je het begint te voelen, je kunt voelen wie je guru is, van wie je voelt dat je leert en overtuigd en aangezet wordt tot
een bepaalde manier van leven. Dat is allemaal mogelijk. Alles is mogelijk, mogelijk op menselijk vlak, maar liefhebben en
genieten van liefde is niet zo gemakkelijk, tot het moment dat je erin ondergedompeld wordt. Het is zeer vervullend, het is heel
beminnelijk te zien hoe mensen van elkaar houden en hoe deze liefde zich vervolgens verspreidt. Liefde brengt liefde voort. Als
iemand liefde heeft, verspreidt die zich gewoon. Je hoeft het niemand te zeggen, je hoeft het aan niemand te bekennen, maar het
zal zich verspreiden. En dit is wat je moet leren, hoe die liefde in iemand anders te zien.
Op de één of andere manier, hebben we hier al lief door het sahaj[1] gebeuren. We voelen allen liefde en we genieten van liefde,
het staat op onze gezichten te lezen dat we liefhebben; in onze persoonlijkheden, in onze levens, dat we liefhebben. Zoiets, dat
niet zo heel gewoon is, wordt zo gewoon en zo gemakkelijk te verkrijgen. Het is een zeer grote zegening dat jullie mensen zijn en
dat deze bron van liefde er is, en dat ook het gevoel voor liefde er is. Het is een heel complexe situatie die niet in woorden

uitgelegd kan worden, je kunt er alleen maar deel van uitmaken en ervan genieten.
Vandaag is dus de dag waarop we de Guru Puja vieren. De belangrijkste guru die we hebben is liefde, sahaj liefde. Het is de guru
binnenin ons die ons onderwijst, die ons op de één of andere manier leidt. We worden geleid naar dat verheven punt van inzicht,
waarvoor we naar geen enkele universiteit hoeven te gaan, naar geen enkele school voor een opleiding. Het is iets dat zo innerlijk
is dat het zelf werkt en zich uitdrukt, zich uitdrukt als een lichtje. Zo'n mensen kunnen we herkennen omdat ze volledig verlicht
zijn. Ze hebben licht en in dat licht zien ze de hele wereld, die voor hen zeer onschuldig en eenvoudig is.
We hebben van nature liefde voor onze kinderen, we hebben van nature liefde voor onze ouders. We hebben liefde voor enkele
mensen; maar die liefde is verschillend van Gods liefde, dat verzeker ik je. Die (andere vorm van liefde) heeft enkele
verbindingen, enkele betekenissen maar deze liefde die niet met woorden beschreven kan worden, moet vanbinnen gevoeld
worden. Op dezelfde manier, als je over je guru spreekt, zou je die liefde vanbinnen moeten hebben. Waarom voel je dit zo sterk?
De reden is dat de guru van je houdt en jij houdt van de guru. Dat is de enige reden waarom je van je guru moet houden. Nu, er
bestaat eigenlijk geen reden voor. Want liefde is liefde. En zo wordt de guru heel belangrijk in het leven. Er zijn mensen die van
hun guru houden en die een heel zuiver inzicht hebben in hun liefde.
In deze buitengewone gelegenheid van liefde die we hebben, zijn we hier om ten volle van elkaar te genieten, vanuit ons hart,
want deze oceaan is in ons aanwezig, en we moeten enkel maar ondergedompeld worden in die oceaan. Als we opgaan in die
oceaan, dan zullen we geen problemen hebben, geen vragen. Alles zal van ons zijn en we kunnen alles aan zonder een enkel
argument, zonder een enkele vorm van twijfel. Dat is wat sahaj zijn betekent. De sahaj manier, als je deze liefde hebt, dan geniet
je. Je geniet van jezelf en je geniet van alle anderen, omdat het sahaj is. Je hoeft geen enkele inspanning te leveren, je hoeft niets
te proberen. Het is er gewoon en het werkt.
Het gevoel van liefde kent geen manier om zichzelf uit te drukken. Het is er gewoon, het kan zich niet uitdrukken, omdat het
zonder uitdrukking is. Het moet enkel gevoeld worden binnenin jezelf. Dan zou je zoveel willen doen: je wilt iedereen helpen, je
wilt jezelf helpen, je wilt goed doen voor anderen. Er is zoveel bewerkstelligd door grote wereldleiders omdat zij die liefde
hadden. Zij hadden niets anders dan deze liefde die ze niet in zichzelf konden vasthouden, dus probeerden ze het te verspreiden.
En zij gaan nu door als onze guru, als onze meesters. Met die liefde vanbinnen, die de mensen op die unieke manier benaderde.
Dat is hetgene wat we niet kunnen bezitten, je kunt het niet opeisen – het is er en het werkt, het werkt automatisch.
Dit is wat we moeten weten, dat wij die liefde zijn. Die liefde bevindt zich in ons. We moeten weten, we moeten absoluut weten
dat wij die liefde zijn. Dat zal ons probleem oplossen, omdat je alles kan verklaren, je hele gedrag, al je misstappen, alles kan je
verklaren als je weet dat je begiftigd bent met die liefde. Dit is wat de guru is, het is de liefde binnenin je, die liefde wil delen met
anderen, die liefde wil geven aan anderen. Dit is wat vrede betekent, en vreugde.
Ik kan blijven spreken over liefde, maar om het te voelen binnenin jezelf is het belangrijkste. Net als water: als je dorst hebt,
kunnen we je water geven, maar we kunnen niet voor je drinken. Jij moet het water drinken en jij moet de smaak proeven, het
gevoel gewaarworden, wat het met je doet, en dit gebeurt allemaal tegelijkertijd, het is niet gescheiden.
Ik denk niet dat dit onderwerp te subtiel was voor jullie. Jullie zijn allemaal al tot een zekere mate van inzicht in die liefde
gekomen. Ik hoop dat dit groeit en dat jullie erin groeien, jullie allemaal, en dat jullie ervan genieten.
Moge God jullie zegenen!

[1] sahaj: sahaja, spontaan, aangeboren, volgens de cultuur van Sahaja Yoga
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Het is fijn jullie hier allemaal terug te zien. Ik denk dat dit de eerste puja is die we op deze plaats houden* en ik hoop dat het voor
iedereen aangenaam is en dat het gemakkelijk was voor jullie om naar hier te komen.
Vandaag is werkelijk een zeer belangrijke dag. Het is de dag om de Adi Shakti te prijzen. Wat is de oorsprong van deze Adi
Shakti? Ik heb er nog nooit over gesproken. Dit is de eerste keer dat ik jullie vertel dat Adi Shakti de Oorspronkelijke Moeder is,
het is de kracht, de kracht van God, die deze wereld wilde scheppen en zijzelf slaagde erin deze fantastische wereld te scheppen.
Kunnen jullie niet allemaal zitten? Is er geen plaats voor hen of zo? Ga alsjeblieft zitten. Waarom staan zij? [Hindi] Er staan
stoelen achter jullie. Het is in orde, jullie kunnen op stoelen zitten.
Dit valt allemaal naar beneden. (wijst naar de micro)
Maak het jullie zo gemakkelijk mogelijk. Belast jezelf niet onnodig. Ik hoop dat iedereen een plaats vindt om comfortabel te
zitten.
Dus vandaag zal ik jullie vertellen over Adi Shakti, wat een zeer, zeer oud onderwerp is. Adi Shakti is de kracht van God zelf en zij
schiep deze wereld om zijn koninkrijk op deze aarde te brengen.
Je kunt je voorstellen, er was niets dan duisternis, en uit deze duisternis moest zij al deze mooie, schilderachtige bomen creëren
en allerlei soorten van vegetatie. Dat creëerde zij ook. Maar wat heeft het voor nut al deze dingen te hebben, die niet spreken, die
niet begrijpen, er is geen manifestatie in hen. Natuurlijk, sommige bomen en sommige bloemen krijgen wél mooie vibraties en zij
groeien heel goed. Maar niet allemaal, sommigen.
Bijvoorbeeld, ik moet jullie vertellen dat hier de bloemen geen geur hebben. Al deze bloemen hebben geen geur. Ik ben
rondgegaan om te zien of er geurige bloemen waren. Ze kweken grote bloemen, ze zijn heel groot, veel groter dan je ze waar dan
ook kan vinden. Maar er is geen geurigheid. Terwijl in een arm land zoals India de bloemen een overweldigende geur hebben,
zelfs kleine bloemen hebben een overweldigende geur. Nu, wat is het bijzondere aan de geur in India en nergens anders?
Nergens! Sommige bloemen hebben misschien een beetje geur. Maar er is geen geurigheid in de bloemen die zo ongelooflijk
mooi zijn gekweekt, vol liefde en zorg. Maar ook veel wilde bloemen in India zijn geurig. Wat is de reden? Ze zeggen dat de aarde
in India geurig is. Hoe kun je geurigheid hebben in de aarde? Maar het is een feit. Wat ik zeg is niet zomaar een verhaal, maar een
feit, dat in India elke bloem die je plant meestal geurig is, terwijl dat hier niet het geval is. En evenmin in enig ander land. Ga naar
Noorwegen, of ga naar Duitsland, ga naar eender welk ander land, je zult geen geurigheid vinden in de bloemen.
Het is heel schokkend, waarom er geen geur is in de bloemen. Toen deze wereld geschapen werd was er geen geur. Maar in
sommige gebieden was het er wel. Vooral in gebieden die we India noemen onder andere. Het is ongelooflijk dat hier of waar dan
ook in het buitenland er geen geurige bloemen zijn.

Dus jullie zijn nu hier geboren, jullie hebben geurigheid gebracht. Jullie zijn de mensen die gerealiseerde zielen zijn en jullie
hebben geurigheid om te verspreiden, dus jullie verantwoordelijkheid verdubbelt volgens mij, omdat jullie geurigheid moeten
verspreiden. Geur is iets heel natuurlijks. Zelfs op deze bodem die, zouden we kunnen zeggen, zonder geur is, hebben de mensen
geurigheid in hun karakter, in hun gedrag, in hun begripsvermogen. En ze streven naar vrede. Ik zeg niet dat ze vredig zijn, maar
ze streven ernaar vrede te hebben. Enkel dit streven laat al zien dat het geurige mensen zijn, dat ze heel geurig zijn. De geurigheid
in een mens is zijn natuur, zijn karakter, hoe hij is en hoe hij zich gedraagt tegenover anderen.
Alle landen overal, beseffen nog steeds niet dat je geurig moet worden. Als zij er zich bewust van zouden zijn, zouden alle
oorlogen stoppen. Dit alles zal ophouden en ze zullen weten: we zijn allemaal één. We behoren niet tot verschillende landen of
wat dan ook, dat we hebben gemaakt. God heeft het niet gemaakt. Wij hebben het gemaakt. Dit is jullie land, dit is hun land - en
hierom vechten we. Dit land is van niemand. Het is van God. Maar mensen vechten domweg om de landen: dit is ons land, dat is
ons land. Nu, ik heb over de hele wereld gereisd, ik zou geen enkel, geen enkel land als hun eigendom beschouwen. Want als je
een land bezit, zou je geurigheid moeten hebben. Jullie zouden een karakter moeten hebben, dat andere mensen doet voelen dat
jullie van landen met geurigheid komen. Je hoeft niet te argumenteren. Maar het ene land vecht met het andere land, overal gaat
het door. Je leest het in de krant, de hele tijd zie je deze onzin, dat landen elkaar bevechten. En hoe meer ze ontwikkeld zijn, hoe
beter ze zijn. Ik hoop dat ze in hun ontwikkeling zullen rijzen en spiritueel worden en geurigheid ontwikkelen.
Maar dit vechtlustige karakter van mensen is afkomstig van Satan denk ik. Dat zij zichzelf doden, anderen doden, de hele wereld
vernietigen. Als je de krant leest voel je je zo beschaamd, hoe mensen zich gedragen. Dus Sahaja yogi's zouden geen enkele
vorm van ruzie mogen ondersteunen. Ze zijn hier om geurigheid naar de mensen te brengen, om geluk te brengen en vreugde,
niet om te ruziën. Dat is één van de eerste taken van Sahaja yogi's, om aan niets deel te nemen dat haat, dat vecht, dat
problemen creëert. Deze vechtlustige karakters hebben de geurigheid van de aarde vernietigd. Als mensen liefdevol en
zachtaardig worden, zal de aarde zelf geurig worden.
Het eerste dat we moeten leren is van elkaar te houden en niemand te haten. Er zijn zoveel manieren om te haten, dit is ook een
menselijke eigenschap. Dieren haten wel, omdat het dieren zijn. Mensen kunnen geen dieren zijn. Wij zijn mensen en wat we als
mensen zouden moeten hebben is liefde, genegenheid, en geen haat van eender welke aard dan ook. Nu, omdat jullie Sahaja
yogi's zijn, zou ik zeggen dat jullie moeten proberen om jullie liefhebbende kwaliteit te ontwikkelen, in plaats van een vechtlustige
aard of het bekritiseren van anderen. Het is heel gemakkelijk om te bekritiseren, maar probeer te begrijpen, dat onze aarde zelf
geen geurigheid heeft.
Hoe moeten we geurigheid in deze aarde brengen? Dit kan enkel als de mensen die hier leven genegenheid en liefde voor elkaar
voelen. Dat is het allerbelangrijkste. Toen de schepping plaatsvond gebeurde dit enkel door genegenheid. Wat was anders de
noodzaak voor de natuur om al deze dingen te creëren? Waarvoor is dit alles? Om jullie je mooi te doen voelen. Al deze bomen
zijn mooi om jullie je goed te doen voelen, om je één te voelen met de natuur. Op deze manier hebben de mensen niet
bijgedragen. Nee, ik heb het niet over Sahaja yogi's. Zij zijn zeldzaam en bewonderenswaardig en ze hebben goed werk verricht,
omdat ze liefde als het hoogste goed beschouwen. Maar jullie moeten ook anderen laten zien dat jullie van hen willen houden
omdat zij van elkaar zouden moeten houden.
De hele wereld werd geschapen omdat er liefde was. Wat was anders de noodzaak om energie te verspillen aan deze
continenten en aan al de verschillende landen? Het was niet bedoeld om te vechten, niet om elkaar te haten of om jezelf op een
voetstuk te plaatsen, maar om van elkaar te houden en om meer broers en zussen te hebben. Zoals jullie in Sahaja Yoga voelen,
dat jullie zo overal broers en zussen hebben. Vandaag, toen ik arriveerde, was ik zo gelukkig om te zien dat er mensen waren
vanuit heel Europa en ook van India. Hoe is dat mogelijk? Omdat jullie die liefde hebben ontwikkeld. Omdat jullie die aangeboren
liefde hebben. Dus waar jullie ook gaan, waar jullie ook mensen ontmoeten, zouden ze moeten zeggen: "Wij hebben Sahaja yogi's
gezien, die niets dan liefde zijn." Ze zijn niet geïnteresseerd in wat je bent wat je positie is of wat dan ook, ze weten enkel dat je
een Sahaja yogi bent en een Sahaja yogi houdt van andere Sahaja yogi's. Dit is een zeer grote prestatie, het is nog nooit gebeurd,
omdat er geen geurigheid in de aarde is, geen geurigheid in de mensen. Nu is het gekomen. Nu hebben jullie de kwaliteit om van

elkaar te houden, om elkaar te helpen en om elkaar te begrijpen, niet om te bekritiseren en niet om te beledigen of hen op eender
welke manier te belasteren. Dit zeg ik omdat jullie allemaal zeldzame mensen zijn, die Sahaja yogi's zijn. Hoeveel mensen zijn
Sahaja yogi's? Je ziet het: heel weinig. We moeten meer Sahaja yogi's hebben. Dat ze begrijpen dat we allemaal een wezenlijk
deel zijn van één land, en dat is het land van liefde. Als dit gebeurt kunnen we zeggen dat Sahaja Yoga heeft gewerkt. Elkaar
helpen, elkaar begrijpen, dat zou moeten gebeuren. En ik denk dat Sahaja yogi's elkaar inderdaad begrijpen en van elkaar
houden. Maar toch zou het verder dan hun grenzen moeten gaan.
Veel mensen begrijpen niet dat Sahaja Yoga niet enkel voor hen is, het is voor de hele wereld. Je moet het aan anderen geven en
jullie moeten wat je noemt een eenheid van liefde voortbrengen. In liefde zie je geen slechte dingen. We genieten enkel van
liefde, en dat is wat duidelijk moet worden in de puja van vandaag, dat is: voelen wij haat voor iemand? Hebben wij een vijandig
gevoel tegenover iemand of voor een bepaald land? Je zou jezelf moeten onderzoeken. Als je een echte Sahaja yogi bent, zal je
niemand kwetsen, maar je voelt liefde, en je voelt liefde vanuit jezelf. Liefde is het allergrootste dat God aan de mensen gegeven
heeft en dat is wat men moet proberen te ontwikkelen.
Ik ben zo gelukkig hier, nu dat jullie helemaal hierheen gekomen zijn om deze eerste dag te vieren. De eerste dag van jullie groei
als Sahaja Yoga, Sahaja yogi's. Nu, als de Sahaja yogi's zich verspreiden en Sahaja yogi's worden dan is jullie taak volbracht.
Want dan genieten jullie van de vreugde van eenheid. Dus men moet het doen op een manier dat we allemaal één worden. Het is
niet nodig om iemand te bekritiseren of te haten, maar om van elkaar te houden, dat is het punt. En daar zie ik dat er zoveel
Sahaja yogi's zijn, die dat niveau van liefde hebben bereikt. En er zijn nog steeds enkele die er moeite mee hebben, ze zijn nog
niet op dat niveau gekomen. Sommigen, niet veel. Sahaja Yoga betekent dat we één zijn. We zijn allemaal Sahaja yogi's, maar
niet van elkaar gescheiden. Als je dit feit begrijpt, dan heb je vandaag de belangrijke dag van Adi Shakti gevierd.
Waarom schiep Adi Shakti deze wereld? Waarom gebeurde dit alles? Waarom denken we niet: "Waarom is ons zoveel liefde,
zoveel voorspoed gegeven?" We beseffen nooit waar we zijn en hoeveel we hebben. Het gaat niet om geld maar om liefde. En als
jullie het zullen begrijpen, dan houden we werkelijk van elkaar en dan is er geen haat, geen wraak, niets, maar enkel liefde en
liefde en liefde. Dit is de boodschap van vandaag. We moeten allemaal van elkaar houden.
We moeten allerlei soorten rituelen hebben maar dit is enkel de uiting van onze liefde! Het is niet zomaar een ritueel. Het is
liefde! Wanneer je de liefde van de Moeder hebt, hoe uit je die? Op dezelfde manier moeten we weten dat we vandaag moeten
beloven dat voor ons liefde het allerbelangrijkste is. We moeten liefhebben. Mensen voelen niet eens liefde in hun eigen families.
Ik spreek niet tot zo'n mensen, dat weet ik. Zij houden van hun eigen families, van hun eigen dorp, hun omgeving, overal. Maar
nog steeds gaan de oorlogen in de wereld door, het vechten en allerlei problemen. De hele wereld moet beginnen van elkaar te
houden. Er is geen andere oplossing dan liefde. En in die liefde is er geen zelfzuchtigheid, maar vreugde en die vreugde zouden
jullie moeten voelen en aan anderen geven.
Ik ben zeker dat jullie Sahaja yogi's dit allemaal doen, en dat jullie de fouten van de anderen zien en dat jullie niemand in de
problemen brengen. Liefde is de boodschap van Adi Shakti. Nu, denk erover na, één Adi Shakti creëerde de hele wereld. Hoe
moet zij dat gedaan hebben? Wat moet zij gepland hebben? Hoe moet zij het georganiseerd hebben? Het is geen gemakkelijke
zaak. Alleen omdat zij liefhad. Haar liefde is de uiting waardoor jullie allemaal hier zijn. En dat is waarom, om één met haar te
zijn, je moet leren liefhebben. Natuurlijk moet je daarvoor weten dat je moet vergeven. Als je niet weet hoe te vergeven en fouten
van anderen zoekt, dan zal het niet helpen. Het is nu jouw taak om te zorgen dat je liefhebt. Dat er voor niemand haat is. Je denkt
er niet aan iemand te haten, of iemand te kwetsen. Dit moet uitwerken. Ik ben zeker dat het zal uitwerken.
In alle Europese landen en het Indiase continent: zij die ontwikkeld zijn vechten. Zij die niet ontwikkeld zijn vechten ook. Ze
hebben hun eigen manier van vechten. Dat is het enige verschil. Maar er is geen liefde. Als je liefde wil voelen dan ben je begaan.
Stel dat ik een bepaald land zie, het land X. Dan is het heel gemakkelijk voor mij om kritiek te geven dat dit land heel slecht is, dat
de mensen slecht zijn, dit is slecht, dat is slecht. Maar ik denk dat het in wezen allemaal fijne, zeer goede mensen zijn. Op de één
of andere manier zou ik in staat moeten zijn hen dit te doen begrijpen. Als ze begrijpen wat liefde is en van liefde genieten, dan
zullen er geen problemen zijn van welke aard dan ook.

Alleen mensen weten hoe ze moeten liefhebben, niemand anders! Dieren voelen ook liefde, maar hun liefde is zo beperkt. Maar
de liefde van mensen is zo mooi. Ze zien er alleen mooi uit als ze liefhebben. Dus ik moet jullie vertellen geen goedkope liefde te
hebben maar een liefde waar jullie van zullen genieten en waar de andere persoon ook van zal genieten. Het is iets dat begrepen
moet worden, de manier waarop mensen liefde begrijpen is soms erg absurd. Dus je moet eerst begrijpen wat liefde is, en ook
begrijpen of je liefhebt of niet. Als je werkelijk van de wereld houdt, als je werkelijk van Gods schepping houdt, dan zou er geen
haat mogen zijn, er zouden geen ruzies mogen zijn, maar je zou enkel de goede punten zien. Zoals een moeder haar kind zou
zien, zou je de hele wereld moeten zien als een prachtig stuk dat God voor jou gecreëerd heeft.
Dit onderwerp is zo veelomvattend dat ik er uren over zou kunnen spreken. Maar ik moet enkel zeggen dat, als jullie het kunnen
begrijpen, slechts een klein beetje, dan is het dit, dat we allemaal liefde zouden moeten voelen voor elkaar. En we zouden begrip
moeten hebben. Kijk naar de kleine kinderen, zij houden van elkaar. Zij hebben nog niet geleerd om te haten. Maar als de
kinderen niet goed opgevoed worden kunnen ze elkaar haten. Ze kunnen echt op een absurde manier niet in orde zijn. Er zijn
tegenwoordig zoveel landen zo. Ze vechten enkel omdat ze geen liefde voelen.
Nu hebben Sahaja yogi's ook een veel belangrijkere taak, een veel grootser leven. Zij moeten tonen dat liefde iets heel groots is.
Het maakt niet uit of je een hindoe bent, of een christen, al die onzin. Jullie zijn allemaal mensen en we hebben het recht om lief
te hebben. En als je erin slaagt om van mensen te houden, dan verzeker ik je dat Sahaja Yoga zich zal vestigen. Sahaja Yoga is
als een boom, die liefde nodig heeft als water.
Probeer dit in je leven en je zult zien hoe liefde zichzelf terugbetaalt. Kijk niet naar hoeveel je uitgeeft of wat je doet. Het is niet
dat je al deze dingen moet tellen. Het is gewoon als een oceaan die alles overspoelt, zo word je dan, een typische persoonlijkheid
van Sahaja Yoga. Dus alle Sahaja yogi's moeten vandaag besluiten dat we alle mensen die we haten zullen vergeven. En dat we
hen allemaal zullen liefhebben. Laat ons zien of het uitwerkt. Ik ben zeker dat het zal uitwerken, want ten eerste zijn jullie
allemaal gerealiseerde zielen, en ten tweede is liefde het grootste geschenk aan mensen. En als je het gebruikt zal er geen
probleem zijn van welke aard dan ook.
Dus dank jullie zeer.

* eerste maal puja nadat het podium volledig verbouwd en verplaatst werd naar de andere kant van de zaal
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Kom ook hier, kom binnen, ga hier zitten, die andere ook… [pratend tegen mensen], kom naar voren! Er zijn mensen die niet
konden gaan zitten. Kun je gaan kijken of iedereen binnen is?
Sorry, ik wist niet dat jullie allemaal hier waren. “Nu!” zei ze, dus ik zei: “In orde!” Kunnen jullie mij daar horen? Jullie allemaal? Zij
die mij niet kunnen horen, steek jullie hand op! [gelach] Goed, dank je. Hebben jullie iets nodig? Kom naar voren. Zijn jullie
allemaal in orde?
Dus jullie gaan nu een lied zingen. Het spijt me, men vertelde mij nu pas dat er mensen aan het wachten waren. [bhajan zang]
Het is heel fijn om jullie hier allemaal zo gelukkig te zien!
Vandaag is het de tweede dag en het is een heel belangrijke dag, vanuit het standpunt van de evolutie. Zoals jullie weten is onze
tweede chakra zeer belangrijk, daarom is vandaag zeer belangrijk. Dus, wat is de tweede chakra? Weten jullie wat de tweede
chakra is? Ah! Wat zeiden ze? [“Swadishthan!”, antwoordt iemand] Jullie moeten het luid zeggen!
Swadishthan is de chakra… die heel belangrijk is, want in deze Kali Yuga werkt Swadishthana het meest. We hebben zoveel
vertegenwoordigers om het te laten werken en om heel hard te werken. Jullie weten wat er is in de tweede chakra. Wat gebeurt
er in de tweede chakra? Dat we gevangen zitten in onze ambitie, en de ambitie laat je op en neer rennen, en ik heb ook vele
Sahaja yogi’s verloren zien geraken. Dus het is een zeer belangrijke dag voor jullie allemaal.
Dus de tweede chakra is belangrijk omdat hij, in deze moderne tijden, zowel erg werelds als actief is. We worden heel actief,
overactief en we beginnen over iedereen na te denken, waar we niets mee te maken hebben! En onze hoofden te vermoeien. Dus
de chakra van vandaag is zeer belangrijk omdat het je hoofd vermoeit. Het bezorgt je een hoop last! En je begint over hen na te
denken. Je begint te denken: wat je hebt gezegd, wat er gebeurd is, wie er kwaad is, alle soorten onzin!
Jullie zijn allemaal Sahaja yogi’s! Jullie zouden je geen zorgen moeten maken over al deze mensen, wat ze zeggen, wat ze doen…
Je zou gewoon moeten genieten. De tweede chakra, daar moet je genieten. Dat is de beste manier om van Sahaja Yoga te
genieten. Wanneer je Swadishthan tevreden is, kan niets je vernietigen of verstoren. Bij de Swadishthan kun je er echt op letten.
De Swadishthan chakra is zo goed voor jullie, omdat jullie nu Sahaja yogi’s zijn en jullie hem meester kunnen worden. Dat is één
chakra die van streek is, vooral in het Westen, de mensen denken teveel. De hele tijd denken, denken, denken, dat komt van de
Swadishthan. Je krijgt dat probleem van de Swadishthan. Om de Swadishthan tevreden te stellen, moet je jezelf toeleggen op
stilte. Je moet je toeleggen op kalmte, en jezelf bekijken. Wat verstoort je? Wat verontrust je? Wat geeft je ideeën en gedachten?
Het is de Swadishthan.
En sommige mensen denken zo veel! Er hoeft nog niet eens een probleem te zijn, maar ze creëren hun eigen probleem met de
Swadishthan en blijven zich gewoon druk maken over die dingen. De Swadishthan is erg gelukkig wanneer je gewoon lacht en

geniet en je geen zorgen maakt over onzin. Hoeveel tijd verspillen we toch aan onzin! We hebben het niet nodig, Sahaja yogi’s
hebben het niet nodig. Het zijn enkel degenen die nog niet gerealiseerd zijn, die waarschijnlijk zullen lijden. Ze lijden echt, en ze
zouden je zelfs last kunnen bezorgen, maar lach er gewoon om, en je moet hun genade schenken, hen vergeven, want ze doen dit
omdat ze het niet kunnen helpen! Zie je, deze Swadishthan chakra hindert hen, dus ze kunnen er niets aan doen..
Maar je hebt geen plaats, kom naar voren, arme man! [gelach] Het spijt me. [gelach] Je kunt naar voor komen, hier, daar is een
zitplaats. Laat sommige mensen plaats maken voor hen. Ah, goed. En kom naar voor, alsjeblieft. Breng je harmonium, en kom
naar voor. [gelach, ook door Shri Mataji] Willen jullie dansen? [“Ja, Moeder.”] Fijn. [gelach]
Dus, laat je brein niet toe zich zorgen te maken over eender welke onzinnige gedachten die opkomen, allerlei soorten, allerlei
soorten van onzinnige gedachten. Je hebt niets met ze te maken, maar de gedachten komen. Nu, dit is het werk van Mr.
Swadishthan, hij probeert je af te leiden. Je moet in de stilte komen. Eens je in de stilte komt, zal hij weggaan en je niet meer
lastigvallen.
Mijn volledige aandacht is gericht op jullie land, omdat jullie heel goede Sahaja yogi’s zijn. We hebben Sahaja yogi’s over de hele
wereld gehad, weet je, er zijn er duizenden, maar niet zoals de Australiërs, zie ik. Want zij zijn, op één of andere manier, zeer diep
geraakt door en begaan met de wereldproblemen.
Dus waar je nu aan moet denken, is om niets te maken te hebben met de Swadishthan. Maar wat jullie moeten worden, zijn
Sahaja yogi’s. En geen Swadishthan zou je mogen hinderen.
Dus er was… Ik wist helemaal niet dat jullie allemaal hier waren. Nu pas vertelden ze me dat jullie allemaal hier zijn. Ze zeiden: “Er
zijn maar enkele mensen hier,” ik zei “Goed!” [gelach] Ah? Hoeveel? Heb je ze geteld? [gelach, ook Shri Mataji] Nu,… [gelach] heel
lief… [Shri Mataji glimlacht naar enkele kinderen die vooraan zitten]
Australië is werkelijk geweldig, om mooie kinderen zoals deze te hebben! En de mensen geven om kinderen. Dat is het eerste dat
je moet doen, dat is voor je kinderen zorgen. Dat is vechten met je Swadishthan. Is er iets dat je hindert? Wees bekommerd om je
eigen kinderen, en afgelopen! Je moet om ze geven, en alles zal uitwerken!
[tegen iemand in de groep] Wat is er aan de hand, ben je niet in orde? Is alles goed met je? [Shri Mataji glimlacht]
Jullie zijn ongetwijfeld gezegend, omdat jullie niet ten prooi vallen aan de grillen van jullie Swadishthan, ongetwijfeld, en dat is
ook de chakra van jullie land, dus hij laat je op en neer rennen, en denken, denken, denken! Vooral alle Sahaja yogi’s hebben dit
probleem. Dus je zou gewoon moeten denken dat je op de Swadishthan zit en je moet hem berijden, niet erdoor bereden worden,
goed? [gelach]
Ik ben zo trots op jullie. Mensen van dit land hebben het pad getoond aan de rest van de wereld, hoe je verenigd kunt zijn en één
kunt zijn. Het is erg verrassend. In andere landen is het probleem anders. Jullie land heeft het probleem van de Swadishthan,
zoals ik eerder verklaarde, maar jullie hebben het overwonnen. Toen ik hier voor het eerst kwam, zag ik iedereen z’n hoofd
bewegen [bezig] met de Swadishthan. Toen werden ze stil, en heel vredig. En nu zie ik jullie allen en ik ben heel gelukkig, omdat
dat nu verdwenen is, al die onzin is geëindigd, en er is niets dat jullie hindert.
De wortel van alle ziekten is de Swadishthan. Het komt daar vandaan. Dus je moet weten dat je niet in de kaart van de
Swadishthan moet spelen en almaar denken, denken, denken. Ze blijven maar denken, ik bedoel, over iets dat niet bestaat! Ze
blijven maar denken. Dus als er een van zulke gedachten komt, zeg je: “Wij willen niet denken.” Afgelopen! Ik ben hier om voor
jullie te denken. [gelach] Jullie moeten niet denken! Als je een probleem hebt, laat het me dan weten, maar jullie moeten niet
denken! Wat je kunt doen is, je kunt het neerschrijven en de problemen naar mij sturen. En ik zou ze graag willen zien. Goed?
En dan, de Swadishthan is de chakra van jullie land, dat is de tweede chakra en het is hier... En jullie zullen verbaasd zijn om te
horen dat Sahaja yogi’s -er zijn er van elk land, maar de Australische hebben iets speciaals. Ze hebben een zeer groot vertrouwen

in zichzelf. Ze neigen niet naar verkeerde ideeën. Ik heb dat gezien, en ik ben jullie daar enorm dankbaar voor.
Dus als jullie nog liedjes zouden willen zingen, wil ik ze graag horen.
[Mata, oho Mata]
Prachtig, prachtig, dank God.
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Een gelukkige Diwali! Ik wens jullie allemaal een gelukkige Diwali!
Je hebt deze verschillende dansstijlen gezien, één ding moet je van hen leren: al wie hierover geschreven of gesproken hebben,
ze bedoelen allemaal hetzelfde. Het belangrijkste dat ze vertelden was dat de Paramatma[1] één is. Ze zijn geïncarneerd in
verschillende vormen, avatars[2], maar de Paramatma is één. Er waren geen onderlinge geschillen, ze kwamen op deze wereld
om het kwade te vernietigen en de slechte mensen te doden; en dat is wat er gebeurt. Ik zie overal dat deze slechte mensen
ontmaskerd worden en nu is het ook jouw plicht om ieder die slecht is te herkennen, zij die tegen de Paramatma ingaan en tot
eender wat bereid zijn om toch maar geld te verdienen, gaan allemaal naar de hel. We weten niet hoeveel hellen er wel bestaan!
De plaats waar jullie nu allemaal zitten is ver verwijderd van de hel. Er is helemaal geen verbinding met de hel. Maar als je hier
bent, en een onreligieuze daad stelt, verkeerde dingen doet, dan kan ook jij in de hel terechtkomen. Er zijn verschillende soorten
hel en de regelingen om er te komen zijn mooi opgesteld. Omdat wie er heen gaat, zelfs niet weet waar hij heen gaat. Wie
achterblijft, komt in de hemel. Niemand op deze wereld weet dat ze zelfs in een hel zouden kunnen terechtkomen. Het verkeerde
doen, doet ons in de hel belanden.
De betekenis van Diwali zelf is dat zoals de lichtjes buiten schijnen, ook jij binnenin verlicht zou moeten zijn. In deze donkere
wereld, zie je, zijn jullie de lichtjes, jullie zijn de lampen en je moet het licht laten branden. Maar als je binnenin niet voldoende
verlicht bent hoe kan je dan licht uitstralen? Dit moet je beseffen. Dus ten eerste, jullie Sahaja yogi's zouden vanbinnen
voldoende verlicht moeten zijn en misschien is het alleen daarvoor dat we op deze wereld gekomen zijn. Vóór Jezus Christus
sprak er zelfs niemand over. Hij kwam op het niveau van de Agnya chakra en toonde dat hij helemaal geen ego bezat. Hij was de
zoon van de Almachtige, en toch had hij geen ego. De mensen die vóór hem gekomen zijn hebben al een beetje getoond, maar
Christus wilde enkel maar dat onze Agnya chakra gezuiverd zou zijn en deze Agnya chakra lijkt in Delhi erg geblokkeerd. Wat is
de reden? De Engelsen hebben hier gewoond en zij hebben ons geleerd egoïstisch te zijn. Dat blijkt uit je praten en uit je gedrag.
We hebben ook de tijd gekend dat ons land niet onafhankelijk was, maar nu zijn jullie bevrijd. Nu zijn we onafhankelijk. En wat is
Swatantra: ken de Swa – jezelf – en diegene die de kennis over de Swa heeft – zelfkennis – krijgt ook de kennis van de tantra[3],
het instrument van Swa, jezelf. Door Sahaja Yoga heb je jezelf leren kennen en je weet dat je de tantra, het instrument bent en dat
je het pad van zelfkennis moet volgen.
Het is duidelijk dat er veel veranderd is in Delhi. Buiten Delhi heeft er ook een grote ontwikkeling plaatsgevonden. Jullie weten
allemaal wat het probleem is bij de mensen hier, dat moet ik je niet vertellen. Maar nu ben je onafhankelijk geworden, dus moet
je ervoor zorgen dat je deze problemen niet hebt. Het eerste probleem is je geblokkeerde Agnya. Christus is gekruisigd en

gedood, maar nog steeds hebben we daar niets van geleerd. Integendeel, mensen uit christelijke landen zijn hoogst egoïstisch
en ze hebben ook ons beïnvloed. Maar het ergste hier is dat we elkaar nog niet aanvaard hebben. Overal zijn er gevechten en
geschillen. Er wordt geruzied, er is geen zuiverheid in de geesten. Allereerst moeten we onze geesten zuiveren. Met Sahaja Yoga
is alles mogelijk en kunnen mensen grote hoogten bereiken. Het is niet nodig in de Himalaya te gaan zitten. je kan het hier in de
stad Delhi zelf doen. Maar als je rondkijkt, zie je overal egoïstische mensen en hun Agnya is ernstig geblokkeerd. Het is dus zeer
moeilijk. Nu heeft God iets nieuws gestuurd: kanker. Wanneer je kanker krijgt en je Agnya is niet zuiver, dan kan het niet genezen
en zal er een grote tragedie plaatsvinden. Dus iemand die kanker heeft zou Sahaja Yoga moeten volgen en het ego in zichzelf
moeten uitklaren. Overal waar er een overheid is, zijn er egoïstische mensen. We hebben hier zoveel overheidspersoneel en ze
hebben allemaal behoorlijk wat ego. Mensen die van elders komen hebben er nog meer en bovendien drinken ze allemaal sterke
drank. Onderzoek het gewoon, ze noemen zichzelf christenen en ze drinken allemaal. Door alcohol te drinken ga je tegen jezelf
in. Je negeert je Agnya chakra. Je respecteert hem niet. Iemand met een zuivere Agnya kan geen alcohol gebruiken, nooit. Waar
je ook kijkt gebruiken mensen sterke drank, en ze hebben geen mogelijkheid om ervan af te geraken. Omdat zodra ze ontdekken
dat ze het niet kunnen laten, ze dit opnieuw willen verdrinken. Allerlei soorten verslavingen houden ons in de ban, om het even
welke soort. Hier kent men verslaving aan paan [bladeren om te kauwen] en dan voegen ze er ook nog tabak aan toe.
God heeft jullie met zoveel liefde gecreëerd en je in dit land geboren laten worden zodat je uniek kan zijn in de wereld. Ze kunnen
zo zijn. Indiërs zijn zo. Maar recent merk ik hier enkele ernstige moeilijkheden op. Ze eten geld in plaats van voedsel. De wegen
waarlangs we kwamen waren er vroeger niet, maar het deed me pijn te zien in welke erbarmelijke toestand de wegen erbij liggen,
zodat niemand ze nieuw kan noemen. Dat kunnen alleen Indiërs doen. Ik heb nergens ter wereld zulke schaamteloze mensen
gezien, die zulke dingen doen. En het is niet nodig zo te zijn. Hier kan op elk moment, wie ook de macht heeft, dit doen.
Om te beginnen moeten we vandaag vastberaden besluiten dat we onze Agnya moeten zuiveren. Het grootste probleem ter
hoogte van de Agnya is dat we denken dat we zeer superieur zijn. En we denken dat we de hele wereld kunnen regeren en dat we
de wereld kunnen verbeteren. Als je zelf niet correct bent hoe zal je dan de wereld verbeteren? Nu, je hebt vast al veel mensen
gezien die denken dat ze geweldig zijn, maar die veel verkeerd doen. In dit land vragen mensen veel geld. Zeg me hoe God ons
hiervoor zal vergeven? De allergrootste zonde is die van diefstal en corruptie. Degene die dit soort zonden begaat, wat hij ook zal
proberen, hij mag puja's doen, mantra's zingen, gebeden lezen, Allah aanroepen, wat dan ook, het zal hem niet helpen. Vandaag
is het Nieuwjaar voor jullie. Ik geef jullie allemaal mijn wensen, en ik wil dat jullie allemaal het voornemen maken: "Vanaf vandaag
zal ik nooit meer liegen." Indiërs zijn wereldwijd gekend als leugenaars. Ik weet niet hoe het komt, maar ons land draagt deze
stempel van oneerlijk te zijn. Grote heiligen en profeten zijn hier geboren. Zoveel soefi's zijn hier geboren, hoe kan men op zo'n
plaats liegen? Vandaag moet je dus beloven dat je nooit meer zal liegen, wat de gevolgen ook zullen zijn. Hiervoor heb je moed
nodig. Nu je gerealiseerd bent, hoeveel meer moed heb je nodig? Eigenlijk kan je helemaal niet liegen. Het is enkel maar als je
inderdaad zo wordt, dat mensen erop kunnen vertrouwen dat jullie werkelijk oprechte mensen zijn. Sahaja yogi's moeten dus
oprecht zijn. Wat je beroep ook is, wat je ook doet, een ingenieur die wegen bouwt, een dokter die patiënten behandelt. Ondanks
dat alles, als je liegt zal het voor jou een hel worden. Dat is omdat je nu veranderd bent. Je bent nu gerealiseerd. Dus wanneer
gerealiseerde mensen liegen kunnen zij daar helemaal geen voordeel uit halen.
Wanneer ik in het buitenland ben en vaak hoor vertellen, dat inwoners van ons land bedriegers, leugenaars en corrupt zijn, ben ik
erg bedroefd. Vandaag is voor jullie een zeer voorspoedige dag. Laat ons vandaag allemaal beloven dat we nooit zullen liegen,
wat er ook gebeurt. Ikzelf ben een vrouw, ook een Indische, ik heb nooit een leugen verteld. Leugens vertellen zou voor jullie een
verlies zijn, jullie zullen verloren gaan door verkeerde daden. Hierdoor kan je misschien meer verdienen of meer bedrog plegen
maar je kan de hemel niet bereiken, je gaat naar de hel. Eén ding is belangrijk om te weten: dat we een heel slechte reputatie
hebben in de rest van de wereld. Waarom een slechte reputatie? Omdat we zo'n soort mensen zijn! Als je ontdekt dat iemand een
leugenaar is, zet een organisatie op en doe er een onderzoek naar. Wanneer bijvoorbeeld een weg aangelegd is die niet goed
genoeg is, onderzoek dan het bedrag dat er aan besteed werd en wat er gebeurd is. Het geld dat aan de weg verdiend werd zal
alleen maar aan alcohol besteed zijn, die onze vijand is! Waarom wil je het doen? Jullie zijn allemaal zeer welgestelde mensen. Ik
heb veel landen gezien met zeer arme mensen maar die zijn zeer eerlijk. Eerlijkheid zou je voornaamste kwaliteit moeten zijn.
Beslis vandaag dat we voortaan nooit meer oneerlijk zijn. En we zullen niet in het gezelschap van oneerlijke mensen blijven en
wanneer iemand oneerlijk is, zullen we hem ontmaskeren. Nu is het zo, men zal zeggen, “Moeder, bij de politie zijn ze ook zo en

in andere afdelingen zijn ze ook zo”, maar jullie zijn Sahaja yogi's. Wie een Sahaja yogi is, is niets minder dan een politieman of
gezagsdrager. Ze zijn allen machtig. Maar alle macht rust op waarheid. Er moet oprechtheid zijn en ik ben zeer blij dat veel
Sahaja yogi's eerlijk zijn maar we hebben nog meer oprechte Sahaja yogi's nodig. Er moet oprechtheid zijn, omdat anders onze
Agnya chakra niet zuiver wordt. De Agnya is waar het ego verblijft. Als iemand egoïstisch wordt, begaat hij allerlei vergissingen,
hij geeft kritiek, veroorzaakt pijn, wordt onbetrouwbaar. Al dit soort mensen gaan naar de hel. Ik wil je duidelijk vertellen, dat je
niet corrupt mag zijn. Je zal er niet van sterven. Wat heb je bereikt door meer te verdienen? Wat doe je ermee? Je hebt misschien
wat meer licht aangestoken, nog enkele vrouwen meer onderhouden, wat nog meer?
Nu, wat zal je toestand zijn wanneer je naar de hel gaat? Ik bespreek dit allemaal op deze dag van Diwali omdat Diwali gevierd
werd ter gelegenheid van Sitaji's hereniging met Rama. Wanneer we de kuisheid omhelzen, kunnen we niet langer slaven zijn. We
zijn onze eigen slaven en niet die van anderen. We zullen om geen enkele reden liegen. Ik heb lang in Delhi gewoond en ik ben erg
verrast hoeveel ze liegen. Ze schrikken er helemaal niet voor terug te liegen. Door openlijk te liegen halen ze wellicht wat
voordeel, kunnen ze misschien meer geld verdienen, maar het is niet geweten of ze naar de hemel gaan. Ik wil dat de Sahaja
yogi's beloven dat ze zelf niet meer zullen liegen en dat ze leugenaars niet zullen ondersteunen.
Men zegt dat ons land corrupt is. Ja, ik ben in verafgelegen plaatsen geweest en ik heb gezien dat de Russen er het best
uitkomen. Ze zijn eigenlijk al half Sahaja yogi's en er zijn daar ook veel Sahaja yogi's. Dit jaar kon ik niet naar Rusland gaan,
volgend jaar zal ik zeker gaan. Dit betekent dat we de democratie niet zo goed in de praktijk konden brengen, wij hadden ook
communistisch moeten worden. Er zijn daar geen gevallen van diefstal, geen leugens en iedereen houdt van elkaar. Ze
respecteren mij heel erg. We moeten begrijpen waar we heen gaan. Hoe ver zullen we gaan om meer geld te verdienen? Wat
zullen we krijgen? Dus eerlijkheid zou je voornaamste kwaliteit moeten zijn. Je oneerlijkheid zal voor je eigen mensen problemen
creëren. Men zegt dat de Indiërs oneerlijk zijn. Ik ben beschaamd dit te horen. Zoveel grote heiligen zijn hier geboren, hoeveel
grote profeten zijn er hier geweest, en de mensen hier zijn grote dieven en ze stelen en bekritiseren. Je Agnya is al van bij het
begin bang van al deze zaken. Ze willen grof geld verdienen; uiteindelijk zullen al deze rijke mensen naar de hel gaan.
Op deze dag van Diwali, wil ik je vertellen dat Diwali betekent dat het donker is in de hel en dat jullie verlicht zijn. Er wordt van
jullie verwacht te vechten waar er duisternis is en hen te laten weten dat het verkeerde daden zijn. Hierdoor zal ons land
verbeteren en jullie moeten dit doen. We hebben puja's en rituelen volbracht maar de Shakti (goddelijke kracht) die in ons zit, zit
daar om alle onwaarheid tegen te gaan. Velen weten niet dat het een ziekte is om geld te verdienen. Ze gaan rechtstreeks naar
de hel. Ik vertel je dit allemaal omdat niemand dat vroeger ooit zo gezegd heeft. Op de dag van Diwali, zeg ik je dat we de lichten
ontsteken en het geluk in ons hart vieren. Zo kunnen we zien wat soort persoon iemand is: is het iemand die steelt?
Ik zie nu ook al mensen vechten met elkaar. De gevechten tussen hindoes en moslims zijn nu voorbij maar er zijn gevechten
begonnen met anderen. Dat is het tweede – we zijn ook ruziezoekers. In andere landen zijn er tenminste niet zo veel
godsdiensten als bij ons. Dus zodra we de kans krijgen, beginnen we te vechten, vechten is de prioriteit. Vechten tussen
echtgenoten en dan met de kinderen en als ze dan nog iemand anders in huis hebben zullen ze daarmee ook vechten. Wat is
Sahaja Yoga? Sahaja Yoga is liefde en enkel liefde. Ontwaak de kracht van liefde die in ons aanwezig is. Vandaag is een
voorspoedige dag en we moeten het licht in ons hart aansteken en ons voornemen dat we desnoods liever sterven dan te liegen.
We hadden grote persoonlijkheden hier maar nog steeds zijn Indiërs wereldwijd berucht als zeer oneerlijk. Hoewel ik nooit zo
iemand ontmoet heb maar telkens ik ervan hoor, ben ik bedroefd. India is zo'n heilige plaats waar zulke grote heiligen geboren
zijn, dat gebeurt niet om het even waar, ook de soefi's zijn hier geboren. Zoveel grote heiligen die hier in India geboren zijn. Geen
enkel land had zoveel heiligen als India. Er waren er misschien enkele, maar in India hadden we grote heiligen; wat ze aangeleerd
hebben, werd vergeten. We werden beruchte dieven. Wie een diefstal pleegt, kan nooit in de hemel komen. Vergeleken met de
levensduur hier, zal je duizend keer zo lang in de hel moeten blijven.
Vandaag spreek ik over de hel omdat hel voor duisternis staat en we zien de doem van duisternis overal, van de hel. Nu je licht
brandt, probeer te zien wie er allemaal in de hel zit. Je helpt de overheid door de oneerlijken te ontmaskeren. Of je een hoge of
een lage functie bekleedt, je moet degene die een dief is bekend maken. Vind de dieven, vind wie oneerlijk is. Nu heb je de kracht,
waarvoor dient ze? Je bent ontwaakt, waarvoor dient dat? Je hebt verlichting. Je ziet jezelf in het licht. In de duisternis zag je
niets, maar zie in je licht wat jij bent, en wat zal je bereiken door te liegen? We zijn familie van elkaar, we liegen nooit – nooit – en

we kunnen zelfs niet liegen. Zodra de situatie om te liegen zich aandient vergeet dan niet dat je de krachten hebt, je bent de lamp,
zie je, je bent het licht in deze duisternis en houd het licht brandend. Wij moeten deze duisternis beëindigen. We hebben een
slechte reputatie over onze oneerlijkheid. Er bestaat geen ander land dat zo groots is als het onze, toch is het zeer jammer te
weten dat de buitenwereld ons verkeerd begrepen heeft. Men weet niet wat deze mensen met hun oneerlijkheid bereiken. Wat ze
zullen krijgen zal vreselijk zijn! Niemand zal gespaard worden! Iedereen die oneerlijk is, zal gevonden worden en er zijn al
maatregelen voor getroffen. Je kreeg je realisatie omdat je niet oneerlijk bent, je houdt van de waarheid en je respecteert ze. Ik
wil dat jullie allemaal voor de waarheid staan.
Mensen die afval in de Yamuna (rivier) gooien zijn dwaas. De Yamuna gaat zo recht naar de hel. Maar jullie zullen gespaard
worden van die hel. Jullie zijn gerealiseerde zielen. Degene die licht heeft, valt nooit. Maar als je Sahaja Yoga echt wil vestigen,
volledig in jezelf, dan moet je eerst en vooral beslissen nooit op enige manier oneerlijk te zijn. Geld verdienen is de enige kwestie
die nog overblijft in deze wereld! Wat gebeurt er daarmee? Niemand zal ze zich herinneren. Je moet rechtschapen zijn als je van
je land houdt. Wie zal anders geloven in de liefde van een leugenaar! Dat is een zeer lastige situatie voor jou als je ziet dat je
buurman zo'n type is en je denkt dat je ook zo zou moeten worden. Integendeel, waarom denk je niet: "wij zijn zo, en waarom zou
de buurman niet zoals ons worden?" Eerst en vooral moet je beloven nooit oneerlijk te zijn, en ook oneerlijke mensen niet te
steunen. Men weet het niet: het succes van leugenaars is een vloek voor ons land! Er zijn veel mensen die zeker tien leugens
zullen vertellen van 's ochtends tot 's avonds, dat is nog steeds niet genoeg voor hen.
Nu je armoede verdwenen is, alles is goed, je hebt alles te eten en te drinken en je bent geen bedelaar meer, waarom moet je dan
liegen? Dus neem vandaag dit besluit: we zullen niet liegen en als iemand liegt dan zullen we hem niet steunen, we zoeken geen
enkele aansluiting bij hem. Daarin zit veel vrede en geluk. Je weet dat een leugenaar naar de hel gaat en jij zult hem ook volgen.
God heeft je realisatie gegeven, je bent van binnenuit verlicht. Kijk, in dat licht, of er anderen zoals jij zijn. Je moet besluiten nooit
te liegen al slaan ze je hoofd eraf, wat het ook is. Op dit gebied zijn de Indiërs veel beter, dat weet ik, maar wanneer ik van
buitenaf over hen hoor dan voel ik me daar erg bedroefd over. Nu, de manier waarop deze wegen gemaakt zijn, in welk opzicht
zijn het wegen? Ik had het gevoel dat we door bossen reden. Jullie hebben een organisatie, dus wanneer je zoiets ziet kunnen
jullie inlichtingen vragen over wie zo'n weg gemaakt heeft. Waarom heeft hij die gemaakt? Wie heeft het geld opgeslokt? Alle
Sahaja yogi's zouden zich moeten verenigen om te proberen deze bhoot (bezetenheid) uit ons land te verdrijven. Overal waar we
komen zeggen mensen: "Geloof de Indiërs niet." Hoe beschamend is dit! Degenen die het meest te vertrouwen zouden moeten
zijn, zijn wij, Indiërs. We hebben zo'n grote leiders gehad, grote heiligen en grote zielen hier, maar we denken niet aan de naam en
reputatie die ze hadden, in welke mate mensen hen respecteerden en zij respecteren jullie ook, maar ondersteun de dieven niet.
Als je weet dat een bepaalde persoon een dief is dan ga je niet bij hem thuis om te eten, dit zou moeilijk worden voor de dieven.
Ik vertel jullie dat jullie het politiekorps van het Goddelijke zijn en dat jullie moeten proberen kennis te nemen van alle dieven die
je tegenkomt. Probeer ook je kinderen deze moed bij te brengen. Ga op onderzoek naar de mensen die criminelen en leugenaars
zijn. Dit land van ons werd ontwaakt door een aantal heiligen en jullie zijn ook heiligen. Het is voor jullie niet nodig om leugens te
vertellen, wat zal er gebeuren als je slechts één keer per dag eten krijgt? Niemand zal sterven als hij niet eet. Wij krijgen te eten
en te drinken maar daar bovenop willen we nog alcohol drinken.
Ten tweede geraken we door de alcohol nauwelijks een stap vooruit. Integendeel, we worden vernietigd. We kunnen niet goed
leven onder de verslaving aan drank. Nu, in Amerika bijvoorbeeld, hebben ze een nieuw punt aan de orde gebracht, dat wanneer
een kind zestien jaar wordt, hij voor zichzelf moet verdienen. Dat betekent dat het allemaal bedienden zijn. Ze krijgen geld voor
elk werk dat ze doen; auto's wassen. En wat ze zeggen op de leeftijd van zestien jaar: "meneer, je bent nu zestien jaar en nu ga je
weg". Dit heb ik overal gezien, deze arme kinderen die zestien jaar oud zijn, wij denken: "hij wordt pas zestien, waar zal hij heen
gaan? Hoe zit het met de opvoeding? Hij is nog maar zestien jaar!" Hij wordt zijn huis uit gegooid. Hij wordt het huis uit gedreven,
door zijn vader en zijn moeder. Hoe lang zal dit doorgaan bij de Amerikanen, we zullen zien. Ze worden geruïneerd. Door één of
twee vliegtuigen te kopen wordt niemand belangrijk. Waar bevind je je? Wat is je kwaliteit?
India is zo'n land dat de hele wereld kan dienen. Maar daarvoor zou er oprechtheid moeten zijn. Waar zijn leugens voor nodig, dat
kan ik niet begrijpen! De meeste mensen die rijk zijn zouden eerst en vooral moeten weten dat je rijk bent, blijf nu rustig zitten en
denk er niet aan meer te verdienen. Ik heb nog nooit iemand gezien die gelukkiger werd door meer te verdienen. Je bent een
Sahaja yogi en je hebt het licht in je. Je kan je pad zien in dit licht en het pad is dat van de waarheid. Je mag dan een moslim zijn,

je mag een hindoe zijn of een christen, het maakt geen verschil. Jullie zijn allemaal mensen. En als mensen geen eerlijkheid in
zich hebben dan zijn ze oneerlijk. Niemand zal hen kennen. We hebben ook nog een ander leven hiernaast, hoe zou dat zijn? Er
zijn veel voordelen aan eerlijk zijn. Het grootste van allemaal is dat je de zegen van God hebt. Je zal het soort van zegeningen
hebben waarvan je verrast zal zijn als je ze kent. Zonder de minste inspanningen worden al je zaken in orde gebracht. Maar nu in
India, in welke toestand mensen ook verkeren, of ze er nu hebben of niet, ze rennen allemaal achter geld aan. Er zijn nog altijd
veel meer arme mensen en daarom zouden er vandaag ook Diwali festiviteiten voor hen moeten zijn. Ook zij zouden gelukkig
moeten zijn. We leven in hetzelfde land. Maar we bedriegen onszelf. We zijn heel slim. Hierdoor worden we egoïstisch
vanbinnen. En als je egoïstisch wordt, kan niemand je meer redden. Onder de invloed van je ego kan je kanker krijgen. Dan kan je
jezelf niet redden. Als je kanker in je hebt, kan je jezelf niet redden. Ik kan je ook niet redden. Ik vertel het je zoals het is. Verbrand
eerst je ego in het vuur. Als je een ego hebt, zou je daar beschaamd over moeten zijn. Waarom heb je ego? In ons land kan dit om
alles zijn. Als iemand een bachelor diploma heeft, wordt hij egoïstisch en als hij iets gedaan heeft dat hoger is, krijgt hij een
dubbel ego. Als iemand iets bereikt heeft, als hij een ingenieur of een dokter wordt dan wordt hij egoïstisch. Wanneer zijn Agnya
chakra geblokkeerd raakt, waar zal het je dan rechtstreeks heen leiden? Naar de hel en de hel is echt een afschuwelijke plaats.
God heeft je intelligentie gegeven en nu heb je je realisatie. En als je zelfs daarna nog naar de hel wil gaan, dan kan dat. Tot op de
dag van vandaag heeft niemand hier over gesproken.
Vandaag is een gunstige dag, want vele zaken vonden plaats op deze dag. Sitaji keerde terug tijdens de periode van Shri Rama,
alle grote daden die verricht werden tijdens de periode van Shri Krishna werden verricht door mensen die gerealiseerde zielen
waren. Dus het eerste dat je met zekerheid besluit is dat wij geen enkele oneerlijke daad zullen doen en tegelijkertijd dat wanneer
iemand anders dit doet, wij hem zullen ontmaskeren. Maar ik zie in dit land dat de blanke rassen vechten met de donkere rassen,
de één vecht met de ander. Ze willen dat het land van India gesplitst wordt, wat absoluut niet gunstig is. Hoe kan het gunstig zijn
als je eerlijk bent en als je een goed karakter hebt. Alles wat we geleerd hebben van de Engelsen, er is niets de moeite waard om
van hen te leren. Zij bevinden zich nu allen in een heel slechte staat. Maar wij moeten ons eigen land redden en de hele wereld
redden. Dat is een grote verantwoordelijkheid; je hebt de realisatie gekregen, je bent verlicht geworden, als je dan nog in de sloot
wilt vallen, wat kan men dan doen? Iedereen zou moeten samenkomen om het te proberen. Ik wil dat de Sahaja yogi's een comité
vormen en als jullie een diefstal meemaken dan zou dit in de aandacht van het comité gebracht moeten worden en dan zien we
wat het comité kan doen. Op deze manier zal je een reputatie krijgen en zal je een zeer hoge positie bereiken. Dus de eerste zaak
zou moeten zijn dat je noch zelf oneerlijk zou moeten zijn, noch anderen oneerlijk laat zijn. Dit is zeer belangrijk. Er ligt een smet
op jullie land. In de productie van olie is er vervalsing, en ook met de ghee wordt er geknoeid. Waar we ook kijken, lachen mensen
ons uit. Niemand gelooft het maar in feite zijn de beste mensen in India.
Het aantal mensen dat zelfrealisatie heeft is groter dan waar ook in de wereld. Zij hebben geen enkele deugdzaamheid bereikt.
Dus het is beter deugdzaamheid te verdienen dan geld te verdienen. Kijk naar de mensen die heel arm zijn. Deze dag is een heel
gunstige dag en ook een heel vreugdevolle dag. Waarom vreugdevol? Omdat we vandaag de hemel hebben en we willen enkel en
alleen in de hemel verblijven. Maar lafaards kunnen de hemel niet binnentreden. Het is niet nodig angst te hebben. Of je nu een
paar roepies meer of minder hebt, welke ramp zal er op je neerkomen? Iedereen is rijk geworden. Ik heb dat gezien. Ik kom hier
nu al 17 of 18 jaar. Jullie zijn rijker geworden dan voorheen. De situatie is beter dan voorheen. Maar van 's ochtends tot 's avonds
is er oneerlijkheid, oneerlijkheid en oneerlijkheid. Dus het pad is geëffend. Dus, beloof vandaag enkel dat we niet oneerlijk zullen
zijn en als iemand dat wel is, zullen we ons allemaal eensgezind verzetten.
Waarom is Sahaja Yoga aan jou gegeven? Waarom heb jij je realisatie gekregen? Zodat je licht kan verspreiden. Als je vanbinnen
geen licht hebt, hoe kan je dan naar buiten toe licht verspreiden? En in dat licht kijk je of je bezig bent de oneerlijken te helpen. Er
zal niets gebeuren als je een beetje meer of minder verdient. Als je eerlijk bent, zal God je helpen! Waarom sterven er zoveel
mensen in ons land? Nergens anders sterven er zoveel mensen. De reden is dat ze naar de hel moeten gaan. Dus je moet weten,
dat als je oneerlijk bent je eerste stap naar de hel al gezet is en dat dan de tweede stap van het vertellen van leugens niet nodig
zal zijn. Vertel de waarheid. Diegene die de waarheid zal vertellen, zal een unieke persoon zijn. Als hij een Sahaja yogi is, zal hij de
beste zijn. De manier waarop mensen zich de soefi's herinneren, op diezelfde manier zullen mensen zich jou herinneren. Je hoeft
niets te doen. Vat gewoon degenen die oneerlijk zijn, dat is heel hard nodig. Hier vechten de mensen om te voorkomen dat er
afval in de Yamuna wordt gestort, dit moet ook verteld worden! Ik ben naar zoveel landen geweest, niemand gooit afval in de
rivier. Waarom zijn jullie zo lui? Er zijn hier zoveel voorzieningen. Je kan het afval aan de gemeente geven. Deponeer het ergens,

maar als jij er zelf afval in gooit, wat is er dan aan te doen?
Neem vandaag allemaal de beslissing en neem je voor, het is een zeer gunstige dag vandaag, een zeer gunstige dag- dat wij
niets oneerlijks zullen doen, en ook niet in oneerlijkheid zullen geloven. Ik heb mensen gezien die niet oneerlijk waren en ook niet
bij mensen thuis gingen die oneerlijk waren. Ze hadden niets met hen te maken, omdat ze niet alleen om hun eigen welzijn
bekommerd waren maar ook om het welzijn van het hele land. Jij bent een Sahaja yogi, dus je moet een belofte doen dat we
niets zullen doen dat oneerlijk is. Je kunt iemand die oneerlijk is gewoon herkennen en je innerlijke ziel vertellen dat hij oneerlijk
is. En Sahaja yogi's, zelfs als er twaalf Sahaja yogi's samenkomen en als zij te weten komen dat hij oneerlijk is dan zal het
Goddelijke er zijn om steun te geven. Dit land zal geen voordeel halen uit een handjevol rijke mensen, maar het zal absoluut
voordeel halen uit eerlijke mensen.
De grootste blaam die op ons is gelegd is dat we oneerlijk zijn. Zij die Sahaja yogi's zijn kunnen nooit oneerlijk zijn. Wij moeten
allemaal verenigd zijn, alle ruzies opzij zetten, en de veronderstelling dat we eerlijke mensen zijn. Het imago van India is heel
zwaar aangetast, beloof vandaag daarom plechtig dat we van nu af aan nooit oneerlijk zullen zijn en als er iemand oneerlijk is,
dat we achter hem aan zullen zitten. De volgende dag zal hij niet meer rustig kunnen slapen. Maar dit is teveel toegenomen. Ik
ben verbijsterd door de mate van oneerlijkheid, oneerlijkheid in alles, oneerlijkheid in alles. Vroeger verstootten ze iemand om de
minste reden en bleven ze weg omwille van de kleinste dingen. Maar ons land was zo eerlijk, het had zo'n fijne kwaliteiten. Zijn
we ze vergeten? Waar zijn ze gebleven? Ik kan overal oneerlijkheid zien, oneerlijkheid bij elke stap. We moeten de kinderen
aanleren dat ze niet oneerlijk mogen zijn. Ja, als ze sterven van de honger, dan kunnen daar ook schikkingen voor getroffen
worden, maar alleen als hij eerlijk is. Als je niet eerlijk bent dan kan niemand je helpen, zelfs God niet. Hij zal alle soorten ziekten
van de wereld krijgen. Er zijn veel zulke gelegenheden in ons land waarbij ze alcohol zullen drinken, wijn zullen drinken. Vertel me,
ben je hier gekomen om een dwaas te worden? En wees niet bevriend met iemand die dit doet. Help hen niet. Ik heb mensen
gezien die thuis gaan bij mensen die alcohol drinken, en dan beginnen ook zij alcohol te nemen. Maar als je weet dat iemand zo'n
persoonlijkheid heeft, als je weet dat hij oneerlijk is, stop dan met bij hem thuis te gaan eten. Je hebt niets met hem te maken.
Wij moeten werken voor het welzijn van ons land omdat God ons licht gegeven heeft. Zie in dat licht. Zijn kracht is enorm. Als je
besluit dat zij die oneerlijk zijn tegenover de natie door God onder handen zullen worden genomen, dan is dat alleen al genoeg.
Maar jullie worden doof. Jullie zijn niet in staat het te begrijpen. Zo iemand kan nooit een goede daad doen en evenmin kan hij
ooit iets geven. Ik kan niet begrijpen hoe ze zo schaamteloos leven.
Dus, dat is waarom de boodschap van vandaag is dat je een eed moet afleggen dat we niet oneerlijk zullen zijn op welke manier
dan ook en als iemand oneerlijk is, dat we hem niet zullen steunen. Dat is genoeg. Veel meer gerealiseerde zielen zullen naar ons
land komen. Maar wie zou graag naar zo'n oneerlijk land komen? Dus vandaag is de enige boodschap dat jij licht hebt en als je in
dat licht loopt, zal het je kracht geven. Je kunt doen wat je maar wil. Kijk, wij hebben onze Swatantra bereikt. Swatantra is het
mechanisme om jezelf te begrijpen. Nu wil ik dat er veel gerealiseerde kinderen geboren worden, dus weet dat het vandaag een
zeer belangrijke dag is, leg vandaag een eed af dat we noch oneerlijk zullen zijn, noch de oneerlijken zullen steunen. Wees zelfs
niet bang van hen; God is helemaal niet met hen. God staat aan jouw kant. Als jij goed bent dan staat God aan jouw kant. Mensen
zijn hier geboren, niet met het doel te vechten, te sterven onder elkaar, grote dwazen! We vechten, sterven, je haalt geen voordeel
uit vechten, vertel dat de mensen. "Oh! Waarom vecht je? Wat wil je? Je hebt ten slotte goed te eten en te drinken, wat wil je nog
meer?" Maar wat tegenwoordig het meest gangbaar is, is dat we deze en die kleren willen, we willen zo'n soort huis en we
hebben dat niet, met al deze dingen zullen we alleen maar naar de hel gaan. In vroegere tijden waren er velen die soefi's waren,
net als zij zijn jullie allen soefi's, omdat jullie allen gezuiverd zijn. Schrijf nu allemaal het gedicht van eerlijkheid. Deze
oneerlijkheid moet verdwijnen, dat is het eerste en ten tweede zijn er veel problemen die opgelost moeten worden. Maar kijk,
wees eerst en vooral niet oneerlijk. Niemand is zo arm in India dat we toevlucht moeten nemen tot oneerlijkheid.
Ik zeg dat ons land een smet heeft gekregen. Dit moet afgeschud worden. Jullie zijn Sahaja yogi's en jullie kunnen het doen.
Jullie hebben licht, met dit licht kan je het licht overal verspreiden en moed geven aan iedereen, dat het in orde is. Vooral
diegenen onder jullie die jong zijn, die vrienden zijn moeten nadenken over alle eerlijke daden die je kan verrichten. Nu zijn ze
begonnen: "gooi geen afval in de Yamuna." Dat is goed, maar het is niet zo belangrijk. Wat belangrijk is, is verlost te worden van
oneerlijkheid. Dat is waarom deze dag overal als gunstig wordt beschouwd. Overal worden lichtjes aangestoken. Als we ondanks
alles dit niet kunnen doen, wat is dan het voordeel van Sahaja Yoga? Het grootste aantal Sahaja yogi's hebben we in India. Dan

volgt Rusland. Nu, de Russische mensen zijn erg beleefd. Ze begaan geen diefstallen. Ik weet niet waarom. Misschien als het
communisme naar India komt zouden we ook zoals hen kunnen worden; maar dat betekent niet zoveel. Als iemand iets doet
onder dwang dan is dat niet goed. Besluit dat we zelf krachtig moeten zijn.
Beslis dat vandaag, vandaag is een zeer gunstige dag, dat jij noch oneerlijk zal zijn, noch anderen oneerlijk laat zijn. Jullie land zal
dan erg succesvol zijn. Ik heb gezien wat andere landen zijn en hoe hun mensen zijn, het zijn allemaal nutteloze mensen. Maar
de mensen van ons land zijn nog godsdienstig. Godsdienstigheid zal ten onder gaan in ons land als deze oneerlijke mensen zo
machtig worden. Dus de enige boodschap is dat wij noch oneerlijk zullen zijn, noch anderen zullen toelaten dit te doen. Maar de
mensen hier zijn heel tolerant op dit gebied. Ze tolereren, dit is hun grootste fout. Als je het licht hebt, waarom ben je dan bang?
Waarom zou je bang moeten zijn?
Dat is waarom ik je vandaag verzoek, wees moedig en dan is er een soort van bevrijding bereikt. Je zult swatantra bereiken, de
tantra (mechanisme) van swa (jezelf), je hebt het bereikt. Maar maak er gebruik van. Vandaag zijn jullie hier met zovelen
samengekomen. Ik heb nog nooit zoveel mensen gezien in Delhi. Dus besluit vandaag allemaal binnenin jezelf dat je geen
oneerlijke mensen zal geloven en alle duivels nemen hun geboorte precies omdat we iets in ons hebben dat hun doet denken dat
wij hen zullen geloven. Indiërs zouden het nooit mogen geloven en zij die gerealiseerd zijn al helemaal nooit. Ons land heeft
overal een slechte naam, ten onrechte. India heeft veel mensen die eerlijk zijn, veel, en deze slechte naam berust niet op
waarheid. Ik heb ook dit gezien, zij zullen vechten, dit land is van ons en dat land is van jullie. Alles wat je hebt is swaraja, het
koninkrijk van jezelf, je eigen koninkrijk. Je zult een koninkrijk van jezelf hebben wanneer je swatantra zou worden in de ware zin
van het woord. Het is niet nodig voor wie dan ook bang te zijn, niet nodig het te zeggen.
Ik ben verrast zoveel mensen te zien. Ik had nog nooit zoveel mensen gezien in Delhi. Dus mijn enige verzoek aan jullie op deze
voorspoedige dag is dat we zouden moeten beslissen, dat we nooit oneerlijk zouden mogen zijn, zelfs als we ervoor moeten
sterven. Ons land is achteruitgegaan in de afgelopen tien jaar. Jullie zijn met zoveel Sahaja yogi's. Waar zijn jullie bang voor? Wat
is het probleem om bang voor te zijn? Het Goddelijke staat achter iedereen. Toen de soefi's te weten kwamen dat het Goddelijke
bij hen aanwezig was lieten ze alle ongewenste zaken van deze wereld los. Niet alle soefi's, maar enkele deden het. Dus jullie
moeten dit allemaal doen. Dus de boodschap voor vandaag is dat jij zelf nooit een dief zou mogen zijn, noch een dief zou mogen
steunen. Maar ik zie mensen over meer en meer zaken vechten, vechten over zaken als kaste en religie. Zijn jullie hier om het
land te redden of om te verdrinken? Jullie hebben een grote verantwoordelijkheid. Jullie zijn geboren in Kali Yuga. Deze Kali Yuga
moet veranderd worden en dat is waarom zovele duizenden van jullie gerealiseerd zijn. Nooit zijn er ergens anders ter wereld
zoveel mensen gerealiseerd. Dat is waarom ik jullie opnieuw en opnieuw verzoek altijd achter de waarheid te staan en ik zal daar
bij jou staan. God staat ook bij jou. Dus het verzoek aan jullie allen is om een krachtig besluit te nemen in jezelf dat we geen
enkele diefstal, berovingen zullen toestaan en waar we ze ook zullen vinden zullen we ze bevechten. Maar de mensen lijken wel
dronken te zijn, of wat? Wat hebben ze bereikt met dit licht? Moed. Vecht met moed. Alles wat verkeerd is zou verwijderd moeten
worden van dit land. Het is heel erg aangetast, er zijn nog veel meer problemen, maar het belangrijkste is dat als er geen
eerlijkheid is, hoe kan God je dan helpen? Geld verdienen is van geen belang voor God. Maar je godsdienst verwerven is dat wel,
en dat hebben jullie bereikt. Er zijn niet zoveel Sahaja yogi's in deze wereld en dan verrichten Sahaja yogi's ook niet zulke daden.
Maar ik vertel je dit alles omdat de atmosfeer hier heel slecht is en wij hebben overal zo'n slechte naam. Je hebt alles te eten en
te drinken, kleren om aan te trekken, wat wil je nog meer? Je kijkt naar films, daar heb je wel genoeg geld voor. Maar de
verslaving aan geld die er is, zou moeten verdwijnen.
Ik heb grote hoop dat jullie mijn woorden in acht zullen nemen. Dus we zouden een eed moeten afleggen dat we niet oneerlijk
zullen zijn en dat we de mensen die oneerlijk zijn zullen bestrijden. Begrijp dat het allerbelangrijkste dat ons land vandaag nodig
heeft, eerlijkheid is. Er is niets belangrijker dan dat. Eerlijkheid is je moeder. Wat maakt het uit als je één overhemd hebt in plaats
van tien? Vertel de vrouwen ook hetzelfde. Het zal gebeuren. Het zal plaatsvinden.
De lezing van vandaag is een beetje anders, ze is uniek en het is heel vriendelijk van jullie deze te waarderen. Dank je wel.

[1] Paramatma: ‘de hoogste ziel’. Het universele onbewuste, God.

[2] avatar: incarnatie van het goddelijke of van een godheid op de aarde

[3] tantra: instrument; mechanisme van het subtiele systeem. (Het woord tantra wordt vaak verkeerd geïdentificeerd met
tantrika’s die de Kundalini als een seksuele energie beschouwen; dit idee druist volledig in tegen de leer en de technieken van
Sahaja Yoga.)
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Paaspuja, “Je moet vergeven”, Hotel Pride, Nagpur (India), 23 maart 2008. NlTVD 2021-0403 Ik had nooit verwacht dat jullie hier
allemaal zouden zijn voor de puja. Ik weet niet hoe jullie er allemaal in geslaagd zijn om te komen. Het is anders een zeer
belangrijke dag voor ons allemaal want jullie weten hoe Christus is gestorven. Hij werd gekruisigd. Hij werd aan het kruis
gehangen en stierf. Het was prachtig hoe Hij over jullie sprak. Hij vroeg de vergiffenis van God. Wat we moeten leren van zijn
leven is dat Hij wist hoe ons allemaal te vergeven. Wij moeten ook mensen vergeven. Het lijkt voor mensen heel moeilijk om te
vergeven. En als ze kwaad zijn, zijn ze kwaad, ze kunnen niet vergeven. Dan zijn jullie geen Sahaja yogi's meer. Sahaja yogi's
moeten vergeven, dat is heel belangrijk want vergeven is de kracht die jullie van Christus hebben gekregen. Mensen maken
fouten; dat is een deel van hun leven. Maar tegelijk moeten jullie als Sahaja yogi's onthouden dat je moet vergeven. Dat is veel
belangrijker dan kwaad worden. Of je nu mensen vergeeft voor iets dat ze verkeerd deden volgens jou of volgens God, je moet
vergeven. En je zal verbaasd zijn dat vergeving zo'n prachtige, bevredigende kwaliteit is. Als je mensen kan vergeven, zal je heel
erg zuiver worden omdat het vuil of de woede die in ons aanwezig zijn, verdwijnen. Vergeven is dus de hoogste zegening die
mensen hebben. Christus heeft hetzelfde gezegd: "Vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen." Als Christus het al zei, hoe zit
het dan met jullie? We zijn gewone mensen en als we fouten gemaakt hebben, kunnen mensen kwaad en overstuur geraken. Het
beste dat je kan doen is vergeven. Vergeven dat iemand iets deed dat niet had mogen gebeuren. Dat was de grootste kwaliteit
van Christus: dat hij wist hoe te vergeven. En Hij vergaf mensen die verschrikkelijke fouten hadden gemaakt. Toch vergaf Hij hen
omdat Hij van ze hield. En dat is wat jullie ook zouden moeten vergeven. Vandaag is een dag speciaal daarvoor: een speciale dag
voor vergeving. En daarom zei ik, wat je ook zou denken, het is heel laat, dat we zouden samenkomen omdat ik dit tijdstip niet
wou missen. Vergiffenis komt er via mensen die heel gul zijn, die goedhartig zijn. Jij, iedereen, maakt fouten en dus kunnen wij
ook fouten maken. Maar dat betekent dat we het recht hebben om te vergeven en dat we een hart hebben om te vergeven. Als
we dat niet hebben, dan zijn we geen Sahaja yogi's. We moeten leren te vergeven en vergeven zonder commentaar. Vandaag is
een bijzondere dag omdat dit is wat Christus deed. Hij was een van de krachtigste godheden of goden, kunnen we zeggen, zeer
krachtig. Hij kon om het even wat doen: Hij kon hen allemaal straffen voor hun wangedrag. Maar wat zei Hij? Hij zei: "Ik vergeef"
en Hij vroeg ook God om te vergeven. Wat dus ook je krachten zijn, wat je ook bereikt hebt in je leven, welke positie je ook
bekleedt, je moet leren hoe je kan vergeven. Anders kom je zelfs niet in de buurt van Christus. Je moet leren vergeven. Dat is een
prachtige kwaliteit als je kan vergeven, de hele tijd vergeven. En daarom wou ik jullie allemaal vandaag ontmoeten. Ik wou jullie
allemaal ontmoeten en jullie zeggen dat vandaag een dag is om te vergeven. Dat betekent niet dat je gaat zitten denken hoeveel
mensen je moet vergeven. Dat zou absurd zijn. Maar als iets in je hoofd blijft rondspoken en je denkt dat je gekweld bent en in de
problemen bent gebracht, denk dan gewoon dat je niet weet hoeveel krachten je hebt en dat je niet eens kan vergeven. Als je al
die krachten hebt is vergeven de grootste kracht die je hebt. En vandaag is de dag om te vergeven, mensen vergeven van wie je
denkt dat ze je kwaad hebben gedaan, of dat ze onvriendelijk geweest zijn. Probeer je alsjeblieft te herinneren op hoevelen je nog
kwaad bent. Vergeef ze gewoon. Dan heb je ze gestraft. Als je ze vanuit je hart vergeeft, dan heb je ze gestraft. Je hebt ze
teruggegeven wat ze wilden en wat ze verdienden. Het is niet heel moeilijk om te vergeven, maar mensen denken dat het heel
moeilijk is om te vergeven omdat ze bepaalde grote ideeën hebben over zichzelf. En dan vragen ze zich af hoe ze kunnen
vergeven. Ik weet niet wat jullie verstoort, om het even wat kan jullie verstoren. Jullie zijn toch gerealiseerde zielen, jullie hebben
toch de tweede geboorte gekregen en jullie zijn speciale mensen. Dus moeten jullie een speciale eigenschap hebben. En die
speciale eigenschap is om te vergeven, te vergeven. Niet om te blijven onthouden waarover je kwaad en gekwetst moet zijn.
Onthoud enkel wat je moet vergeven. Vergeef gewoon. Waarom? Het is iets praktisch, heel praktisch. Stel dat iemand mij een
mep geeft. Als iemand me slaat, wat moet ik dan doen? Moet ik hem terugslaan? Nee. Moet ik dan vragen: "Waarom heb je me
geslagen?" Nee. Moet ik dan denken: "Hij moet een idioot zijn om dat te doen?" Zelfs dat helpt niet. Integendeel, als je gewoon
kan vergeven, de persoon die iets verkeerds heeft gedaan vergeven… Voor jou is het belangrijk dat je vergeeft, want dan heeft het
geen effect. Zodra je vergeeft, heeft het geen effect meer op jou, op je goedheid, je rechtvaardigheid. Maar ik denk dat mensen
het normaal gezien moeilijk vinden om te vergeven. Maar jullie zijn allemaal gerealiseerde zielen; jullie zijn niet enkel mensen.
Daarom verzoek ik jullie te onthouden dat je de kracht hebt om te vergeven. Om iedereen te vergeven die je kwetst, die je martelt,
die je verstoort. Hoe ver kan hij gaan? Denk er gewoon aan hem te vergeven en je zal verbaasd zijn hoe hij zal veranderen. Hij zal
veranderen en je zal ervan genieten. Het is moeilijk voor mensen om te begrijpen, maar probeer het gewoon. Probeer gewoon
wat ik zeg. Als iemand je kwaad doet, vergeef die persoon gewoon en zie wat de reactie is, de reactie in die persoon en in jezelf.

Wat gebeurt er? Maar als je de last van zijn kwaadheid of domheid of wat het ook is, wilt dragen, dan ben je onnodig beladen met
nutteloze dingen. We zouden onze energie niet mogen verspillen aan het beslissen wat verkeerd is, wat hij heeft gedaan en wat
jij hem moet aandoen, dat niet. Laat hem gewoon gerust en vergeef gewoon. Zeg: "Ik vergeef". Kijk naar Christus. Zo'n krachtige
iemand; zo'n krachtige god. En hoe hij voor hen vergiffenis vroeg toen Hij werd gekruisigd. Waarom deed Hij het? Omdat dat
kracht heeft. Zeggen: "Ik vergeef", is heel krachtig. Je verliest je kracht niet, maar integendeel stijg je in je kracht. Je stijgt in je
persoonlijkheid. Vergeef gewoon. Zo eenvoudig is het. Zeggen: "Ik vergeef." Zomaar. Zo doe ik het, want mensen hebben hun
eigen streken en ze doen wat ze maar willen, maar ik word daar niet boos om. En ik ben er niet door verstoord en er ook niet bij
betrokken. Ik zeg gewoon: "Ik vergeef." Dat is alles. En je zal verbaasd zijn, binnenin mezelf helpt het zoveel, het is echt nuttig.
Het is dus een heel grote kwaliteit waarvoor het vandaag een speciale dag is. Op het kruis zei Christus: "O God, vergeef hen, want
ze weten niet wat ze doen." Op het kruis waar hij aan het sterven was, zei Hij dat, en wat we moeten leren is te vergeven. In ons
eigen belang, niet voor anderen. Het helpt ons. Als we vergeven zal dit ons heel erg helpen in onszelf. Dit is de boodschap voor
vandaag en voor altijd. Voorgoed. Als je kwaad bent op iemand, zeg dan altijd: "Ik vergeef." Als je merkt dat iemand je kwetst, je
problemen geeft of je kwelt, hoe ga je daaraan werken? Gewoon vergeven. Dat is de enige manier. Daarom is vandaag een
belangrijke dag voor ons en ik ben zo gelukkig dat hier een prachtige plek is en dat ik tot jullie kan spreken. Dank je wel.
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Het is vandaag een grote dag voor alle Sahaja yogi's; omdat de Sahasrara in jullie geopend is, konden jullie het bestaan van God
voelen. Verklaren dat God bestaat, was niet voldoende, en ook verklaren dat er geen God is, is verkeerd, helemaal verkeerd en
degenen die zo spraken hebben geleden. Pas nadat je je realisatie hebt, weet je dat God bestaat en dat er vibraties zijn. Dit is een
grote doorbraak, over de hele wereld. Vandaag zeg ik: dit is waarom dit voor jullie één van de belangrijkste dagen is.
Velen onder jullie hebben de koele bries gevoeld op de handen en uit het hoofd. Sommigen zijn gegroeid in Sahaja Yoga,
sommigen niet. Sommigen hebben nog steeds hun oude blokkages. Maar nu moet ik zeggen dat vrij velen onder jullie guru's,
leraars, kunnen worden, en je moet je als leraars gedragen. Om als leraar op te treden moet je Sahaja Yoga kennen, zowel de
theorie als de praktijk, zeer grondig, en dan kan je een guru worden. Het vergt verantwoordelijkheid, veel inzicht, om guru te zijn.
Ten eerste zou je geen ego mogen hebben; geen enkele van je chakra's mag nog geblokkeerd zijn; je zou elk moment absoluut
zuiver moeten zijn en de vibraties moeten stromen in je beide handen. Als ze in één hand stromen en niet in de andere, kan je
geen guru worden. Je moet dus een perfecte Sahaja yogi zijn. Alleen dan kan je een guru zijn, en zovelen onder jullie kunnen het,
maar je moet eerst nagaan: ben je bekwaam om een guru te zijn of niet.
Met bescheidenheid zal je het begrijpen. Degenen die denken dat ze guru's kunnen zijn, moeten guru's worden omdat ik nu niet
meer van hier naar daar kan reizen en jullie moeten mijn werk doen: mensen realisatie geven. Maar je moet in staat zijn en
masse realisatie te geven, alleen dan kan je een guru zijn. Wanneer je en masse realisatie kan geven, zou je een guru kunnen zijn.
Je kan mijn foto gebruiken, maar de realisatie zou niet van de foto, maar van jou moeten komen. Alleen dan kan je een guru zijn.
Zowel vrouwen als mannen, beiden kunnen guru's worden en Sahaja Yoga overal verspreiden.
Tijdens al mijn reizen, heb ik Canada gemist en ik zou enkelen van jullie willen vragen naar Canada te gaan omdat het een
prachtige plaats is en er zeer mooie Sahaja yogi's zijn.
Je moet mijn werk nu doen. Ik zal niet overal kunnen gaan, maar jullie moeten naar andere landen gaan en nieuwe Sahaj yogi's
voortbrengen. Jullie kunnen het. In het begin kan je mijn foto gebruiken, maar later kan je de foto er gewoon plaatsen maar
gebruik je eigen krachten en geef realisatie. Je kan het, en dat is hoe we Sahaja Yoga over de hele wereld kunnen verspreiden.
Ik heb mijn uiterste best gedaan maar ik denk niet dat ik nu nog kan reizen, dus zeg ik jullie dat jullie het moeten overnemen en
het moeten uitwerken. Dat betekent niet dat je mij moet vergeten, absoluut niet. Ik blijf bij je en overal waar je werkt plaats je mijn
foto, maar jij moet realisatie geven en proberen en masse realisatie te geven. Als dat niet lukt dan zou je moeten weten dat je
geen guru bent. Enkel als je een menigte realisatie kan geven, ben je een guru. Anders niet. Ik zei dat je mijn foto kan gebruiken,
maar jij moet mensen realisatie geven. Dit is het teken van een guru.
Vervolgens ken je ook de verschillende centra, en welke zaken er fout zitten bij de mensen. Ik heb het duidelijk uitgelegd. Zo zal
je ook ontdekken dat degenen die voor realisatie komen, enkele fouten hebben en je zal ontdekken op welke chakra's ze

blokkeren. Je weet hoe je die chakra's kan zuiveren, dus moet je hen vertellen hoe ze kunnen zuiveren. Nu je Sahaja Yoga
beheerst, zou je moeten weten wat er moet gedaan worden. Als je het allemaal denkt te kennen, als je gelooft dat je de kennis
beheerst, dan kunnen jullie guru's worden. Maar eerst en vooral moet je voor jezelf nagaan en ontdekken of je een guru bent of
niet. Het is nu jouw verantwoordelijkheid mensen zelfrealisatie te geven en dat kan je als je vibraties zoals een guru hebt. Dames
ook, ze worden gurui genoemd, niet guru, maar gurui; maar je kan ook guru zeggen. Ook zij kunnen dit werk zeer goed doen.
Het is dan niet moeilijk de problemen van mensen op te lossen. Eens ze hun realisatie krijgen, worden hun problemen opgelost.
Dit is een grote kracht die je hebt, die je moet gebruiken. Eerst kan je beginnen met een groep yogi's, en later kan je het
individueel doen. Stel je voor, als jullie allemaal guru's worden, hoeveel Sahaja yogi's we wereldwijd zullen hebben?
Wat je aanleert, moet je zelf in de praktijk brengen. Iemand die drinkt, kan geen guru worden. Iemand die flirt en een losbandig
leven leidt, kan geen guru worden. Onderzoek jezelf dus eerst: ben je zuiver of niet?
Als er veel bezeten mensen zijn die proberen guru te worden, kan dat niet. Je moet eerlijk naar de foto kijken; als je bezeten bent,
kan je geen guru zijn. Dus om nu een guru te worden, moet je eerst jezelf kritisch onderzoeken, jezelf volledig onderzoeken, en
dan kan je een guru worden.
Ik wil het niemand individueel vertellen maar jullie kunnen het allemaal ontdekken. Zo kunnen er bv. vier of vijf personen
samenkomen en ze kunnen bij elkaar onderzoeken of ze in orde zijn of niet, of er iets ontbreekt, of er een blokkage is. Maar als zij
zo besluiten dat je in orde bent, dan kan je guru worden en kan je Sahaja Yoga preken. Dit is jouw verantwoordelijkheid. Zo zal
Sahaja Yoga groeien. Anders, nadat ik mij terugtrek of nergens meer heen ga, zal Sahaja Yoga verloren gaan. Het is aan jullie de
fakkel, het licht, over te nemen, het is nu jullie verantwoordelijkheid. Jullie hebben je realisatie.
Ik ben met de verantwoordelijkheid geboren, Ik ben met al het inzicht geboren. En nu kunnen ook jullie jezelf begrijpen.
Veroordeel jezelf niet, wanneer je je eigen realisatie start, maar wees voorzichtig: word niet egoïstisch. Je moet zeer nederig zijn,
zeer nederig tegen iedereen. En werk het uit omdat, als zij geen gerealiseerde zielen zijn, jij hen niet moet veroordelen, maar hen
zeer geduldig en zacht moet vertellen dat ze niet in orde zijn. Vertel ze hoe te mediteren, hoe te verbeteren.
Het is nu een grote verantwoordelijkheid. Eigenlijk heb ik dit werk gedaan en jij kan het ook. Jullie moeten dus allemaal een guru
worden. Dit is de dag van 'Guru Purnima' en ik zegen jullie dat jullie allemaal guru's worden. Wat je nu ook hebt, verspil het niet.
Gooi het niet weg, maar gebruik het voor de verbetering van mensen.
Als je wil, begin dan met vier of vijf personen. Daarna zou je uit elkaar moeten gaan. Je moet hier tijd in steken. Je hebt je
realisatie gekregen, maar je moet realisatie geven anders is je toestand niet in orde, niet normaal.
Vandaag wil ik je dus zeggen wat de vereiste kwaliteiten voor een guru zijn.
Ten eerste, moet hij onthecht zijn. Dat betekent niet dat je je familie opgeeft of zo, maar je moet een onthechte houding hebben:
als iemand van je familie zich verkeerd gedraagt, zou je moeten weggaan bij hem of bij haar.
Ten tweede, door je realisatie kan je zien dat je geluk kunt verspreiden en hun problemen kan verwijderen. Wat je mij ook hebt
zien doen, jij kan het ook. Je hebt de kracht het te doen, maar geen hypocrisie. Geen hypocrisie, anders beschadig je de naam
van Sahaja Yoga. Dus enkel als je zeker bent van jezelf zou je guru moeten worden en het werk van Sahaja Yoga dragen. Ik denk
dat ik je al mijn zegeningen en al mijn steun geef zodat jullie nu mijn taak overnemen en guru worden.
Je kan ook alle puja's doen en dan kan je een foto gebruiken.
Je hebt gezien hoe je het moet uitwerken en als iemand een fout heeft of een geblokkeerde chakra dan moet je hem vertellen
hoe die te verbeteren. Het beste is de foto te gebruiken. En zeer nederig moet je hen vertellen wat er gedaan moet worden en je
kan iedereen redden.

Nu ben ik dus niet meer beschikbaar in de zin dat ik mijn best gedaan heb, en ik denk dat ik dit niet meer kan doen. Het is niet
mijn hoge leeftijd maar ik wil je een volledige vrijheid geven om Sahaja Yoga te verspreiden. Je hebt het kosteloos gekregen en je
zou het kosteloos aan anderen moeten geven – vraag ze geen betaling.
Alleen op puja dagen, wees voorzichtig dat je jezelf niet op de puja plaatst. Tot je overtuigd bent en zeker weet dat je minstens
100 Sahaja yogi's voortgebracht hebt, goede Sahaja yogi's, dan kunnen zij ook jouw puja doen maar het is het beste af te
wachten. Hou je ver van het puja bedrijf tot je bent ... tot je elk een duizendtal personen gedaan hebt. Dan heb je recht op een
puja. Maar je kan puja doen met mijn foto tot je helemaal in orde bent.
Nu is het belangrijkste vertrouwen te hebben. Veroordeel jezelf niet. Jullie zijn allemaal gerealiseerde zielen, maar degenen die
denken dat ze guru kunnen worden, kunnen het proberen. Je moet geduld hebben met de zoekers. Je mag niet boos of woedend
worden. Tenzij ze je last bezorgen, zou je je geduld niet mogen verliezen. Je moet rustig zijn. De meeste guru's zijn erg
heetgebakerd of waren het vroeger en daarom waren ze bezig met hun woede en konden ze niets zinnigs voortbrengen, denk ik.
Zij konden nooit realisatie geven. Dus ik waarschuw je – beheers je woede. Bekijk jezelf, als je boos wordt dan kan je geen guru
worden. Een guru moet een liefhebbend persoon zijn. Zeer liefhebbend en begrijpend. Dan moet je nederig zijn, mensen niet
beledigen, niet uitschelden. Als ze zich misdragen, kan je hen vragen te vertrekken, maar roep niet. Als je denkt dat iemand zich
misdraagt kan je hem vragen te vertrekken, maar je hoeft niet te roepen of boos te worden.
Het is nu dus een zeer grote verantwoordelijkheid. Je hebt je realisatie en vier of vijf van jullie zouden samen een Sahaja Yoga
groep moeten vormen en realisatie geven. Probeer het. Natuurlijk zal mijn foto er zijn, maar probeer het toch. Probeer te
begrijpen wat nu je verantwoordelijkheid is. Als je een positie toegewezen wordt, moet je altijd de verantwoordelijkheden die erbij
horen opnemen. Net hetzelfde wanneer je een guru wordt, heb je een zekere mate van verantwoordelijkheid dat je je allereerst
zelf onberispelijk moet gedragen. Aanvankelijk kan je hen niet vragen niet naar de kerk te gaan, of dit niet te doen, dat niet te
doen. Je geeft ze realisatie en dan kan je met hen spreken. In het begin moet je zoiets niet zeggen, of ze zullen je alleen maar
ontwijken. Aanvaard ze zoals ze zijn.
In het begin moet je ook geen mensen genezen, als dat mogelijk is. Je kan mijn foto gebruiken, maar genees hen niet. Later, als
je vertrouwen hebt, dan kan je met vier of vijf samen die persoon behandelen. Mensen genezen is niet zo gemakkelijk en je kan
blokkages oplopen. Maak dus je bandhan voor je op hen werkt. Bandhan is zeer goed. Zelfs wanneer je naar buiten gaat, zou je je
bandhan moeten maken. Je zou ook moeten proberen een zeer goede toespraak te geven. Nu weet je zoveel en je kan met hen
spreken. Het is een zeer grote verantwoordelijkheid.
Ik heb gewerkt sinds 1970 en vandaag heb ik zovele jaren hard gewerkt, maar nu kan ik het niet. Ik moet me terugtrekken en rust
nemen zoals iedereen gezegd heeft, en jullie zullen er ook mee instemmen. Maar je kan over mij vertellen als het nodig is, maar
gebruik mijn foto. Gebruik mijn foto bij iedere vergadering.
Degenen die denken dat ze leiders en guru's kunnen zijn, moeten eerst hun eigen vibraties bekijken. Mediteer met mijn foto en
onderzoek het. Je moet absoluut eerlijk zijn dat je honderd procent in orde bent en geen blokkage hebt en dan kan je een guru
worden. Zo moet je zijn.
Je krijgt misschien eerst twee personen, dan drie. Ik ben begonnen met vijf, je kan je dus voorstellen hoe het kan verlopen.
Probeer eerst met twee,drie, vijf en meer. Je kan daarna ook adverteren. Als je realisatie gegeven hebt aan mensen, bv. aan een
tiental mensen, kan je je eigen organisatie opzetten, of hoe je het ook wil noemen en je kan het uitwerken.
Je hebt nu de kracht. Je hebt het recht. Maar jullie moeten allen het temperament hebben. Aanvankelijk moet je zeer geduldig en
vriendelijk zijn. Zeer vriendelijk. Geleidelijk aan zal je ondervinden dat je mensen kan genezen. Eerst kan je mijn foto gebruiken
om mensen te genezen en later zal je zien dat je zelf kan genezen. Eerst zal je op basis van vibraties zeggen welke chakra's
geblokkeerd zijn, welke in orde zijn, welke niet. En dan zou je ze moeten corrigeren. Als er iets verkeerd is, moet je het corrigeren

en dan guru worden. Het is niet voldoende te aanvaarden dat je guru bent om guru te worden, maar je moet jezelf zeer, ZEER...
goed in de hand hebben. Je moet jezelf beoordelen.
Onderzoek eerst of jullie guru's kunnen worden en dan kan je me je verslagen sturen. Ik zal blij zijn te weten hoeveel jullie er nu
hebben en dat is hoe Sahaja Yoga zou verspreiden, zonder twijfel. Het kan niet in dit stadium blijven omdat ik me terugtrek, maar
omdat jullie met zoveel Sahaja yogi's zijn zal het groeien en uitwerken. Maar ik denk dat ik nu niet meer kan reizen en ik ga terug.
Ik zal niet meer terug kunnen komen. Onmogelijk. Dus werken jullie het beter voor jezelf uit. Je moet me schrijven als je
moeilijkheden ondervindt. Als iemand blokkeert of zo of als je problemen hebt. Nu denk ik niet dat kranten je kritiek zullen geven.
Ze hebben dat over mij gedaan, maar niet over jullie.
Beloof me allemaal dat je zal proberen guru's te worden. Ik heb jullie nooit om geld gevraagd. Niets van jullie. Ik wil alleen dat je
Sahaja Yoga zou verspreiden. Aanvaard in het begin zelfs geen geschenken of geld in de puja's. Je kan enkel een beetje geld
aanvaarden als je het nodig hebt, voor een zaal of een grote ruimte, maar dat zou pas veel later zijn. Probeer eerst en vooral met
enkele mensen. Het zal zeer goed groeien.
Iets anders is, je zou hen niet mogen toestaan puja voor jou te doen. Tot je 300 Sahaja Yogi's gevestigd hebt kan je hen niet
vragen puja te doen voor jou. Om te beginnen kan je mijn foto gebruiken voor de puja. Maar wees zeer voorzichtig omdat je nu
krachten hebt en dit zou je ego kunnen opblazen. Misschien begin je te denken dat je indrukwekkend bent. Nee. Je moet de
wereld redden. Dat is heel mijn werk, en ik zou je vragen me te schrijven in India als er zich problemen voordoen. Schrijf me ook
hoe je Sahaja Yoga verspreidt, wat er gebeurt, ik zou het graag weten. Maar ik denk dat je begrijpt dat ik me nu moet
terugtrekken. Ik kan niet reizen. Als je vragen hebt, vraag maar...
Degenen die er vertrouwen in hebben dat ze guru's kunnen worden, steek je hand op. Oh, zo veel. Slechts één hand, geen twee.
Als er iemand geld verdient, zou je hem moeten zeggen dat niet te doen, en schrijf het ook aan mij. Om te beginnen kan je geen
geld vragen, maar als je ongeveer 3000 personen hebt, kan je alle pujadagen vieren en vereren. Maar je moet elk minstens 3000
volgelingen maken, dan pas kan je een puja vragen.
Er zijn enkele mensen die geen guru kunnen worden, die blokkages en problemen hebben. Als je problemen hebt, word dan geen
guru want het zou slecht voor je uitwerken. Maar als je denkt dat je zuiver en open bent dan kan je guru worden.
Zijn er vragen?
Ik zet een centrum op voor de internationale Sahaja Yoga en wanneer je 300 Sahaja Yogi's gevestigd hebt, kan je hen vragen puja
te doen en geld aanvaarden. Als je eerder al geld ontvangt kan je het naar dat centrum sturen. Er zouden een elftal leden in dat
centrum moeten zetelen en ik zal het bekendmaken. Als je vragen hebt, stel ze me nu.
Van de eerste 300 mensen aanvaard je geen geld, behalve voor de zaal of andere uitgaven, maar je aanvaardt geen geld voor
jezelf.
Kan je nu opnieuw je hand opsteken hoevelen zouden graag guru worden? Moge God je zegenen!
Zijn er vragen?
Je kan geld vragen voor de organisatie. Omdat je een zaal, een luidspreker enzovoort, nodig hebt maar je zou het niet voor je
individuele gebruik mogen aannemen. Je moet zeer voorzichtig zijn. Tot je 300 Sahaja yogi's hebt. Je kan een groep van vijf tot
tien mensen vormen en eraan beginnen. Je zal ervan genieten.
Wie een probleem heeft, vraag het me.

Ik moet naar Canada gaan, daar ben ik niet geweest, maar ik zal wat tijd proberen te maken. Eerst moet ik nu naar Rusland en
dan kan ik naar Canada.
Je moet meer in je eigen land werken dan in het buitenland, om mee te beginnen, en dan kan je het overal verspreiden.
Laat ons nog eens zien hoevelen er guru's willen worden?
Oh! Zo'n groot aantal. Dank je zeer. Dank je. Dank je allemaal.

